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  شناسی سیاستگذاري موسیقی در جمهوري اسالمی ایرانآسیب
  1اسالمیروح اله 

  استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 
  

  سکینه تاجی
 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

  )13/7/98تاریخ پذیرش:  - 1/5/98(تاریخ دریافت: 
  چکیده

بخش غیرقابل هاي قومی اســـت که امروزه نقش هویتموســـیقی از هنرهاي اصـــیل ایرانی و از مهمترین ارکان فرهنگ
شوند و موسیقی همچنان یکی از انکاري خصوصا در میان قشر جوان یافته است. قوانین ایران براساس مبانی اسالمی وضع می

سایل مبهم و بحث سیتم سبب ایجاد حسا ست که همین امر  سالمی ا ست. موسیقی برانگیز در فقه ا هایی پیرامون آن گردیده ا
هاي مدون براي اســتفاده از ظرفیت عظیم فرهنگی و هنري آن از اســتگذاريهنري فراگیر و محبوب اســت اما خالء وجود ســی

سالمی به ضعف جمهوري ا سیقی در جایگاهی شمار مینقاط  سالگرد انقالب، در مواجهه با امر مو رود که اینک در چهلمین 
ــاید دور از ذهن ــالقرار دارد که ش ــویر در س ــد. پژوهش حاترین تص ــتفاده از روش هاي ابتدایی انقالب بوده باش ــر با اس ض

ستتحلیل سیا ستمی و با نگاهی به چرخه  شماري مولفهسی سیقی را با بر ستگذاري مو سیا هاي ورودي، گذاري عمومی، روند 
ست سیا صل از  سی کرده و در انتها با ذکر نتایج حا سالمی پرداخته ها به ارزیابی عملکرد دولت جمهوريطراحی و اجرا برر ا

ست. به سد رونظر میا ست که فعالیت هنرمند را تنها تحت ر صطالح افالطونی ا سالمی به هنر رویکردي به ا یکرد جمهوري ا
شته و موجب نظارت دائمی حاکمان مجاز می ضعف منابع مالی با نگاه افالطونی همخوانی ندا داند. از طرفی کمبود امکانات و 

روشی ارسطویی را در مواجهه با مساله موسیقی در پیش  کارایی دولت گشته است. چنانچه دولت با تغییر در نگرش خود،عدم
ــیقی ملی ایرانی در نظام آموزش ــگام آموزش موس ــد، بیوگرفته و پیش ــلیقه پرورش باش ــطح س ــک گام مهمی در ارتقاي س ش

سل صا ن صو سیقیایی افراد، خ ستمو سیا شت. همچنین باید با تدوین  صادیق، ازهاي آینده خواهد بردا  هاي کلی و تعیین م
هاي موسیقی بخش خصوصی، توان هاي اقتصادي مناسب و اخذ مالیات از فعالیتجزییات امر پرهیز نموده و با اتخاذ سیاست

  دست آورد.حمایت از هنرمندان ملی، احیاي موسیقی نواحی و نشر موسیقی اصیل ایرانی را به

  .سیستمی تحلیل ایران، موسیقی، سیاستگذاري، واژگان کلیدي:
                                                            
ئول نویسنده مس - 1  Email: Eslami.r@ferdowsi.um.ac.ir 

 مطالعه موردي
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  مقدمه 
هاي باستانی همواره دربرگیرنده اقوام و نژادهاي گوناگون ایران بعنوان یکی از امپراطوري 
نه گونه از نژادهاي مختلف را که در جنگ با یونان واست. هرودوت در سپاه ایران چهل بوده

). تمدن فرهنگی ایران برساخته خرده 104،ص:1342اند، برشمرده است (پیرنیا،شرکت داشته
اي قومی است که گونی از وحدت در عین کثرت است. این اقوام، فرهنگ، سنت، هفرهنگ

خود دارند. در این میان موسیقی بعنوان هنري اصیل، یکی از عناصر مذهب و هنر مخصوص به
هاي محلی نیز هاي دنیا عالوه بر موسیقی سنتی، موسیقیمهم فرهنگ ملی است. در همه فرهنگ

هاي محلی هستیم که موسیقی توده مردم است. شاهد انواع موسیقی وجود دارند. در ایران نیز
اي و ). موسیقی توده126، ص:1372هاي اقشار زیربنایی جامعه است (بینا، موسیقی توده، ترانه

سازهاي مخصوص اقوام ایرانی ساخته دستان هنرمندانی است که ذوق و هنر ایرانی را با طبیعت 
). لذا موسیقی، عنصر ناگسستنی فرهنگ و هنر ایران 378-375ص:1375اند (بوستان، پیوند زده

   است و هنرمندان موظف به معرفی آنها به جهانیان هستند. براي رسیدن به چنین هدفی، 
ترین خواست هنرمندان است. از طرفی، با توجه به گستردگی موسیقی هاي دولتی اصلیحمایت

بخشی نیز یافته است. لذا ره، نقش هویتدر جامعه و حضور همیشگی آن در زندگی روزم
در این  گذاري است.کارگیري قوانین مدون براي استفاده از این ظرفیت نیاز حوزه سیاستبه

هاي مربوط به حوزه موسیقی بررسی گذاريسیستمی، سیاستپژوهش با توجه به روش تحلیل
        شود. عملکرده میها، راهکارهایی نیز ارایشده و با بیان نقاط قوت و ضعف سیاست

کل طوراي متغیر بوده استف اما بهاسالمی در مواجهه با مساله موسیقی در هر دوره جمهوري
گیري در مقابل امواج موسیقی وسپس پذیرفتن تدریجی ها مخالفت و جبههسیاست ابتدایی دولت

یاستگذاري در ایران هاي ستنها از اولویتتغییرات و درنهایت نیز همراهی است. موسیقی نه
  نیست، بلکه تاکنون سیاست معینی نیز براي آن به تصویب و اجرا نرسیده است.

  پیشینه پژوهش
آنچه تاکنون در فضاي علمی ایران، در رابطه با موضوع موسیقی منتشر شده در دو بخش 

قی شود. بخش اول، مسایل هنري و تکنیکی و بخش دیگر عمدتا در زمینه فقه موسیخالصه می
گذاري موسیقی است. اگرچه برخی مقاالت علمی و پژوهشی، در عنوان، به موضوع سیاست

بندي نهادهاي اند اما در تحلیل، با شیوه علمی به موضوع نپرداخته و به توصیف دستهاشاره کرده
شوند هایی که اتخاذ میمرتبط با امر موسیقی پرداخته و از ذکر شیوه طراحی و اجراي سیاست

 عرضه تولید، آموزش، پژوهش، سطح پنج در را موسیقی ) مسئله1394اند. میرخندان(ز زدهسربا
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 مورد را موسیقی در دخیل نهادهاي نقش و جایگاه نهادي، مدل کرده و بر اساس بررسی مصرف و

دهد. نویسنده در این مقاله در پی اثبات این موضوع است که براي حل مشکل قرار می واکاوي
هاي اسالمی و تعالیم دینی در این سازي اسالمی ضرورت دارد و نقش آموزهمانموسیقی، گفت

) در جواب چگونگی 1394سازي از اهمیت باالیی برخوردار است. موذن و ملکان(گفتمان
گذاري متمرکز و رسند که نبود سیاستاسالمی به این پاسخ میوضعیت موسیقی در جمهوري

سامان شده است. این پژوهش نهادها و وضعیت نابهشفاف در حوزه موسیقی موجب بروز 
هاي مختلفی را که در جریان موسیقی کشور تاثیرگذارند نام برده و به تداخل وظایف سازمان

اي به جایگاه هر کدام از آنها در چرخه سیاستگذاري کند اما اشارهآنها با یکدیگر اشاره می
سازي از اجزاي اصلی ید، توزیع و فرهنگهاي آموزش، تولکند. در این مقاله مولفهنمی

حل نهایی پژوهش نیز تغییر کاربري نهادهاي اند. راهسیاستگذاري موسیقی در ایران قلمداد شده
گذار است که کارهاي نامرتبط در آن گذار فعلی و تاسیس یک شوراي عالی سیاستسیاست

ا حوزه علمیه و بدنه موسیقی شود رابطه این شوراي عالی بگردد. همچنین تاکید میحذف می
) مساله موسیقی را از دیدگاه 1393جانقربان و قیدرلو، ( طور ساختاري باید حفظ شود.کشور به

هاي کلی در موسیقی. بعالوه اسالمی بررسی کرده و مروري اجمالی دارند بر سیاستجمهوري
اهللا خمینی و آیتاي امامبندي آراي فقهاي شیعه پرداخته و با استناد به آربه بررسی و دسته

هاي پیشنهادي این پژوهش به دو اند. سیاستاي بر ابعاد فقهی مساله موسیقی متمرکز شدهخامنه
هاي اعمالی نشر شود که سیاستهاي اعالمی تقسیم میهاي اعمالی و سیاستدسته کلی سیاست

هاي مناسب در زیرساختهاي اعالمی اهتمام به ایجاد اند، و سیاستعمومی نشده و ذکر نشده
  آموزش، پژوهش، تولید و اجرا است که در حوزه موسیقی باید مورد توجه قرار گیرند.

  چارچوب تئوریک؛ نگاه افالطونی دولت به موضوع هنر
سیستمی سعی در بررسی این پژوهش با درنظر داشتن دیدگاه افالطونی و با روش تحلیل

ه افالطون هرچه زاییده خیال و احساس است طرد هاي حوزه موسیقی دارد. از دیدگاسیاست
زند در قاموس شدنی است و هنر که منشائی در خیال و احساس دارد و عقل و منطق را کنار می

صرفا  را هاي شعري و هنريآفرینشافالطون نامقدس است. در کتاب دهم جمهوري، افالطون 
از حقیقت دور است بنابراین هنر نیز در چون تقلید همواره  و داندمی تقلیدي از یک تقلید دیگر

). افالطون معتقد است اگر (Plato,1991:281دو مرحله از واقعیت تا حقیقت دور است نظر او
خواستار آنیم در جامعه نظم و قانون حکمفرما باشد به شاعر مقلد اجازه ورود به کشور ندهیم 

سازد و با ارائه رد و اندیشه را ناتوان میکه خکند درحالیزیرا او امیال پست را بیدار و فربه می
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). افالطون 521، ص:1353سازد (افالطون، تصاویر دور از حقیقت، جزء بیخرد روح را خشنود می
دهد. براي به هنر و هنرمند تنها تحت سیطره و مراقبت دایمی حاکمان امکان بروز و ظهور می

 اتارت حاکمان و در چارچوب اخالقیشعر مطلـوب افالطـون شـعري اسـت کـه بـا نظـمثال 
این و . هستندهاي انسانی تیسروده شده باشـد و شـاعران مجبور به تجسم صفات نیک و قابل

). اهمیت 143:ص ،1353 ،افالطون(گیرد در برمی که سـایر اهـالی هنـر را، حکم نه تنها شاعران
ر و سریعتر از هرچیز به اعماق تموسیقی براي افالطون نیز از آن روست که وزن و آهنگ آسان

در مدل حکومت افالطونی، نه تنها اخذ تصمیمات و  (plato,1995,III:77)یابد روح راه می
اختیار وي نگر و صاحبهاي اصلی به عهده حاکم (فیلسوف شاه) است بلکه نگاه کلسیاست

ز، براي جلوگیري از اسالمی نیفرما باشد. اقدامات نظارتی جمهوريها حکمباید بر همه زمینه
الزامی به استفاده از واژگان  ،دینی نرانتشار هنر مذموم و رسیدن به هنر متعالی و دینی است. در ه

حقوق انسانی و مسایل ، یا نمادهاي مذهبی نیست، بلکه ترویج هنرمندانه مقوالتی نظیر عدالت
رهبري، مرداد بیانات است (طرح م» ابتذال و استحاله هویت انسان و جامعه«اخالقی و پرهیز از 

            در روش  سوي تعالی و کمال انسانی گشاید.). هنر متعالی باید بتواند راهی به1380
ترین مفهوم گذاري عمومی باید گفت سیستم در کلیسیستمی و با توجه به چرخه سیاستتحلیل

یک کل داراي ساختار،  هم بعنوانخود شامل هر چیز عینی یا ذهنی متشکل از اجزا مرتبط به
ها و اي از مفاهیم و روشخود است و تفکر سیستمی شامل مجموعهرفتار و انتظام مربوط به

). اندیشمندان تعاریف گوناگونی درباره 1397ابزارهایی است براي تبیین جهان (قراخانی بهار، 
دهند، انجام می ها) هرآنچه دولت1992:2اند. توماس داي (گذاري ارائه کردهمفهوم سیاست

داند. دیوید ایستون گذاري میها را سرشت سیاستچرایی انجام و نتایج حاصل از آن
   گذاري یعنی تاثیر ) معمار اندیشه سیستمی در سیاست، معتقد است سیاست1965:212(

هاي دولت در حوزه موسیقی و هاي دولت. هدف پژوهش، بررسی سیستمی سیاستفعالیت
اگرچه به لحاظ گذاري است. ها بر نتایج حاصله در یک چرخه سیاستن سیاستسنجش تاثیر ای

 گذاري وجود دارد، مدل مکتوب وهاي متفاوتی در فرآیند سیاستها و اهداف، نگرشزمینه
مرحله  6 که عموما داراي نام دارد »گذاريچرخه سیاست«گذاري، متداول آن در حوزه سیاست

  ): 13ص: 1395است (یانگ و کویین، 
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  .گذاريچرخه سیاست - 1نمودار

از  آنجا که وضعیت موسیقی در ایران مستقیما متاثر از سیاستگذاري نهادهاي گوناگون است، 
اند که اي به جایگاه و نقش نهادها نیز داشت. نهادها قراردادهاي ابداع شده انسانیباید اشاره

کنند و از قوانین رسمی (قوانین اساسی و عادي، آیین تقابل انسانی را ساختارمند میهاي مکنش
هاي ). از ویژگیNorth,1994:360اند (دنامه ها) و قوانین غیررسمی (عرف، ارزشها) تشکیل شده

گرایی است که این قانون چارچوبی براي اعمال حاکمیت دولت نهادگرایی در علوم سیاسی قانون
  )8، ص:1386کند.(پیترز، ایجاد می

  گذاري: ایستادن پشت فیلتر وروديسیاست هاي ورودي سیستممولفه
هاي تاثیرگذار هستند. پافشاري و تالش ترین مولفههنرمندان و فعاالن عرصه موسیقی اصلی

گردد. گذاري میساز سیاستهنرمندان براي رساندن پیام هنر خود به متولیان امر سیاست، زمینه
مند گذاران هستند و چنانچه متعلق به خرده فرهنگ خاصی باشند عالقهطیف دیگري از تاثیرمردم 

هاي فرهنگی هستند. همچنین حمایت، استقبال و یا عدم تمایل مردم به آثار تولیدي به نشر ارزش
هاي هاي مردمی، ازجمله گروههنرمندان نشانگر سلیقه، انتظار و تاثیر آنان است. فعالیت گروه

ها است. بعضی هنرمندان، پس سازيطرفدار حقوق زنان، آزادي هنر و... نیز موثر بر روند تصمیم
ها انتظار در پشت سدهاي ورود به سیستم، تنها تقاضاي انعطاف دستگاه ورودي را داشته و سال

خواهان سهمی مشخص، هرچند اندك در موسیقی ایران هستند. هنرمندانی که روش آنها در 
گنجد و تاکنون مجوزهاي الزم براي نشر آثارشان کسب قواعد جمهوري اسالمی نمیچارچوب 

جهت محتوایی، که مضامین نقادانه و اند. براي مثال فعاالن موسیقی رپ که آثارشان هم بهنکرده
مهري قرار گرفته و نادیده انگاشته جهت ساخت غربی آن، از ابتدا مورد بیاعتراضی دارد و هم به

. اما افرادي که به شکل اصطالحا زیرزمینی به ساخت و انتشار این نوع موسیقی شده است
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پرداختند در معرفی موسیقی رپ اعتراضی به جامعه ایران نقش مهمی داشتند. معرفی این نوع  
به جهت تاثر موسیقی از حوزه مذهب در ایران، امعه حداقل تاثیر این افراد بود. موسیقی به ج

نی از تاثیرگذاران مهم ورودي سیستم موسیقی هستند. همچنین فعالیت مراجع و علماي دی
- هاي دیگر است. محدودیتالعمل گروهساز تحرك و عکسروحانیون در این زمینه خود زمینه

هاي مربوط به موسیقی و خصوصا منع فعالیت زنان، باعث ایجاد فشارهایی از سوي انها و 
خواهی آنان از موسیقی اگردیده است. البته در همهاي حامی حقوق زنان و منجر به سگروه
ها به مرحله اجرا هاي اجرایی نسبت به پاسخگویی به این درخواستهاي اخیر سیاستسال

اي با شرایط و ضوابط رسیده است. صدور جواز همخوانی زنان، نوازندگی و اجراهاي صحنه
 ). نهادها و 1397، مردادخاص و کنسرتهاي مخصوص بانوان از جمله آنهاست(هنرآنالین

هاي رسمی نیز متولی امر موسیقی در کشور هستند و فعالیت آنها در زمینه آموزش و سازمان
  پژوهش موثر در ورودي سیستم موسیقی است.

 صنفی، اهداف با هنري و فرهنگی ايمؤسسه موسیقی خانه هنري-فرهنگی کانون خانه موسیقی:

 سازندگان مدرسان، خوانندگان، محققان، نوازندگان، ن،مصنفا از متشکل غیرسیاسی تخصصی و

 اشاعه و ترویج به انگیزه موسیقی است که آثار کنندگانپخش و تولیدکنندگان و ترانه سرایان ساز،

 قانون مطروحه در فرهنگی اهداف براساس و اسالمی و ایرانی اصیل هنر و فرهنگ اعتالي و

مراکز  و مؤسسات تأسیس بر حاکم ضوابط رعایت به التزام با ایران اسالمی جمهوري اساسی
 است مالی استقالل و حقوقی شخصیت داراي موسیقی است. خانه گردیده تشکیل هنري فرهنگی

 کند (سایت خانه موسیقی).  اهداف ومی فعالیت وارشادفرهنگ وزارت نظارت تحت و

ده است که به طور خالصه بند تنظیم ش 35موسیقی در  خانه نامهاساس در مطرح شده موضوعات
سازي معنوي، فراهم ارزشهاي رشد کیفی ارتقاي موسیقی، زمینه در کشور هنري میراث حفظ

دانان از راه آموزش و تالش براي نشر و معرفی امکانات و ارتقاي دانش و مهارت موسیقی
  هاست.موسیقی ایرانی در سراسر جهان از مهمترین آن

وابسته  ت با شخصیت حقوقی مستقل که به نهاد ریاست جمهورياساي موسسهفرهنگستان هنر: 
- گروه متشکل از رئیس فرهنگستان و رؤساي فرهنگستان داراي شورایی تخصصی است است.

هاي پژوهشی ها تنظیم برنامههاي تخصصی که یکی ازآنها گروه موسیقی است. وظیفه این گروه
جمهوري اسالمی ایران بر اساس مصوبه  فرهنگستان هنرو ارائه آن به شوراي تخصصی است. 

هدف از تاسیس این .  شوراي عالی انقالب فرهنگی تشکیل شد 25/12/1377مورخ  439جلسه 
ها، راهبردها و و ملی و پیشنهاد سیاست فرهنگستان، پاسداري از میراث فرهنگی، هنر اسالمی

براي مقابله با تهدیدهاي اسالمی ها و نیز ارتقاي فرهنگ ها و نوآوريدستیابی به آخرین یافته
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 وظایف فرهنگستان هنر بطور خالصه پیشنهاد (سایت فرهنگستان هنر). فرهنگ مهاجم است

 نقد هنري، گسترش جوامع محلی، ارتباط و ملی اسالمی، هنر توسعه و حفظ براي گذاريسیاست

عالوه در مواردي هنري. به  توسعه هايشاخص تعیین زیباشناختی و پیشنهاد مباحث و هنري
پیشنهاد دهندگی دارد و اگر  شأن فرهنگستان کشور است. در هنري هايشاخص ساالنه ارزیابی

چه وظایفی از جمله تعیین ضوابط و معیارها و یا ارزیابی ساالنه دارد اما نقش پیشنهاد دهندگی 
 تر است.آن در حوزه موسیقی پررنگ

  هاي کالنف مبهم، سیاستهاي موسیقی؛ اهداطراحی سیاست هايمولفه
هاي متعددي در کشور وظیفه طراحی سیاست در زمینه موسیقی را به عهده نهادها و سازمان

  کند.ترین نقش را در این زمینه ایفا میفقیه به عنوان هسته مرکزي قدرت، مهمدارند. نهاد والیت
به عنوان نهادي فراتر از  فقیه، این نهاددر سیستم حکومتی مبتنی بر والیت نهاد والیت فقیه:

 به عبارت روشن .کننده استتعییندر تعیین معیارهاي فقهی موسیقی دیگر  نهادهاي حکومتی
فقیه نها نظر اجتهادي ولیحالل و حرام و سازوکار تعیین مصادیق آ تعیین معیارهاي فقهی موسیقی

ر نهادها و چتر آن بر دیگفقیه در این دو عرصه در سطحی کالن قرار دارد که دیدگاه ولیاست. 
 هاي کلی نظاماساسی تعیین سیاست بر اساس اصل صدودهم قانون اندازد.ها سایه میسازمان

     مصلحت نظام و نیز نظارت بر حسن اجراي  اسالمی پس از مشورت با مجمع تشخیص
انقالب ري شمرده شده است. در سالهاي پس از کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبهاي سیاست

هاي و ایجاد تغییر و تحوالت ژرف در حوزه هنر و موسیقی، تاملی در نظرات فقهی و دیدگاه
مقطع در  خمینیامام فقیه جمهوري اسالمی الزم است خواهد بود.خمینی به عنوان اولین ولیامام

براي  یتطورکلی کارکرد و نتایج مثبو به دانستهحرام و غنا قبل از انقالب، موسیقی را  زمانی
دلیل که ایشان بر این باور بودند در جامعۀ عصر پهلوي، موسیقی  اینبه د. انموسیقی قائل نبوده

. مبحث غنا در فقه اسالمی به حدي است از رسالت انسانی و هدف اصلی خود منحرف شده
ست گسترده و متنوع است که بررسی آن در حوصله این نوشتار نیست، اما ذکر این نکته کافی ا

که علما و روحانیون در بحث غنا و چگونگی تشخیص این امر هنوز به یک تعریف واحد و 
 .دانند که داراي عناصر خاصی باشددر فقه شیعه، غنا را عمومًا آوازي می .اندمشخص نرسیده

ها مفاهیم وجود ندارد و دایرة معنایی آنعناصر و طورکلی تعریف دقیق و مشخصی از این به
آن موسیقی و غنایی ازنظر فقها حرام است که داراي این بطورکل مشخص نیست، اما  درستیبه

تعریف  محّرك شهوت. مناسب مجالس لهوولعب؛ داشتن؛ترجیع بودن؛  مطرب  ها باشد:ویژگی
 میزان اندك و به صوت انسانی که صدایش حسن ذاتی دارد اگرچه بهاست: امام از غنا چنین 
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(امام  »شأن آن را دارد که براي عامه مردم ایجاد طرب کند. علت تناسب اجزاي آن،
غنا تنها نیکو «: آمده در تحریرالوسیلهي تعریف دیگردر  )305-303، ص:1،ج1385خمینی،

کردن صدا نیست، بلکه کشیدن صدا و ترجیع آن به کیفیتی است که طربناك بوده و با مجالس ادا
بعد از  )497، ص:1،ج1343(امام خمینی،  باشد لهو و شادي و آالت لهوولعب تناسب داشته

 روح تضعیف به منجر موسیقی کهاین برمبنی   ابتدا بر همان اعتقاد پیشین خوددر  امام، انقالب
قی را موسی با مرتبط مسائل انقالب نخستین هايسال در ایشان. دادندمی نظر گشته، جوانان

هاي ابتدایی انقالب ). در سال28/4/58یما:(در جمع کارکنان صداوسکرد مسائل هزل توصیف 
اسالمی به جهت وجود شرایط انقالبی و مذهبی، بین علما و مراجع اختالف نظرهاي اساسی 

ی که در دوره اي ریاست سازمان صداوسیما را برعهده هاشم محمددرباره موسیقی وجود داشت. 
 ار به دیدن یکی از مراجع رفتیم با دستباي بود که ما یکگونهدر آن دوره به«کند: داشت بیان می

شود، موسیقی هاي ممتدي به میز نواخت و گفت این صوت که از میز بلند مییک شیء ضربه یا
گیریم شاهد هاي اولیه انقالب فاصله می). هرچه از سال96بهمن 22مهر، (»است و حرام است

خمینی در شهریور تیم. براي نمونه امامخمینی در رابطه با موسیقی هستعدیل در عقاید و آراي امام
امام در این فتوا، در پاسخ به سؤالی فتواي مهمی صادر کردند مبنی بر منافع محلله؛  67سال 

خرید و فروش «: کردند، تصریح »هاي مشروعخریدوفروش آالت لهوولعب جهت استفاده«دربارة 
- اهللا خامنه). آیت129ص 21م خمینی، ج(اما» له آن اشکال ندارد ّآالت مشترکه به قصد منافع محل

 است که، زمان و مکان در استنباطامام نظرشان این«: معتقد استهاي امام درباره تغییر دیدگاه اي
کند موضوع ظاهرًا همان است ند گرچه انسان فکر میکگذارد. یعنی موضوع را عوض میاثر می

و حرام  یابد. آنچه[در حکومت طاغوت] غناولی موضوع تغییر یافته و در نتیجه حکمش تغییر می
 باره این تغییر دیدگاهدر صادق طباطبایی). 97خط امام، شهریور»(بوده، امروز غنا و حرام نیست

عد از انقالب، ب است؛هاي حرام بودهموسیقی واقع باب حذف موسیقی در نظر امام در گویدمی
نظرات خود را درباب موسیقی ، مان و مکانداري و با توجه به اقتضائات زامام در عرصۀ حکومت

ها را از تدریج سرودهایی را که محتواي انقالبی داشت، تأیید و پخش آنبه و تعدیل کرد
مطهري اجرا شد.  استاد که به مناسبت شهادت براي مثال سرودياشکال دانست. صداوسیما بال

سرود  تأیید ،دانان اوایل انقالباز موسیقی ،مهرداد کاظمی )1390(موسیقی ایرانیان، اردیبهشت
گفتۀ وي با  داند. بهشدن راه موسیقی بعد از انقالب میعامل باز را امام توسط »مجاهد مطهر«

امام به نقش باید اعتقاد  ).96آبان2(ایلنا،ها به موسیقی تغییر کرد باره نگاهیک اجراي این سرود به
هاي را نیز مدنظر داشت. با پخش آهنگ هاي فقهینظام سیاسی حاکم و اهداف آن در ارائۀ فتوا

شما که قبالً موسیقی شجریان از تلویزیون امام در پاسخ به سوال اقاي رفسنجانی مبنی بر اینکه 
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دانید؟ گفتند: من اآلن هم همین موسیقی را اگر از رادیوي دانستید، چرا اآلن حرام نمیرا حرام می
اش که دانستم موسیقین خبر رادیوي شاه را هم حرام میدانم. معربستان پخش شود، حرام می

یکی دیگر از مسایل مناقشه برانگیز، حکم صداي زن و  ).97(خط امام، شهریور» دجاي خود دار
خوانی بانوان اعم از حکم تکدرباره  در پاسخ به سوالی امام. حرمت و حلیت این مساله است

 ند که اگر موجب گناه و حرام شود، جایز نیستصوت قرآن و سرود در معرض نامحرم پاسخ داد
مجرد صوت زن نامحرم حرام نیست و استماع ). از دیدگاه امام 273ص:1392(امام خمینی،
نفسه منعی ندارد ولی اگر به مالحظه وضع خاص خواننده، یا وضع خاص مجلس صداي زن فی

انندگی مطرب لهوي و محل خوانندگی، یا به مالحظه مضامین موضوعی که، از مصادیق خو
ادق ) ص103،ص:1380(شرفخانی خویی،.جایز نیست بحساب آید و یا مستلزم مفاسدي باشد،

 صراحتا سوال کرده و امامخوانی زن خوانی مرد با تکفاوت حکم تکاز امام درباره ت طباطبایی
سیقی ها با هم فرقی ندارند و مشمول همان حکم کلی موسیقی لهو و مودر جواب نوشتند این

  )90اردیبهشتموسیقی ایرانیان،( باشد.سازنده می
هاي سیاستگذاريمتولی  عنوانبهتر این دف :وارشادفتر موسیقی معاونت هنري وزارت فرهنگد

به  . تدوین سیاستدایتی و حمایتی استهاي وظایف ستادي، ، دارکالن حوزه موسیقی کشور
و  جامعه، سطح در جاري و متداول هايوسیقیم با فعال ، برخورداعتالي موسیقی ایرانی منظور

اسالمی، تدوین مقررات مشخص و  و ایرانی ارزشهاي ترویج براي رایج هاياستفاده از قالب
اي و تولیدات موسیقی شفاف و صدور مجوزهاي الزم، انجام امور نظارتی بر اجراهاي صحنه

فرهنگی از مهمترین وظایف  اطانحط از جلوگیري و اسالمی فرهنگ ایران هویت از صیانت براي
 دفتر موسیقی است.

 شوراي هنر، امر در الزم هايسیاست تدوین به منظور فرهنگی: انقالب عالی شوراي هنر شوراي

 کالن هايسیاست شده است. تدوین تشکیل عالی شوراي اقماري شوراهاي از یکی عنوان هنر به

 مصلحت تشخیص مجمع و فرهنگی انقالبعالی  شوراي به پیشنهاد براي اسالمیجمهوري هنري

 هاي فرهنگی و هنري مختلف از جمله:  انتقالزمینه در راهکارها و هاسیاست نظام وپیشنهاد

 ترویج و معرفی هايسیاست هنر، تعیین طریق از جدید نسل به اسالمی انقالب ارزشهاي و مفاهیم

 شوراي به آن ارائه و کشور هنري هايفعالیت ساالنه گزارش محلی و ارزیابی و بومی هنرهاي

هاي طراحی سیاست مواردي که بعنوان مولفه فرهنگی، از وظایف این شوراست. انقالب عالی
پوشانی وظایف دهند. همنام برده شد، در حوزه اجرا، نظارت و ارزیابی نیز اقداماتی صورت می
ها در جام تصمیم سازيو عملکرد همه نهادهاي دخیل در امر موسیقی باعث عدم تمرکز و انس
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هاي مدون در موسیقی این حوزه گردیده و نهادي رسمی و متمرکز صرفا به منظور تدوین سیاست
  وجود ندارد.

  اجرایی : از ضعف کارآمدي تا کمبود منابع مالی  هايمولفه
مالی،  هایی چون نیروي انسانی، منابعدر مرحله اجرایی یک چرخه سیستماتیک باید مولفه

  و امکانات را در نظر داشت. بودجه
ساله دفتر موسیقی  30با مروري بر عملکرد: نیروي انسانی؛ از ضعف تخصص تا تداخل وظایف

ترین متولی امر موسیقی در کشور و نگاهی به مدیران کل این دفتر ارشاد، بعنوان اصلی وزارت
هده داشتند، داراي ها شاهدیم اغلب کسانی که مدیریت این دفتر تخصصی را بر عدر طی سال

اند. تنها در دو دوره کوتاه، شاهد حضور افرادي تحصیالتی غیرمرتبط با حوزه هنر و موسیقی بوده
و در مدت کوتاه یک ساله،  1390ایم. یکبار در سالاز جنس موسیقی در مدیریت این مرکز بوده

است سپرده شد.  مدیریت به سیدمحمد میرزمانی که خود آهنگساز و فعال حوزه موسیقی بوده
ر دوران مدیریت او ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران تعطیل شدند که این موضوع د

گفته بود در زمان مدیریتش غیر از صدور ی تا سه سال بعد از میرزمانی ادامه پیدا کرد؛. میرزمان
ارجمند (آهنگساز  پیروز ،1392ماهوزهاي آخر ديدر ر پیام تسلیت کار دیگري انجام نداده است.

استعفا کرد و  1394میانه تیرماه براي مدیریت دفتر موسیقی حکم دریافت کرد و درو نوازنده) 
ها دست داللزیادي براي کوتاه کردن  تالشبه گفته خود او  خیلی فوري استعفایش قبول شد.

 استعفاي او نیز .ها در کارش فراوان بوداما اختیار زیادي در دفتر موسیقی نداشت و دخالت نمود
توسط وزیر وقت ارشاد بدون سوال و جوابی پذیرفته شد (تریبون هنر،  در کمترین زمان ممکن

اند. تا امروز ده نفر مدیریت دفتر موسیقی ارشاد را برعهده داشته 60از اواخر دهه ).98خرداد 
ایم اما بوده هایی از مدیریت شاهد عملکردهاي مثبتی در زمینه موسیقیاگر چه در طی دوره

کارآمدي نه چندان موثر این دفتر براي موسیقی و اهالی آن مبرهن است بطوریکه به گفته برخی 
   از مدیران سابق این دفتر، حتی آنان به عنوان مدیران کل داراي اختیارات چندانی نبودند. 

ی در هاي جنگ تحمیلپس از فراغت از چالش اهداف کالن، محدودیت منابع مالی: بودجه؛
توجهات به مسایل داخلی و بازسازي اوضاع کشور معطوف گردید. به حکم   60اواخر دهه

تري نسبت به دیگر مسایل قرار گرفتند و موسیقی شرایط مسایل حوزه هنر، در اولویت پایین
با مدیریت  1369جزو مهجورترین هنرها بود. با این حال مرکز موسیقی وزارت ارشاد در سال

سال مدیریت وي به تدریج بودجه این اداره افزایش  14کار نمود. در طولآغاز به علی مرادخانی
یافته و اقدامات مهمی در این دوران به ثمر رسید. به گفته مراد خانی در ابتدا بودجه مرکز 
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) با این مقدمه به سراغ مقدار 1398هزار تومان بوده است.(تریبون هنر، خرداد  680موسیقی 
رویم. اعتبار تخصیصی وزارت ده شده به حوزه موسیقی در سال جاري میبودجه تخصیص دا

میلیارد  141(حدودا  میلیون ریال160میلیارد و 156هزار و 14، 98ارشاد اسالمی در سال وفرهنگ
 850میلیارد و  84هاي پیشنهادي موسیقی و هنرهاي تجسمی به مجموع بودجهتومان) است و 

به عنوان » برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی«درحالی است که رسد. این میمیلیون تومان 
ی میلیون تومان 650میلیارد و  49ودجه هدف اصلی جریان موسیقی در سال جاري است که ب

د آرشیو ملی موسیقی ایران؛ یک اما براي مثال به منظور ایجا .در نظر گرفته شده است براي ان
داشته  میلیون تومانی 200، کاهش 97که نسبت به بودجه سال  در نظر گرفته شده میلیارد تومان 

 شود.هاي دیگر ذیل این برنامه نیز افزایش بودجه قابل توجهی مشاهده نمیاست و در بخش
بودجه تخصیصی مربوط به موسیقی نشانگر محدودیت منابع مالی این حوزه است. از طرفی 

آفرینی در همه سطوح اعم ه در پی نقشحضور و دخالت بیش از حد دولت در حوزه موسیقی ک
هاي منطقی، کارآمد و مشخص گذارياز محتوا، تولید و عرضه است نشان از عدم وجود سیاست

عدم وجود ها بوده است. متاثر از تغییر و تحول دولت جهت خال قانونیموسیقی به دارد. 
جا جابه را تغییر داده یا آنها راها سیاست راحتیههاي جدي فرادستی، باعث شده تا سالیق بپایگاه

تغییرات سیاسی، تغییرات که د. حوزه فرهنگ متاثر از حوزه قدرت است و طبیعی است نکن
  را در پی داشته باشد.  فرهنگی

به دلیل گستره عظیم مساحتی کشور، امکانات شهري : امکانات؛ فاصله از استاندارهاي جهانی
فضاهاي با کیفیت تفریحی، ورزشی، بهداشتی، آموزشی  مناسب در همه جاي ایران فراهم نیست.

هاي هنري و...در اختیار شهروندان کالن شهرهاست. در زمینه امکانات و فضاهاي مناسب فعالیت
هاي جهانی فاصله دارد. اکثر فعاالن عرصه موسیقی به این امر اذعان دارند نیز ایران از استاندارد

ه شده براي فعالیت در حوزه موسیقی، عمدتا در پایتخت که همان مقدار امکانات تدارك دید
المللی، دیوي ضبط داراي استانداردهاي بینهاي اجرا با ظرفیت و کیفیت باال، استوقرار دارد. سالن

هاي معتبر در زمینه آموزش، ساخت و نگهداري ابزار آالت موسیقی و ...از جمله آموزشگاه
شود و حتی هنرمندان برجسته حوزه در پایتخت ارایه می خدماتی است که در بهترین حالت تنها

موسیقی نواحی در محل زندگی خود فاقد امکانات مناسب براي فعالیت هستند (آواي فردا، 
). همچنین ایران فاقد حتی یک سالن تک منظوره براي اجراي موسیقی است و 1397مرداد 
 امکانات هستند به منظور انجام سخنرانیترین ها و تاالرهاي موجود که بعضا داراي مدرنسالن

هاي اجراي کنسرت، شهر در سطح عرضه موسیقی و سالن اند.و اجراي همایش طراحی شده
هاي اجرا در شهر تهران که به مشهورترین سالن هاست. با نگاهیتهران رکورددار تعداد سالن
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طح امکانات ایران در اجراي توان به سمهمترین اجراهاي موسیقی در آنها انجام شده است، می
هزار نفر است و تاالر 12ها پی برد. مجموع ظرفیت هشت سالن برتر تهران کمتر از کنسرت

هزار نفري رتبه اول ظرفیت را داراست. از طرفی با نگاهی گذرا به 5وزارت کشور با ظرفیت 
کشورهاي اروپایی  اپرا در روسیه، اتریش، انگلستان و دیگر هايترین سالنهاي باشکوهویژگی

این امکانات متناسب با شیوه عمل افالطونی دولت  برد. توان به سطح تفاوت امکانات پیمی
نیست. دولتی که خواهان ایفاي نقش افالطونی است باید دولتی بزرگ و غنی باشد تا با سیطره 

- و فراهم بر همه جوانب موضوع، نقش نظارتی خود را بخوبی ایفا کند. دولتی که توان ساخت
کس خارج از دایره اقتدار خود نیز اجازه فعالیت آوري امکانات پایه  را نداشته و ازطرفی به هیچ

آفرینی را ندهد، چون پدري فقیر است که خود توان اداره امور منزل را ندارد اما به جهت و نقش
ان در نظر دار نشدن اقتدار خویش مایل به دریافت کمک هم نیست. چنانچه دولت ایرخدشه

هاي خود در حوزه موسیقی باشد، حداقل دارد همچنان با نگاه افالطونی به دنبال اجراي سیاست
کار الزم افزایش بودجه است بطوري که عالوه بر جایگاه نظارتی ویژه، توان اجرایی باالیی نیز 

  بیابد.

  گذاريبرون داد: نگاه افالطونی؛ خالء سیاست
ساله خود رویکردهاي مختلفی در موسیقی داشته است.  40جمهوري اسالمی در طول عمر 

دهه اول پس از پیروزي انقالب به جهت شرایط انقالبی و اندکی پس از آن شروع جنگ تحمیلی، 
باعث گردید تا پرداختن به موسیقی حتی دغدغه هنرمندان نیز نباشد. رواج سرودهاي انقالبی و 

هاي ترین ویژگی موسیقیال و هواي جنگ اصلیهاي حماسی و شورانگیز مناسب با حموسیقی
دهه اول پس از انقالب است که تصادفا همان انتظاري بود که دولت جمهوري اسالمی از کارکرد 
موسیقی داشت. اما با پایان جنگ و شروع دهه هفتاد، توجه به مسایل دیگر در دستور کار قرار 

کار کرده و هنرمندان نیز فرصتی براي ز بهگرفت. مرکز موسیقی وزارت ارشاد در همین ایام آغا
). بحث فعالیت زنان در حوزه موسیقی 1397هاي خود به دست آوردند(تریبون هنر، ذکر خواسته

هاي مخصوص بانوان آمد و کنسرتهایی بوجود در این دوره مطرح گردید و بتدریج انعطاف
با روي کارآمدن دولت اصالحات  ،هاي موسیقی پاپ بعد از انقالبخستین آلبومشد. ناجرا می

اي از نسل اول موسیقی پاپ موفق به اخذ به بازار موسیقی ارائه شدند. تا آن زمان هیچ خواننده
به وکشور  شودهاي پاپ به صورت رسمی منتشر میبتدریج آلبوم خواننده .مجوز نشده بود

موج  80دهه  ).95آبان  11ین (خبر آنال شودشماري خواننده پاپ روبرو میبا تعداد بییکباره 
عظیم موسیقی کشور را درنوردید. ظهور خوانندگان جوانی که زود به شهرت می رسیدند، اجراي 
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هاي مشترك گروهی خوانندگان پاپ و انتشار قطعات موسیقی به اصطالح غیرمجاز از کنسرت
رواج اینترنت، دلیل مهمتر از آن شمار و هنرمندان داخلی که فرصت کم براي کارشناسی آثار بی

ها ). تحول معنایی و تغییرات شگرفتی در متن و محتواي ترانه94آذر28ن بود (خبرگزاري صبا،آ
هاي غیرمجاز اوایل نیز به وجود آمد و این سیر تا آنجا پیش رفت که براي مثال مضامینی در ترانه

  ی مجوز انتشار اخذ کردند.ها در اواخر این دهه به راحتوجود داشت که مشابه آن ترانه 80دهه 
از دیگر اتفاقات مهم این دهه، ظهور موسیقی رپ بود. این نوع موسیقی به دلیل مضامین 

ارشاد را نداشت و از ابتدا به اعتراضی سیاسی و اجتماعی توان رویارویی با معیارهاي وزارت
جامعه گسترش  گردید اما به سرعت درصورت زیرزمینی تولید و به صورت اینترنتی عرضه می

به  "ترش و شیرین"ها تیتراژ آغازي سریالی نوروزي به نام یافت، بطوریکه در همان سال
اي که در عطاران، متاثر از این نوع موسیقی توسط محسن نامجو (خواننده کارگردانی رضا

نقش پررنگی داشت و مدت کمی پس از شروع فعالیت به خارج از  80تحوالت موسیقی دهه
 جرت کرد) ساخته شد و این اتفاق بعدها در تیتراژ چند سریال دیگر نیز تکرار شد.کشور مها

بار در تاریخ انتخابات ایران، موسیقی نقشی وقوع پیوست و براي اولینتغییرات بزرگی به 90دهه
هاي به وجود آمده در روابط ). چراکه چالش96جدي در این رویداد سیاسی داشت (ایسنا،خرداد

موجب عزلت آنها شده و تا  88و بسیاري از هنرمندان پس از حوادث سال  میان حکومت
نیز دوباره مقوله  96این رابطه ترمیم نگردید. در انتخابات سال  92فرارسیدن انتخابات سال

ها مدنظر داشتند هایی که هر کدام از نامزدها براي سامان دادن به اوضاع کنسرتموسیقی و برنامه
بود و مباحثی که حول نامزدها و هنرمندان حامی آنها شکل گرفته بود همچنان بحث داغ تبلیغاتی 

همه دولت یازدهم در زمینه موسیقی مساعدت بیشتري با از مباحث سیاسی جالب است. با این
هاي اجرا شده در چندسال اخیر گواه این امر است که هنرمندان به عمل آورده و تعداد کنسرت

 بررسیهاي به موفقیت دست پیدا کرده است. در گزارشی که مرکزحداقل در کمیت اجراها 

منتشر نمود در شاخص عملکردي تعداد اجراهاي  96جمهوري در بهار  ریاست استراتژیک
دفتر موسیقی  درصدي هستیم. 60،  شاهد رشد بیش از 94تا 92اي، در میانه سالهاي صحنه

در  .ه استرا تسهیل کرد یوزهاي موسیقصدور مجاي در اطالعیه اخیرا وارشادوزارت فرهنگ
اصیل و دستگاهی ایران، موسیقی  ،کالمدر سه حوزه موسیقی بیاین اطالعیه تصریح شده است 

بار موفق به کسب  2سازانی که حداقلکالم کالسیک، آثار کلیه آهنگکالم نواحی و موسیقی بیبی
(نسیم آنالین،  .د بودننیاز خواهمجوز دفتر موسیقی شده باشند از بررسی شوراي موسیقی بی

دولت را در ) 1396-1392(، عملکرد چهارساله آماري یگزارشدر موسیقی دفتر  )97اردیبهشت 
آلبوم در در چهار سال اخیر مجوز  1880حوزه موسیقی شرح داده است. طبق این گزارش 
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هاي اخیر سال اي و صدور مجوز آلبوم دربیشترین فعالیت موسیقی صحنهو  انددریافت کرده
  )96.(سایت وزارت ارشاد، اردیبهشت صورت گرفته است

  گذاري موسیقیادها بر سیاستتاثیر نه - 2جدول 
  عملکرد در چرخه سیستمی  نهادها

  فقیهوالیت
  دلیل تاثیر مستقیم احکام فقهی بر موسیقی،به

  این نهاد بر همه مراحل سیاستگذاري اثر دارد 

  فرهنگستان هنر
  پیشنهاددهندگی بر ورودي سیستم موثراست به جهت شآن

  و مبادرت به انجام ارزیابی ساالنه دارد 
  فعالیت در زمینه آموزش و پژوهش و فراهم سازي امکانات براي نشر موسیقی ایرانی  خانه موسیقی

  متولی سیاستگذاري کالن امور موسیقی، صدور مجوز و انجام امور نظارتی  دفتر موسیقی وزارت ارشاد
وراي هنر شوراي عالی ش

  انقالب فرهنگی
  هاي هنريکالن هنري جمهوري اسالمی و ارزیابی ساالنه فعالیت هايتدوین سیاست

  ارزیابی: از آرمان تا  واقعیت 
         اسالمی و حوزه موسیقی، تاکنون شاهد رفتاري مبتنی بردر تعامل میان جمهوري

هر دوره با توجه به رواج نوع خاصی از موسیقی ایم و هاي مدون و مشخص نبودهسیاستگذاري
اند. اکنون در سالهاي و جو اجتماعی به وجود آمده پیرامون آن، دولتها دست به اقداماتی زده

هاي مختلف موسیقی هستیم که نه شماري خواننده در سبکشاهد ظهور تعداد بی 90پایانی دهه
ها اجازه فعالیت دارند، بلکه شاهد حضور تنها همه فارغ از ارزشمندي آثار و محتواي ترانه

هاي مختلف هستیم هاي صداوسیما در مناسبتحداکثري هنرمندان موسیقی از هر سبکی در شبکه
و رسانه رسمی نظام، به نوعی در تسخیر هنرمندانی است که آثارشان با آنچه که انتظار نظام 

هاي ها و واقعیتود آمده میان آرماناختالف بوج اسالمی از موسیقی است اختالف فاحشی دارد.
موجود در حوزه موسیقی را تنها با نگاهی اجمالی به سندهاي راهبردي نهادهاي متولی موسیقی 

اسالمی در چهلمین سالگرد پیروزي انقالب خود در مواجهه با امر توان دریافت. جمهوريمی
هاي ابتدایی انقالب صویر در سالترین تموسیقی در جایگاهی ایستاده است که شاید دور از ذهن

بوده باشد. اما این به معناي وجود وضعیت مساعد  نیست. هنرمندانی که باید معرف هنر ایرانی 
هاي جهانی باشند، رفتاري در خور شان هنر خود در داخل کشور ندیده و بسیاري از در جایگاه

فعالیت زنان در حوزه موسیقی نیز اند. در بحث بزرگان موسیقی به دالیل سیاسی به حاشیه رفته
هاي مخصوص بانوان را دارند اما اگرچه کارهایی صورت پذیرفته و زنان اجازه اجراي کنسرت

بلکه  اجازه انتشار آلبوم ندارند، ، نه تنهابانوان خوانندهبا محدودیت و مشکالتی همراه است. 
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به عنوان  زنانفعالیت  هاست وانجام تبلیغات رسمی براي کنسرت همچنان جزو ممنوعیت
زمان بد اجرا، محدودیت  شود کهمیهاي مخصوص بانوان محدود کنسرت هخواننده تنها ب

ها ممانعت از برگزاري کنسرت در شهرستانو  ها، عدم صدور مجوز براي تبلیغات خیابانیسالن
در تبلیغات هاي اخیر موسیقی به حوزه مسایل سیاسی وارد شده است. در سال را بهمراه دارد.

- دهند اما سیاستانتخاباتی، نامزدها قول تصمیمات و اقدامات موثري را در مسایل موسیقی می
- ها در جهت تمرکز بیشتر بر مسایل کمی مانند تعداد مجوزهاي صادره و تعداد کنسرتگذاري

هاي مقامی و محلی، هاي اجرا شده است و پرداختن به مسایل کیفی، توجه به حوزه موسیقی
هاي اجراي موسیقی کشف استعدادها، تولید آثار فاخر و اقداماتی در جهت بهبود کیفیت سالن

  و... عمال به نتایج مطلوبی ختم نشده است.

  سیستم سیاستگذاري موسیقی در ایران هايمولفه - 3جدول 

  لی،هاي محمطالبه مردم و هنرمندان، فعالیت خانه موسیقی، تنوع و تکثر موسیقی  ورودي سیستم
  ظهور انواع جدید موسیقی، قدرت موسیقی ملی ایران 

نگاه افالطونی به منظور ارج نهادن به موسیقی سنتی و اصیل ایرانی، تاکید بر هنر و موسیقی متعالی،   طراحی سیاست
  اسالمی، دخالت و حضور دولت در همه مراحل-لزوم تولید آثاري با محتواي ایرانی

  گرایی و همپوشانی وظایف سازمانی، انی مجري، مداخلهضعف نیروي انس  اجراي سیاست
  گیر، محدودیت منابع مالیها، تنوع مراکز تصمیمتاثیر سالیق بر سیاست

  نتیجه سیاست
  هاي مدون،بخشی به موسیقی، مواجهه با امواج موسیقی فارغ از وجود سیاستعدم اولویت
  هاي محلی، یسلیقگی، به حاشیه رانده شدن موسیقکاري، بیموازي 

  کیفیت و نازلبی افت سطح سلیقه مردم و گرایش به موسیقی

  ارزیابی سیاست

  هاي موجود در حوزه موسیقی.ها و واقعیتوجود تفاوت فاحش میان آرمان
  لزوم دفاع از موسیقی ملی ایران و نجات فرهنگ و هنر اصیل ایرانی.

  یت قرار دادن آن، گذاري در حوزه موسیقی و در اولولزوم اصالح سیاست
  با توجه به نقش مهم موسیقی در جامعه و سیاست

  راهکار سیاستی

  ایجاد نهاد باالدست متمرکز براي تصویب قوانین عینی و مشخص.
  مداخله حداقلی نهادها در وظایف و کارکرد یکدیگر.

  تغییر رویکرد افالطونی به ارسطویی و بازگذاشتن دست نهادهاي غیردولتی
  ها به منظور تامینو فعالیت در عرصه هنر و اعمال مالیات بر فعالیت براي حضور 

  منابع مالی در جهت حمایت از موسیقی بومی و محلی ایران. 
  آموزش صحیح و اصولی موسیقی اصیل و فاخر ایرانی در نظام آموزشی

  کشور به منظور ارتقاي سلیقه موسیقیایی. 
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  ی به هنرراهکارها؛ لزوم به کارگیري نگاه ارسطوی
دالیلی چون کمبود بودجه و منابع انسانی و همچنین ایدئولوژي حاکم بر جمهوري اسالمی، 

هاي ایران نباشد. از طرفی به گذاري در دولتهاي سیاستباعث گردیده موسیقی جزو اولویت
هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي جهت ماهیت افالطونی دولت، دست سیطره آن در همه زمینه

ها و سپردن آن به شود و دولت میلی به کاهش اقتدار خود در برخی زمینهگی حس میو فرهن
بخش خصوصی ندارد. همچنین کمبود منابع مالی دولت با نگاه افالطونی وي نیز همخوانی 
نداشته و عدم حمایت مالی مناسب، ناتوانی در برآورد انتظارات را در پی خواهد داشت. برخالف 

نگرد به حقیقت ذهنی است، ارسطو کامال عینی به حقیقت میافالطون که نگاهش 
افالطـون بر خالف اظهارات خردگرایانه و شعرستیزش، بطـور کـامالً ) 30، ص:1391(طاهري،
اي آرمانی بود اي شاعرانه داشت و در جسـتجوي جهـانی کامـل و جامعـهآمیـز روحیـهتنـاقض

اي خیـالی در ایجاد جامعـه به ،پنداشتمحال میرا  و چون در جهان ماده وجود چنین امري
رانند و شـاعران اي کـه در آن فیلسوفان به فرمان خرد حکم می. جامعـهپرداختذهـن خـویش 

- درمقابل، ارسطو فاقد شور و هیجان افالطون بـراي خیـال. و هنرمنـدان را در آن جـایی نیسـت
) همچنین 47، ص:1343گیرد.(ارسطو، پیش می و براي تبیین هنر روشی علمی در پـردازي است

ارسـطو اعتقاد دارد  ـات،یدر مقابِل انتقادات افالطون در باب خطاي شـاعران در بازنمـایی واقع
التذاذ را هدف غایی شعر  اوکه معیار درست و غلط در شعر، با منطق عقالنی، یکی نیسـت. 

نیز براي است از امور خالف واقع  شاعر مجاز داند و به همین جهت معتقد استمیهنري 
). عالوه بر این 111، ص:1343یرد (ارسطو، به این هدف (البّته با مالحظاتی) بهره بگ دستیابی

و  "ییفروگیا"به دو سبک اصلی  ارسطو در باب موسیقی نظر متفاوتی دارد. او موسیقی را
نهاست که بعد از خستگی موسیقی روزمره انسا "فروگیایی"موسیقی د. کنتقسیم می "یدوریس"

روند. این نوع موسیقی براي جهت استراحت و تفریح به سراغ آن میکار و فعالیت روزانه به
مناسب است اما براي تغذیه روح ناکارآمد است. در  هاي خسته و فرسودهروانآرامش روح و 

فی براي اي هستند که مجال کافرهیختهو هاي آزاد انسان "دوریسی"مخاطب موسیقی عوض 
. این نوع موسیقی گزینه مناسب براي آموزش است. ارسطو معتقد است فراغت و سرگرمی دارند

 ، لذابرندکه با طبیعتش سازگارتر باشد لذت می ها از آن نوع موسیقیهریک از این گروه
 نوازند، آزادي ارائه سبکی متناسب بااي که براي مخاطب عام میبایست به نوازندگان حرفهمی

هایی . اما در بحث آموزش موسیقی آزادي معنایی نداشته و باید نغمهسطح سلیقه مخاطب را داد
  ).Aristotle,1998,VIII,a1342فعال و شورانگیز و متناسب با مفاهیم اخالقی را آموزش داد (
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پردازانه و غیرواقعی خود در بحث هنر دست کشیده و با رویکردي باید دولت از اهداف خیال
صورت چنانچه دولت آموزش صحیح و اصولی موسیقی ویی به مقوله هنر بنگرد. در اینارسط

شک گام مهمی پرورش کشور قرار دهد، بیوفاخر و اصیل ایرانی را در دستورکار نظام آموزش
هاي آینده خواهد برداشت. شایسته در ارتقاي سطح درك کیفی و سلیقه جامعه، خصوصا نسل

هاي مدون با مصادیق عینی و روشن همت نو، به طرح و اجراي سیاستاي است دولت با رویه
هاي کلی گمارده و حوزه فرهنگ و هنر را از سیطره همه جانبه خود خارج کند و تنها به نظارت

هاي هنرمندان پیشکسوتی که سرآمدان موسیقی فاخر ایرانی هستند به جهت سیاست بپردازد.
اند و همین امر باعث تنزل ند که جوانان با موسیقی ملی بیگانهاغلط آنچنان به حاشیه رانده شده

هاي نظارتی مناسبی در حوز موسیقی تصویب و سواد هنري جامعه شده است. چنانچه سیاست
هاي بخش خصوصی، منبع تواند با مقرر کردن مالیات بر درآمد فعالیتاجرایی گردد دولت می

هاي ی را تامین کرده و به حمایت از هنرمندان موسیقیمالی الزم براي صیانت از آثار و هنر مل
هاي فاخر بپردازد. همچنین ایجاد سازوکاري متمرکز در زمینه فقه موسیقی از مقامی و موسیقی
اسالمی ایران است تا بدین وسیله از ارایه نظرات شخصی گذاري در جمهوريملزومات سیاست

عمل راي فقهی متفاوت سوار است جلوگیري بهاي از سالیق گوناگون و آکه بر طیف گسترده
  آید و با تصویب قوانین و ایجاد چارچوب کارآمدي دولت را بهبود بخشد.
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