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 کارتون ماه

  ...  شما چه گفته اید، درباره
 نگاه تطبیقی در سالمت و اختیارات قوه قضاییه در آمریکا و ایران/ شاهین صادق زاده میالنی

مطلب بسیار خوبی بود و امیدوارم مطالب بیش تر و جامع تری در این مورد بنویسید. برای ما دانشجویان حقوق معموالً منابع خاصی اردشیر مهرساز: 

به فارسی به خصوص در زمینه تطبیقی وجود ندارد و پیدا کردن و ترجمه منابع انگلیسی هم بسیار کار سخت و وقت 

 گیری است. 

چون این شماره در مورد فساد در قوه قضاییه گفته بودید، دوست داشتم یک مطلب که نگاهی تطبیقی محسن ناران: 

به چگونگی برخورد با فساد در ایران و آمریکا و یا سایر کشورهای پیشرفته داشته باشد، بخوانم. مثالً اگر در آمریکا 

یک قاضی رشوه بگیرد، چه برخوردی با او می شود و اصالً چه نهادهایی این مسائل را تحت نظر دارند؟ امیدوارم این 

 موضوع را در نظر بگیرید و در آینده به آن بپردازید. 

 جنسیت در ایران و خالءهای قانونی ترنسجندرها/ سینا کیانی
را تم ایران با این روندی که دارد، شاید صدها سال طول بکشد تا ترنسجندرها جایی پیدا کنند. من االن در آمریکا در حدود یک سال است که جنسیمیترا آزاد: 

لی را هم تغییر ناساز مرد به زن قانونی تغییر دادم و همه مدارکم را عوض کردم؛ بدون تغییر جنسیت اجباری در اندام تناسلی. ایران حتماً مجبوری که آلت ت
 بدهی.

س از این مطلب خوشم آمد اما مسئله این است که در ایران حتی زن و مرد را هم به عنوان دو جنس برابر قبول ندارند که حاال بخواهند یک جنمریم عالئی: 
می شود، رح دیگر را هم به این دو جنس پذیرفته شده در جهان اضافه کنند. اغلب بحث های برابری که در فضاهای عمومی و یا خانواده ها در این سال مط

جهت حفظ یک ژست روشنفکرانه بیش تر نیست. مشکل اصلی قوانینی است که هرگز قرار نیست تغییر کنند. اما به هر حال خیلی خوب است که 
 ترنسجندرها به جای درگیری با مسائل حاشیه ای، در رابطه با خودشان و حقوقشان بیش تر به مردم بگویند. 

 کاری از حسین رادمهری 



دیده بان
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 نگهبان فرستاد.  رایسرانجام مجلس شورای اسالمی متممی را که برای صدور حکم اعدام جرایم مواد مخدر محدودیت ایجاد می کند، تصویب و آن را جهت تایید به شو 

 مراکز نگهداری ایتام و افراد بی سرپرست منجر شده است.رج یک قاضی در گنبد کاووس احکامی صادر کرده که ظرف چهار سال به خرید ده هزار جلد کتاب برای زندانیان این شهرستان و تامین بخشی از مخا 

  .ده ها زن که به خاطر ازدواج با مردان غیرایرانی فرزندانی فاقد تابعیت و مدرک شناسایی دارند، در مقابل مجلس تجمع کردند 

 ها و مردم به داخل سالن جلوگیری شد. به دستور دادستان، درهای سالن کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان پلمب و از ورود آن 

 ۲۵۱ .نفر از کارکنان و همکاران فعلی و پیشین بی بی سی فارسی طی حکمی در دادسرای شهید مقدس ممنوع المعامله شده اند 

 .نیروهای امنیتی، در سالگرد درگذشت احمد شاملو مانع حضور دوستداران این شاعر بر سر مزارش شده و دستکم سه تن را دستگیر کردند 

  کودک به دلیل زندانی بودن والدین خود در این مراکز حاضر هستند. ۱۰۱۱هزار کودک موجود در مراکز بهزیستی،  ۲۱از حدود 

  .دو مین روب در سقز حین فعالیت در یک پایگاه متروکه آلوده به مین زمان جنگ، دچار مصدومیت شدید شدند 

 .رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان از مجروح شدن یک شهروند بر اثر انفجار مین در اهواز خبر داد 

 .بر اثر انفجار مین برجا مانده از دوران جنگ، یک نوجوان در شهرستان پیرانشهر پای خود را از دست داد 

  اش بود، از قصاص تبرئه و به ده سال حبس و پرداخت دیه محکوم کردند.“ حفظ شرافت”قضات دیوان عالی کشور، با محرز دانستن مهدورالدم بودن مقتول سالخورده، متهم را که مدعی قتل برای 

 اعالم کرده بودند به حبس محکوم کرد؛ چنان چه مقتول مسلمان بود حکم مرگ برای عامالن قتل در نظر گرفته می شد.ام دادگاهی در یزد دو متهم به قتل فرهنگ امیری، شهروند بهایی را که صریحاً ارتکاب قتل عمد را پذیرفته و نفرت مذهبی را انگیزه این اقد 

 و نهایتاً به چند ماه حبس کوتاه مدت محکوم شدند.  کمهتعداد انگشت شماری از نیروهای مورد حمایت برخی نهادهای حکومتی که به سفارت کشور عربستان حمله کرده و موجب خسران به کشور شدند، محا 

  قوانینی تنظیم کرده که این کارخانه مصداق بارز اردوگاه کار اجباری است. “ چسب هل”طبق اسناد منتشر شده، کارفرمای کارخانه 

  نفر به بیمارستان منتقل شدند. ۹دو نفر از معلوالن یک مرکز نگهداری افراد ناتوان جسمی، ذهنی و حرکتی در اثر مسمومیت غذایی فوت کرده و 

 فروشی در مناطق حاشیه ای شهر تهران رونق پیدا کرده و برای برخی به منبع درآمد و شغل تبدیل شده است. اخیراً پدیده خون 

  ساله ای در یکی از مناطق نهاوند با بنزین اقدام به خودسوزی کرد و ساعاتی پس از حادثه جان باخت. ۵۵زن 

 .یک مرد ایالمی به خاطر مسائل ناموسی، همسر خود را به شکل خفه کردن به قتل رساند 

 .دو جوان با نسبت خانوادگی، در پی اختالف با فرد دیگری اقدام به اسیدپاشی کرده و خود را به پلیس تسلیم کردند 

 .مردی به دالیل نامشخص با اسیدپاشی به سوی شهروند پارس آبادی منجر به بستری شدن وی در بیمارستان شد 

 ساله ای در غرب تهران حمله کرده و روی او اسید پاشیدند. ۳۵کاسکت به سر داشتند، به زن  دو مرد در حالی که کاله 

  ًتهران به آتش کشید.  ۲۰ساله به دلیل عدم پرداخت مطالباتش، خود را جلوی در اتاق رئیس مالی شهرداری منطقه  ۰۱مردی حدودا 

 .مرد پیمانکاری مقابل شهرداری قم به نشانه اعتراض اقدام به خودسوزی کرد و در اثر سوختگی شدید در بیمارستان جان سپرد 

 فروش قمی پس از مواجه شدن با ماموران سد معبر شهرداری قم جان خود را از دست داد.  یک میوه 

 بار این شهر، به مرگ میوه فروش قمی اعتراض کردند. فروشان قمی با تجمع در میدان میوه و تره تعدادی از میوه 

  از اهالی مرگور ارومیه براثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی در مرز ترکیه زخمی شد.“ نجیب آزادی”یک کولبر به نام 

  با هجوم نیروهای هنگ مرزی به ظن حمل کاالی قاچاق در حوالی شهرستان ماکو، مجروح شد.“ رضا الیقی میالن”کولبری با نام 

  .خودروی یک کاسبکار در سقز به ظن حمل کاالی قاچای مورد هدف گلوله قرار گرفت و راننده به شدت مجروح شد 

  مجروح شد.“ کاالی قاچاق”در شهر چابهار در اثر تعقیب و گریز و تیراندازی ماموران به ظن حمل “ ادکلن”راننده یک خودرو حامل 

  در پی شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی مستقر در مرز ماکو جان خود را از دست داد.“ وحید دولتخواه جنیکانلو”کولبری به نام 

  در پی شلیک نیروهای هنگ مرزی پیرانشهر، علی رغم انتقال به بیمارستانی در مهاباد جان باخت. “ جالل باالن”یک کولبر به نام 

  در اطراف روستای پیره کانی بر اثر شلیک نیروهای مسلح جان خود را از دست داد.“ فرهاد زردی”یک کولبر پیرانشهری به نام 

  با شلیک نیروهای هنگ مرزی جان باختند.“ فرجاد جسیمی”عزالدین خالدی  و ”دو کولبر اهل روستاهای حوالی ارومیه به نام های 

  کاسبکار مرزی اهل شهرستان پاوه و جراحت یک کولبر دیگر شد. “محمدباقر قیطولی”شلیک نیروهای هنگ مرزی موجب مرگ ، 

  و زخمی شدن دو کولبر دیگر شد.“ ابراهیم محمودی”تیراندازی نیروهای مسلح به سوی کولبران در بانه، منجر به کشته شدن 

  .یک جوان خاشی در اثر تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی به ظن حمل کاالی قاچاق، کشته و دو سرنشین دیگر خودرو مجروح شدند 

  بودند، جدا از تبعید و کار اجباری به شالق محکوم شدند. سه پسر جوان که در پرونده های جداگانه به اتهام تعرض بازداشت شده 

  شالق و تبعید به مدت دو سال به دو شهر مختلف محکوم کردند. ضربه ۲۱۱به “ نامشروع”قضات دادگاه دو متهم را به اتهام رابطه 

  ضربه شالق محکوم شدند. ۵۱۱با زنی جمعاً به “ نامشروع”سه متهم مرد، با حکم دادگاه کیفری تهران به دلیل برقراری رابطه 

  ضربه شالق محکوم شد. ۳۹۰سال حبس به تحمل  ۲۵۰متهمی که بابت جرایم جنایی در تهران محاکمه شده بود عالوه بر 

  ضربه شالق محکوم شدند. ۹۹دو مرد افغانستانی به اتهام رابطه  نامشروع  با دختری از اتباع افغانستان در ورامین، هر یک به 

 ضربه شالق محکوم شدند. ۲۱۱مجرم، جدا از حبس و تبعید به -با حکم قضات دیوان عالی کشور دو متهم از جمله یک کودک 

  ضربه شالق یک بازیگر مشهور تلویزیون به اتهام آزار و اذیت یک دختر جوان اجرا شد. ۹۹حکم 

 .تعدادی از افرادی که اخیراً در شهرستان قوچان در مالعام شالق خورده بودند با تیراندازی در سطح شهر اقدام به انتقامجویی کردند 

 .مهدی کروبی در اعتراض به روند و شیوه حصر خود اعتصاب غذا کرد که با وعده مسئوالن پس از یک روز اعتصاب خود را شکست 

 ”زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در اعتراض به دستگیری همسرش اعتصاب غذا کرد.“سهیل عربی ، 

 ”زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج در پی اعتصاب غذا، در وضعیت جسمی حادی به سر می برد. “  حمزه درویش 

 ”فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد.“رضا شهابی ، 

 تن از این زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. ۱۱است، ته در پی انتقال زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر به بندی امنیتی که حتی سرویس های بهداشتی آن نیز مجهز به دوربین های مداربس 

  از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر را تهدید می کند.“سیدجمال موسوی”خطر اعدام قریب الوقوع، جان ، 

 ”سالگی بازداشت شده بود، به اتهام مشارکت در آدم ربایی و تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده است. ۲۳مجرم اردبیلی که در سن -کودک“ محراب عیوضی 

 ”در این زندان اعدام شد.برد، علی رغم درخواست مکرر نهادهای مدافع حقوق بشر و ابهامات پرونده  آباد شیراز به سر می سالگی به اتهام تجاوز و قتل در زندان عادل ۲۵که از “ علیرضا تاجیکی 
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چندی است که اخبار بسیار تلخ و ناگواری از پادگان های کشور به 

گوش می رسد. اواسط مردادماه، یک سرباز در میدان تیر پادگان 

آموزشی کهریزک تهران به روی همقطاران خود آتش گشود؛ این 

تیراندازی چهار کشته و هشت مجروح به جا گذاشته است. بیست 

ای مشابه، یک سرباز وظیفه در پادگان  روز پیش از آن، در حادثه

های خود را به رگبار بست؛ سه  خدمتی آبیک در استان قزوین هم

نفر را کشت و هشت نفر را زخمی کرد. گفته می شود که دلیل 

بسیاری از حوادث این چنینی، جنون آنی سربازان به خاطر شرایط 

 خدمت سربازی اجباری است.

سال گذشته نیز در کانون اصالح و تربیت شهر مادوان از توابع 

یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، یک سرباز وظیفه 

هایش را در اقدامی  خدمتی کانون اصالح و تربیت، سه نفر از هم

، به قتل -که گفته می شود کالشینکف بوده-ای   ناگهان  با اسلحه

می رساند و سپس آن گونه که منابع رسمی گزارش کرده اند با 

خالی کردن گلوله باقیمانده در سرش، به زندگی اش پایان می 

دهد. آن چنان که از گفته های منابع محلی برمی آید، تمام 

اند. سرباز ضارب اهل   ساله بوده 02تا  81سربازان حدوداً 

گچساران و سه سرباز دیگر اهل همین منطقه مادوان بوده اند. در 

نمی دانیم دعوا سر چه ”آن زمان یکی از منابع محلی به گفته بود: 

دیگری با بیان “. بوده، حتی نمی دانیم دعوایی در کار بوده یا نه

این مطلب که حادثه می توانست کشته های بیش تری داشته 

فردی دیگر، سرباز ضارب را کشته وگرنه او می ”باشد، گفته بود: 

( گفته این فرد البته توسط مسئوالن 8“.)خواست همه را بکشد

قضایی تکذیب شد و تاکید شد که فرد ضارب پس از کشتن هر 

 سه نفر، اقدام به خودکشی کرده است.

از این انجام شده است، نشان می دهد   تحقیقاتی که پیش

شرایط محل خدمت و نامتقارن بودن این شرایط با وضعیت 

تواند افکار خودکشی یا خودزنی  روانی افراد، تا حدود زیادی می

را در بین سربازان پر رنگ تر کند. خودکشی در میان همه گروه 

ویژه  های سنی وجود دارد ولی فراوانی آن در میان جوانان، و به 

خاطر شرایط خاص آنان در این دوره، بیش تر است.  سربازان، به 

افکار خودکشی، مقدمه اقدام به خودکشی است و علل متعددی 

از جمله عوامل جسمی، روانی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی می 

های نظامی به  وجود آورنده این افکار باشند. محیط  توانند به

زای خود، می توانند سبب افزایش افکار  علت ماهیت استرس

خودکشی در سربازان شوند. یافته های پژوهشی درباره چرایی 

خودکشی سربازان، نشان داد که میزان افکار خودکشی در 

(. اتفاق هایی که در این مورد رخ 0درصد است ) 8,1سربازان 

می دهد، می تواند زنگ هشداری برای نهادهای نظارتی باشد تا 

بهداشت روانی سربازان را در اولویت قرار دهند. بهداشت روانی 

در یگان های نظامی از لحاظ اهمیت حفظ و ارتقای سالمت 

جسمانی و روانی پرسنل نظامی و بهره وری و افزایش توان 

قابل اجتنابی برخوردار  رزمی نیروهای مسلح از اهمیت غیر

هستند. از این رو، محققانی که روی مشکالت دوران سربازی 

تحقیق کرده اند، معتقد هستند ارائه برنامه های آموزشی درباره 

ارتقای سالمت روانی سربازان امری ضروری است که اگر به آن 

 توجه نشود، تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

اما بی تردید اصل خدمت سربازی اجباری از همه لحاظ اعم از  

 انسانی، اخالقی، عقالنی، حقوقی، و حتی شرعی قابل نقد است.

 خدمت سربازی در ایران و جهان

کشورهای مختلفی در طول تاریخ تالش کرده اند با اجباری 

“ دشمن”کردن خدمت سربازی، آماده دفاع از خود در برابر 

باشند. قانون خدمت سربازی اجباری در کشورهای زیادی اجرا 

می شد. اما بسیاری از این کشورها به طور اساسی در این قانون 

 880کشور جهان، تاکنون  891تجدیدنظر کرده اند. از میان 

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 محمد محبی
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ساختار نیروهای مسلح، اگر نگوییم غیرممکن، اما طبیعتاً بسیار 

سخت و زمان بر است، لذا اگر خواست و اراده ای برای تغییر 

 هست، باید هرچه زودتر آغاز شود.

 نقد خدمت سربازی از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران

در دفاع از خدمت سربازی در ایران بعد از انقالب به متن اصل 

قانون اساسی استناد می شود. متن این اصل بدین قرار است:  888

رباط   و من  قوه  من  مااستطعتم  و اعدوا لهم « کریمه  آیه  حکم  به”

ال   دونهم  من  و آخرین  و عدوکم  عدواهلل  به  ترهبون  الخیل

  اهلل   تعلمونهم

  دولت»   یعلمهم

  برای  است  موظف

افراد کشور    همه

  و امکانات  برنامه

را بر   نظامی  آموزش

  موازین   طبق

  فراهم   اسالمی

  که  طوری  نماید، به

  افراد همواره  همه

را   ایران  اسالمی  جمهوری  از کشور و نظام  مسلحانه  دفاع  توانایی

 “.باشد  رسمی  مقامات  باید با اجازه  اسلحه  داشتن  باشند، ولی  داشته

اما به چند دلیل، اصل فوق نمی تواند توجیه گر خدمت سربازی 

 اجباری باشد:

آموزش نظامی بر طبق موازین ”این اصل صرفاً نظر به  -اول 

دارد و نه تامین نیروی انسانی رایگان برای دستگاه ها از “ اسالمی

 جمله دستگاه های نظامی و انتظامی.

موجود است؛ “ بر طبق موازین اسالمی”در این اصل، قید  -دوم 

که -“ الضرر و ال ضرار فی االسالم”سوال این است که آیا قاعده 

، با این سبک از -یکی از مهم ترین قواعد فقه در اسالم است

خدمت سربازی اجباری که از جوانان بیگاری می کشند تطابق 

دارد؟ در حالی که بر اساس تحقیقات انجام شده )از جمله 

تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس(، نظام اجباری هم موجب 

کشور  01کشور سربازی را حذف کرده و ارتش حرفه ای دارند. 

کشور از سربازان در امور  9سربازی کم تر از یک سال دارند. در 

کشور سربازی انتخابی  82نظامی مسلحانه استفاده نمی شود. 

کشور از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری استفاده  80دارند. 

ماه و یا بیش تر  81کشور دیگر  08می کنند. ایران در کنار 

سربازی، بدون حق انتخاب و همراه با به کار گیری در امور 

عملیاتی نظامی دارند. آیا ایران باید در سال های آتی به جمع 

کشورهایی که شیوه سربازی را تغییر داده اند، بپیوندد؛ یا رویه 

کنونی هم چنان 

مطلوب تشخیص 

داده خواهد شد و 

 باقی خواهد ماند؟

از زمان تشکیل 

ارتش نوین در 

ایران توسط 

رضاشاه پهلوی، 

قانون خدمت 

وظیفه در ایران 

اجرا شده و هنوز هم اجرا می شود. من هم به مدت دو سال در 

ارتش خدمت کردم. خاطرات جالبی از آن دوران دارم و 

تجربیات خوبی در آن دو سال کسب کردم. اما آیا این شیوه و 

این سیستم منصفانه و عادالنه است!؟ این که یک پسر جوان را 

در بهترین سال های دوران جوانی به کاری اجباری، آن هم 

بدون دستمزد، واداشت، با ابتدایی ترین موازین حقوقی )به ویژه 

حقوق کار و اصل بدیهی و اساسی رضایت مندی در کار و 

( از طرف دیگر 3پرداخت دستمزد در قبال کار( در تضاد است.)

آیا زمینه های اقتصادی و لجستیکی و فرهنگی برای تاسیس 

نیروهای مسلح حرفه ای )ارتش، نیروی انتظامی و غیره( در 

 ایران وجود دارد؟

آن چه که مسلم است، وضعیت کنونی قابل ادامه نیست. هم 

چنین تغییر در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت منطقه و 
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ضرر فردی است و هم اجتماعی؛ بدیهی است که اجتماع از افراد 

 آن تشکیل می شود.

بر اساس همین یک قاعده  -سوم 

الضرر، می توان نتیجه گرفت که 

نباید حقوق اساسی افراد را نادیده 

گرفت؛ از جمله حقوق اساسی، حق 

انتخاب سرنوشت است. توضیح این 

که خداوند انسان را آزاد آفریده و او 

این حق را داده است که انسان، 

مسیر زندگی خودش را تعیین کند و 

نظام خدمت اجباری در واقع، 

منحرف کننده اجباری مسیر طبیعی 

 انسان است.

  اسالمی  در جمهوری”اصل نهم قانون اساسی می گوید:  -چهارم 

کشور از  اراضی  و تمامیت  و وحدت  و استقالل  آزادی  ایران،

  و آحاد ملت  دولت  ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه  یکدیگر تفکیک

  حق  یا مقامی  فرد، گروه است. هیچ 

  ، به از آزادی  استفاده  نام  ندارد به

،  ، اقتصادی ، فرهنگی سیاسی  استقالل

  کم ترین  ایران  ارضی  و تمامیت  نظامی

  حق  مقامی  وارد کند و هیچ  ای  خدشه

  و تمامیت  حفظ استقالل  نام  ندارد به

را،   مشروع  کشور، آزادی های  ارضی

  ، سلب و مقررات  هرچند با وضع قوانین

؛ لذا هیچ شخصیت حقیقی و یا “کند

حقوقی حق زیر پا گذاشتن حقوق 

دیگران را ندارد. اما وقتی که سربازی، 

اجباری باشد، در واقع حقوق اساسی 

فرد را نادیده گرفته ایم و در پی این، 

آزادی های مشروع او را محدود و سلب 

 کرده ایم.

در زمان رضاشاه که قانون خدمت سربازی اجباری تصویب و مورد 

اجرا قرار گرفت، برخی از علما هم چون آیت اهلل نوراهلل 

اصفهانی )یکی از علمای برجسته دوره مشروطه( بر ضد آن 

قیام کردند و سرانجام هم با توطئه 

حکومت وقت کشته شدند. آن موقع 

اعضای حوزه علمیه تهران طی نامه 

تمام آقایان حجج ”ای نوشتند: 

اسالم و حصون ایمان دامت برکاتهم 

از امورات شخصیه و مشاغل نوعیه 

خود دست برداشته اند و متفقا به 

کلمه واحده در مقام... جلوگیری از 

هر قبیل قوانینی که به خالف قوانین 

مقدسه اسالم وضع شود قیام و اقدام 

دارند، باالخص در قضیه نظام 

اجباری که فوق العاده از تحمل خارج و طاقت فرساست. امید 

است که به همم عالیه آن ذوات مقدسه )ائمه اطهار( و جدیت 

کامله و پافشاری، رفع و دفع این قانون جابرانه و خانمان ویران 

 (4“.)کن شود

 

 پانوشت ها:

رگبار پشت دیوارهای پادگان،  .1

 81، 418روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره 

 8391مرداد ماه 

انیسی، جعفر و دیگران، بررسی  .2

شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با 

، 8318آن در میان سربازان، تهران: 

(، 1)دوره 0مجله طب نظامی، شماره 

 883-881صص 

مدحی، علی، حقوق کار، تهران:  .3

 ، انتشارات کتاب آوا8391

رسایل مشروطیت، جلد اول، فصل  .4

سوم، رسایل حاج آقا نوراهلل اصفهانی، 

 ، پژوهشگاه علوم اجتماعی8314تهران: 

برای اطالعات بیش تر ر.ک به  .5

 وبسایت رسمی نظام وظیفه و خدمت اجباری

  در جمهوری”اصل نهم قانون اساسی می گوید: 

  و تمامیت  و وحدت  و استقالل  آزادی  ایران،  اسالمی

ناپذیرند و حفظ آن ها   کشور از یکدیگر تفکیک اراضی

  یا مقامی  فرد، گروه است. هیچ   و آحاد ملت  دولت  وظیفه

،  سیاسی  استقالل  ، به از آزادی  استفاده  نام  ندارد به  حق

کم   ایران  ارضی  و تمامیت  ، نظامی ، اقتصادی فرهنگی

  نام  ندارد به  حق  مقامی  وارد کند و هیچ  ای  خدشه  ترین

  مشروع  کشور، آزادی های  ارضی  و تمامیت  حفظ استقالل

؛ لذا هیچ “کند  ، سلب و مقررات  را، هرچند با وضع قوانین

شخصیت حقیقی و یا حقوقی حق زیر پا گذاشتن حقوق 

دیگران را ندارد. اما وقتی که سربازی، اجباری باشد، در 

واقع حقوق اساسی فرد را نادیده گرفته ایم و در پی این، 

 آزادی های مشروع او را محدود و سلب کرده ایم.
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حقوق کودک، اصلی ترین منبع بین المللی در  8919کنوانسیون 

حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند 

مربوط به حقوق کودکان است که تاکنون تدوین شده و اولین 

سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی 

الزم االجرا مطرح کرده است. تاکنون تمامی کشورهای عضو 

سازمان ملل متحد به جز ایاالت متحده آمریکا به این 

کنوانسیون ملحق شده اند و ایران نیز به موجب ماده واحده 

به  8310اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران در اسفند 

آن پیوسته است؛ مشروط به آن که مفاد آن در هر مورد و هر 

زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی باشد یا قرار 

گیرد، از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نباشد. 

الحاق مزبور از حیث حقوقی نادرست بوده و قابل پذیرش نیست 

و به لحاظ مبهم و کلی بودن، مغایرت با هدف و مقصود 

کنوانسیون و مخالفت با حقوق بین الملل، خالف مقتضای 

اهداف و اصول بین المللی و حقوق بشری مندرج در آن در 

ارتباط با حقوق کودک بوده و نیز به منزله نقض اصل برتری 

حقوق بین الملل بر حقوق داخلی محسوب گشته و با اعتراضات 

گسترده بین المللی نیز همراه بوده است. عالوه بر مراتب مزبور، 

تعارضات فراوان موجود و مشهود در قوانین داخلی ایران نیز در 

 این ارتباط، از دیگر پیامدهای این ایراد است.

 کنوانسیون حقوق کودک در یک نگاه

به اتفاق آرا در  8919نوامبر  02ماده در  84این کنوانسیون در 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در 

یک ماه پس از آن که بیست کشور کنوانسیون - 8992سپتامبر 

، الزم االجرا -را مورد تصویب قرار داده و به آن ملحق شدند

کنوانسیون حقوق کودک، جهت  43گردید. در راستای ماده 

حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیته ای با عنوان 

نفر از  82، متشکل از “ کمیته حقوق کودک سازمان ملل” 

قاره جهان در سازمان ملل متحد  8متخصصین صالحیت دار از 

تشکیل شده است. کمیته مزبور به عنوان نهاد ناظر کمیسیون 

محسوب می گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشورهای عضو 

در جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. دو پروتکل الحاقی 

منع به کارگیری کودکان در درگیری های ”این کنوانسیون  شامل: 

نگاری  درباره خرید و فروش، فحشاء و هرزه ” و نیز “  مسلحانه

میالدی  0222می سال  08است که هر دو، مصوب “  کودکان

 طبق قطعنامه مجمع عمومی است. 

مفاد این کنوانسیون را در یک تقسیم بندی کلی به شش گروه 

 کلی می توان تقسیم کرد :

موادی که به مسائل کلی تعریف کودک، اصل عدم تبعیض و  -الف

 اصل مصلحت محوری در حقوق کودک می پردازد.

 موادی که حقوق مدنی و سیاسی کودک را در بردارد. -ب

موادی که به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک می  -ج

 پردازد.

موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین  -د

 48-8در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در مواد 

 کنوانسیون، مقرر شده است.

بخش دوم کنوانسیون که به طور عمده به مسائل مربوط به  -ه

 کمیته حقوق کودک نظر کرده است.

و سرانجام، بخش سوم که بخش پایانی این کنوانسیون است،  -و

موادی را به مسائل اداری مربوط به کنوانسیون هم چون، الحاق و 

امضا و اصالح این سند بین المللی حقوق بشری اختصاص داده 

است. پیش از تصویب کنوانسیون مزبور، اعالمیه جهانی حقوق بشر 

به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق کودک  08و  0در دو ماده 

ی
وق

حق
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 نقدی بر نحوه پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک

 دانشجوی حقوق و پژوهشگر

 نازیال رستم زاده
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میثاق بین المللی  04را اجماالً، مورد بررسی قرار داده بود. ماده 

با  -که یک سند الزام آور بین المللی است-حقوق مدنی و سیاسی 

تفصیل بیش تری در سه بند به حقوق کودکان پرداخته و ضمن 

تاکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان، حق حمایت شدن 

کودک در سه حوزه خانواده، جامعه و کشور را مورد توجه قرار داده 

حقوق کودک هم با تفصیل بیش تری به  8989است. اعالمیه 

حقوق کودک پرداخت. با وجود این، تمام اسناد فوق جامعه بین 

الملل، در واقع از عدم کفایت نظام حقوقی کارا در حمایت از 

کودکان رنج می بردند. الزام آور نبودن اعالمیه ها و مجمل بودن 

میثاق بین المللی در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز در حمایت از 

حقوق کودک آشکار بود. از این رو، تدوین کنندگان کنوانسیون 

حقوق کودک در دیباچه 

ین کنوانسیون ضمن  ا

سناد  بر نقش ا تاکید 

پیشین، بر این نکته اذعان 

داشته اند که کنوانسیون 

در ادامه همان  8919

یت از  حرکت در حما

 حقوق کودک است.

بررسی اجمالی و تطبیقی 

کنوانسیون حقوق کودک 

و وضعیت قوانین و مراجع قانونی و دولتی مرتبط با کودکان و 

وضعیت کودکان در ایران، نشان از فاصله زیاد بین واقعیات 

مشهود و موجود در ایران با تعهدات حقوقی و بین المللی آن در 

زمینه حقوق کودک و موازین مرتبط با حقوق بشر و حقوق 

شهروندی در این ارتباط دارد. تعدد سازمان ها و نهادهای موازی، 

تعارض موجود در قوانین مرتبط، نارسایی و عدم ضمانت های 

قانونی موثر و مناسب، عدم ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و 

فرهنگ حقوق کودکان در جامعه و نظام آموزشی، عدم توجه 

دستگاه تقنینی و اجرایی کشور در جهت انطباق قوانین ملی با 

قواعد بین المللی مرتبط با حقوق کودک، عدم اجرای نسبی همان 

قوانین ناقص موجود در حوزه حقوق خانواده و حقوق کودک و 

ممتنع بودنِ امکان استیفای کامل حقوق کودکان در نظام 

دادرسی ایران، عدم بهره مندی نظام قانونگذاری، آموزشی و 

فرهنگی کشور از کارشناسان و متخصصان و حقوقدانان ذیربط 

نظام جامع آموزشی، فرهنگی، رسانه ای ”  در زمینه تدوین 

، گسترش فزاینده کودکان طالق، “ مربوط به حقوق کودک

آسیب های اجتماعی، کودکان کار، کودک آزاری و وضعیت 

های مشابه در ایران و بی توجهی مسئوالن دولتی به تذکرات، 

اعتراضات انجمن ها و سازمان های مردم نهاد مربوط به حوزه 

کودک و حمایت از حقوق کودکان، وضعیت تاسف بار حقوق 

کودکان بیمار، کودکان معلول، کودکان بدون سرپرست یا بد 

سرپرست و اقلیت های مختلف؛ همه و همه نشان از وجود 

قوق ”  ح حران در  ب

داشته “  کودک در ایران

و ضرورت تعریف و 

ین  ی ب مع ” ت جا ظام  ن

حقوق کودک و فرهنگ 

با “  حقوق کودک را 

سازمان ملی ” تاسیس 

قوق  ح یت از  ما ح

کان شور “  کود در ک

 محتوم می سازد.

گسترش فزاینده فقر و خشونت و استثمار جنسی و اقتصادی از 

کودکان در جهان، آسیب های اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و 

فرا منطقه ای نسبت به کودکان ملل مختلف، سوء تغذیه و 

وضعیت تاسف بار بهداشت عمومی و حقوق سالمت آن ها، آثار 

حاصل از آوارگی و پناهندگی بر سالمت کودکان، جنگ و نبود 

آرامش در مناطق مختلف جهان، ضرورت، تبیین و یکسان 

سازی قواعد حقوق بین المللی مرتبط با حقوق بین المللی 

کودک، فراهم آوردن زمینه های ملی ساختن قواعد و مقررات 

مزبور و تحقق روزافزون ضمانت های بین المللی موثر و پیش 

بینی، حق دسترسی کودکان به دادگاه های حقوق بشر علیه 

“ نظام دادرسی بین المللی ویژه کودکان”دولت ها و نیز تاسیس 
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دی ماه  89مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و سپس در تاریخ 

واحده ای بدین  در جلسه علنی مجلس مطرح و طی ماده  8310

کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک ” شرح به تصویب رسید: 

ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت  84مقدمه و 

ایران به آن داده می شود. مشروط بر این که  جمهوری اسالمی 

مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و 

ایران   قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسالمی موازین اسالمی 

 “.الرعایه نباشد  الزم

مصوبه مذکور در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی 

جهت بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان از 

نظر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون 

اساسی، به آن شورا ارسال شد. شورای نگهبان 

 8310788784مورخ  8112در نظریه شماره 

خود این مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع 

 شناخته و آن را به مجلس عودت داد. 

ظاهراً کلیت و ابهام شرط مذکور در مصوبه 

مجلس حتی شورای نگهبان را هم قانع نکرده 

بود؛ به طوری که شورای نگهبان در نظریه 

خود مشخصاً موارد مغایرت کنوانسیون را با 

موازین شرع به مجلس اعالم نمود. از نظر 

 8بند ”شورای نگهبان مواد مغایر با موازین شرع اسالم عبارتند از: 

 0، بند 84ماده  3و  8، بندهای 83ماده  0و  8، بندهای 80ماده 

 “.09( ماده 8و بند د )قسمت  81، ماده 88ماده 

-رغم نظر شورای نگهبان مبنی بر تعیین موارد مغایر با شرع   به

، مجلس -اتخاذ کرده اند  روشی که بسیاری از کشورهای اسالمی

بر شیوه قبلی خود یعنی ایراد یک شرط کلی در  شورای اسالمی 

 خصوص عدم تغایر با موازین شرع مقدس اسالم، باقی ماند. 

، کمیسیون یک 8310بهمن  08نهایتاً در اصالحیه مصوب جلسه 

واحده به عمل آورد؛ در سطر آخر ماده  اصالح عبارتی در متن ماده 

اضافه شد. “  باشد و یا” قید “  موازین اسالمی” واحده بعد از قید  

واحده به این عبارت تبدیل   بدین ترتیب متن رزرو مندرج در ماده

دیوان/ دادگاه بین المللی جنایت علیه حقوق کودکان نسبت ” یا 

به جرائم ارتکابی و گسترده علیه آن ها و تعریف جنایات به 

جنایت علیه ”عمل آمده از دولت ها نسبت به کودکان به عنوان 

سازمان جهانی حمایت از حقوق ” ، ضرورت تاسیس “ بشریت

را در آینده الزامی ساخته و واحد مطالعات حقوق “  کودکان

کودک، حقوق بشر و حقوق بین الملل این موسسه، بر ضرورت 

توجه به مراتب مزبور و انجام مطالعات کارشناسی مربوطه از 

سوی دولت دوازدهم و رئیس جمهور حقوقدان آن برای امکان 

سنجی تاسیس سازمان های مزبور در سطح داخلی و بین 

المللی تاکید داشته و مراتب آمادگی 

کارشناسان حقوقی و وکالی پایه یک 

دادگستری این موسسه را برای نیل به 

 اهداف مزبور نیز اعالم می دارد.

مروری بر روند عضویت دولت جمهوری 

 ایران در کنوانسیون حقوق کودک اسالمی 

کنوانسیون حقوق  88با وجود این که ماده 

ین  به ا سبت  کودک حق شرط ن

کنوانسیون را فقط در زمان تصویب یا 

الحاق مجاز می داند، اما دولت ایران 

هنگام امضای کنوانسیون حق شرطی 

ایران  دولت جمهوری اسالمی ”بدین شرح برای خود مقرر نمود: 

در مورد مقررات و موادی از کنوانسیون که ممکن است مغایر با 

شریعت اسالم باشد، اعمال رزرو می نماید و این حق را برای 

خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب نیز چنین رزروی را 

البته باید توجه داشت که بسیاری از کشورهای “.  اعمال نماید

اسالمی نیز در زمان الحاق یا تصویب کنوانسیون حقوق کودک 

 برای خود رزروهایی با این مضمون مقرر نموده اند.

دو سال بعد از امضای کنوانسیون، الیحه اجازه الحاق دولت 

برای  8310شهریور،  03ایران در تاریخ   جمهوری اسالمی

ارسال شد. این الیحه در جلسه مورخ  مجلس شورای اسالمی 

کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس  8310آذر ماه  01

کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر ”

ماده به شرح پیوست،  54یک مقدمه و 

تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری 

ایران به آن داده می شود.  اسالمی 

مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و 

در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و 

قرار گیرد از طرف دولت  موازین اسالمی 

الرعایه   ایران الزم  جمهوری اسالمی

“نباشد  
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مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان ”... گردید: 

باشد و یا قرار گیرد،  در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی 

  ایران الزم از طرف دولت جمهوری اسالمی 

 “.الرعایه نباشد

از نظر برخی از حقوقدانان معنای این 

عبارت جدید این است که دولت جمهوری 

رغم تصویب کنوانسیون،  ایران علی  اسالمی

نه تنها قوانین داخلی خود را به منظور 

تطبیق با مفاد کنوانسیون اصالح نخواهد 

کرد، بلکه ممکن است در آینده نیز قوانینی 

را وضع و اجرا نماید که با مقررات 

 کنوانسیون مغایرت داشته باشد.

نکته قابل توجه این که دولت جمهوری 

ایران، به یکی از دو پروتکل  اسالمی 

اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در 

نگاری کودکان ملحق  خصوص خرید و فروش، فحشاء و هرزه 

ایران به پروتکل  شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی 

به تصویب مجلس رسید و در تاریخ  8311مرداد  9مزبور در تاریخ 

مرداد همان سال مورد  81

تایید شورای نگهبان واقع 

( پروتکل از 3شده است.)

سپتامبر سال  01تاریخ 

میالدی برای ایران  0221

االجرا محسوب شده  الزم 

است. با این حال، ایران 

هنوز به پروتکل منع به 

کان در  کود یری  گ کار

نه  درگیری های مسلحا

توسط وزیر  8319نپیوسته است و علی رغم امضای آن در سال 

وقت امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در 

نیویورک، کشمکش های بسیاری در رابطه با پیوستن و نپیوستن 

ایران به این پروتکل در سال های اخیر مطرح است. اصلی ترین 

دلیل مخالفان با الحاق به این پروتکل را می توان احتمال ایجاد 

محدودیت هایی برای فعالیت سازمان بسیج در میان دانش 

 آموزان و نوجوانان برشمرد. 

دولت جمهوری “  شرط” بررسی حقوقی 

یران بر کنوانسیون حقوق   اسالمی ا

 کودک

شرط و رزروی که دولت جمهوری 

ایران بر کنوانسیون حقوق  اسالمی 

کودک مقرر نموده است، یک شرط کلی 

بر مفاد کنوانسیون است. باید توجه 

داشت که کنوانسیون حقوق کودک، یک 

معاهده حقوق بشری است. موضوع 

معاهدات حقوق بشری مشتمل بر 

تعهدات متقابل دولت ها نبوده و در 

روابط متقابل دولت های عضو اجرا نمی گردد، بلکه در این 

معاهدات برای افراد، حقوق به رسمیت شناخته می شود و هدف 

 اصلی معاهدات حقوق بشری، حمایت از حقوق افراد است. 

از این رو، اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری خصوصاً در 

گفتمان معاصر حقوق بین 

الملل بشر، تا اندازه ای با 

الملل  سایر معاهدات بین 

متفاوت است. بر طبق 

قواعد حقوق معاهدات در 

الملل، یکی از  حقوق بین 

شرط  بار  ت ع یط ا شرا

لت یک  دو ضو  های ع

کنوانسیون، روشن بودن و 

خالی از ابهام بودن شرط 

است؛ حال آن که از دیدگاه برخی از حقوقدانان، شروطی مشابه 

شرط دولت ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، یک شرط کلی و 

 مبهم است. 

موازین ” با درج عبارات و قیود کلی و قابل تفسیری مانند 

ایران هنوز به پروتکل منع به کارگیری 

کودکان در درگیری های مسلحانه نپیوسته 

 1389است و علی رغم امضای آن در سال 

توسط وزیر وقت امور خارجه در حاشیه مجمع 

عمومی سازمان ملل در نیویورک، کشمکش 

های بسیاری در رابطه با پیوستن و نپیوستن 

ایران به این پروتکل در سال های اخیر مطرح 

است. اصلی ترین دلیل مخالفان با الحاق به این 

پروتکل را می توان احتمال ایجاد محدودیت 

هایی برای فعالیت سازمان بسیج در میان 

 دانش آموزان و نوجوانان برشمرد. 
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ماده ارائه نموده است، در تعارض با موازین شرعی حاکم بر ایران 

 است؛ از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

 .    جواز سقط جنین برای نوجوانان،8

.    به رسمیت شناختن آموزش جنسی برای کودکان بدون توجه 0

 به حقوق والدین در این زمینه،

دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری برای کودکان )همه  .3

 سال(. 81افراد زیر 

 ایران به کمیته حقوق کودک  گزارشات جمهوری اسالمی

کنوانسیون  44ماده  8ایران در اجرای بند  دولت جمهوری اسالمی 

حقوق کودک، تاکنون سه گزارش به کمیته حقوق کودک ارائه 

کرده است. گزارش مقدماتی ایران با یک سال تاخیر در سال 

به کمیته تسلیم شد. بخش اعظم گزارش به حقوق  8991

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک و اقدامات مثبتی که برای 

 تحقق این حقوق در ایران صورت گرفته است، اختصاص دارد. 

 0220دومین گزارش دوره ای ایران نیز با یک سال تاخیر در سال 

( کیفیت گزارش دوم دولت 8به کمیته حقوق کودک ارائه شد.)

ایران به کمیته حقوق کودک از جهت دقت و جامعیت، ارتقاء یافته 

بود. متعاقب ارائه این گزارش از سوی دولت ایران، کمیته حقوق 

، فهرست سواالتی در مورد گزارش دوم 0224کودک نیز در سال 

 ایران به ایران تسلیم نمود. 

ای خود را که قاعدتاً می بایست  دولت ایران، سومین گزارش دوره

ای ادغام و  ارائه می شد، با چهارمین گزارش دوره 0221در سال 

 ارائه داشت.

 

 منابع :

زمانی درمزاری، محمدرضا، کودک و حقوق کودک در ایران، واحد  .1

مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی 

 8318-90زمانی، 

زمانی درمزاری، محمدرضا، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک  .2

در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، واحد مطالعات 

حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، 

 8319اسفندماه  09وبسایت راه مقصود، 

بدون تعیین مواد و مقرراتی از “  قوانین داخلی” و “  اسالمی

معاهده که با این موازین مغایرت دارد، اساساً نمی توان 

تشخیص داد که دولت واضع رزرو، تا چه حد تعهدات ناشی از 

معاهده را پذیرفته است. اما سوال اساسی این است که آثار 

ایران بر کنوانسیون حقوق کودک  شرط دولت جمهوری اسالمی 

چیست؟ از دیدگاه قاضی الترپاخت، استاد برجسته حقوق 

الملل، برای تعیین آثار یک شرط یا رزرو، باید قصد دولت  بین

واضع رزرو را مالک قرار داد؛ اگر شرط برای آن دولت، شرط 

اساسی رضایت به التزام در قبال معاهده باشد، نمی توان رزرو را 

نادیده گرفت و در عین حال نمی توان دولت واضع شرط را 

ملتزم و متعهد به معاهده قلمداد کرد، اما اگر رزرو به عنوان یک 

شرط اساسی برای دولت واضع آن مطرح نباشد، می توان رزرو 

را باطل و بالاثر دانسته، لکن ابراز رضایت به التزام در قبال 

 معاهده را باید معتبر شناخت. 

در مورد شرط دولت ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، با توجه 

به اهمیت موضوع شرط مبنی بر عدم مغایرت مفاد کنوانسیون 

با موازین شرعی، به نظر می رسد که شرط مذکور از اهمیت 

تردید   زیادی برای دولت ایران برخوردار است؛ بنابراین بی

ایران را نادیده گرفت و  توان شرط دولت جمهوری اسالمی  نمی

طرفه قائل به بطالن این شرط شد، بلکه بهترین راهکار،  یا یک 

تعیین حدود تعهدات ایران نسبت به کنوانسیون با لحاظ نمودن 

شرط یا رزرو مذکور است؛ رویه ای که بسیاری از کشورهای 

در خصوص اعمال شرط نسبت به کنوانسیون اتخاذ  اسالمی 

اند و فهرستی از مواد کنوانسیون را که ممکن است در   نموده

 اند.   تغایر با موازین شرع اسالم قرار گیرد، ارائه کرده

البته باید توجه داشت که اکنون با تفاسیر مفصلی که کمیته 

حقوق کودک از مواد کنوانسیون به عمل می آورد، متن و 

منطوق مواد کنوانسیون به تنهایی نمی تواند مالک قرار گیرد. 

کنوانسیون حقوق کودک در مورد حق  04به طور نمونه ماده 

سالمت بوده؛ متن ماده در ظاهر هیچ مغایرتی با موازین شرعی 

ندارد، اما تفاسیر بسیار موسعی که کمیته حقوق کودک از این 
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وزارت آموزش و پرورش بزرگ ترین و به عبارتی، پر 

دردسرترین سازمان دولتی است که از اولین روزهای پس از 

پیروزی انقالب اسالمی تا به امروز همواره دستخوش تغییر و 

نابسامانی بوده است. تغیرات پی درپی در ساختارهای مدیریتی، 

تغییرات در نظام آموزشی و تغییر محتوای کتب درسی، دالیل 

گوناگونی دارد؛ با این همه سوءمدیریت و آزمون و خطا در اداره 

ساختار آموزش عمومی در همه این سال ها مشهود بوده است. 

سوءمدیریتی که نتیجه مستقیم اش، فقدان یک برنامه جامع 

آموزشی و پرورشی و به دنبال آن، افت کیفیت آموزشی و 

افزایش بزهکاری در مدراس و در میان دانش آموزان بوده 

 است.

بر همین اساس، فقدان نیروهای کارآمد و موثر به منظور اداره 

این بزرگ ترین وزارتخانه کشور، چالشی همیشگی در همه 

سال های پس از انقالب بوده است. چالشی که در جریان 

انتخاب وزیر جدید، به لطف شبکه های مجازی، نمود بیش 

 تری یافت.

نگاهی به مجموعه مدیران آموزشی پس از انقالب اسالمی 

نشان می دهد که عمالً یک حلقه محدود از مدیران  سیاسی 

در طی این سال ها، امکان قرار گرفتن در راس این وزارتخانه 

را داشته اند. مدیرانی که نظر رهبری جمهوری اسالمی هم، در 

 انتخاب آن ها لحاظ می شود.

بی شک فقدان نیروهای موثر در این وزارتخانه بیش از هر چیز 

نتیجه سیاستگذاری ها و تغییراتی است که در دهه شصت 

 شاکله این وزارتخانه را تغییر داد.

اولین تغییرات در ساختار آموزش عمومی، در سال های اولیه 

انقالب، پاکسازی گسترده نیروها از مدارس و ادارات بود. 

بهمن  32درست هشت روز پس از پیروزی انقالب اسالمی در 

، در مدرسه علوی، بنیان گذار جمهوری اسالمی در دیدار 8381

مسئوالن آموزش و پرورش، خطوط کلی نظام جدید آموزشی را 

کتاب های درسی را چه دبستانی و چه دبیرستانی و :”ترسیم کرد 

چه دانشگاهی، تغییرات اساسی داده و آن چه از عکس و مطالبی 

 “.که به نفع استعمار و استبداد است، تصفیه کنید

پاکسازی آموزش و پرورش، با تصفیه گسترده نیروهایی همراه بود 

که به زعم تصمیم گیران انقالبی، با خطوط کلی حکومت اسالمی 

ناسازگار بودند. تاسیس انجمن های اسالمی در ادارات کل کشور و 

انجمن اسالمی معلمان به صورت مشخص، با هدف پاکسازی 

کامل ساختار آموزش و پرورش و کادر سازی های الزم صورت 

 گرفت.

، 8312فروردین  88در همین راستا است که آیت اهلل خمینی در 

این یک ” رسالت انجمن های اسالمی را چنین تبیین می کند: 

عهده بزرگ است. برای شما که در آن جا هستید و می خواهید که 

دبیرستان ها را یا هرچه در دبیرستان هست به صورت اسالمی در 

 “.بیاورید. و این یک تعهد بزرگی است

از نظر بنیان گذار جمهوری اسالمی، شناسایی سوابق انقالبی افراد 

از وظایف مهم انجمن های اسالمی بود. این نهادها از نظر آیت 

سابقه ” اهلل خمینی می بایست در شناسایی افراد، مواردی از قبیل، 

قبل از انقالبشان، و در انقالب چه کردند و چه بودند، و قبل از 

انقالب این ها داخل چه امری بودند و چه کارهایی می کردند، 

و “  خانواده های این ها خانواده های متعهد به اسالم است یا نه

 غیره را لحاظ می کردند.

به عبارت دیگر خطوط مشخص معیارها و مالک های انتخاب 

مدیران و مسئوالن آموزشی در همه سال های دهه شصت چنین 

مواردی بود. و اگرچه در سال های میانی دهه هفتاد، معیارهایی 

شه
دی

 ان
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 آموزش با طعم تصفیه

 فعال صنفی معلمان

 محمد حبیبی 



76شماره   
 شهریور

1396 

 اندیشه

15 

هم چون تخصص نیز وارد گفتمان نیروهای انقالبی شد، با این 

همه معیارهای اصلی در گزینش مسئوالن طراز اول، هم چنان 

نزدیکی به معیارهایی بود که از طرف آیت اهلل 

 خمینی ترسیم شده بود.

براساس چنین رهنمودهایی بود که انجمن 

اسالمی معلمان وظیفه پاکسازی گسترده نیروها 

در ساختار آموزش عمومی کشور و گزینش و 

 انتخاب مدیران جدید را عهده دار شد.

تصفیه فضای آموزشی از نیروهای غیر همسو، 

نیازمند کادر سازی های جدید بود. تاسیس نهاد 

امور تربیتی در همان سال ها، با هدف پرورش 

نیروهای انقالبی برای اداره ادارات آموزش و پرورش انجام گرفت. 

نهادی که به طور عمده کادر مورد نیاز خود را از نهادهای انقالبی 

هم چون، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران و جهاد سازندگی تامین 

می کرد. در واقع بر مبنای چنین رویکردی بود که از همان سال 

های اولیه انقالب، امکان ورود نیروهای دگراندیش و روشنفکران 

 به حلقه های مدیریتی آموزش و پرورش بسته شد.

سال گذشته، با کم ترین تغییرات،  31حلقه هایی که در طول 

سکان اداره اموزش عمومی کشور را در 

دست دارند. حتی با تغییر دولت ها در طول 

دولت هایی که بعضاً مبلغ –سال گذشته  31

، -سیاست های فرهنگی متفاوتی هستند

شاهد تغییرات ماهیتی در ساختار مدیرتی 

 آموزش کشور نیستیم.

در نتیجه چنین ساختار متصلبی است که 

امروزه با بحران جانشینی و فقدان نیروهای 

کارآمد و موثر در راس نظام آموزشی کشور و 

حتی الیه های میانی تر مواجه هستیم. ساختاری که سنگ 

بنای آن با تصفیه و پاکسازی نظام آموزشی از نیروهای غیر 

شیعی  -انقالبی و تربیت نیروهای همسو با گفتمان فقهی

گذاشته شد. گفتمانی که با آموزش های مدرن، غیر ایدئولوژیک 

 و سکوالر تضادی دائمی دارد.

سال  37حلقه هایی که در طول 

گذشته، با کم ترین تغییرات، سکان 

اداره اموزش عمومی کشور را در دست 

دارند. حتی با تغییر دولت ها در طول 

دولت هایی که بعضاً –سال گذشته  37

مبلغ سیاست های فرهنگی متفاوتی 

، شاهد تغییرات ماهیتی در -هستند

 ساختار مدیرتی آموزش کشور نیستیم.



76شماره   
 شهریور

1396 

چندی قبل خبری منتشر گردید که مضمون آن چنین بود: 

سارقینی خودرویی را که نوزاد دختری هشت ماهه در آن بود، ” 

ربودند و لیکن به چند روز نرسید که متاسفانه خودرو، رها شده 

در یکی از مناطق حاشیه پایتخت پیدا شد و نوزاد هشت ماهه 

مورد اشاره، در اثر تشنگی و گرسنگی و شدت گرما، جان به 

 “.جان آفرین تسلیم کرده بود

به گفته کارآگاهان، وقتی خودرو پیدا شد در حالتی بود که 

شیشه های خودروی مسروقه حاوی نوزاد هشت ماهه، تماماً 

باال کشیده شده بودند و اما این که درهای خودرو قفل شده 

بودند یا خیر، اطالعی در دست نیست و لیکن در هر صورت 

نوزاد هشت ماهه ولو درهای خودرو قفل نبوده باشد، امکان 

عقلی باز کردن و خالصی یافتن از داخل خودرو را نداشته 

است و مضافاً 

ی “ بنیتا” پیکر 

هه،  ما شت  ه

مبتال به جمود 

نعشی شده و در 

اثر شدت گرما 

 باد کرده بود...

ما سارقین  و ا

قب  عا ت م

گیری دو  دست

ادعای مهم و 

قابل بررسی ارائه کردند. اول این که حین سرقت خودرو 

متوجه و ملتفت بودن نوزاد هشت ماهه در آن نشده اند و 

اندکی پس از ربودن خودرو تازه متوجه می گردند و اما به دلیل 

ترس از دستگیر شدن نخواسته و یا قدرت تصمیم گیری 

صحیح پیرامون بازگرداندن نوزاد را نداشته اند و اما در هر حال 

هدفشان فقط سرقت خودرو بوده است و نه آدم ربایی و دوم، 

پلیس را از خودروی رها کرده در منطقه ای خاص مطلع کرده اند 

و مع هذا پلیس علی رغم اطالع از محل رها شدن خودرو )طبعاً 

مشخصات خودرو مسروقه همان ساعت اول ارائه گزارش به اطالع 

 تمام واحد های پلیس می رسیده است( منفعل بوده است.

در مورد ادعای دوم شایان توجه است که دادستان کل کشور، 

 اطالع پلیس از محل رها شدن خودرو را تایید می کند.

و اما آیا سارقین خودروی حاوی نوزاد هشت ماهه، مرتکب قتل 

نفس عمدی شده 

 اند!؟

در پاسخ ابتدا باید 

تای  ی ن ب گفت که 

خردسال در نتیجه 

گرسنگی و تشنگی و 

ید  شد گی  مازد گر

جان خود را از دست 

لذا  ست و  داده ا

ثر  ک حدا ین  ق سار

جاد  ی بب ا س م

شرایطی بوده اند که به موجب شرایط موصوف، اذحاق نفس واقع 

شده است و از طرفی به نظر می رسد که این ادعای سارقین یعنی 

بی اطالعی آن ها از وجود نوزاد هشت ماهه حین سرقت، مقرون 

 به صحت باشد.

لذا چنان چه این ادعای عدم علم سارقین را صحیح بدانیم، باید 

ی
وق

حق
 

16 

 ناگهان نوزاد گریست

وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون 

 وکالی دادگستری مرکز

 امیرساالر داودی

 عکس از میزان  -بازسازی صحنه وقوع جرم سرقت خودروی حاوی نوزاد هشت ماهه در مالءعام 
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 قائل به انتفای سوء نیت خاص قتل عمد در مورد سارقین باشیم.

سارقین از حضور نوزاد خردسال در خودرو حین سرقت بی اطالع 

بوده اند و لذا، نه قصد ربایش نوزاد را داشته اند و نه حتی شاید تا 

دقایقی پس از ربایش برنامه ای برای نوزاد خردسال داشته اند. و 

اما تمام مسئله در مقطعی است که از وجود نوزاد خردسال مطلع 

می گردند، و حاال درست که آن ها می توانستند با ده ها روش 

نوزاد را به آغوش والدین نگرانش بازگردانند و مثالً اینکه نوزاد را 

مقابل یک کالنتری و یا بهزیستی رها کنند و لیکن به دالیل 

 نامعلومی آن ها بدترین انتخاب را داشته اند.

آن ها نوزاد را در خودرو باقی گذاشته و خودرو را در محله ای رها 

کردند و حتی به نظر نگران این بودند که نوزاد را فرد یا افراد بچه 

دزد بربایند و از این رو درها را قفل و شیشه ها را باال کشیده اند 

و به پلیس اما خبر داده اند. حال چنان چه بتوانند اخبار به پلیس 

را ثابت کنند، وضع حقوقی شان با شرایطی نسبت به مورد عجز 

 اثبات اخبار به پلیس توفیر خواهد داشت.

در واقع اگر آن ها بتوانند اخبارشان را به پلیس در مورد جا و 

مکان رها شدن خودرو ثابت کنند، آن گاه قتل خطئی در 

موردشان صدق کرده و در این وجه دیه بر عهده شان است و 

اما اگر نتوانند اخبار خود را به پلیس ثابت کنند، و یا چه این که 

اساساً مکان خودروی رها شده حامل نوزاد خردسال را به پلیس 

اخبار نکرده باشند، عملشان مصداق فعل نوعاً کشنده است و در 

 این وجه تلقی قتل عمد از عملکردشان، بیراه نخواهد بود.

النهایه امید این که رسیدگی به این دست پرونده ها که تحت 

تاثیر قضاوت افکار عمومی است با تعجیل برآمده از احساسات 

معمول نگردد و شاهد باشیم که عقالنیت قضایی به وضوح در 

 فرایند رسیدگی قابل رصد است.

 مرکزی شهر اسکیلستونا سوئد   خط صلح در کتابخانه  ماهنامه
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مقام رهبری می گوید که نباید کار فرهنگی را با برگزاری کنسرت 

اشتباه گرفت. امام جمعه مشهد و نماینده رهبری در استان خراسان 

رضوی، کنسرت موسیقی را مطرب بازی می داند. کنسرت های 

موسیقی در سراسر کشور به دالیل مختلف لغو می شوند. اما 

وزارت ارشاد و مراجع رسمی و قانونی مجوز دهنده برای کنسرت 

ها، اقدام به صدور مجوز می کنند. دادستانی هم در این میانه می 

گوید که امنیت کنسرت ها باید تضمین شده باشد و هم چنین 

محتوای آن نیز باید سالم باشد. نهادی مجوز می دهد. نهادهایی 

کالً با اصل مسئله مخالف اند و نهادهایی برنامه مجوز دار را پیش 

از برگزاری بر هم می زنند. این وضعیت کنسرت موسیقی در ایران 

است. حاکمیتی که انگار خود به مانند یک کنسرت موسیقی به 

شدت ناهماهنگ عمل می کند. نهادها با هم هماهنگ نیستند و 

هرکسی ساز خودش را می نوازد. سازهایی که حتی دامان یکی از 

حکومتی ترین خوانندگان چون حامد زمانی را هم می گیرد تا 

 کنسرت او در مشهد لغو شود. 

، وضعیت به همین صورت 81از فردای انقالب ضد سلطنتی بهمن 

بود. از سوی بنیانگذار نظام سخنانی مبنی بر حرمت مطلق 

موسیقی مطرح شده بود. کار حتی به جایی کشیده بود که سرود 

ممنوع  12هم به مدت دوسال، در اوایل دهه “  خمینی ای امام” 

( و حتی با توجه به این حرام انگاری موسیقی، تالشی آغاز 8بود. )

شده بود تا سرودهای انقالبی آن سال ها با طبل و سنج ضبط 

شود. محمدعلی ابطحی، مدیر رادیو تلویزیون شیراز در سال های 

ابتدایی پس از پیروزی انقالب اما از خود اجتهادی ها در این 

خصوص سخن می گوید و می گوید که در برابر بنیادگذار نظام 

جمهوری اسالمی اجرای موسیقی انجام شده است. امری که تاریخ 

 (0نیز آن را تائید می کند. )

اما انگار این وضعیت نابسمان موسیقی که یکی آن را حالل و 

دیگری آن را حرام بداند هم چنان برقرار است. با گذشت حدود 

، هم چنان برخوردهای 81دهه پس از پیروزی انقالب بهمن  4

دوگانه با موسیقی انجام می پذیرد و باالخره معلوم نیست 

 مسئول اصلی این طفل بر زمین مانده در این سرزمین کیست.

مسئول صدور مجوزها برای برگزاری کنسرت وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی در ایران است. دو سال پیش، معاون وقت 

این ” پارلمانی وزیر ارشاد در گفتگو با رسانه ها گفته بود که: 

وزراتخانه تنها وظیفه صدور مجوز با در نظر گرفتن همه ابعاد 

قانونی و شرعی را دارد و البته انتظار هم دارد که دیگران در 

برابر تصمیماتی که مبتنی بر قواعد حقوقی و ضوابط قانونی 

انتظاری که ظاهراً وزارت ارشاد تنها در “  است، ایستادگی کنند .

برابر عدم پایبندی به آن، حاضر است تذکر بدهد و کار بیش 

تری از پیش نمی برد، یا نمی تواند ببرد. یک ماه پیش از معاون 

وقت پارلمانی این وزارت خانه، وزیر وقت ارشاد در همایشی 

هیچ مقام قضایی و گروهی حق ندارد مقابل ” گفته بود که 

البته مسئله این جا بوده و هست که “.  مجوزهای ارشاد بایستد

این مقامات و گروه ها در برابر مجوزهای ارشاد می ایستند، 

کنسرت ها را لغو می کنند و آب هم از آب تکان نمی خورد و 

انگار دست وزارت محترم ارشاد به هیچ جا بند نیست. البته وزیر 

وقت در این مصاحبه هم چنین گفته بود که مالک عمل از نظر 

است. علی جنتی افزوده بود “  نظر رهبر جمهوری اسالمی” او، 

که رهبر حکومت اسالمی در ایران  هم مرجع تقلید، هم ولی 

هیچ کس به اندازه او موسیقی را ” فقیه و هم هنرشناس  است و 

 “.نمی شناسد

اما بگذارید ببینیم این رهبر هنرشناسی که هیچ کس به اندازه او 

موسیقی را نمی شناسد در خصوص کنسرت ها چه می گوید. او 

عالوه بر اظهار این مطلب که نباید کار فرهنگی را با برگزاری 

 فعال حقوق بشر

 مرتضی هامونیان
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 “.محسوب می شود. هنر دقیقی است

تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت ” آقای خامنه ای موسیقی را 

موسیقی غربی در مسیر ” می داند و حتی می گوید که “  خداداد

تا این جا شاید “.  بهتری از موسیقی شرقی حرکت کرده است

سوال پیش بیاید که خب انگار نگاه ایشان نسبت به موسیقی از 

نگاه بسیاری دیگر حتی مترقی تر هم هست. اما نکته ظریفی در 

سخنان وی مطرح است که باب تفسیر را چونان باز می کند که 

حتی می توان با آن استاد شجریان را هم ممنوع الکنسرت کرد. 

در منطقه ای که تاریخ موسیقی ما در آن ” ایشان می گوید که 

شکل گرفته است، موسیقی معنای صحیح ندارد. شما باید به آن 

معنا و مفهوم صحیح بدهید؛ و در واقع باعث نجات آن شوید. 

حرف من با موسیقیدان ها این است که موسیقی را به سمت معنا 

“. و هدف های متعالی ببرید

و هم چنین با اشاره ای به 

یی که در  ها موسیقی 

نی  ی م خصوص عشق ز

سخن می گوید و با رد آنان 

موسیقی را ارزشمند می 

برای هدف متعالی ”داند که 

باشد. اگر چنین باشد، آن 

وقت می شود موسیقی را 

و “.  پاک و مقدس نامید

هدف دار کردن ” و “  نجات موسیقی” حتی با گامی پیش، از 

سخن می گوید. دقت کنیم که این سخنان دو دهه “  موسیقی

پیش انجام شده و حال احتماالً فصل ثمر دهی این سیاست های 

رهبرنظام در خصوص موسیقی است. نکته جالب این که آقای 

را هم تحمل نمی کند و می “  کنسرت” خامنه ای حتی کلمه 

عنوانش را مثالً محفل خوانندگی بگذاریم، تا اصطالح ” گوید که 

 (3“.)غربی به کار نبرده باشیم

شاید حال بهتر بشود فهمید که چرا این همه بلبشو و بی نظمی 

در فضای فرهنگی کشور در خصوص موسیقی وجود دارد. در واقع 

کنسرت اشتباه گرفت )که در آغاز سخن مطرح شد(، سخنان 

دیگری نیز در خصوص موسیقی و کنسرت دارد. ذکر این نکته 

ضروری است که آقای خامنه ای از سال ها پیش مسئله سبک 

زندگی ایرانی اسالمی را مطرح کرده و بارها تالش کرده است 

که در سخنان خود این سبک زندگی را ترویج کند و به 

اصطالح آن را جا بیندازد. در واقع تمامی مفاهیم از موسیقی تا 

انواع هنرها و تفریح و گردشگری و هر مسئله دیگری در نگاه 

وی، در پرتو مسئله سبک زندگی مورد نظر وی معنا پیدا می 

کند. این مسئله آن قدر گسترش پیدا کرده است که حتی 

اقتصاد مقاومتی نیز که ورد زبان رهبر نظام است، ذیل همین 

معنا و همین تاکید بر سبک زندگی معنا و مفهوم پیدا می کند. 

که نزدیکی وی به رهبر -چونان که غالمعلی حداد عادل 

جمهوری اسالمی جای 

، در سال -بحثی ندارد

در همایش ملی  8398

سبک زندگی گفته بود 

بدون تغییر در ” که: 

سبک زندگی به اقتصاد 

مقاومتی دست پیدا نمی 

“ سبک زندگی”و “ کنیم

دو “  اقتصاد مقاومتی” و 

 روی یک سکه اند.

با در نظر گرفتن این نکته حال می توانیم نوع نگاه رهبر 

جمهوری اسالمی به این مسئله را بهتر درک کنیم. او دو دهه 

قبل موسیقی را جان دادن به بی جان ها دانسته بود و از دقائق 

این هنر سخن گفته بود. دقیق دانستن موسیقی توسط رهبر 

جمهوری اسالمی هم از این باب است که وی موسیقی را در 

واقع در ذیل تقسیم بندی های علوم قدیم می بیند. او در این 

اساساً موسیقی، که در تقسیم بندی های ”خصوص گفته است: 

علوم قدیم، از شعب ریاضی است و چون با دقت و محاسبه و 

اندازه گیری دقیق سروکار دارد، جزو بخش های دانش ریاضی 
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آن موسیقی از نظر رهبر نظام مجوز دارد، و وزارت ارشاد هم به 

آن پایبند است که در راستا و نگاه رسیدن به آن سبک زندگی 

 مورد نظر، از نگاه ایشان پاک و هدفدار باشد. 

اما در برخورد با مسئله و در وضعیت فعلی این امر قدری فراتر هم 

می رود. ائمه جمعه خود و بنا بر تشخیص های شخصی، فتوا به 

عدم درست بودن کنسرتی می دهند و کار 

به لغو آن می کشد. نمونه بارز این مسئله 

شخص امام جمعه مشهد، سید احمد علم 

الهدی است؛ از شیوخ مشهد و کسی که پس 

از عباس واعظ طبسی از زمره قدرتمندترینان 

در خراسان رضوی است. او سال ها معاونت 

آموزشی و تحصیالت تکمیلی را در دانشگاه 

امام صادق در دست داشته و بنابراین با 

راست سنتی و ساختار آن در تمام آن سال 

ها و زیر نظر محمدرضا مهدوی کنی آشنا 

شده است. او امام جمعه مشهد است و داماد او تولیت آستان قدس 

رضوی، بزرگ ترین یا دستکم یکی از بزرگ ترین کارتل های 

اقتصادی کشور. بنابراین درست است که علم الهدی منصوب 

رهبر نظام در مشهد است، اما رابطه قدرت میان او و رهبر نظام 

یک سویه نیست، بلکه دوسویه است و هر دو طرف با اتصال به 

منابع قدرت همدیگر را تائید می کنند. به این مسئله اضافه کنید 

که کسی می تواند در این جایگاه دینی، سیاسی و مالی در این 

استان تاب بیاورد که یا خودش شخصیتی با 

قدرت مطلق در استان باشد )مثل واعظ 

طبسی( و یا بتواند حوزه علمیه به شدت 

سنتی مشهد را با خود همراه کند. حوزه ای 

بودن “  غنا” سنتی که با موسیقی به بهانه 

آن به شدت مشکل دارد و اگر زمان 

بنیانگذار نظام و یا رهبر فعلی، قدری بابت 

موسیقی باز بوده و باز شده، در صورت 

حاکمیت نظر اینان به واقع و با زور بساط 

 موسیقی جمع می شد.

 93اما تنها در مشهد کنسرت لغو نمی شود. حد فاصل سال های 

حدود ده کنسرت در کشور و در استان های مختلف لغو  94تا 

اما در برخورد با مسئله و در وضعیت فعلی 

این امر قدری فراتر هم می رود. ائمه جمعه 

خود و بنا بر تشخیص های شخصی، فتوا به 

عدم درست بودن کنسرتی می دهند و کار به 

لغو آن می کشد. نمونه بارز این مسئله 

شخص امام جمعه مشهد، سید احمد علم 

الهدی است؛ از شیوخ مشهد و کسی که پس 

از عباس واعظ طبسی از زمره قدرتمندترینان 

 در خراسان رضوی است. 
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مختلف دستگاه قضایی است. دادستانی دخالت می کند و کنسرت 

مجوز دار را لغو می کند. در واقع این لغو نه توسط نهاد صادر 

کننده مجوز که توسط دادستانی ها انجام می شود. نکته دیگری 

هم البته در این لغو ها نقش دارد. مسئله ای که به سال ها پیش 

باز می گردد؛ سال های پس از جنگ. و آن حزب اللهی های در 

خیابان است؛ حاجی بخشی ها و چماقداران 

 به نام حزب اللهی.

کتابفروشی مرغ آمین توسط  8314سال 

انصارحزب اهلل و با حضور شخصیت های 

اصلی چماقدار آن در آن زمان به آتش 

کشیده شد. بزه انتسابی هم تنها چاپ یک 

و خدایان دوشنبه ها می خندند ” رمان بود. 

وزارت “.  نوشته رضا خوش بین خوش نظر

ارشاد وقت که اتفاقاً اصالً هم اهل نگاه باز 

به مسائل فرهنگی نبود مجوز داد بود، اما 

آن را بر نتافتند و کتابفروشی را “  خودجوش” حضرات به صورت 

شده است. از ایالم تا بوشهر و کرمانشاه و شیراز و آذربایجان 

غربی و حتی تهران و تاالر وزارت کشور نیز از این لغو در امان 

نمانده. اما نکته این جاست که بیش ترین لغو کنسرت ها در 

مشهد بوده است. در این یک سال البته همه گونه موسیقی و 

خواننده نیز مشمول این لغو شده اند. از همایون شجریان، 

کیهان کلهر، شهرام ناظری و علیرضا 

تا فرزاد فرزین و سیروان  فتخاری  ا

خسروی و محسن یگانه. در واقع برخورد 

سلیقگی در لغو کنسرت ها در سراسر 

کشور انگار نه سبک موسیقی می شناسد و 

 (4جایگاه خواننده. )

گزارشی منتشر می  8398و باز در سال 

شود که می گوید در دو سال قبلش 

کنسرت لغو شده اند. بنابر  48دستکم 

و در خبرآن  8398گزارشی که در خرداد 

الین منتشر شده، علت العلل این لغو ها و مانع اصلی نهادهای 

در این یک سال البته همه گونه موسیقی و 

خواننده نیز مشمول این لغو شده اند. از 

همایون شجریان، کیهان کلهر، شهرام 

ناظری و علیرضا افتخاری تا فرزاد فرزین و 

سیروان خسروی و محسن یگانه. در واقع 

برخورد سلیقگی در لغو کنسرت ها در سراسر 

کشور انگار نه سبک موسیقی می شناسد و 

 جایگاه خواننده. 
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 به آتش کشیدند.

پدیده چماقداری اما به سال ها پیش از این تاریخ باز می گردد. 

، گروه هایی با فرض این که مالک 81پس از انقالب بهمن 

انقالب و اسالم، خودشان هستند، با هماهنگی با نهادهای امنیتی 

حاکمیتی به تجمع ها و مراکز فرهنگی و جلسات و خانه ها و 

خالصه هرجا که می شد یورش می بردند و می زدند و می 

سوزاندند و لت و پار می کردند. این سنت سیئه متاسفانه در تمام 

این سال ها ادامه پیدا کرد. به پس از مرگ بنیانگذار نظام رسید و 

حتی در زمان دولت هاشمی رفسنجانی نیز ادامه یافت. عصر 

محمد خاتمی اما زمان اوج فعالیت اینان بود و در ماجرای کوی 

فاجعه  11دانشگاه تهران در سال 

آفریدند. در عصر احمدی نژاد، با رئیس 

جمهور شدن فردی از جنس خودشان 

اما به  11قدری آرام گرفتند و در سال 

یکی از بازوان اصلی سرکوب حاکمیت 

بدل شدند. همین نیروها پس از روی 

کار آمدن حسن روحانی باز حس کرده 

اند که فردی که از جنس ایشان نیست 

بر سر کار آمده، پس باز شروع به 

فعالیت کرده اند و به یکی از اصلی 

ترین عامل های تعطیلی کنسرت ها، 

پس از ائمه جمعه خاص و عام بدل 

شده اند. بنا بر گزارش پیش گفته در خبرآن الین، حدفاصل سال 

کنسرت، دستکم ده مورد از این ها  48و از میان  98تا  93های 

توسط اعتراضات همین جماعت لغو شده است. به کنسرت حمله 

می کنند و نیروی امنیتی و یا خود کنسرت گذار هم می بیند که 

نمی تواند تامین امنیت کند و پس کالً قصه را لغو می کند. داد و 

 (8زور ایشان بر قانون هم در این مملکت به راحتی می چربد. )

اما مسئله کنسرت به همین جا ختم نمی شود. حوزه موسیقی و 

کنسرت خود به جایی برای جدال و رخ به رخی جناح های داخلی 

حکومت ایران بدل شده است. سال گذشته سخنگوی وزارت ارشاد 

در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود که تنها دو درصد کنسرت ها 

لغو می شوند. یعنی باز و در این شرایط، و حتی در شهرهایی به 

مانند مشهد نیز کنسرت برگزار شده است. و این مسئله میزان 

برخورد سلیقگی توسط ائمه جمعه، نهادهای قضایی و دادستانی 

 را نشان می دهد. “ خودجوش”ها و حتی جماعت 

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران بارها به میدان 

آمده و دستکم در لفظ به لغو کنندگان کنسرت ها تاخته است. او 

حتی وزیر مربوطه را مخاطب قرار داده و صراحتاً گفته است که 

از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری نباید کوتاه آید و ” 

این حرف روحانی خطاب به علی جنتی وزیر “. عقب نشینی کند

از آن جایی که اجرای ” وقت ارشاد بیان شده است که گفته بود: 

کنسرت در مشهد مخالفانی از جمله 

آقای علم الهدی دارد ما به نظر ایشان 

احترام گذاشته و با این که کنسرت ها 

مشکل خاصی نداشت، از ادامه اجرای 

روحانی در “.  آن ها صرف نظر کردیم

سال های اخیر به شدت به این بی 

قانونی ها تاخته و خواستار احترام 

نهادهایی چون امامت جمعه و دستگاه 

قضایی به مجوزهای دستگاه دیگر 

حکومتی یعنی وزارت ارشاد شده است. 

کاری که هنوز انجام نپذیرفته و حتی 

کار به نوعی درگیری لفظی میان 

یعنی -روحانی و یکی از سردمداران اصلی لغو کردن کنسرت ها 

، کشیده است. بنا بر گزارش ها خود علم -آقای علم الهدی

فکر می کنم ” الهدی نقل کرده که روحانی به وی گفته است: 

روحانی “. شما با نقاره خانه امام رضا )ع( هم روزی مخالفت کنید

به ظاهر عزم ایستادن بر سر قانون و دفاع از هنرمندان موسیقی 

را دارد و اما وزیری که اخیراً برای وزارت ارشاد به مجلس معرفی 

کرد و برای او رای اعتماد گرفت، کسی نیست که دل هنرمندان 

را بتواند گرم کند و آن ها را به حاکمیت قانونی یکپارچه در این 

حوزه امیدوار. انگار عزم رئیس جمهور منتخب و دولتش قدری با 

زمان تبلیغات ریاست جمهوری تفاوت کرده است. البته باز باید 

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران بارها 

به میدان آمده و دستکم در لفظ به لغو کنندگان 

کنسرت ها تاخته است. او حتی وزیر مربوطه را 

از نظر من ”مخاطب قرار داده و صراحتاً گفته است که 

هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری نباید کوتاه آید و 

این حرف روحانی خطاب به علی “. عقب نشینی کند

از ”جنتی وزیر وقت ارشاد بیان شده است که گفته بود: 

آن جایی که اجرای کنسرت در مشهد مخالفانی از 

جمله آقای علم الهدی دارد ما به نظر ایشان احترام 

گذاشته و با این که کنسرت ها مشکل خاصی 

“. نداشت، از ادامه اجرای آن ها صرف نظر کردیم  
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کسب درآمد و ارتباط با مخاطبانشان همین کنسرت هاست. اما 

هیچ امنیتی برای برگزاری آن ها با وجود مجوز قابل تصور نیست. 

مسئله کنسرت با تمام به هم ریختگی اش حتی به یکی از 

تقابالت انتخابات ریاست جمهوری اخیر بدل شده و امیرحسین 

مقصودلو )امیر تتلو( را از سوی آقای رئیسی روبه روی ساالر 

عقیلی گذاشت. ساالر عقیلی در جلوی چشم های روحانی در 

مشهد به ناگاه کنسرت برگزار کرد و تتلو حتی با رئیسی دیدار 

کرد، اما نتوانست مجوزی بگیرد و برای مخاطبانشان به صورت 

زنده برنامه اجرا کند. شاید این تقابل یکی از نمادین تقابل ها 

برای موسیقی در کشور 

که  نی  یا جر شد.  با

کنسرت لغو می کند و 

با تتلو دیدار و جریانی 

که حامی کنسرت است 

ننده اش ساالر  و خوا

عقیلی است. در این 

شوی  ب ل ب سرت  ن ک

حوزه  میت در  ک حا

قابل  ین ت موسیقی، ا

 نمادین خود حرف های بسیار دارد. 

 

 پانوشت ها:

دو سال ممنوع بود؛ گفتگو با حمید شاهنگیان، “ خمینی ای امام”سرود  .1

 8391فروردین ماه  1وبسایت تاریخ ایرانی، 

تاریخ -گفتگوی حسین دهباشی با محمدعلی ابطحی، خشت خام .2

 8318آنالین، نوبت دوازدهم، اسفندماه 

گفته های آیت اهلل خامنه ای درباره موسیقی و کنسرت، عصر ایران،  .3

 ۲۵۹۵مرداد ماه  ۵۱

مشهورترین کنسرت های لغو شده در یک سال اخیر، روزنامه دنیای  .4

 8394خردادماه  01، 3829اقتصاد، شماره 

خردادماه  9کنسرت در دو سال، خبرآنالین،  48جلوگیری از اجرای  .5

8398 

نشست و دید که سرنوشت این طفل مظلوم، موسیقی در ایران 

 به کجا می کشد.

عرصه کنسرت و موسیقی عرصه به شدت بی نظم و بدون 

ساختاری است. نه نهادهایی که باید دقیقاً از ایشان مجوز 

گرفت تا دست آخر کنسرت لغو نشود، مشخص است و نه 

نهادهایی که می توانند یک کنسرت مجوز دار را لغو کنند. هم 

لغوها بنا بر سلیقه انجام می شود و هم مجوزها و عدم لغوها. 

از استاد شهرام ناظری تا یکی از نزدیک ترین خوانندگان به 

جریان بنیادگرای کشور، یعنی حامد زمانی مشمول لغو کنسرت 

می شوند. نه شهر 

مشخص هست که 

بگوییم در این شهر 

کنسرت صددرصد 

برگزار می شود و نه 

شهر مشخصی که 

سرت  ن ک یم  ی گو ب

صددرصد لغو می 

شود. خوانندگان هم 

ست در  مکن ا م

جایی بتوانند برنامه برگزار کنند و در جایی دیگر خیر. به این 

وضعیت بلبشوی کنسرت ناهماهنگ ساختار حاکمیت در حوزه 

موسیقی اضافه کنید که حوزه های علمیه نیز به عنوان 

نهادهای مذهبی صاحب قدرت امروز در دست سنتی ترین 

جریانات حوزوی قرار گرفته و برگزاری کنسرت در شهرهایی 

که حوزه های علمیه قدرتمندی دارند، به مانند قم و مشهد از 

بقیه شهرها سخت تر است. نه نظر رهبر جمهوری اسالمی از 

مشخص است و نه نظر الباقی نظامات “  موسیقی پاک” 

 حکومتی در نظام جمهوری اسالمی.

اما در این میانه مانده اند هنرمندان عرصه موسیقی در ایران 

که در این وضعیت بالتکلیف، هنر و سرمایه خود را در خطر 

می بینند. هنرمندانی که در دنیای امروز اصلی ترین روش 
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چند روز پیش تصویر مدرکی را در شبکه های اجتماعی دیدم که 

 ۳۱-۰۹، که در سال “ گل ها و گلوله ها” در آن کارگردان فیلم 

ساخته شد، از مدیرکل اداره ارشاد استان آذربایجان غربی 

درخواست کرده است که به نوازنده ساز عاشیقی فیلم خود اجازه 

داده شود که به خاطر این که ضبط و تدوین  فیلم در تهران انجام 

تهران با خود  -می شود، نوازنده بتواند این ساز را در  مسیر نقده

حمل کند. مدیرکل ارشاد استان هم با نقل قولی از آیت اهلل 

 خمینی، مجوز حمل ساز عاشیقی را در این مسیر صادر کرده بود. 

“ ساز عاشیقی” در نگاه اول شاید خنده دار باشد که در دهه هفتاد 

آلت جرم بوده است و نوازنده اش برای حمل آن اجازه به مجوز 

وزارت ارشاد داشته است. این که ما بسته به طبع و مذاق نوعی از 

موسیقی را بپسندیم و یا نپسندیم امری عادی است و نمی توان 

کسی را به این جرم محکوم  کرد که مثالً چرا ساز را نمی پسندی 

و یا دوست نداری. مسئله اصلی این است که ما شاهد زمانی بوده 

ایم که برای حمل آلت موسیقی باید نامه رسمی از اداره کل و 

وزارت خانه داشت. یعنی حمل آلت موسیقی، هم ردیف حمل 

سالح و یا مواد مخدر می شود که اشخاصی خاص با سیر مراحل 

اداری پیچیده می توانند سالح و یا مواد مخدر)شرکت های 

دارویی( را با خود حمل کنند تا در صورت توقف و بازرسی از طرف 

نیروهای امنیتی، با نشان دادن مجوز مخصوص، قانونی بودن 

حمل شی نامعمول و غیر قانونی را توجیه کرده و مورد محاکمه 

قرار نگیرند. به همین دلیل موسیقی و آالت موسیقی در قوانین 

کشور ما امری غیرمعمول )و اگر با مواردی نظیر مواد مخدر و 

سالح مقایسه کنیم که احتیاج به مجوز رسمی دارد( و به نوعی 

برهم زننده امنیت کشور و مخالف منافع ملی و امنیتی مردمان 

کشور تلقی می شود. اما این که آیا موسیقی و یا آلت نواختن 

موسیقی به خودی خود می تواند غیرقانونی و زشت و عملی 

مخالف ارزش های اخالقی جامعه تلقی شود، امری خنده دار و 

یا گریه آور است، بحثی جداست. حتی این که ممکن است بعد 

از سال ها وقتی این برگ مجوز اجازه حمل آلت موسیقی را 

ببینی از درون دل قهقه می زنی و در درون با خود بگویی چه 

روزهایی دیده ام و چقدر پوست کلفت بوده ام که از آن روزها 

جان سالم بدر برده ام نیز چندان مهم نیست. مسئله اصلی این 

است که موسیقی و خیلی چیزهای دیگر که در حوزه انتخاب و 

یا اخالق شخصی می گنجند در کشور ما جرم به حساب آمده و 

چون مخالف ارزش های نظام حکومتی است، قسمت اعظم 

انرژی حکومت صرف محاکمه و مقابله با این به قول خودشان 

ناهنجاری های حوزه خصوصی شهروندانشان می شود. در این 

جا باید این سوال را مطرح کرد که چرا موسیقی در کشور ما 

جرم است و به شدیدترین صورت مورد مخالفت و سانسور 

 حاکمان قرار می گیرد؟

واقعیت امر این است که قوانین کشور ما برگرفته از احکام 

فقهای اسالمی است. اکثر قریب به اتفاق این فقها در فتواهای 

خود موسیقی را حرام اعالم کرده اند و حتی تاکید اکید دارند که 

نه تنها شنیدن اختیار  و نواختن آلت موسیقی حرام است، بلکه 

حتی حالت احتیاط در آن است که از گوش دادن اجباری هم به 

آن پرهیز شود. مثالً به نظر آیت اهلل خمینی، خامنه ای، فاضل 

معیار حرمت موسیقی، طرب انگیزی ” لنکرانی و نوری همدانی: 

و لهوی بودن آن است که با مجالس گناه و خوش گذرانی و 

یعنی به نظر ایشان موسیقی طرب انگیز که “. فساد، تناسب دارد

ممکن است باعث لهو و لعب شود، حرام است و دیگر موسیقی 

ها که شامل این حکم نباشد، اِشکال ندارد. اما به نظر آیت اهلل 

استفاده از آالت موسیقی به طور ” بهجت و صافی گلپایگانی: 

(. در حالی که دومی هر چه باشد نظرش را ۲“)مطلق حرام است

 فعال مدنی

 قهرمان قنبری



76شماره   
 شهریور

1396 

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
شه

دی
 ان

26 

که از نظر انطباق با ارزش های اسالمی از -های مجوز دار را هم 

، باطل کند. الزم به ذکر می -طرف خود حاکمیت تایید شده است

دانم که تاکید من بر فتوای فقیهان بر این اصل استوار است که 

کشور ما بر اساس قانون فقهی اداره می شود و اصوالً قانون 

نانوشته اما مستحکمی در عمل اِعمال می شود؛ به نحوی که نظر 

فقیهان قبل از قانون و متقدم به قانون مکتوب کشور  است. مثالً 

ما در حکم حکومتی 

رهبر انقالب صورت 

عینی و قانونی این 

مسئله را مشاهده می 

کنیم که با یک اشاره 

حکم حکومتی هر 

قانونی ملغی و یا اجرا 

می شود. یعنی مسئله 

قی  ی س مو ما در 

تصویب قوانین جدید 

و یا انتصاب مدیران 

قی  ی س مو تدار  س دو

ما  یست؛ مشکل  ن

کمی عمیق تر از آن 

است و آن به این 

نقطه بر می گردد که 

نظر فتوا مهم تر و 

بُراتر از قانون است و 

صاحبان فتوا مخالف 

یدن  شن ختن و  نوا

موسیقی هستند. بدون پرداختن به این مسئله پرداختن به مسائل 

 دیگر، حاشیه ای و دور شدن از اصل موضوع است. 

که نظام دینی یکی از این نظام ها -در نظام های ایدئولوژیک 

، عمده انرژی صرف کنترل امور شخصی و خصوصی و -است

مسائل مربوط به حوزه اخالق خصوصی می شود. یعنی اگر ما 

گفته است و هر شکلی از موسیقی را حرام اعالم کرده است و 

جای چون و چرا و تفسیر و ت ویل نگذاشته است، اما اِشکال کار 

اولی که اکثراً خودشان و یا مقلدانشان در حال حاضر در قدرت 

حاضر هستند در این است که متر و اندازه ای برای سنجیدن 

موسیقی مطرب و غیرمطرب وجود ندارد و اکثراً نه فقیهان 

وقت تخصص این را دارند که مورد به مورد در قبال هر 

موسیقی تحقیق و 

اعالم نظر کنند و نه 

مجریان قانون معنی 

این فتوای علما را از 

نظر معنی و زبانی 

درک می کنند که کار 

با  یی خود را  جرا ا

نظرات آن ها وفق 

نوعی  یعنی  دهند. 

مرج  هرج و 

افسارگریخته بر کشور 

حاکم شده است که 

ند  هر کس می توا

بسته به مقام و رابطه 

خوب با قدرت، تفسیر 

خود از موسیقی را در 

کار اجرایی و اداری 

کشور دخالت دهد و 

اگر هم کسی جرات 

به  قادی  ت ن کند و ا

نحوه اجرای قانون ایشان داشته باشد، به راحتی می تواند خود 

را با عطف به فتوا و وقف دادن موضوع مورد بحث در حوزه 

حرام در موضع برحق قرار بدهد. در حال حاضر هم شاهد این 

هستیم که چون آقای علم الهدی در شهر مشهد قدرتمند است 

و با دایره قدرت مرتبط است، به راحتی می تواند حتی کنسرت 



76شماره   
 شهریور

1396 

ی ویژه
پرونده 

 
 اندیشه

27 

بخواهیم مثال عینی این قضیه را یادآوری کنیم می توانیم کشور 

خودمان را مثال بزنیم که در آن از مسائل پیش پا افتاده ای چون 

نحوه قرار گرفتن روسری یا نوع مانتو، تی شرت، ریش و چگونگی 

خوردن و آشامیدن و روابط جنسی تا مسائلی مانند کنترل و 

سانسور شدید شعر، داستان، موسیقی و دیگر چیزها را شاهد 

هستیم که دغدغه اصلی حکومت است. همه ما به عنوان 

شهروندان ایران تجربه ای شخصی از این نوع برخوردها را در 

خاطراتمان داریم و اگر به سخنرانی مقامات و خطبه های نماز 

جمعه نیم نگاهی شود، اکثراً مسئوالن دغدغه کنترل حجاب و 

کنسرت و مسائل شخصی و اخالق حوزه خصوصی شهروندان را 

دارند و دائماً از نیروهای امنیتی گله می کنند که چرا رفتارهای 

شخصی شهروندان را تصحیح نمی کنند. 

این نوع نظام ها که اکثراً به نوعی معتقد 

به ساختن اوتوپیای تحت باور خود 

هستند، تمام هم و غم شان ساختن انسان 

هایی است که منطبق با باور ایدئولوژی 

حاکمیت باشند و اکثراً بوروکراسی طول و 

طویل اداری را وقف ساختن این نوع 

انسان برتر می کنند و در کنار آن با بسیج 

با  یی  یروی اداری، نظامی و قضا ن

مقابله کرده و کسانی که “  هنجارشکنان” 

هنجارهای اخالقی آن ها را رعایت نمی 

کنند، مجازات کرده تا هم به خیال خود 

برای دیگران عبرت باشد و هم این که 

فرد خاطی را به راه راست هدایت کنند. 

البته الزم به ذکر است که همه انسان ها کم و بیش و سوای دید 

سیاسی خود، معتقد به رعایت نوعی از ارزش های اخالقی بسته به 

باور خود در حوزه خصوصی اخالق هستند اما تحمیل ارزش های 

خصوصی به حوزه عمومی و یا تحکم و اجبار فیزیکی برای تغییر 

رفتارهای اشخاص دیگر در حوزه خصوصی، بی منطقی مطلق و 

غیرقابل اجرا است. در دوره رنسانس، اصوالً یکی از دالیل برآمدن 

ارزش های لیبرالی در اروپا این بود که با جرم انگاری اخالق 

اشخاص در حوزه خصوصی، دایره جرم گسترده تر می شود و 

اصوالً با جامعه ای روبه رو شدند که همه مجرم هستند. و هم 

این که حاکمیت به جای این که انرژی خود را صرف برخورد با 

جرایمی مانند دزدی و رشوه کند، مثالً صرف کشف جرم رابطه 

جنسی و نوشیدن و لباس و عقیده مردم می کرد. در حال حاضر 

نیز در ایران عمده انرژی نیروهای نظامی و امنیتی صرف مبارزه 

با نوع پوشش خانم ها و جوانان، تفتیش عقیده شهروندان و یا 

توطئه برای تعطیلی این کنسرت و یا جلوگیری از خواندن و 

نواختن فالن هنرمند می شود. روشن است که در این میان 

دیگر نیرویی برای مبارزه با فساد اقتصادی و جرم و جنایت باقی 

نمی ماند و این می شود که می بینیم. آمار قتل، تجاوز، نزاع 

دسته جمعی و کالهبرداری افسار 

گسیخته در ایران که بنیان اخالقی 

جامعه را متزلزل کرده است به روشنی 

وخامت وضع موجود را به تصویر می 

کشد. یعنی حاکمیت ایدئولوژیک با 

صرف انرژی خود در امری خصوصی 

که خوب بودن یا نبودنش می تواند 

مورد قضاوت اخالقی نزدیکان و جامعه 

قرار بگیرد، ناخواسته جامعه را بیش تر 

در وضعی ناامن قرار می دهد که در 

نتیجه این نوع سیاست، جامعه بیش تر 

 به فروپاشی اخالقی نزدیک می شود. 

نقطه اصلی این جاست که بحران 

موسیقی امری مربوط به حوزه فقها 

است. یعنی هر فقیهی برای خود مقلدانی دارد و وقتی این فقیه 

از تریبونی مانند نماز جمعه حکم به حرام بودن موسیقی می 

دهد، مقلدان ایشان در نیروهای امنیتی و کشوری معلوم است 

که نوازنده و خواننده را از هستی ساقط می کنند و شنونده را 

متوجه هزینه کارش می سازند. اما آیا یک فقیه می تواند فتوای 

حرام و یا حالل بودن فعلی را بدهد؟ این مسئله شدیداً قابل 

بحث است. روشن است که فقیه به صرف انسان بودن می تواند 

اگر به سخنرانی مقامات و خطبه های نماز جمعه 

نیم نگاهی شود، اکثراً مسئوالن دغدغه کنترل 

حجاب و کنسرت و مسائل شخصی و اخالق حوزه 

خصوصی شهروندان را دارند و دائماً از نیروهای 

امنیتی گله می کنند که چرا رفتارهای شخصی 

شهروندان را تصحیح نمی کنند. این نوع نظام ها که 

اکثراً به نوعی معتقد به ساختن اوتوپیای تحت باور 

خود هستند، تمام هم و غم شان ساختن انسان هایی 

است که منطبق با باور ایدئولوژی حاکمیت باشند و 

اکثراً بوروکراسی طول و طویل اداری را وقف ساختن 

 این نوع انسان برتر می کنند 
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والد کودک پنج ساله، برای کودک خود خوب و بد را تشخیص 

می دهیم و آن ها را با مکانیزم هایی وادار می کنیم که بر طبق 

، رفتار کند. -که اعتقاد داریم به نفع خودش است-نظر ما 

رعیتی و -موقعیت امروزه ما دقیقاً شبیه نظام برده داری، ارباب

شاهی و یا کودک پنج ساله است. ما قادر نیستیم خوب و بد خود 

را تشخیص بدهیم و این خوب و بد از طرف کسانی که از نظر 

عقلی باالتر از ما هستند، اندیشیده و بر طبق عقیده آن ها که به 

صالح ما است به ما تحمیل و دیکته می شود. این که امروز 

میلیون ها انسان هنوز نتوانسته اند به مراحل رشد عقلی برسند و 

هم سطح تمام انسان ها قلمداد شوند که آن ها هم می توانند 

خوب و بد خود را خود تشخیص دهند و یا الاقل میلیون ها انسان 

الیق این دانسته نمی شوند که به عنوان انسانی هم سطح 

دیگران، خود برای خوب و بد خود تصمیم بگیرند، هم نوعی 

نارسایی اجتماعی و سیاسی و یا باالتر از همه این ها انسانی 

است، و هم شاهد  از درد، رنج، بدبختی و بیچارگی انسان عصر 

حاضر در کشور ما است. البته بعضاً ما برای دلخوشی و کاستن از 

درد و رنج خود می گوییم دیگران هم در مقام کشورهای همسایه 

این چنین هستند؛ که راست هم است. انسان عصر حاضر منطقه 

ما به نوعی این درد و رنج را تحمل می کند و این شاید در نگاه 

اول باعث می شود به این دلخوش کنیم که دیگران هم در این 

درد و رنج با ما مشترک هستند اما در تفکر دوم نشان از 

فروپاشیدگی و عمیق بودن مسئله حال حاضر ما دارد. همه گیر 

بودن یک نوع درد و رنج نشان از عدالت و یا معمولی بودن آن 

ندارد بلکه بیش تر نشان از دردناک تر بودن و بیش تر زشت 

 بودن آن است. 

در کشور ما کسانی که تا چهار دهه قبل در حوزه موسیقی فعالیت 

داشتند، اولین انسان هایی بودند که مجبور به تبعید اجباری و یا 

خودخواسته شدند. این برخورد اول به روشنی نشان می داد که 

حاکمان چه ذهنیتی در سر داشتند.. تهدید موسیقی ریشه در 

رنگانگ بودن و شادی آور بودن آن دارد و این تهدید  عینی و 

مستقیم برای جامعه یکپارچه اوتوپیایی سیاه پوش حاکمان است. 

با چیزی مخالف و یا موافق باشد و به خاطر این که به هر 

دلیلی و سوای از این که علم موسیقی و زیبایی شناسی ادبی 

دارد یا ندارد ولی او به این نقطه مخالفت و موافقت رسیده 

است و اخالقاً مجاز است و می تواند این نظر خود را به جامعه 

منتقل کند و از انسان های بیش تری بخواهد با توجه به 

استدالل و دالیل ایشان، نظر مربوطه را بپذیرند. مثالً ممکن 

است شخصی چون من، موسیقی محمدرضا شجریان و یا 

شهرام ناظری را نپسندند و با استدالل و نوشتن و ارائه دالیل 

به افکار عمومی با نزدیکان خود توصیه کند که آن ها هم 

موسیقی مورد ذکر را نپذیرند؛ هر چند که ممکن است خیلی ها 

به این توصیه عمل کنند و یا نکنند. یعنی ما اخالقاً مجاز 

نیستیم حق مخالفت با موسیقی را از کسی سلب کنیم؛ هر 

کس می تواند با موسیقی مخالف یا موافق باشد. اصالً هر 

کس می تواند به موسیقی گوش کند و یا نکند. اما مسئله 

اساسی در این جاست که دیگران چه حقوقی دارند و در واقع 

کسی می تواند نقطه نظرات خود را با توسل به خشونت و 

 -قانون به ما تحمیل کند یا نه؟ انسان عصر برده داری، ارباب

رعیتی و شاهی، شاهد نوع خاصی از رابطه بود. رابطه ای که 

ارباب و شاه را در موقعیتی اَبر انسانی قرار می داد که آن ها 

برای برده و رعیت بسته به روحیات و عقاید خود، خوب و بد را 

تشخیص می دادند و عرف و قانون جامعه ایجاب می کرد که 

که انسانی ناقص از لحاظ عقلی و شخصیتی -رعیت و برده 

، بدون ایجاد پرسش و شک در ارزش های پیشنهادی و -است

تحمیلی ارباب و برده دار، آن ها را به تمامی پذیرا باشد. تمرد 

از این فرمانبری برای برده و رعیت هم متضمن تحمل 

مجازات بود. در واقع در آن عصر رعیت و برده در مرتبه پایین 

تر انسانی قرار داشتند و به نوعی می توان گفت که قیافه و 

شکل و شمائل شان شبیه انسان اما عقل و شخصیت شان در 

مرتبه پایین تر از انسان بود و احتیاج به قیم و بزرگ تر  داشتند 

تا آن ها راه و چاه را برایشان تشخیص دهند. البته این مسئله 

در روابط امروزه صددرصد ناپسند نیست و مثالً ما به عنوان 
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روبه رو هستیم، مردم کم و بیش “  شادی و  غم” ما با دوگانه 

شادی و موسیقی را ترجیح می دهند، و بدین سبب است که امروز 

با غم و مداحی و خوانندگان خود  که به سبک لس آنجلسی می 

خوانند، مواجه هستیم. این هم نشانه ابتذال است، هم نشانه 

درماندگی و هم نشانه بهره برداری و مصادره به مطلوب حاکمیت 

به نفع خود. ابتذال به این سبب که خواننده و شنونده می داند 

حقیقت چیست اما به مَثَل معروف گربه است سگ نیست چون 

یارای رویارویی با حقیقت و مقاومت در برابر ارزش 

های نظام حاکم را ندارد و هم نمی خواهد از 

نعمت موسیقی محروم شود، به چیزی تن می دهد 

که نه این است و نه آن است. درماندگی به سبب 

این است که حاکمان نزدیک به چهل سال است 

که این نوع موسیقی را از هر تریبونی نفی و سیاه 

نمایی می کنند و حال خود مجبور هستند با 

استفاده از همان سبک و روشی که نفی اش می 

کردند، اهداف خود را به پیش ببرند. البته برای این 

کار نوعی توجیه هم بدین صورت در بین نخبگان و مسئولین 

افسد را به فاسد ”حکومتی است که با استناد به ادبیات دینی به آن 

 ، می گویند. “دفع کردن

-مسئله ما در موسیقی 

الاقل برای شخص من 

که شناختی تخصی  و 

نه از  سا نا ش یی  با ی ز

، در خوب -موسیقی ندارم

نوع  ین  بودن ا بد  و 

موسیقی و نوع دیگر آن 

نیست. یعنی هر نوع 

موسیقی می تواند توسط 

هر شخصی نقد شود و یا مورد پسند قرار نگیرد. اصوالً عرصه 

موسیقی علم ریاضی نیست که بتوان به صورت علمی آن را در هر 

مورد  رد و قبول کرد. مسئله عمیق تر در این است که انسانیت 

تک تک ما به عنوان کسانی که بر سابجکتیو انسانی خود در هر 

مقامی ارزش قائل هستیم نه به رسمیت شناخته می شود و نه 

کسی برای آن احترام قائل است. من از باب احتیاط که به مقام 

انسانی دیگران جسارت نشود، بعضاً می ترسم که بگویم که ما 

حتی انسان انگاشته نمی شویم، اما این واقعیتی است محرز و 

نمی توان آن را به راحتی به عنوان شهروند ایران انکار کرد. در 

-عصر حاضر شوربختانه هنوز هم ما از عصر برده داری و ارباب

رعیتی عبور نکرده ایم و هنوز در امور  پیش پا افتاده و شدیداً 

خصوصی، حق انتخاب ما توسط برده دار و ارباب 

تعیین می شود و به نوعی ما شاید برای کودکان 

پنج ساله خود گاه با شدت و تغییر امر و نهی می 

کنیم اما در امور خصوصی و پیش پا افتاده خود 

قادر به تصمیم گرفتن نیستیم؛ که شاید این 

برخورد پرخاشگرایانه با کودکان کم سن و سال، 

خود ریشه در همین ناتوانی در پرداخت تصمیم 

 برای خودمان باشد. 

این که انسان کشور ما هم به عنوان شهروندان 

ایران و هم به عنوان کسانی که در قرن بیست و یکم زندگی 

می کنند، چه زمان خواهند خواست مالک حقوق اولیه خود به 

عنوان یک شخص در انتخاب اموری مانند موسیقی باشند که 

یا نشیندیدنش  شنیدن و 

حقوق کسی را نفی نمی کند، 

هم سوالی مهم است و هم 

سعی در نشان دادن یک 

بحران عمیق شخصیتی و 

 انسانی دارد. 

 

 پانوشت:

برای اطالعات بیش تر ر.ک  .1

 به:

، شماره 8311رسانه ها و فتاوای مراجع تقلید، مجله فرهنگ کوثر، زمستان 

 811، ص 11

نظر آیت اهلل خمینی درباره موسیقی چیست؟، وبسایت رسمی آیت اهلل 

 8390شهریورماه  88خمینی،  

شادی و ”ما با دوگانه 

روبه رو هستیم، مردم کم “  غم

و بیش شادی و موسیقی را 

ترجیح می دهند، و بدین سبب 

است که امروز با غم و مداحی و 

خوانندگان خود  که به سبک لس 

آنجلسی می خوانند، مواجه 

 هستیم. 

 عکس از وبسایت عقیق  -صحنه ای از یک مداحی 
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 8381خمینی در مورد موسیقی بسیار سفت و سخت بود. در تیرماه 

 او صدا و سیما را از پخش هر نوع موسیقی منع کرد: 

موسیقی را حذف کنید. نترسید از این که به شما بگویند که ما ” 

موسیقی را که حذف کردیم، کهنه پرست شدیم! باشد، ما کهنه 

پرستیم! از این نترسید. همین کلمات، نقشه است برای این که 

شماها را از کار جدی عقب بزنند... این که می گویند که اگر چنان 

چه موسیقی در رادیو نباشد، آن ها می روند از جای دیگر می 

گیرند موسیقی را، بگذار بگیرند از جای دیگر، شما عجالتاً آلوده 

گردند به این جا. این عذر نیست   نباشید؛ آن ها هم کم کم برمی

که اگر موسیقی در رادیو نباشد، آن ها می روند از جای دیگر 

موسیقی می گیرند. حاال اگر از جای دیگر موسیقی بگیرند، ما باید 

به آن ها موسیقی بدهیم!؟ ما باید خیانت بکنیم!؟ این خیانت است 

به یک مملکتی، خیانت است به جوان های ما. این موسیقی را 

حذفش کنید به کلی، عوض این یک چیزی بگذارید آموزنده باشد. 

کم کم مردم را و جوان های ما را عادت به آموزندگی بدهید؛ از 

 (0“.)آن عادت خبیثی که داشتند برگردانید

مسلماً حذف کامل موسیقی از رادیو و تلویزیون عملی نبود. 

واقعیت حکمرانی ایجاب می کرد که حدی از موسیقی تحمل 

شود. برای این منظور نیاز به تفکیک موسیقی حالل از موسیقی 

حرام بود. واضح است که معیار مشخص و دقیقی برای تشخیص 

در “  غنا” حالل یا حرام بودن موسیقی وجود ندارد. با این که بحث 

فقه موجود است، اما به نظر می رسد در عمل مبنای حلیت یا 

حرمت موسیقی در جمهوری اسالمی نسبت موسیقی مورد نظر با 

نظام پادشاهی پیشین از یک سو، و حکومت اسالمی پس از 

سیاست های جمهوری اسالمی در مورد موسیقی واضح نیست. 

مرزهای آن چه موسیقی مجاز شمرده می شود دائماً در حال 

تغییر بوده و در طی حیات جمهوری اسالمی دستخوش 

تحوالت فراوانی شده است. قسمتی از مسئله به تفاوت آرای 

فقها مربوط است که خارج از حوصله این مطلب است. اما 

بخشی از وضعیت کنونی حاصل دیدگاهی سیاسی به مقوله 

موسیقی و استفاده از آن برای مقاصدی است که ارتباطی با 

موسیقی ندارد. رویکرد سیاسی به موسیقی در گفته ها و 

دستورهای روح اهلل خمینی، بنیانگذار جمهوری اسالمی، به 

خوبی مشهود است. به این نقل قول از احمد خمینی توجه 

 کنید:

آقا  امام  اصالً موسیقی قبل و بعد از انقالب را دو چیز می ” 

دانند. یک روزی مقام معظم رهبری، آقای هاشمی، آقای 

وزیر( و من جلسه  موسوی اردبیلی و آقای موسوی )نخست

داشتیم که امام)ره( وارد شدند. تلویزیون یکی از آهنگ های 

شجریان را گذاشته بود. امام آمدند و نشستند. آقای هاشمی به 

امام)ره( گفتند: آقا؛ شما که قبالً موسیقی را حرام می دانستید، 

چرا االن حرام نمی دانید؟ امام گفتند: من االن هم همین 

موسیقی را اگر از رادیوی عربستان پخش شود، حرام می دانم. 

من خبر رادیوی شاه را هم حرام می دانستم، موسیقی اش که 

جای خود دارد. اما همین موسیقی از نظام اسالمی پخش می 

 (8“.)شود و حالل است

به این ترتیب مشخص می شود که از دیدگاه بنیانگذار 

جمهوری اسالمی، مسئله اصلی نه خود موسیقی بلکه بستر 

سیاسی پخش یا اجرای موسیقی است. این تغییر موضع صد و 

هشتاد درجه ای، گاه نشانه ای از پویایی فقه شیعه دانسته می 

شود؛ اما روشن است که مبانی فقهی علت این تغییر شگرف 

نیست. در روزهای پس از پیروزی انقالب اسالمی مواضع 

 ناهمگونی سیاست های جمهوری اسالمی در مورد موسیقی

 حقوقدان

 شاهین صادق زاده میالنی
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انقالب بوده است. آن چه موسیقی طاغوتی قلمداد می شد، هنوز 

هم تا حدود زیادی ممنوع است. خوانندگانی که پس از انقالب به 

خارج از ایران مهاجرت کردند و اغلب در کالیفرنیا سکنی گزیدند، 

هم چنان اجازه اجرای کنسرت در ایران را ندارند؛ با این که مشابه 

آن نوع موسیقی در حال حاضر در ایران تولید و اجرا می شود. به 

 گفته احمد خمینی:

آید که مسئله روابط اجتماعی، روابط بین  من به ذهنم می” 

حکومت و مردم و از این قبیل هم، در این که موسیقی حالل باشد 

یا نه، تاثیر دارد. چرا؟ 

چون امام در قضیه 

زمان و مکان آمدند 

گفتند: رابطه مثالً 

یک جریان با جریان 

دیگر موجب می شود 

می  سو چیز  یک 

حالل شود. این از 

چیزهایی است که 

متاسفانه آقایان به آن 

توجهی نکردند و دنبال حل آن نرفتند که وقتی امام می گویند 

روابط اجتماعی و سیاسی موجب می شود چیزی که در شرایطی 

حالل بوده حاال حرام می شود و یا بالعکس، یعنی چه؟ این جا 

نمک شده باشد. بدون تغییر   دیگر استحاله نیست که مثالً سگ،

 (3“.)ظاهری موضوع، حکم خالف حکم قبلی را پیدا می کند

این وضعیت نامشخص در حال حاضر هم وجود دارد. جالب ترین 

  ، خواننده سابقاً زیرزمینی،“ امیر تتلو” مثال در این زمینه ماجرای 

است. او که خواننده سبک رپ بود و در ایران فعالیت داشت، در 

بازداشت شد. پس از بازداشت رویکرد و نوع  8390آذر ماه سال 

انرژی هسته ” فعالیت وی عوض شد؛ تا حدی که ترانه ای با نام 

را منتشر کرد و از برنامه هسته ای جمهوری اسالمی دفاع “  ای

کرد. او برای ساختن نماهنگ مربوط به این ویدئو با مساعدت 

نیروهای مسلح ایران بر روی عرشه یک کشتی نظامی حضور پیدا 

ابتدا از محمد  8391کرد. او سپس در انتخابات ریاست جمهوری 

باقر قالیباف و سپس از ابراهیم رئیسی حمایت کرد. مالقات او با 

ابراهیم رئیسی، از تندروترین روحانیون جمهوری اسالمی، یکی 

بود. با این حال شایان ذکر  8391از اتفاقات خبرساز انتخابات 

است که امیر تتلو با وجود ارتباط با نهادهای سیاسی و نظامی 

 جمهوری اسالمی، مجوز برگزاری کنسرت دریافت نکرده است. 

روابط ” و “  روابط اجتماعی” آن چه احمد خمینی از آن به عنوان 

یاد کرد، وضعیت غیرمتعارف کنونی در “  بین حکومت و مردم

حوزه موسیقی را توضیح می دهد. خواننده ای که در تهران می 

تواند کنسرت برگزار کند، 

در مشهد نمی تواند؛ زیرا 

روابط اجتماعی و روابط 

بین حکومت و مردم در 

خراسان رضوی با تهران 

تفاوت دارد. اگر ما شاهد 

حاکمیت قانون بودیم 

نباید شاهد تفاوتی در 

اجازه برگزاری کنسرت در 

سراسر ایران می بودیم. 

ولی در این حوزه قانون حاکم نیست. حرمت یا حلیت موسیقی 

تابعی از سلیقه روحانیون صاحب نفوذ در منطقه، سبک زندگی 

سنتی یا نسبتاً مدرن مردم آن شهر، و کشمکش های سیاسی آن 

ناحیه و حتی کشور است. در این میان خود موسیقی مورد نظر و 

متن ترانه هایی که مجاز یا ممنوع دانسته می شوند، اهمیت 

 چندانی ندارند. 

 

 پانوشت ها:

، باشگاه خبرنگاران “ امام خمینی در مورد موسیقی چه می گفتند؟”  .1

 ۲۵۹۵تیرماه  ۱۳جوان، 

ویژگی های رژیم غیر ” از سخنرانی روح اهلل خمینی در قم با موضوع  .2

، منتشر شده ۲۵۵۱تیرماه  ۵۱ -“نقش تربیتی رادیو و تلویزیون -الهی 

 ۱۱۵، ص ۹در: صحیفه امام خمینی، جلد 

، باشگاه خبرنگاران “ امام خمینی در مورد موسیقی چه می گفتند؟”  .3

  ۲۵۹۵تیرماه  ۱۳جوان، 
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کارخانه های بزرگ و غیره از سوی دیگر، این   بیمه، مصادره

تولید، مُهر خود   خواست را برآورد می کرد. اما از آن جا که شیوه

زندگی می زند، پس از تسلط کامل و حذف رقیبان   را بر شیوه

اولین چیزی که مورد یورش قرار گرفت، همان خصوصی سازی 

ها بود و آخرین چیز موضوعات روبنایی؛ اما به هر   ها و مصادره

حال همان منطق طبیعی رشد و 

توسعه اقتصادی و فرهنگی که پیش 

از انقالب روحانیان را داشت حذف 

می کرد، اکنون بعد از نزدیک چهل 

سال که قدرت در دست روحانیت 

بوده است آقای علم الهدی می گوید 

 روحانیت دارد حذف می شود.

برخورد با موسیقی نیز چنین روندی 

طی کرده است؛ از ممنوعیت حمل و 

در اول انقالب، فعالً “  ساز” نقل 

ممنوعیت نشان دادن تصویرش مانده 

و تالش برای جلوگیری از اجرای 

کنسرت هم مانند خانه روشنی پیش 

از مرگ می ماند. این که صدا و سیما 

نشینی نمی  چرا در این زمینه عقب 

کند و خود را با سینما و تلویزیون های اینترنتی هماهنگ نمی 

کند هم، بر می گردد به این موضوع که در حال حاضر بخش 

عمده بینندگان تلویزیون، کسانی هستند که اعتقادات مذهبی 

کشور در میان بود،   پس از پیروزی انقالب که موضوع اداره

های مختلف مدل هایی داشتند از کمونیسم و   گروه

سوسیالیسم تا سوسیال دموکراسی و لیبرالیسم؛ اما آیت اهلل 

مشخصی نداشتند برای   خمینی و اطرافیانش طرح و برنامه

همین تا پیش از پیروزی انقالب هم موضوع این بود که 

کشور را به   روحانیت به حوزه های علمیه بروند و اداره

های مسلمان بسپارند. در واقع روحانیت و شخص   تکنوکرات

ای و مالکیت   آقای خمینی نقد بنیادی به سیستم اداره

  خصوصی نداشتند و تنها نگران حذف روحانیت از عرصه

ای رقم خورد که   اجتماع بودند؛ اما روند رویدادها به گونه

روحانیت و شخص آقای خمینی 

دیدند اگر قدرت را مستقیم در 

باشند، حذف  شته  ندا قبضه 

خواهند شد. در واقع آنان باید می 

دانستند که این روند تاریخ است 

که آنان را حذف کرده است نه 

روبنای سیاسی؛ اما به هر حال 

برای کسب قدرت سیاسی، آن 

هم بر پایه اجتماعی عمدتاً حاشیه 

نشین شهری و بعد روستایی و 

بخشی از طبقه متوسط، مجبور 

های  عار ش یی  سو ند از  بود

مستضعف گرایانه بدهند و از 

سوی دیگر در اخبار و احدایث 

بگردند و چیزی بیرون بکشند و 

مشغولیاتی ایجاد کنند و اهداف مقدس بتراشند. قوانینی 

چون قصاص، حجاب اجباری و محدودیت های سینما و 

موسیقی از یک سو و ملی کردن بانک ها و شرکت های 

 ساز پنهان و راز آشکار

 فیلم نامه نویس، طراح و تهیه کننده تلویزیونی 

 مصطفی عزیزی

روحانیت و شخص آقای خمینی نقد بنیادی به سیستم 

ای و مالکیت خصوصی نداشتند و تنها نگران   اداره

اجتماع بودند؛ اما روند رویدادها   حذف روحانیت از عرصه

ای رقم خورد که روحانیت و شخص آقای خمینی   به گونه

دیدند اگر قدرت را مستقیم در قبضه نداشته باشند، حذف 

خواهند شد. در واقع آنان باید می دانستند که این روند 

تاریخ است که آنان را حذف کرده است نه روبنای 

سیاسی؛ اما به هر حال برای کسب قدرت سیاسی، آن هم 

بر پایه اجتماعی عمدتاً حاشیه نشین شهری و بعد 

روستایی و بخشی از طبقه متوسط، مجبور بودند از سویی 

شعارهای مستضعف گرایانه بدهند و از سوی دیگر در 

اخبار و احدایث بگردند و چیزی بیرون بکشند و 

 مشغولیاتی ایجاد کنند و اهداف مقدس بتراشند. 
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حکومتی یا سنتی دارند و میانه چندانی با موسیقی و یا آن چه 

بدحجابی می گویند، ندارند و بقیه 

کسانی هم که گاه و بی گاه و موردی 

تلویزیون را نگاه می کنند اساساً توقعی 

از صدا و سیما ندارند و برایشان پذیرفته 

شده است که این نهاد، نهادی برای 

آنان نیست؛ نه به اخبارش توجه دارند نه 

 آن.  به برنامه های هنری

تشکیل دهندگان   به هر چیزی که همه

تا  از اصول-جمهوری اسالمی  گرا 

، در آن مشترک هستند -طلبش اصالح 

حفظ نظام است و می دانند جمهوری 

اسالمی بدون اجبار در پوشش و با 

آزادی هنر از بین می رود؛ پس نمی 

خواهند در نهایت حرکتی کنند که مردم جسور شده و دیگر در 

کانال تنگ انتخاب بین بد و بدتر حرکت نکنند و خوب را 

بخواهند. تجربه پیش از انقالب را 

دارند که وقتی فضا اندکی باز شد 

 چیز فروپاشید. ناگهان دمینووار، همه 

در حال حاضر صدا و سیما می داند 

هرگز با نشان دادن ساز یا بدون نشان 

دادن آن، نمی تواند مخاطب زیادی به 

دست آورد و نگران این است که همین 

مخاطب خود را هم از دست بدهد؛ زیرا 

اساساً حیات و ممات جمهوری اسالمی 

علی رغم اعالم برنامه های پرطمطراق 

لند مدت و شعارهای تا هزار و  ب

چهارصد، حیاتی روز به روز است و 

همواره آینده را می فروشد تا حال را 

 بخرد.

تشکیل دهندگان جمهوری   به هر چیزی که همه

، در آن -طلبش گرا تا اصالح  از اصول-اسالمی 

مشترک هستند حفظ نظام است و می دانند 

جمهوری اسالمی بدون اجبار در پوشش و با آزادی 

هنر از بین می رود؛ پس نمی خواهند در نهایت 

حرکتی کنند که مردم جسور شده و دیگر در کانال 

تنگ انتخاب بین بد و بدتر حرکت نکنند و خوب را 

بخواهند. تجربه پیش از انقالب را دارند که وقتی 

چیز  فضا اندکی باز شد ناگهان دمینووار، همه 

 فروپاشید.

 گرافیتی از نفیر 
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موسیقی و تاریخچه آن پیش از انقالب و کارنامه هنرمندان قبلی 

 برمی گردد، یا مسئله دیگری را علت می دانید؟

تصور من این است که عوامل مختلفی در این خصوص دخیل 

بودند. البته بالفاصله بعد از انقالب، بیش تر افرادی که با 

موسیقی مخالفت می کردند، کسانی بودند که آن را مغایر با 

ارزش های اسالمی و مذهبی دانسته و کالً موسیقی را حرام می 

دانستند و آن هایی هم که به صراحت نمی گفتند حرام است، 

چندان جرات نزدیک شدن به آن را نداشتند و به نوعی از این 

مسئله فاصله می گرفتند. این جماعت به هر حال در بین 

هنری و یا در صدا و سیما هم -مسئولین و مدیران فرهنگی

بودند. به همین دلیل حضور این افراد باعث می شد که موسیقی 

محجور واقع شود و به اهالی موسیقی میدان داده نشود. کمی که 

جلوتر آمدیم و فضا اندکی بازتر شد، سبک های محدودی از 

موسیقی مطرح شد و وارد فضای جامعه شد که عمدتاً به صورت 

سرودهای انقالبی بود و یا در زمان جنگ که سرودهایی برای 

 جنگ ساخته می شد. 

)آن طور که به خاطر دارم( من و سایر کسانی  18-14اما از سال 

که وارد این عرصه شدیم، سعی کردیم موسیقی پاپ را که بعد از 

انقالب کالً کنار گذاشته شده بود، مجدداً زنده کنیم. در این راستا 

جدا از این که جماعت قبلی مقابل این جریان باز هم ایستادگی 

کردند، یک طیف دیگر به جرگه مخالفین اضافه شدند؛ آن ها 

کسانی بودند که از محبوبیت هنرمندان موسیقی هراس داشتند. 

دلیل هم این بود که نظر جوانان به سمت موسیقی جلب شده بود 

چرا در دوران پس از انقالب، نگاه به موسیقی به 

شکل بدبینانه ای تغییر یافت و محدودیت های 

زیادی نسبت به آن اعمال شد؟ آیا این مسئله به جایگاه 

 حسین زمان: موسیقی در ایران آواره است 

 گفتگو از علی کالئی

-، خواننده پاپ، فعال فرهنگی8331حسین زمان، متولد 

هنری و مدرس دانشگاه و مراکز آموزش عالی است. او هم 

چنین کسی است که پیش از انقالب و در اولین سال های 

نوجوانی فعالیت انقالبی کرده، دستگیر و از دانشگاه اخراج 

شده و بعد برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده است؛ اما 

با آغاز جنگ ایران و عراق به ایران باز می گردد و به صف 

 رزمندگان در این جنگ می پیوندد. 

حسین زمان امروز و پس از یک و نیم دهه ممنوع الکاری 

هم چنان نسبت به حوزه موسیقی دغدغه دارد. قطعاتی را 

آماده برای انتشار دارد و اما به دلیل رویکردها و اندیشه 

هایش اجازه کار نمی یابد و خود در مصاحبه ای می گوید 

تصور می کنم که از باال دستور داده اند  که عوامل ” که 

 “.امنیتی و اطالعاتی جلوی کار من را بگیرند

در این شماره از خط صلح با وی در خصوص مسئله موسیقی 

در ایران و جلوگیری و تعطیلی کنسرت ها به گفتگو نشسته 

ایم. آقای زمان در این گفتگو ضمن نگاهی به تاریخ 

موسیقی پس از پیروزی انقالب می گوید که مسئله موسیقی 

در ایران، بدل به مسئله ای سیاسی شده است. هم چنین از 

هیچ ” نگاه او برای این حوزه در ساخت حاکمیت امروز ایران 

 “.مبنا و مالک درست و مشخصی وجود ندارد

این خواننده پاپ ضمن پذیرش این نظر که دو جبهه سیاسی 

در تقابل با هم موسیقی را قربانی می کنند، می گوید که: 

موسیقی در ایران آواره است، هم این است که هر مسئول ” 

 “.و نهادی ساز خودش را می زند
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و این که هنرمندان به نوعی بتوانند فکر جوان ها را معطوف 

خودشان کنند و اهالی موسیقی به یک طیف از قدرت در جامعه 

تبدیل شوند، برایشان خوشایند نبود. البته چنین هراسی شاید در 

برخی جاهای دیگر 

دنیا نیز تا حدی وجود 

داشته باشد، ولی در 

ایران به شکل افراطی 

خودش را نشان می 

داد و همین مسئله 

که  شد  جب  مو

قی  موسی ین  ف ل خا م

بیش تر هم شوند. 

ین دو تفکر  بته ا ل ا

مخالف، کماکان هم 

 در کشور ما وجود دارد. 

خش  ب

پررنگی از 

موسیقی پاپ پس از 

که مجوزدار هم دارد، از  -به خصوص با آغاز دهه سوم-انقالب 

لحاظ ریتم و موسیقی حتی شادتر از 

که به آن موسیقی -موسیقی خارج از ایران 

، است. به نظر -غیرمجاز گفته می شود

شما چگونه در چنین فضایی می شود هم 

چنان قسمتی از موسیقی را غیرمجاز 

ین  دانست؟ فرق و معیار تشخیص ا

موسیقی ها برای دستگاه های تصمیم 

 گیرنده چیست؟

در مورد این که موسیقی مجاز است یا خیر 

هم، نظریات مختلفی وجود دارد. هیچ کس 

در واقع معیاری برای آن مشخص نکرده 

است. آن هایی که موسیقی را به لحاظ 

شرعی حرام اعالم می کنند، استدالل شان این است که در اسالم 

حرام است و غنا را هم به موسیقی که شنونده را از حال “ غنا”

خودش بیخود و خارج کند )و یا تعابیر دیگری که برای آن به 

کار می برند(، معنی می کنند. بر همین اساس برخی معتقدند 

که هر نوع موسیقی، حکم 

یش  برا غنا را دارد و 

ئل  قا هم  یت  حدود م

نیستند. عده ای کمی 

منطقی تر به قضیه نگاه 

می کنند و تشخیص آن 

را به خود فرد واگذار می 

کنند؛ به این معنا که اگر 

کسی در حین گوش دادن 

به یک موسیقی احساس 

کرد که از حالت طبیعی 

خارج می شود، نباید به 

آن موسیقی گوش دهد و 

در غیر این صورت گوش 

دادن به آن موسیقی را 

 مشکل دار نمی دانند. 

به هر حال در کشور ما جماعتی به 

موسیقی مانند دیگر امور، نگاهی سیاسی 

دارند و اگر مخالفت یا موافقتی با نوعی از 

موسیقی دارند، همراه با یک دید سیاسی 

است. همان طور که اشاره کردم، هیچ 

مبنا و مالک درست و مشخصی وجود 

ندارد. مثالً صدا و سیما به عنوان یک 

رسانه که در واقع وظیفه اش این است 

که هنر را اشاعه دهد و مردم را با 

موسیقی آشنا کند، محدودیت های خاص 

خودش را دارد و افرادی که در آن 

سازمان هستند، تشخیص می دهند چه 

موسیقی خوب یا بد است. در واقع تشخیص دهنده این که 

در کشور ما جماعتی به موسیقی مانند دیگر 

امور، نگاهی سیاسی دارند و اگر مخالفت یا 

موافقتی با نوعی از موسیقی دارند، همراه با یک 

دید سیاسی است. همان طور که اشاره کردم، 

هیچ مبنا و مالک درست و مشخصی وجود 

ندارد. مثالً صدا و سیما به عنوان یک رسانه که 

در واقع وظیفه اش این است که هنر را اشاعه 

دهد و مردم را با موسیقی آشنا کند، محدودیت 

های خاص خودش را دارد و افرادی که در آن 

سازمان هستند، تشخیص می دهند چه 

 موسیقی خوب یا بد است. 
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شاهد جلوگیری از اجرای کنسرت ها در شهرهای مختلف 

شدیم، لغو زنجیره ای کنسرت های مجوزدار موسیقی که اتفاقاً 

دولت موافق اجراها بود یک چالش سیاسی ایجاد کرد. به نظر 

شما زمینه بروز این لغوهای زنجیره ای 

 چیست؟

درصد برخوردهای  99می توان گفت که 

صورت گرفته با کنسرت ها در این چند 

سال اخیر، سیاسی بوده و برای تخریب 

دولت و قدرت نمایی صورت گرفته است. 

به نظر من مثالً در مشهد علت این که 

جلوی کنسرت ها گرفته می شود، این 

است که حاکمان مشهد می خواهند ثابت 

کنند که همه کاره هستند و علی رغم 

این که دولت مجوز کنسرتی را می دهد، 

این ما هستیم که می توانیم اجازه اجرای 

آن را بدهیم یا ندهیم. در سایر شهرها 

هم که جلوگیری از اجرای کنسرت ها، بیش تر توسط نهادهای 

اطالعاتی، امنیتی و نظامی صورت گرفته باز به نوعی با هدف 

تخریب دولت بوده است. چون آقای روحانی سعی داشت که 

فضا را به لحاظ هنری کمی مطلوب تر کند، 

دقیقاً آن ها هم روی چنین فضایی دست گذاشته 

اند و مثالً با ایجاد محدودیت و جلوگیری از 

فعالیت های هنرمندان در عرصه موسیقی، سعی 

دارند این طور جلوه دهند که این دولت هم 

فرقی با بقیه دولت ها ندارد و چهره آن را 

مخدوش کنند. البته این را هم بگویم که من در 

این زمینه چندان هم حق را به دولت نمی دهم؛ 

که کم کاری، ترسیدن و محافظه کاری در بین 

 مسئوالن و مدیران دولتی هم مزید بر علت شده است.

پس شما قبول دارید که دو جبهه سیاسی در تقابل با 

 هم موسیقی را قربانی می کنند؟ 

فالن موسیقی حتی مجوزدار، با معیارهای اسالمی مطابقت 

دارد یا خیر، خودشان هستند و مسئله را به خود مردم واگذار 

نمی کنند. بارها آن مواقعی که ما کارهایمان را برای پخش 

به صدا و سیما می دادیم، با مواردی 

مواجه می شدیم که کارهایی اجازه 

پخش می گیرند که از نظر خود ما 

که اهل موسیقی بودیم، چندان 

کارهای موجهی نبودند. و در مقابل 

گاهی جلوی پخش کارهایی را می 

گرفتند که از هر جهت موجه بودند. 

همین دوگانگی به خوبی نشانگر 

این است که در این سازمان چندان 

 مبنا و معیار درستی وجود ندارد.

اما در رابطه با وزارت ارشاد، مسئله 

این است که این وزارتخانه طی 

سال اخیر، بیش از  81-88حدوداً 

هر چیز به این توجه می کند که در صورت مجوز دادن، سر 

و صدای چه کسانی درمی آید. منظور این است که خودش 

چندان محدودیت قائل نمی شود و بیش تر نگران این است 

که مثالً علمای حوزه اعتراضی به آن 

موسیقی می کنند و یا فالن امام جمعه بر 

علیه شان صحبت می کند یا نه. در واقع 

معیارشان نه نوع موسیقی، که این نهادها 

 بوده است. 

می توانم به جرات بگویم که در مملکت ما 

هیچ وقت نظر واضح و درستی نسبت به 

موسیقی وجود نداشته و علت اصلی این که 

موسیقی در ایران آواره است هم، این است 

 که هر مسئول و نهادی ساز خودش را می زند. 

علی رغم ارائه انواع موسیقی مجوزدار در ایران، ما 

به خصوص از اواسط دولت اول آقای روحانی 

البته این را هم بگویم که من در 

این زمینه چندان هم حق را به 

دولت نمی دهم؛ که کم کاری، 

ترسیدن و محافظه کاری در بین 

مسئوالن و مدیران دولتی هم مزید 

 بر علت شده است.

درصد برخوردهای صورت گرفته با کنسرت  99

ها در این چند سال اخیر، سیاسی بوده و برای 

تخریب دولت و قدرت نمایی صورت گرفته است. به 

نظر من مثالً در مشهد علت این که جلوی کنسرت 

ها گرفته می شود، این است که حاکمان مشهد می 

خواهند ثابت کنند که همه کاره هستند و علی رغم 

این که دولت مجوز کنسرتی را می دهد، این ما 

هستیم که می توانیم اجازه اجرای آن را بدهیم یا 

ندهیم. در سایر شهرها هم که جلوگیری از اجرای 

کنسرت ها، بیش تر توسط نهادهای اطالعاتی، 

امنیتی و نظامی صورت گرفته باز به نوعی با 

 هدف تخریب دولت بوده است. 
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به هر حال چون موسیقی طرفدار و مخاطب زیادی دارد و در دل 

جوان ها جا باز کرده، هر دو جناح می توانند از آن استفاده کنند. 

اگر دولت بتواند به هنرمندان عرصه موسیقی فضای بیش تر و 

اجازه هنرنمایی بدهد، همزمان با استفاده مردم می توانند برای 

خودشان هم اعتبار بخرند. از طرفی اگر طرف مقابل بتواند این 

فضا را خراب کند، باعث عدم کسب چنین اعتباری از سوی دولت 

 شود. 

باید بگویم که من با شما موافق هستم؛ موسیقی به ابزار بسیار 

 خوبی در دستشان تبدیل شده تا با هم بجنگند. 

جناب زمان، به نظر شما لغو کنسرت ها چه تاثیری بر 

 رشد و توسعه موسیقی در ایران می گذارد؟

تاثیر خیلی زیادی می گذارد. در حال حاضر در تمام دنیا دیگر 

تولید و انتشار آلبوم موسیقی، چندان درآمدزا نیست و اصالً توجیه 

اقتصادی ندارد. حتی انتشار یک آلبوم جدید، به عنوان تبلیغ بیش 

تر برای اجراهای زنده به کار گرفته می شود. در واقع بیش ترین 

منبع درآمد برای یک هنرمند عرصه موسیقی برای این که به 

کارهای بعدی خود بپردازد و کارهایش را توسعه و گسترش 

بدهد، اجراهای زنده و کنسرت های او است. بنابراین لغو 

کنسرت ها به لحاظ معیشتی به اهالی موسیقی ضربه بزرگی 

وارد می کند و در توسعه کارهایشان اختالل به وجود می 

آورد. از طرفی، امروزه بهترین شکل ارتباط با مخاطب، اجرای 

زنده است. در ایران هم که می بینید استقبال فوق العاده 

 4-3زیادی از اجراها می شود و وقتی بعضی از هنرمندان ما 

شب پشت سر هم دو سانس اجرا می گذارند، در هر اجرا 

نزدیک دو هزار نفر شرکت می کنند. همین ارقام به خوبی 

نشان می دهد که کنسرت تا چه حد وسیله خوبی برای پیدا 

کردن مخاطب و یا برقراری و حفظ ارتباط با آن ها است. و 

به نظر من روح هنر موسیقی و تعالی هنر موسیقی به همین 

اجراهای زنده وابسته است؛ به این که هنرمند بتواند در راحتی 

و آرامش خاطر بیاید و در مقابل مخاطبانش بایستد و هنرش 

 را عرضه کند.

آیا برای هنرمندان عرصه موسیقی اتحادیه و یا 



76شماره   
 شهریور

1396 

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
گو

گفت
 

38 

با توجه به آغاز به کار 

دولت دوازدهم، آیا شما 

این خوشبینی را دارید که این دولت 

در مقابل اعمال فشارهای مضاعف 

 بر هنرمندان تدبیری بیندیشد؟

اگر بخواهند همان روال قبلی را 

ادامه بدهند)که این طور به نظر می 

رسد(، مسلماً خیر. به نظرم دولت 

سال اول هم در  4آقای روحانی در 

به ویژه در -ارتباط با فرهنگ و هنر 

، نتوانست -ارتباط با هنر موسیقی

آن طور که باید و شاید عمل کند. 

البته من درک می کنم که شرایط 

برایشان سخت بود و کسانی که در 

مقابل دولت ایستاده بودند، تمام 

قدرتشان را به کار گرفته بودند. اما 

تصورم هم این است که اگر مدیران 

کارآمد و کسانی را که اهل مماشات 

و محافظه کاری نباشند در راس کار 

می گذاشت، بهتر می توانست به 

نتیجه برسد و یا دست کم به نتیجه 

نزدیک شود. از نظر من انتخاب 

وزرای دولت دوازدهم توسط ایشان 

هم متاسفانه چندان امیدوار کننده 

نیست؛ به خصوص در ارتباط با 

وزارت ارشاد، آن طور که از شرایط و 

قراین پیداست، خیلی بهتر از گذشته 

 نخواهد بود.

با تشکر از فرصتی که در 

اختیار ماهنامه خط صلح 

 قرار دادید. 

اراده موثری برای پیگیری 

حقوق و خسارت هایشان وجود 

 دارد؟

خیر، متاسفانه هیچ نهادی که 

طور جدی از  به  ند  توا ب

هنرمندان حمایت کند، وجود 

ندارد. چنین حمایتی، یکی از 

وظایف اصلی وزارت ارشاد 

است که این وزارتخانه هم از 

حمایت کردن عاجز است. 

به  تی  ح شاد  وزارت ار

مجوزهایی که خودش داده، 

نمی تواند پایبند بماند و اجازه 

ندهد کنسرتی لغو نشود؛ در 

نتیجه حمایت های بیش تر 

نیست.  پذیر  مکان  اصالً ا

جاهایی مثل خانه موسیقی و 

خانه هنرمندان هم بیش تر 

جنبه نمایشی دارند و تا به حال 

هیچ حرکتی به خصوص در 

دفاع از اهالی موسیقی انجام 

ندادند. این در حالی است که 

بسیاری از هنرمندان پیشکسوت 

ما به علت بیماری خانه نشین 

شدند و به طور جدی مشکل 

بیمه و درمان دارند. می توانم 

بگویم که هنرمندان عرصه 

موسیقی بسیار در مضیقه هستند 

و شرایطشان به نحوی است که 

نند صدمه  به راحتی می توا

 ببینند.

متاسفانه هیچ نهادی که بتواند به طور جدی از هنرمندان 

حمایت کند، وجود ندارد. چنین حمایتی، یکی از وظایف 

اصلی وزارت ارشاد است که این وزارتخانه هم از حمایت 

کردن عاجز است. وزارت ارشاد حتی به مجوزهایی که خودش 

داده، نمی تواند پایبند بماند و اجازه ندهد کنسرتی لغو نشود؛ 

در نتیجه حمایت های بیش تر اصالً امکان پذیر نیست. 

جاهایی مثل خانه موسیقی و خانه هنرمندان هم بیش تر جنبه 

نمایشی دارند و تا به حال هیچ حرکتی به خصوص در دفاع از 

اهالی موسیقی انجام ندادند. این در حالی است که بسیاری از 

هنرمندان پیشکسوت ما به علت بیماری خانه نشین شدند و 

به طور جدی مشکل بیمه و درمان دارند. می توانم بگویم که 

هنرمندان عرصه موسیقی بسیار در مضیقه هستند و 

شرایطشان به نحوی است که به راحتی می توانند صدمه 

 ببینند.

سال اول هم در ارتباط با  4دولت آقای روحانی در 

، -به ویژه در ارتباط با هنر موسیقی-فرهنگ و هنر 

نتوانست آن طور که باید و شاید عمل کند. البته من درک 

می کنم که شرایط برایشان سخت بود و کسانی که در 

مقابل دولت ایستاده بودند، تمام قدرتشان را به کار گرفته 

بودند. اما تصورم هم این است که اگر مدیران کارآمد و 

کسانی را که اهل مماشات و محافظه کاری نباشند در راس 

کار می گذاشت، بهتر می توانست به نتیجه برسد و یا دست 

کم به نتیجه نزدیک شود. از نظر من انتخاب وزرای دولت 

دوازدهم توسط ایشان هم متاسفانه چندان امیدوار کننده 

نیست؛ به خصوص در ارتباط با وزارت ارشاد، آن طور که از 

شرایط و قراین پیداست، خیلی بهتر از گذشته نخواهد 

 بود.



 محمود صدری: سانسور برد و محبوبیت هنر را افزایش می بخشد
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با توجه به تاریخ ایران پس از اسالم، شما موسیقی 

ستیزی را که حکومت کنونی ایران از خود نشان می 

دهد، آن گونه که این نظام مدعی است، دغدغه ای مردمی می 

 بینید یا حاصل تالش سیاسی حکومت و دولت ها؟

مقابله دین سنتی )و دین باز ساخته شده ایدئولوژیک سنتی، به 

گونه ای که در جمهوری اسالمی ایران سراغ داریم( با موسیقی 

محدود به اسالم نیست. نمونه های دیگر آن را در مسیحیت و 

یهودیت می یابیم. این رقابت از یک سو به تحریم کامل موسیقی 

و از سوی دیگر به استفاده از موسیقی در تشدید و تبلیغ امر 

دینی می انجامد. در تاریخ اسالم موسیقی از یک سو تحریم، و 

از سوی دیگر در ادوار مختلف و به روش های گوناگون تایید 

شده است؛ از اذان و قرائت قرآن گرفته تا روضه و مولودی و 

نوحه و ذکر و سماع. این چالش در سایر ادیان نیز سابقه ای 

در بسیاری از کلیساها  81طوالنی دارد. در مسیحیت تا قرن 

حتی نواختن ارگ ممنوع بود. امروز نیز برخی فرق پروتستان 

آن را بر  (Church of Christ)“  کلیسای مسیح” مانند 

نمی تابند. استدالل شان نیز این است که در کتاب مقدس تنها 

در دو مورد به موسیقی اشاره شده: در زمان داوود پیامبر که خود 

سرود می خوانده و ساز می زده، و در آخرت که در آیاتی به 

موسیقائی بودن آن اشاره شده. ارباب این کلیسا، اما، می گویند 

داوود قبل از مسیح و دین او منسوخ است. دوران اباحه موسیقی 

در آخرت هم هنوز نیامده است. بنابراین استفاده از هرگونه 

 موسیقی در کلیسا را نهی می کنند.  

مالحظه می فرمایید که موضوع از دغدغه اخالق عمومی و یا 

مانورهای حکومتی فراتر می رود و از مناقشه ای عتیق خبر می 

دهد. جامعه شناس دینی، ماکس وبر، می گوید رقابت اصلی در 

این جا احتماالً بر سر دعوای دو رقیب برای رستگاری است. هم 

دین و هم موسیقی، هر یک به گونه خود، چنین کاالیی را 

عرضه می کنند. با این تفاوت که نوع فالحی که موسیقی پیش 

می نهد، نقد است و نشئه آن بالفاصله دریافتنی است. بنابراین 

ارباب دین احساس خطر، و تالش می کنند ممنوع، یا کنترل و 

 کانالیزه شود. 

به نظر شما لغو کنسرت ها و کالً محدود کردن 

موسیقی علی رغم مطالبه آن در جامعه، چه منفعتی 

 برای حکومت ایران دارد؟

لغو کنسرت ها به بهانه تناقض آن ها با اصول دینی با توجه به 

منافع متولیان دین حکومتی بیراه هم نیست. آشکار است کسانی 

 گفتگو از سیمین روزگرد

محمود صدری، جامعه شناس تطبیقی و استاد دانشگاه تگزاس 

وومن، دارای مدرک دکترای جامعه شناسی از دانشگاه نیو اسکول 

در آمریکا است. وی هم چنین به عنوان روزنامه نگار با روزنامه 

هایی نظیر نیویورک تایمز و گاردین و برخی رسانه های فارسی 

مهاجرت، ” زبان همکاری دارد. از دکتر محمود صدری کتاب 

کار مشترک با  دکتر محسن مباشر به “) جهانی سازی و اخالق

 زبان انگلیسی(، و مقاالت علمی متعددی تاکنون منتشر شده است.

در این شماره از ماهنامه خط صلح، با این جامعه شناس ایرانی 

پیرامون ریشه ها و دالیل ستیز حکومت ایران با موسیقی که تنها 

یکی از نمودهای آن را در لغو زنجیره ای کنسرت ها می توان 

جستجو کرد، گفتگو کرده ایم. محمود صدری ضمن اشاره به این 

حذف موسیقی از جامعه همان قدر ناممکن است که ” نکته که 

این گونه ”  ، به خط صلح می گوید: “ حذف زبان از جامعه

زورآزمایی سیاسی هر چند در کوتاه مدت به نفع ارباب قدرت تمام 

می شود، اما در نهایت به زیان آنان است... کلنگ تخریب کنسرت 

ها به دست چاه کنی است که با هر تخریب، خویش را در قعر 

 “.چاهی عمیق تر می یابد
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های مختلف درون حکومت می دانید یا با توجه به مسائلی چون 

دغدغه آیت اهلل خامنه ای در مورد تدریس علوم انسانی در 

دانشگاه ها، صرفاً اکتشاف دیر هنگامی در خصوص دغدغه های 

فرهنگی می بینید؟ به شکل ساده تر، اگر فردا رئیس جمهور 

دیگری از جناح متفاوت از حسن روحانی بر مصدر امور بنشیند، 

این اعمال فشارها به پایان می رسد یا به همین نحو این گونه 

 فشارها بر جامعه هنری ادامه دارد؟

یران به تمام معنی  آشکار است که جمهوری اسالمی ا

مردمساالرانه نیست. حکومت دوگانه ای است که در آن بخش 

که در کنسرت ها شرکت می کنند، معموالً فرهیخته و 

موسیقی شناس هستند و کم تر اوقاتشان را در نماز جمعه یا 

پای منبر داعیان کم سواد حکومتی صرف می کنند. جلوگیری 

از این برنامه ها در واقع روشی برای جلوگیری از قوام گرفتن و 

سازمان یابی های اجتماعی و فرهنگی متباین با برنامه 

 حکومت رسمی دینی است.

سلسله لغو کنسرت های مجوز دار در ایران از 

اواسط دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی 

نمود پیدا کرده. آیا این را نشانه ای از درگیری سیاسی جناح 
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غیر منتخب رژیم، مراکز اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی بسیاری را 

از آن خود کرده است. طبیعتاً بخش منتخب حکومت )دولت و 

مجلس( به ویژه هنگامی که مردم 

از آن ها پشتیبانی می کنند، نمی 

تواند مخالف پدیده ها و برنامه 

های فرهنگی مانند کنسرت ها 

باشد و از آن ها حمایت نیز می 

کند. اما بخش غیر منتخب که 

واهمه ای از رای مردم ندارد، 

یات  ین تجل بر ا برا همواره در 

فرهنگی و مردمی، موضع گیری 

یران  کند. تا هنگامی که در ا

حکومت دوگانه پا برجاست این 

گونه مخالفت ها نیز وجود خواهد 

 داشت. 

جناب صدری، آیا از 

منظر جامعه شناسی 

هیچ پژوهش یا دیدگاهی وجود دارد که بررسی کند آثار وجود یا 

حذف موسیقی در یک جامعه به چه صورت 

است؟ به زبانی دیگر، اگر موسیقی را از جامعه 

 ایران حذف کنیم آیا ضرری پیش می آید؟

موسیقی بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و 

تمدن بشری است. حذف موسیقی از جامعه 

همان قدر ناممکن است که حذف زبان از 

جامعه. دولت هایی که نقش موسیقی را انکار 

می کنند، در عمل آن را به دو بخش مجاز و 

غیر مجاز تقسیم می کنند. بخش مجاز 

موسیقی )الاقل در ظاهر( در خدمت اهداف 

هنر ” ایدئولوژیک )دینی یا سکوالر( جامعه قرار می گیرد، و گاه 

لقب می گیرد. بخش غیر مجاز موسیقی نیز از میان نمی “ متعهد

رود، بلکه زیرزمینی می شود و در خفا آزادی بیش تری برای 

 نوآوری و شیوع به دست می آورد.  

نمونه سکوالر جامعه ای که موسیقی را به دو بخش مجاز و غیر 

تا  8981مجاز تقسیم کرد، اتحاد جماهیر شوروی بود که از 

در روسیه و مناطق همجوار آن  8919

نواع  ین حکومت ا حکومت کرد. ا

ند جاز-“  بورژوا” موسیقی  ن را  -ما

تحریم کرده و موسیقی کالسیک )آن 

هم از نوعی خاص( را ترویج می کرد. 

زندگی پر مشقت موسیقیدان مشهور، 

دیمیتری شاستاکوویچ، مملو از فراز و 

نشیب هایی است که به پیروی ظاهری 

و اجباری وی از موسیقی به اصطالح 

انقالبی برای ادامه حیات هنری اش 

 مربوط می شود.  

خالصه آن که حذف موسیقی از جامعه 

ایرانی نه ممکن است و نه مطلوب. 

تقسیم آن به مجاز و غیر مجاز نیز 

عموماً نتایج غیر مرادی و مغایر با 

 اهداف سانسورگران به دنبال خواهد داشت. 

شما تبعات لغو زنجیره ای کنسرت 

های مجوز دار را در بلند مدت در چه 

به خصوص جوانان-هزاران شهروند  می دانید؟

بعد از تهیه بلیط به صورت مستمر با درهای  -

بسته مواجه می شوند؛ آیا تاثیر جدی می 

 برای این مسئله متصور شد؟ توان 

این گونه زورآزمایی سیاسی هر چند در کوتاه 

مدت به نفع ارباب قدرت تمام می شود، اما در 

نهایت به زیان آنان است. سانسور، برد و 

محبوبیت هنر را افزایش می بخشد و رقیب 

فرهنگی پر قدرتی برای حکومت دینی ایجاد می کند. کلنگ 

تخریب کنسرت ها به دست چاه کنی است که با هر تخریب، 

 خویش را در قعر چاهی عمیق تر می یابد. 

 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. 

موسیقی بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و 

تمدن بشری است. حذف موسیقی از جامعه همان قدر 

ناممکن است که حذف زبان از جامعه. دولت هایی که نقش 

موسیقی را انکار می کنند، در عمل آن را به دو بخش مجاز 

و غیر مجاز تقسیم می کنند. بخش مجاز موسیقی )الاقل 

در ظاهر( در خدمت اهداف ایدئولوژیک )دینی یا سکوالر( 

لقب می گیرد. “ هنر متعهد”جامعه قرار می گیرد، و گاه 

بخش غیر مجاز موسیقی نیز از میان نمی رود، بلکه 

زیرزمینی می شود و در خفا آزادی بیش تری برای نوآوری 

 و شیوع به دست می آورد.  

نمونه سکوالر جامعه ای که موسیقی را به دو بخش مجاز و 

غیر مجاز تقسیم کرد، اتحاد جماهیر شوروی بود که از 

در روسیه و مناطق همجوار آن حکومت  8919تا  8981

 کرد.

این گونه زورآزمایی سیاسی هر چند در 

کوتاه مدت به نفع ارباب قدرت تمام می 

شود، اما در نهایت به زیان آنان است. 

سانسور، برد و محبوبیت هنر را افزایش 

می بخشد و رقیب فرهنگی پر قدرتی 

برای حکومت دینی ایجاد می کند. 

کلنگ تخریب کنسرت ها به دست چاه 

کنی است که با هر تخریب، خویش را 

 در قعر چاهی عمیق تر می یابد. 
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را در دربار خود جمع می کرد و خود شخصاً جویای کارهای آن ها 

نخستین -می شد. هم چنین او آموزش موسیقی را در دارالحکمت 

 ، ترویج می کرد. -های امروزی دانشگاه به سبک دانشگاه

از موسیقیدانان بسیار برجسته که در دربار خلفای عباسی پرورش 

یافتند و نام های آن ها به عنوان بنیانگذاران جریان موسیقی 

اصیل در جهان ذکر می شود، می توان به افرادی چون ابواسحاق 

ابراهیم ماهان، مشهور به ندیم موسیقی، که موسیقیدان عهد 

هارون الرشید بود، یا ابوالعبک بختیار، که استاد رودکی، شاعر 

بزرگ در نواختن بربط بود یا ابو محمد اسحاق ابن میمون 

موسوی، که از بزرگ ترین موسیقیدانان عهد مامون و متوکل 

عباسی بود و نیز زریاب، که از او به عنوان ساز گیتار اروپایی یاد 

 می شود، نام برد. 

محمد حسین مشایخ فریدنی، در مقدمه کتاب االغنی می نویسد: 

از نیمه دوم قرن اول هجری با فتح سرزمین های جدید پای 

استادان موسیقی به مکه و مدینه باز شد. استادانی چون نشیط و 

 معبد، ابن مسجع، جمیله، ابن عایشه، حبابه از جمله اینان بودند. 

اما شیعیان فرهنگ دربار اموی و عباسی را محکوم می کردند. آن 

چه را که آن ها انجام می دادند، شیعیان مذموم و قبیح و مصداق 

ابتذال و گناه می دانستند. در واقع در اندیشه شیعی اشتغال به 

، انسان را از پرداختن به -از جمله رقص و آواز-لذات دنیوی 

اعمال دینی و ذکر یاد خدا باز می دارد. از این رو موسیقی که 

بخش جدایی ناپذیر دربار امویان و عباسیان بود حکمی جز گناه، 

فساد و تباهی نداشت. عالوه بر این در اندیشه شیعی یکی از نشانه 

های مسلمان واقعی، محزون بودن و همواره به یاد مرگ بودن 

در داستان کوتاه سه تار جالل آل احمد، با یک نوازنده مواجه 

هستیم که با هزار مشقت سه تاری خریده و غرق در افکار 

خودش است که یک پسر عطر فروش در مسجد شاه، ساز او را 

می گیرد و می شکند و فریاد می زند: مرتیکه بی دین، از خدا 

 خجالت نمی کشی!؟ آخه شرمی، حیایی... 

این تصویری است از نوع برخورد اقشار مذهبی ایران با 

نوازندگی و هنر موسیقی در دوران پهلوی. پس از انقالب، با 

قدرت گرفتن روحانیون شیعه، صدای زنان، نشان دادن سازها، 

خرید و فروش آالت موسیقی، برگزاری کنسرت و تعلیم 

 موسیقی ممنوع اعالم شد.

 نگاهی تاریخی به جایگاه موسیقی در اسالم

های محمد، بنیانگذار دین اسالم، بیش از  از آن جایی که آموزه

هرچیزی موضعگیری علیه آداب و رسوم مشرکانی که در عصر 

موسوم به جاهلیت زندگی می کردند و نیز سایر ادیان شبه 

جزیره عربستان مسیحیت و یهودیت بود، و نیز از جایی که 

موسیقی چه نزد اعراب بت پرست و چه نزد سایر ادیان از 

جایگاه واالیی برخوردار بود، چنین اقتضا می کرد که برای 

مرزبندی، تمامی این آداب از جمله موسیقی را حرام اعالم کند. 

شاید از نخستین مصادیق این جریان ماجرای انتخاب اذان 

)صدای انسان( به جای ناقوس کلیسا و یا شوفار )ساز مقدس 

 یهودیان( و یا سازهای ضربی و طبل مشرکان بود. 

اما در زمان خلفای اموی و عباسی موسیقی در دربار رواج 

داشت. پس از گسترش اسالم و تصرف ممالک جدید، 

خوانندگان و نوازندگان از سرزمین های شام و پارس به حجاز 

رفتند. حتی در دربار خلفا حضور پیدا کردند. یزید و معاویه به 

موسیقی عالقه داشتند. همین طور مامون خلیفه عباسی به 

موسیقی عالقه مند بود و این فرهنگ را اشاعه می داد. مامون 

مند بود که مهم ترین موسیقیدانان  تا آن جا به موسیقی عالقه 

 حافظان موسیقی در خفقان فرهنگی شیخ االسالمها

 پژوهشگر -کیوان یحی 

 روزنامه نگار  -بهداد بردبار 
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است. طبعاً حالت حزن و خوف و رجاء که بنیان های رفتاری یک 

مسلمان نمونه شیعه را تشکیل می دهد، با ساز و آواز و رقص 

 سنخیتی ندارد. 

از امامان شیعه چنین روایاتی برجا مانده است: موسیقی عمر را 

 کوتاه می کند، مرد را دیوث می کند و عقل را زایل می کند. 

اما در ایران عموم مردم اهل سنت بودند. شعر و آواز و موسیقی 

 هم در فرهنگ ایرانیان پس از اسالم جایگاه خود را داشت. 

 مثال حافظ در  مغنی نامه چنین آورده: 

 بگوی و بزن خسروانی سرود -مغنی نوایی به گلبانگ رود 

 ز پرویز و از باربد یاد کن -روان بزرگان ز خود شاد کن 

 دار ببین تا چه گفت از درون پرده -مغنی از آن پرده نقشی بیار 

 که ناهید چنگی به رقص آوری -چنان برکش آواز خنیاگری 

 به مستی وصلش حوالت رود -رهی زن که صوفی به حالت رود 

 به آیین خوش نغمه آواز ده  -مغنی دف و چنگ را ساز ده 

زمانی که صفویان به قدرت می رسند تالش بسیاری می کنند تا 

جمعیت ایران را شیعه کرده و با مظاهر فرهنگ اهل سنت مبارزه 

 کنند. 

دانیل دی براون، در کتاب مقدمه ای جدید بر اسالم می گوید: 

به ویژه علمای شیعه ملقب به -شاه اسماعیل از تمام شیعیان 

-شیخ االسالمها که در مناطق جبل عامل و بحرین ساکن بودند

، دعوت می کند تا به ایران بیایند و آن ها را در شهرها ساکن 

می کند و جلوی فعالیت مساجد اهل سنت را می گیرد. سفیر 

پرتغال پیرس در این مورد نوشته که شاهان صفوی جلوی 

فعالیت کلیساها را نمی گیرند، ولی اهل سنت را سرکوب می 

کنند. در نتیجه علمای شیعه تازه وارد که در شهرهای ایران 

 ساکن می شوند، فرهنگ شیعی را ترویج می کنند.

به گفته عالمه دهخدا شیوخ شیعه صفوی روایاتی را برای اولین 

بار مطرح کردند، از جمله روایت حدیثی در مورد قفندر که از این 

قرار است. طبق روایات و احادیث اسالمی قفندر جنی است که 

هنگام نواختن یکی از آالت موسیقی از پنجره اتاق وارد شده و 
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عقل و اجماع در برابر منابع اهل سنت یعنی قرآن، سنت اجماع و 

قیاس قرار گرفت. عالوه بر منابع اصلی در فقه شیعه با منابع 

ثانوی نیز سر و کار داریم؛ یعنی مجموع احادیثی که در طول 

تاریخ گردآوری و ثبت شده اند. چهار کتاب را می توان از مهم 

ترین منابع فقاهتی اندیشه شیعه دانست: کتاب الکافی شیخ 

کلینی، کتاب من الیحضره فقیه نوشته محمد ابن علی ابن قمی 

که آن را می توان نخستین خودآموز دستورات -یا شیخ صدوق 

، کتاب تهذیب االحکام نوشته شیخ طوسی و -فقهی شیعه دانست

کتابی که در آن  -کتاب االستبصار فی ما اختلف من االخبار 

شیخ طوسی. به این چهار کتاب  -روایات گوناگون وجود دارد

 اصطالحاً کتب اربعه گفته می شود. 

در تمامی کتب فوق حکم شنیدن موسیقی با توجه به تولید و 

ساخت آن، به طور مطلق عنوان نشده است. در واقع موسیقی از 

جنس آن دسته از مواردی است که به قول مردم در بین علما 

اختالف است. اما قدر مسلم بنابر روایات هر چهار کتاب، موسیقی 

که در فرهنگ عامه معادل غنا پنداشته می شود )یعنی آوازی که 

از حنجره آدمی بیرون آمده یا صوتی که از ساز خارج شده و در 

شنونده حالت سرور و وجد ایجاد می کند(، در میان تمام فقها به 

طور مطلق حرام است. گروهی از علما حتی دیدن نواختن 

، جایز ندانسته اند. گروه دیگری از -بدون شنیدن-موسیقی را 

علما تعلیم و تعلم، استماع موسیقی را بنابر احتیاط واجب حرام 

دانسته اند. این نکته جالب توجه است که در قالب نوشته های 

خودش را به تمام اعضای بدن نوازنده ساز می چسباند و آن 

نوازنده دیوث شده و از آن پس نسبت به ناموس خویش بی 

 تفاوت می گردد.

امام صادق گفته: اگر در منزل شخصی چهل روز آالت 

موسیقی بنوازند و مردان دیگر به آن منزل وارد بشوند، 

شیطانی به نام قفندر بر روی بدن صاحب منزل چنان می 

نشیند که هر عضوی روی عضو مثل خود قرار می گیرد. و 

نفسی بر بدن صاحب منزل می دمد که دیگر غیرت از او سلب 

می شود به طوری که اگر به ناموسش هم تجاوز نمایند، 

 غیرتش به جوشش و حرکت در نمی آید و اهمیت نمی دهد. 

از اواخر قرن نهم تا ابتدای قرن دهم میالدی ما با شکل 

گیری جنبش جدیدی در جریان شیعه مواجهیم که دست بر 

قضا برخالف رویه امامان شیعه بوده است. و این امر باب شدن 

اجتهاد است. برخالف رویه امامان شیعه که در طی سال ها 

سکوت، تقیه و انفعال را پیش گرفته بودند، علمای شیعه، مانند 

شیخ کلینی، موضوع اجتهاد را به صورت کالن و نظری عرضه 

کردند. موضوع اجتهاد براساس نوعی راسیونالیسم لوکال شکل 

گرفته بود که بنا بر آن مسائل روزی که با تکیه بر کتاب و 

سنت قابل حل نبود، با تکیه بر عقل و اجماع قابل حل باشد. 

دقیقاً از همین زمان با پدیده فتوا و تقلید مواجه هستیم. 

رساالت علمیه به سرعت نوشته شد و در میان اقشار جامعه 

یافت می شد. بنابر این، منابع فقه شیعه شامل قرآن، حدیث، 

 واروژ هاخباندیان)مشهور به واروژان(، موسیقیدان، آهنگساز و تنظیم کننده مشهور ارمنی تبار ایرانی 
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فقها تقریباً هیچ اشاره ای به موسیقی های هنری که بافت 

دراماتیک دارد، نمی شود؛ گویی از نگاه علمای شیعه موسیقی 

بخشی جدایی ناپذیر از مجالس لهو و لعب است. گروهی از 

مستشرقین و موسیقی شناسان شرق، از جمله کیزوتر، موسیقی 

پژوه اهل چک، یا ژان دورینگ در کتاب هنر موسیقی ایرانی، پدید 

آمدن فاصله های کم تر از نیم پرده را میکروتون که در به صورت 

نادقیق به آن ربع پرده گفته می شود، به رفتار تکاملی ایرانیان در 

چنین فضای اسالمی و مقدس مابانه نسبت می دهند. برای مثال 

چنین استدالل می کند که به  ) (G J Breylyجی جی بریلی 

دلیل سلطه روزافزون مذهب و فرهنگ شیعی فقاهتی بر ایران، به 

تدریج سازها به پستوهای خانه ها رانده شد، صدای سازها کم تر 

شد، آوازها به نجواها تبدیل شدند و حتی تن صدای صحبت 

کردن عادی میان شهروندان کاهش یافت. 

این کاهش در سطح صدا سبب تغییری در 

فرکانس های صوتی و ایجاد فاصله های کمتر 

 از نیم پرده یا ربع پرده شد. 

از جمله حکما و موسیقیدانان ایران، فارابی 

است که برای اجتناب از تکفیر شدن، موسیقی 

را به شکل غیر غنایی اجرا کرد. این حکیم 

آشنا به موسیقی عالوه بر نظام مند کردن 

نظریه موسیقی ایرانی، برای نخستین بار اعالم 

کرد که موسیقی وسیله شور و شوق و خروج از 

حالت طبیعی نیست. با این همه، تاثیر رساالت 

علمیه همراه با حضور بسیار پررنگ روحانیت در متن جامعه آن 

قدر بود که موسیقی و اشتغال به موسیقی نزد عامه مردم، با 

مطربی یکی پنداشته شود. مطربان در جامعه آن زمان ایران، در 

رده رقاصان، دلقکان و حتی فاحشه گان پنداشته می شدند. 

یادگیری، تعلیم و تمرین ساز و آواز برای خانواده های سرشناس 

ننگی نابخشودنی محسوب می شد. در برداشت کلی، هیج انسان 

 مسلمان شریفی وقت خود را صرف موسیقی نمی کرد. 

 در چنین شرایطی، طبیعی است این سوال پیش آید که: 

 موسیقی ایران چطور به بقای خود ادامه داد؟ 

در شرایط خفقان فرهنگی، حیات موسیقی ایران به ناچار به گروه 

  هایی منتقل شد که در نگاه عامه، جزو پست ترین و بی اهمیت

و حاشیه ای ترین گروه ها بودند. اقلیت های مذهبی یهودی، 

ارمنی و بهایی ایران، بار این مهم را بر دوش کشیدند. بسیاری از 

نغمه ها و آواهای موسیقی ایران به صورت سینه به سینه توسط 

بهاییان و کلیمیان، حفظ و منتقل شد. ارامنه ایران به سرعت 

بهترین سازندگان سازهای ایران شدند که از معروف ترین ایشان 

می توان به یحیای تار ساز )ههانس آبکاریان( اشاره کرد، که در 

فضای موسیقی ایران به عنوان بهترین تار ساز تاریخ از او یاد 

های  می شود. به دلیل عدم وجود خط نت از دیرباز، دستگاه

موسیقی ایرانی با شعر و اوزانی همراه می شد که کلیمیان ایران 

این اشعار و اوزان را به زبان فارسی اما به رسم الخط عبری می 

نوشتند. از مهم ترین کلیمیانی که بیش 

ترین سهم را در حفظ موسیقی ایرانی داشته 

اند، می توان به موسی خان کاشی )نوازنده 

تار و نی(، مرتضی خان نی داوود )آهنگساز 

بزرگ، سازنده تصنیف مرغ سحر( و سلیمان 

 روح افزا )آهنگساز و نوازنده( اشاره کرد. 

هم چنین به دلیل تاکید صریح رهبران 

بهایی بر اهمیت و ارزش موسیقی، تعلیم 

موسیقی دارای اهمیتی ویژه ای در این 

دیانت شد. از جمله بزرگ ترین نوازندگان 

بهایی، می توان به خانواده خادم میثاق اشاره 

کرد. علی محمد خادم میثاق آهنگساز بهایی از جمله دانشجویان 

هنرستان موسیقی بود که با ساز کنترباس فارغ التحصیل شد. 

برادر او عطاهلل خادم میثاق نیز از ویالون نوازان برجسته ایران 

بود. فرزند وی بیژن خادم میثاق، یکی از بهترین تکنوازان ویالون 

هم در چندین برنامه به اجرای موسیقی به همراه ارکستر 

سمفونیک تهران پرداخت. هم چنین فرزندان وی وحید و مارتا 

خادم میثاق که از نوازندگان چیره دست ویالون هستند، پس از 

اتمام تحصیالت خود در اتریش به برگزاری کنسرت همراه با 

رهبران صاحب نام و ضبط آلبوم در معتبرترین کمپانی ها ادامه 

هم چنین به دلیل تاکید صریح رهبران 

بهایی بر اهمیت و ارزش موسیقی، تعلیم 

موسیقی دارای اهمیتی ویژه ای در این 

دیانت شد. از جمله بزرگ ترین نوازندگان 

بهایی، می توان به خانواده خادم میثاق 

اشاره کرد. علی محمد خادم میثاق 

آهنگساز بهایی از جمله دانشجویان 

هنرستان موسیقی بود که با ساز کنترباس 

 فارغ التحصیل شد. 
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 واروژان و لودویک بازل از این دسته اند. 

از سوی دیگر، در مناطق غربی کشور و در میان اقلیت مذهبی 

یارسان یا اهل حق، موسیقی جزو جدایی ناپذیر آیین و اذکار 

ایشان است و معموالً در مراسم آیینی به تنبور نوازی و دف می 

پردازند. از بزرگ ترین تنبور نوازان اهل حق می توان به زنده یاد 

 سید خلیل عالی نژاد اشاره کرد. 

*** 

-آیت اهلل خمینی و طبقات حامی ایشان 

بازاریانی که هیات موتلفه را تشکیل دادند و یا 

بازماندگان فداییان اسالم که رهبری فعلی 

، -انقالب ارادت خاصی به اندیشه آن ها دارد

همگی به گروه های به شدت مذهبی تعلق 

داشتند که هیچ سنخیتی با موسیقی نداشتند. در 

سال های اولیه پس از انقالب حتی گروهی 

قصد داشتند تا در دم و دستگاه موسیقی رادیو و 

تلویزیون را کالً تخته کنند؛ هرچند که عمالً 

نتوانستند. جمهوری اسالمی نوپا به اشکالی از 

موسیقی برای تهییج جوانان برای شرکت در صفوف جبهه های 

جنگ نیاز داشت و از 

این رو، نوحه ها را به 

سی  ما ح قی  ی س مو

تبدیل کردند. در زمان 

دولت اصالحات، آیت 

منه ای در  خا اهلل 

دیدار با هیات دولت 

بود:  ترویج ” گفته 

موسیقی را نباید در 

ترویج  ها  دانشگاه 

 “. کرد

آن چه امروز در مشهد اتفاق می افتد، چندان با مواضع رهبر 

 جمهوری اسالمی تفاوتی ندارد.

 دادند. 

بهاییان ایران به دلیل اهمیت خاص آموختن موسیقی، بهترین 

نوازندگان را در هر ژانری به موسیقی ایران هدیه کردند. استاد 

رحمه اهلل بدیعی که در زمان قبل از انقالب سرپرست 

نوازندگان )کنسرت مایستر( ارکستر سمفونیک تهران بود، پس 

از انقالب به دلیل مهارت باال در نوازندگی، در ارکستر 

سمفونیک شهر الهه هلند مشغول به 

کار شد. یا استاد شجاع الدین لشکرگو 

که در زمان پیش از انقالب سرپرست 

بزرگ رادیو و  ندگان ارکستر  نواز

تلویزیون ملی ایران بود. در سنتور 

نوازی نیز، بهاییان همیشه بهترین 

نوازندگان را به جامعه موسیقی معرفی 

کردند. از جمله آن ها باید به سعید ثابت 

و مسعود میثاقیان اشاره کرد. بسیاری از 

نوازندگان بهایی، پیش از انقالب در 

بهترین ارکسترهای موجود از جمله 

ارکستر سمفونیک تهران و اپرای تهران و رادیو تلویزیون ایران 

به نوازندگی 

 پرداختند. 

مالن  حا

قی  ی س مو

یک  س ال ک

بی در  غر

ما  یران ا ا

بدون تردید، 

یران  منه ا ارا

نر  ه ند.  بود

پیانو نوازی و 

آواز کالسیک مدیون تالش ارزنده موسیقیدانان ارمنی است. 

روبیک گریگوریان، روبن صفاریان، لوریس چکناواریان، 

. بسیاری از نوازندگان بهایی، پیش از 

انقالب در بهترین ارکسترهای موجود از 

جمله ارکستر سمفونیک تهران و اپرای 

تهران و رادیو تلویزیون ایران به نوازندگی 

 پرداختند. 

حامالن موسیقی کالسیک غربی در ایران 

اما بدون تردید، ارامنه ایران بودند. هنر 

پیانو نوازی و آواز کالسیک مدیون تالش 

 ارزنده موسیقیدانان ارمنی است. 

 ارکستر حسام السلطنه، موسیقیدان دوره مشروطه 
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اگر بخواهیم در رابطه با فحشا در کشوری مانند ایران تحقیق کنیم، 

جامعه شناسی ” بی شک یکی از منابع مفید موجود در دست ما کتاب 

است که یک جمع بندی از “  سعید مدنی قهفرخی”، اثر “روسپی گری

 مطالعات سال های متمادی درباره روسپی گری است.

دکتر سعید مدنی قهفرخی جامعه شناس، پژوهشگر ارشد علوم 

اجتماعی و استاد دانشگاه ایرانی است. سعید مدنی در کارنامه خود 

پژوهشی رفاه اجتماعی را هم دارد و هم -سردبیری فصلنامه علمی

 چنین از بنیانگذاران نشریه ایران فردا است. 

کتاب جامعه شناسی روسپی گری به مسائلی از جمله تاریخچه روسپی 

گری در ایران، علت های رشد پدیده روسپی گری، بررسی قربانیان 

، “ کلیات” این پدیده می پردازد. این کتاب دارای شش فصل با عناوین 

علل و ” ، “ ویژگی های زنان روسپی” ، “ نظریه ها درباره روسپی گری” 

قوانین و مقررات ” و “  روسپی گری و ایدز” ، “ عوامل روسپی گری

 است.“ روسپی گری

فصل اول این کتاب، به صورت کلی و پیش درآمد به بررسی روسپی 

گری در ایران و نقاط مختلف جهان، واسطه ها در روسپی گری، 

تاریخچه روسپی گری و روسپی گری در جهان امروز خواهد پرداخت 

تا خواننده برای مطالعه فصل های دیگر، آمادگی الزم را داشته باشد. 

در فصل دوم نیز که نظریه ها درباره روسپی گری نام دارد، نظریه 

های مختلف در رابطه با روسپی گری مطرح شده است تا آگاهی الزم 

 برای تفکر در پدیده روسپی گری شکل گیرد.

در فصل سوم این کتاب نویسنده در مورد ویژگی های زنان روسپی از 

جمله محل زندگی آنان، وضعیت تاهل، خانواده، دوستان و غیره می 

نویسد و هم چنین پس از این فصل در فصل چهارم به علل گرایش 

زنان به روسپی گری پرداخته شده است که عوامل بسیاری از جمله 

خانواده، خود شخص و وقایع گذشته، حال و آینده او را در بر می گیرد. 

البته در این فصل علل روسپی گری در درون یک جامعه منجمله فقر 

 و نابرابری نیز بررسی می شود که جای بحث و تفکر بسیار دارد.

فصل پنجم کتاب که به بیماری ایدز به عنوان یکی از معضالت 

خطرناک پیش روی روسپیان پرداخته شده است، ابتدا به الگو های 

روسپی گری از جمله روش های آشنایی با اولین مشتری، روش های 

جلب مشتری، مدت روسپی گری، محل های جلب مشتری، محل 

های برقراری رابطه جنسی و غیره پرداخته شده و پس از آن وضعیت 

ایدز در ایران، رابطه ایدز با زنان روسپی، آگاهی آنان در مقابله با ایدز 

مانند روش های پیشگیری، شناخت لوازم پیشگیری و غیره مطرح می 

 شود.

در انتهای کتاب و در فصل ششم، نویسنده به مطالعه قوانین و مقررات 

در رابطه با روسپی گری در ایران و جهان پرداخته است که از جمله 

مباحث مطرح در این فصل می توان به روسپی گری در قوانین ایران 

)قوانین قبل از انقالب و قوانین بعد از انقالب و مقایسه قوانین روسپی 

گری بین این دو برهه تاریخی(، روسپی گری در قوانین جهانی و 

مقایسه آن با قوانین ایران، و روسپی گری از دید حقوق بشر اشاره 

 کرد.

در قسمتی از مقدمه کوتاهی که در پشت جلد این کتاب آمده است، 

خوانیم:   اغلب اوقات، زنان، فحشا را به مثابه رفتاری موقت برای  می

رغم خواسته خود در این  گیرند اما به  افزایش درآمد خود در نظر می 

 -مانند و قسمت اعظم درآمد آن ها را واسطه ها )پااندازان کار باقی می 

حامیان( کسب می کنند؛ در واقع 

زنان تن فروش خود قربانی فعل 

مجرمانه ای هستند که مشتری 

 هایشان آن را تشویق می کنند . 
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