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یقیموسياصحنهينظام صدور مجوز اجراهالیتحل
رانیادرنظارت برآن و

1وحید اگاه

5/2/1397: پذیرش- 13/4/1396: دریافت

دهیچک
ر حقوق چتلیذران،یایاسالميهنرها در جمهورریمثل سایقیموسياصحنهياجراها
نشانآن،لیتحلوشدهواقعمغفول،یحقوقاتیادبدرآنیبررسکهیموضوع. قرار دارد

موضوع مشخص نیبا ایخود را با نحوه مواجهه نظام حقوقفیحکومت ، تکلکهدهدیم
در وزارت رانهیو سخت گيحداکثرمجوزصدورنظامطرف، کیاز . نکرده است

دارددخالتراهبردانتخابازتیحکاآن،یاساسراداتیافرهنگ، برقرار شده که فارغ از
نحو بهاما. استیمستلزم اخذ اجازه قبلییقایو عرضه آثار موسدیآن، صفر تا صد تولیو ط
فعاله،ییقوه قضاویانتظاميروینقیطرجمله از منهم،نظارتراهبردتوامان،و یبیعج

از جانب دو کهداردقدتمام»نظارتومداخله«نظام مختلطکینشان از جه،ینتلذا! است
ه،یسرمابودن؛معقولریغيسواکهشودیماعمالختلفمکردیقوه متفاوت، آنهم با دو رو

یابیمقاله حاضر، مساله یکه طيامر. دهدیمرا هدر یقیعرصه موسگرانیبازيزمان و انرژ
ازرفتبرونانهیمانتقاد موضوع، راهبرد پرشمار قابليایزوابرافکندنپرتودرکنار،شده و 

یصنفنظاميحداکثرمشارکتباياداريهادادگاهلیتشک: شدهشنهادیپهممعضلنیا
.يادارعدالتوانیدشعبیمفرجاتیدر وزارت فرهنگ و صالحیقیموس

،ظارت حکومت، نظام صدور مجوزن،)کنسرت(یقیموسياصحنهياجرا:يدیواژگان کل
ییقضانظارتحکومت،دخالت
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مقدمه
نیپرطرفدارترازقضاوکردنزمزمهقیطرانسان،ازشدهخلقيهنرفرمنیاولظاهراًیقیموس

يهاآهنگيبرا،یقیموسلفظ. )424ـ425: 1391ه،یدورت(جلوه هنر در زمانه حاضر است 
ازندارد،یدخالتاآنهدیتولدربشرکه عتیطبيآواهامههلحاظ،نیبدشده و وضعبشر ساخت

ازبشرعواطفواحساساتانیب،یقیموس. )43: 1393صفوت،(است خارجیقیموسفیتعر
. شودیمارائه2کنسرتو 1آلبومقالب عمده دوکه در )17: 1387حریري،(صداست قیطر

کالم در حضور »یب«و »با«اعم از یقیعرضه زنده موس،یقیموسياصحنهياجراایکنسرت 
.وم استعم

ازفارغها حکومتیبرخرا برگرفته و یقیموسجملهو از هنر،ياعتباريحقوق به عنوان امر
یدر مقوله هنر ورود نموده و نظام حقوقز،ینيو اداریحقوق اساسبعداز،يمعنوتیمالکوجه
دارد و مصداق،یانقالب اسالميروزیپس از پرانیکه در ايامر. استدهیگردبرقرار ،یقیموس
ازکهیموضوع. شدهباز،ياصحنهياجراجملهمنییقایموستیفعالهرگونهيحقوق براچتر
،ییقضامقاماتژهیوبه،یحکومتينهادهانظارتلیبه دل92و از سال بودهتأملمحلابتدا

پس، وزارت نیز- یبه رغم مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمهاکنسرتوشدهسازمساله
پرتودرمقاله حاضر، به آن پرداخته شده تا درکهيامر. شوندیممختلف، لغو يبه انحا- فرهنگ

آن با حقوق مطابقتو یابیلهأمسها،کنسرتلغو،ياصحنهينظام صدور مجوز اجراهایابیارز
.گردداصالح لزوم،درصورتونییتب،یحقوقنظامیفعل، مطالعه شود تا راهبرد رانیموضوعه ا

کنسرتمجوزصدورنظامیابیمساله: دخالتراهبرد
دخالتراهبردآثارومفهوم

صورتنظارتو دخالتعمده راهبردبا دو يهنر و آثار هنرمقولهبههاحکومتورود
ستیبایخلق و ارائه ميشود و هنرمند برایماعمالرانهیگشیپوهیشدخالت،راهبرددر. ردیگیم

بهاعتمادعدماساسبرینظام. ردیبگاجازه وگذاشتهانیحکومت را در جر،ینیشیپصورتبه
مشخص و جلب یفاتیتشرگذراندنآن، هنرمند قبل از یکه ط»صدور مجوز«عنوانباهنرمندان

بحث، قیطرنیادر . ستیاثر خود نعرضهایدی، قادر به تول»مجوز«حکومت در قالبِ تیرضا
ییقایموساثراندامعرضازقبلوینیشیپصورتبهنظارتبهتر،انیببهو ستینمطرحنظارت،

ـ1 Album
2-Concert
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حق بر رینظيهنريهاحقتنزلتوانیوصف، آثار نظام صدور مجوز را منیبا ا. گرددیماعمال
اریاختگریدرایزنمود،یابی،ارزيهنرحرفهایانتخاب شغل يو حق بر آزاديهنرانیبيآزاد
يقرمزهاخطوفقآزادارائه«واستمجوزصادرکنندهمرجعاریختادرهنرمندخالقهذهن
و دانیقیو موسبازدیرنگ م»آنهاازیتخطصورتدريریگیپوشدهاعالنشیپازیقانون

نیابهج،یتدرآن، بهيزیممایکشنده و زمانبر امکان مخالفت با صدور مجوز  ریخواننده در مس
نیبدواستثباتیو بشکنندههنر، نیایشغلتیکه امنشودیمدادهسوقتیواقعوتیذهن
راهبرد ياجرا،یآثار کلنیايسوااما. شودیمنقضمیرمستقیغز،یناوشغلانتخابحقب،یترت

.استقیدقیابیألهمسازمندیدخالت و  نظام صدور مجوز ن

یقیموسحقوقدردخالتراهبردساختارومنابع
یاساسقانونيترازودرمجوزصدورنظامموضوعهحقوق

و یقیموسامردر مجوزصدورنظامودخالتراهبردانتخاباز تیحکاران،یموضوعه احقوق
وزارت فرهنگ و فیاهداف و وظاقانون«2ماده 23و 22يبندهااز جداچنانکه . کنسرت دارد
ونیقوان1وزارتخانه،نیا»یاساسفیوظا«انیبمقامدر12/12/1365مصوب »یارشاد اسالم

يهنرمؤسساتبهیجملگشده که وضعبه مجوز ییقایآثار موسازیدرخصوص نيمتعددمقررات
یفرهنگ... يمؤسسات و واحدهالیقانون تعط«- 1: اندفعالزینياصحنهياجراهادرکهدارداشاره

ضوابط«- 2. 2آنهیستفسارو قانون ا7/10/1372مصوب»شودیموشدهریدایقانونمجوزبدونکه
» آنهاتیو نظارت بر فعالیفرهنگيهاانجمنوهاکانونمؤسسات،مراکز،سیتأسمقرراتو

فرهنگ ریوز7/7/1379مصوبنامهنییآدو- 3. یانقالب فرهنگیعاليشورا27/6/1375مصوب 
خاصیحقوقنبعمز،یننهایايسوا.  3ییقایموسآثار دیدرخصوص صدور مجوز مراکز ضبط و تول

يهاتیفعالبرنظارتوکشوردر... يهنر... یفرهنگمجامعومؤسساتمراکز،انحاللایسیتأساجازهصدور«به22بندـ 1
مراکز،«دلدر،یقیموسهدکنندیتولیحقوقاشخاصکهنمودهاشاره»مربوطمقرراتوضوابطچارچوبدر... آنها

نواردکنندگانیتول... تیفعالازتیحماوتیهدا«ماده،نیهم23بندزین. ردیگیميجا»يهنرویفرهنگمجامعومؤسسات
مقرراتوضوابطچارچوبدرآنهابرنظارتوواحدهاگونهنیاانحاللایوسیتأساجازهصدورويبصرویسمع

وداردمجوزصدورنظامکیازنشان،»انحاللوسیتأساجازهصدور«واژگانازقانونگذاربهرهکهداشتهانیبرا»مربوط
.استموسساتنیاتیفعالموضوعاتازکنسرتيبرگزارکهاستیهیبد
مصوب» ...فرهنگوزارتفیوظاواهدافقانوندرمندرجیفرهنگمراکزوواحدهاومؤسساتازهیاستفسارقانون«ـ 2

31/1/1376.
و،یاستود(یصوتآثارضبطويصدابردار،يصداگذارمراکزسیتأسمجوزصدورنحوه«يهانامهنییآ: ك.رـ 3

ودیتوله،یتهمراکزوهاشرکتمؤسسات،سیتأسمجوزصدورنحوه«و» )یصوتآثارویقیموسيصدابردارويصداگذار
ومراکزهیکلفراخ،یگامدروندادهتیرف صدور مجوز، رضااست وزارت فرهنگ به صیگفتن.»یصوتآثارریتکث
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اجرامجوزصدورنحوهویقیموسياصحنهيهابرنامهياجرابرنظارتنامهنییآ«یعنیمقالهموضوع
138به اصل مستنداست که موردنظرخ،یهمان تارمصوب- نظارتنامهنییپس،آنیز- »غاتیتبلو
ندارد،موصوف12بندبهیربطچیهالبتهکهشدهوضعفرهنگوزارتقانون2ماده12بندو . ا.ق
وهنرمندانتیحماقیطرازیرانیاویاسالمهنريهانهیدر زمق،یروح تحقتیبند به تقونیارایز

اشاره نموده و ،افراديآنان و پرورش ذوق هنرآثارنشر،یفرهنگيهاتیشخصبزرگداشت
در قالب نظام صدور ها  استخراج شده، آنهمکنسرتبرمتن، چگونه نظارت نیاز استیمشخص ن

،یو فراحقوقيو با محافظه کارینظام، فاقد منبع قانوننیمشخص است که استقرار الذا! مجوز
يهاتیفعال،يبصرویسمعاموردرکهیاشخاصمجازاتنحوهقانون«البته. صورت گرفته است

فعالیت تجاري در هرگونه« : آن2که وفق ماده هستهم16/10/1386مصوب »ندینمایمرمجازیغ
صوتی و تصویري نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد ... و عرضه آثار... زمینه تولید 
نیروي ز،یماده ننیا1تبصره . اندو متخلفان از این امر به جریمه نقدي محکوم شده»اسالمی دارد

این بو مراکز نسبت به پلمضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص «تادانستهموظف راانتظامی 
اصالحبانهقانون،نیاطبقمقنن1.»ی اقدام نمایدیگونه مراکز و دستگیري افراد طبق موازین قضا

آثاردرمجوزصدورنظامبهسرانجام،ییجزاوسختیقانونبیتصوباکهفرهنگ،وزارتقانون
ومجازاتتنهاوندارديا، اشارهمهمنیبه نحوه اابداًکههرچند. نمودحیتصريریتصو- یصوت

حقوقبودنییاستثنابهتوجهباکهداشتنظردردیباالبته. استنمودهمشخصراصالحيذدادگاه
یخروج موضوعو مآالًيریتصوویصوتآثاربهنیقواننیاارتباطزینآن،قیمضریتفسلزوموجزا

آثار عرضههذایعل. دیآینمکاربهياهصحنيکنسرت از آن، قانون مذکور در بحث اجراها
.وزارت فرهنگ استتینظام صدور مجوز در صالحقهیطربه،ياصحنهيبه شکل اجراییقایموس

نیز- یاساسقانونبارتیعدم مغاازمندینظام صدور مجوز نيتوجه داشت که برقراردیبااما
وهیو ش. ا.قبیتصوییف به چرامعطو،یینگر، غاکلوجامعيریاست و با تفس-.ا.پس، ق

- 2. ا.مقدمه ق-1:منعکس در. ا.قينظریمبانبهتی، با عنا.ا.قازیدر عرصه حقوق عمومریتفس

نمودهمجوزاخذبهملزم،یصوتآثارریتکثودیتوله،یتهضبط،،يبردارويصداگذارازموردهريبرارامزبورموسسات
بهت،یصالحنییتعازپسخودکهيمراکزبهاعتمادومجوزصدوربارکی«يالگوبهوزارتخانه،نیادهدیمنشانکه

.داندیمالزمرامجوزصدورموارد،کیکیيبراونداشتهياعتقاد،»دادهپروانهآنها
بافعلیقانونکهبودشدهتصویب24/11/1372در یعنوان قانونینهمینا، ع86قانون در سال ینایبـ قبل از تصو1

از2مادهدرشده،استفادههم»آثار«واژهازکهاالنبرخالف72قانوندرالبته. است72سالقانونهمانجزیی،اصالحاتی
. شدیها نمبه کار رفته بود که خب مشمول کنسرت»یريو تصویصوتيو عرضه نوارهایرتکثیع،توزتولید،«
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يهاحقمنزلتزینمتعدد،اصولدرهايآزادوهاحقژهیوگاهیجا- 3. یاسالميجمهوریمبان
و 25تا 22چون یو در کل، اصولنداحاکمزینيکه در گستره هنر و آثار هنر. ا.قدرخاص

ازاشخاصشغلومسکنحقوق،مال،جان،ت،یثیح«داردیماشعارکه22اصلخاصه،175
واژهمذاکرات،مشروحبهمستندو»کندزیتجوقانونکهيموارددرمگراست،مصونتعرض
به که24اصل زین. امدهیاصل ننیدر ااناًیاحکهدارداشارهییهاحقبهاصل،نیادرحقوق

حقوقایاسالمیمبانبهمخلآنکهمگرآزادند،مطالبانیبدرمطبوعاتواتینشر«: آنموجب 
همه ،یاساسقانونگذارکه مجموعاً در نظر دیآیآن؛ برميمنشاءگراریتفسیو حت» باشدیعموم
انینظر بوده و به بمد ،يهنريریتصوویصوت،يمجاز،یکتب،یشفاهجملهاز یانیبقیمصاد

و یاداره کل امور فرهنگ(»استبودهدیعقاانینشر مطالب و ب«مقصود، ندگان،ینماازیکی
نظام صدور هیتعبدیتردیلذا ب). 651و 632ـ 633: 1364،یاسالميشورامجلسیروابط عموم

بوده است، یبینظام تعققانون به نیبوده و نظر ا. ا.با قریمغاهاکنسرتجملهاز يمجوز آثار هنر
).313:1396آگاه، (ینیمأنه نظام ت

مجوزصدورنظامساختار
اموردفتر«حاالوبود»یانقالبيهاسرود و آهنگمرکز«قبالًنه،یزمنیادرصالحيذنهاد

يبراپروانهاصدارنظارت، نامهنییآ4و3موادوفق. استوزارتخانهيهنرامورمعاونت»یقیموس
يهادستورالعملبراساسفرهنگ کلاداراتها،استانمراکزدرو استرمتمرکزیغنسرت،ک

. ندینماینموده، رأساً اقدام به صدور مجوز منییتعرااراتیاختحدودکه یقیدفتر امور موس
انتقال «با موضوع ياداریعاليشورا3/10/1381مورخ 181526/1901از مصوبه کهیحکم

ونظارت«آن،5که در بند شودیمافادهزین»یاستانيوزارتخانه به واحدهاییاجرافیوظا
نظارت بر زیو ن... و سرودیقیموس... ازاعميهنر... يهاتیفعالبهمربوطضوابطونیقوانياجرا
ومقرراتونیقوانبراساسشدهادیيهانهیزمدرفعالیحقوقویقیحقاشخاصيهاتیفعال

قبر طب... يهنر... يهاتیصدور مجوز و پروانه فعال«، 6بنددرو»مربوطهيهالدستورالعم
طبق ضوابط و هاکه استانحیتوضنیابا. استشدهحیتصر، »صادرهيهادستورالعملضوابط و 

یقبلنامهنییآبهیالحاقدستورالعمل2مادهبهمستندکه هرچند. کنندیعمل متخت،یپايارهایمع
و عبارت »اجرامجوزصدورنحوهویقیموسيهابرنامهياجرابرنظارتنامهنییآ«یعنیيمجر
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دیبااجرامحلیفرهنگویمعمو،یفنطیشرا«نکهیبر اینظارت مبننامهنییآ7ماده ينارسا
يبرامجوزصدور،»ردیپذصورتیقیموسمرکزتوسطشدههیتهيهادستورالعملبامطابق
صدور مجوز در دفتر . داردتهرانبه اخذ مجوز از ازیننفر،500ازشیبتیظرفبايهاسالن

.ردیگیمصورت یقیشعر و موسيشوراهاقیطرازیقیسمو

یقیموسوشعريشوراهايزیمميارهایمعيجستجودر
ازآنهادرواندصرفیقیموسکهآنها: اندقسمدوبرعمدتاًیقیدر عرصه موسيدیتولآثار

بستهلذا. اندباهمآوازِوسازکهآنهاو) دیشاخام،یقیموس(ستینيخبرآوازایخوانندهيداص
کالمیباگر اثر، چنانکه. متفاوت استزینیمراحل و بالطبع، واحد متول،ییقایاثر موسنوعبه 

تعداداما.دهدینظرمشعر هم يباشد، شوراباکالمو اگر شودیمارائه یقیموسيشورابهباشد، 
ونامعلوممذکور،يشوراهاياعضانییتعنحوهوتیعضومدتطول،يعضوبافتاعضا،

واگذار شده »یقیدفتر موستیریمدصیتشخ«بههمه نکات ،یعنینیو ا! استهیروبهموکول
،یعملهیرودرفحصبااما . حکومتتیبا عنصر شفافرتیمغادروقبولرقابلیغيامر. است

آثار تیقیو موسیقیکالم موس: داديجایکلدستهدودر توانیمرایقیموسيزیمميارهایمع
.کالمیب

یقیموسکالم
.اثرکالمکلماتوخوانندهتیجنس: استعاملدوریأثتحت  ت،یقیموسکالميزیمم

خوانندگانيصدامردانهتیجنس
یو تنها به صورت همخواناستیقیموسيزیممیرسمشرعيارهایاز معیکیزنان، يصدا

دروممنوعمطلقاًها،آلبومدرزنانیخوانتک. پخش داردتیعموم قابليبرار،یزيصداای
بودن و اصالت یرحقوقیغلیکه به دليامر. 1استآزادبانوانيبراصرفاًزینياصحنهياجراها

تمامدرالبتهبازهم،وطلبدیدر عرصه فقه را ميگریو البته تعدد نظرات، پژوهش مستقل دیفقه
راياریبسيهافرصت،ینیدمتخصصانازآنهااستفادهعدمومسئوالنتیدراعدمباهاسالنیا

درنکهیالیدلبهيدهلونیحساستاديماناویمانياپراکهچنانگرفته، یقیعرصه موسفعاالناز
.شودیمبرگزارتهرانوحدتتاالردروبانوانيبراصرفاغانمنیمیسخانميهاکنسرتمثال،عنوانبهـ1
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دختر یِخوانتکودیگویماشیدروناحساساتازآوازخواندنبایدخترک،1اپراازياصحنه
).9: 1389روزگار، (که اجازه اجرا ندارد استاز سه دهه شیببچه ممنوع است، 

هاترانهواشعارقرمزخطوط
ساز و کالم ییِنواهمایساز يآواصرفشاملتواندیاست که ميمعرّف هنر،یقیموسواژه

نیاتیکلبهیقیموسکهیزمان. شدکیتفکبهقائل،یقیموسيمعنادو انیمدیبانجایباشد و در ا
،یقیموسازمرادکهیهنگامواستآنبدونوکالمباقسمدوهربردارندهدرودارداشارههنر،

یمنتفموضوعاًيزیممنیاباشد،کالمیب،یقیاگر موسلذا. استکالمیبیِقیموسنوعصرف
مجوزصدوريارهایمعدربارهکلمهکییحتگر،ینه در منابع دنامه نظارت و نییآنهاما. است

مکتوب و يزیبحث ممنکهیارغمبهلذا ! استنشدهگفتهکالم»یب«و»با«ازاعمیقیموسيبرا
،یقیکالم موسيزیکه در اصل ممدهدیمنشانترانهوشعريشوراوجود،استیشفاف منتف

هیو روییجزانیتوجه به قوانبااست که يزیممنیايارهایو صحبت بر سر معستینیشک
،یخودکشموضوعفحشا، قیتشون،یتوهمانند افترا، يفریکنیعناوتوانیموزارت فرهنگ، 

نقد البتهوو مذاهب انیادها،تیقومبهنیتوه،و استفاده از الفاظ زشت2کالمعفتتیرعاعدم
بهودانستيزیمميارهایمعازرا 3یاسیو سياقتصاد،یفرهنگ،یاعتراض به اوضاع اجتماعای

مجال لحاظ،نیبد. رندیگیمجوز مترراحتعارفانهيهاترانهوکیکالساشعارل،یدلنیهم
يمجارقیآن از طرارائهوماندینمیاجتماعنقدگفتمانباییهابروز اشعار و ترانهيبرايادیز

. دینمایمرخ4ینیرزمیزیقیموساًو طبعینیرزمیراه زشود،یمسدود م،یرسم

کالمیبیقیموس
ازخاصییهاسبکایسبک ،یکی: شودیممطالعه دستهدو درکالمیبیقیموسيزیمم

.غنا،يگریدویقیموس

1- operate
بایدباشداجتماعیاخالقبهمضراستممکنکهشعرهاییاز«: شعرشوراياعضايازیکیروایتبهمثال،عنوانبهـ2

: آمدههاسرودهاینازیکیدرنمونه،عنوانبه. نامناسبندباورهايواعتقاداتحاويمحلیاشعارازبرخی. کردپرهیز
»گذاریمصحهگفتارهاییچنینبرتوانیمنمیهرگزما. »ببیندرودخانهساحلدربرهنهارمعشوقهعاشق،اگراستصواب«
).80،255تابستانزاده،وسفی(
ممیزيوحذفباتنهاوسالچندازپسدلیل،همینبه»اسکناس«عنوانباپژوهبینششاهکارآلبوممثال،عنوانبهـ3

http://respina.persianblog.ir/post/257:ك .ر.شدانتشاربهموفق83سالدربسیار
4- Underground Music
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مردمیشناسییبایزرصد: یقیموسسبکيزیمم
نوع ایبک نداشته و به سیقیترانه موسایبه شعر يرادیظاهراً انجایدر افرهنگوزارت

فیرد،یقیمثالً دستگاه موسیقیبه فن موسکهيهنراییفنيزیممینوع. داردتیحساسیقیموس
معنادارویمنطقرابطهبهتوجهیبوگرددیبرم2یهارمونو)  و ضرب آهنگوزن(1تمیر،يآواز
دریخاصقیسالایقهیسللیتحمدریسعآنها،یقیموسمصرفزانیمونوعویاجتماعاقشار
کهمشروطهزمانبهمسبوق يکردیرو. )80ـ101: 1387یم،صموقاسمی( داردیقیموس

دریسعوشدندهازننقارهکارمانع از ،یمدت»بودنیمیقد«لیتجددطلب به دليهایچمشروطه
سبکيِزیممنینخستاما. )420-421: 1388مستوفی،(داشتندیقیموسیبومسبکنیاحذف

هفتميهاو ساده  که در دولتپسندعامهیقیموسینوع. بود3پاپسبکانقالب،ازبعدیِقیموس
اکنونهمکهییجاتارفتجلووافتادجاجیتدربهفرهنگ،وزارتمثبتکردیروباوهشتمو

ازار،یولو با مشکالت بس4»پاكپاپ«عنوانباویربومیغیِمنفجوهوزدودنِبایرانیاپاپ
تیدر وضع6و راك5رپسبکدوحاضر،حالدراما. شودینممحسوبممنوعهيهاسبک
به،ییقایموسساختاروفرمازشتریبسبک،دونیاتیمحدودحال، نیبا ا. پاپ قرار دارندتهگذش
انیبباشد،یاحساساتوعاشقانهآنکهازترشیراك، بکالم. مربوط استهاشانترانهوکالم

خشونتپرویجمتهاز،یآماعتراضیلحنبایاسیسنقدویضداخالقنِیمضامپردهیبوحیصر
يهاکه اگر شاخصهییاست تا جاترپررنگکه در رپ، يامر. )272ـ277، 1384شوکر،(است

یقیاساساً رپ، موسنکهینسبت به اشود،در رپ، رصد تمیرویهارمونلیقباز یقیموسیاصل
ترجمان اعالم اش،ییکایآمر-ییقایآفرشهیرپ باتوجه به ررایزم،یتأمل کندیبار،یخایهست 

استیقیموسسبککیازفراترقت،یحقدرویافسردگستم،رنج،یقیموس،یمخالفت عموم
وهاینابسامانبرتمرکزويدیناامکهآنجاازلحاظنیبد. )199ـ203: 1388ی،تهرانیعیصن(

سبک،دونیااست؛فرهنگوزارتيهاچالشجزءـراكورپغالبنیمضامـکمبودها
و عرضه دیو به لحاظ عدم امکان تول) 14: 1393اعتماد،(هستندرانیایقیموسيتابوهاجزء

1-Rythm
2- Harmony
3-Pop

]پاكپاپ[یقیموسینکه به اایمکردهتالشهاسالما... «: یازدهمدولتفرهنگوزارتموسیقیدفترکلمدیراولینـ4
تا. ببریمکشورازخارجبهراداخلیپاكموسیقیکهاستینامهمفعالًمابراي. ایمو موفق به صدور آن هم شدهیمبرس
»نداشتیمراهیآن،بامقابلهبرايهمماوآمدمیآنجلسلسازپاپموسیقیوبودمعکوسروند،اینقبل،هاسال

).16: 1393ارجمند، (
5- Rap
6-Rock
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و 144ـ149: 1388ي،کوثر(شوندیو عرضه مدیتول،ینیرزمیاقتصاد زيایدر دن،یرسم
يبرایو به سخت94سالدروقفه،یصبر و تالش بدههکیبا یبرخان،یمنیالبته در ا. )153ـ155
آنبهکهباشندداشتهدوستارشاد،مسئوالنچندهرشدند،مجوزاخذبهموفقیرانیارپ

اموردرحکومتدخالت،يزیممازنوعنیادرمجموع،). 10: 1394اعتماد،(ندیبگو»گفتاهنگ«
بر مردم است، تیحاکمییو استثناقیرصه مضشهروندان و خروج از عیشناسییبایو زیذوق

يبرايکارشناس هنرکیوجود ندارد و وزارت فرهنگ در مقام یکالماساساًنجایدر ارایز
ازاعمیقیموسیمدنجامعهذمهبرکهياژهیکارو. کندیمفیتکلنییتع،یقیمخاطبان موس

مردم است و ورود حکومت در اًتینهاویقیموسامرریدرگیحقوقویقیحقاشخاصمنتقدان،
ويهنرآثارهنر،نقض استقالل و مآالًیدولتریو غیهنر به دولتمیجز تقسيدیعرصه ها، عانیا

.نداردهنرمندان

مکلَّف؟يبراصیتشخایمکلَّفصیتشخ: غنايمبنابريزیمم
حرمتوغناحثبکالم،یبیقیموسيزیممیحتویقیموساصلِيزیمملیدلنیترمهمدیشا

هم در مصداق و ف،یهم در مفهوم و تعر،ياریکه اختالف نظر بساستیمیمفاهازغنا. باشدآن
لهومجالسمناسبکهاستیتیفیکبهانسانصوتدر مجموع، غنا. هم در حکم آن وجود دارد

يغنارفصحرمتایغنامطلقحرمتزینغنا،تیحلوحرمتادلهبابدر. باشدطربولعبو
درنوشتهنیاکهشدهاستناديمتعدداتیرواواتیآبهمحرمات،ریسابامقارنویشهوانيلهو

قدر مشترك همه اختالف نظرها، رسدیمنظربهاما. )33ـ63: 1387ی،فخلع(ستینآنهاانیبمقام
اتیـ طبق نظراًیثان. ستیمطلقاً غنا ن،یقیاگر غنا مطلقاً حرام باشد، موسیاست که اوالً ـ حتنیا

نهاداییغرباییمحل،یسنتک،یکالساعم از یقیحرمت غنا هم، مالك حرام بودن غنا، نوع موس
یکجو،و ن126ـ142: 1384احمدي،، 285ـ286و53ـ57: 1388نوري،( ستینآنمجوزصدور
یقیموسمخاطبونوندهشهمانایمکلَّفبانبودن،ایبودنغناصیتشخـثالثاً. )87ـ95: 1388
- که با توجه به اوالً نجاستینکته ااما. )78ـ 90: 1378یالنی،گيو  محمد1370، ایرانی(است
یقیموسيشورايعضوبافت-اًیثان. وزارت فرهنگیقیدر دفتر موسیفقهيشوراوجودعدم

تیعضوازيخبر،یقیموسجامعهکم،دستوهستندمعتمددانانیقیموسازیجملگکه
نیفعاالن ایموضوع به درك عرفنیاصیتشخمیشویممتوجهندارد؛آندریمذهبکارشناس

صیبر مالك بودن تشخیدر نظر فقه مبندیبه عدم تردتیلذا با عنا. عرصه ارجاع شده است
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مخاطب یمهم به درك عرفنیسوال مطرح است که چرا انینبودن اثر، اایغنا بودن درمکلَّف
قیسالریاسیعیبه طور طبکهوزارتخانه درمحدود یمردم واگذار نشده و جمعیعنیآثار یلاص

که یرا غربال کنند؟ پرسشیو ذوقیفرهنگیقابل توجه، محصولیتیاکثريبرادیخود هستند، با
دست رسدیو به نظر هم مافتهینیاست که پاسخدههسهازشیبموضوع،تیحساسبهتوجهبا

جستجو یاسیدر فراحقوق ازجمله امر سدیدر دانش حقوق ندارد و پاسخ آن را بایابکم، جو
. نمود

مجوزاخذمراحلیدگیچیپ
چههررو،نیاازوکندیمجادیایمنفیبوروکراسبالذاتهمجوز،صدورنظاماستقرارصرف

مراحل صدور قیدقیبررسازمندیآن،نلیتحلکهيامر. بهترکمتر،کار،روندومراحلتعداد
یعمومياجراهاروندیکی: میدارمتفاوترونددو،یقیموسياصحنهياجرادر. مجوز است

ها،جشنواره«ایخاص ياجراها،يگریدومیپردازیمآنبهالًیذکههمگانيبرااستفادهقابلِ
از،نظارتامهننییآ2تبصره ماده موجببهکه»یپژوهشياجراهاونارهایسمها،داشتیگرام

که خود، »باشدیم... یقیموافقت دفتر موساخذبهمنوطوبودهخارجنامه،نییآنیاشمول«
فقطنخستفاز. داردمتفاوتفازدوزینیعمومياجراهاروند. طلبدیمرا يگریمستقل دقیتحق
. هاهمه اجرايبرامشتركدوم،فازویقیموسيهاگروهياصحنهياجرانیاوليبرا

گروهياصحنهياجرانیاولمجوز اخذیمقدماتمراحل
ـ ارائه درخواست اجرا به همراه 1: ازعبارتندنخستياصحنهياجرامجوزصدورمراحل

و یقیموسيگروه در شورایفنتیصالحیـ بررس2). قطعهکیحداقل (لوح فشرده از اجرا کی
اثر در کالمیو کارشناسیـ بررس3. گروهیفنتیصالحدییدر صورت مثبت بودن نظر شورا، تأ

لیتکمـ 4. کالمییمحتواویفنتیصالحدییتأورا،شعر و در صورت مثبت بودن نظر شيشورا
قطعاتکلازيریتصونسخهکیارائهباياصحنهياجرایکارشناسدرخواستفرمارائهو

ـ 5. از گروهیجمعدستهیعکسارائهوهنرمندانیاطالعاتبانکفرملیتکماجرا،يبرانظرمورد
یگروهب،یترتنیبد. یقیموسيشورادرگروهيهنردرجهنییتعویینهااثرقطعاتیفنیبررس

راالذکر گانه فوق5حداقل مراحلدیبااست، ياصحنهياجرایپدربارنینخستيبراکه
.برسدیاصلمجوزصدورمراحلیطآغازیعنیصفرنقطهبهتازه،تابگذراند
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ياصحنهياجرامجوزصدوریینهامراحل
عنوانبهیرسمییشناسا،یو به نوعيهمان اخذ درجه هنراییمراحل مقدماتیاز طپس

درخواست از سهارائه همزمان ـ1: ازعبارتندصدور مجوز یینهااییاصلمراحلگروه،کی
سرپرست گروه ) 3. سالن محل اجراریمد) 2. کنندههیمؤسسه تهایشرکت رعاملیمد) 1جانب 

1پوسترارائهو»یرساناطالعتیوضعاعالم«فرمارائهولیتکمـ 3. ـ استعالم از حراست2. یقیموس

ایبه نام شرکت مجوزصدورـ 4. دییو تایو  تعهدنامه مندرجات آنها جهت بررس2و بروشور
:دینمایمواجبراتهنکچندذکرند،یفرآنیامطالعه اما. کنندههیمؤسسه ته
خارج است، چه رسد ،يمراحل فوق الذکر، از حوصله افراد عادیطح،یاز توضازینیباوالًـ

شعروکنندههیشده، از تهادیدر مراحل کهنیاچه. انديفرارياداریبوروکراسازکههنرمندانبه
تحت مداخله تام و تمام  غ؛یتبلنحوهتاخوانندگانونوازندگانازوتم،یرويملودتاشاعرو

؛از ورود وزارتخانه، در امان نمانده استينکته و منفذچیکه هيوزارت فرهنگ است، به طور
.داردیمو عرضه برحذر دیهنرمند را از تول،یدفاع ندارد و به سادگيجاابداًامرنیا

وجود دارند نکهیاحددرطفقهمآنـ»یقیموس«و»شعر«يشوراهاجزمذکور،مراحلـ اًیثان
و کالً یدسترسابلفقط در داخل مجموعه وزارت فرهنگ، قنکهیاایامدهینيامقررهچیـ در ه

و بخشنامه نامهنییبه صورت آستیبایو قابل دفاع  است، میقانون،ياهیرواگرلذا . استهیرو
. ردیدرآمده و در دسترس همگان قرار گ

و یبررسرااثرکالمواژگانتواندیمصرفاًشعريشورامزبور،يشوراهافلسفهباب درـ ثالثاً
وهیقافوزن،مثلیادبنیموازوشعرتیشعربهداردخط قرمزها را رصد کند و حق نتیرعا

به یدخلاست،اثرکالمتیفیکویکارشناسبحثمواردنیارایزرد،یگرادیا،يدستورقواعد
فعاالن،ییقایموسيهامثل تشکلیقیموسیبته بر عهده جامعه مدنوزارت فرهنگ ندارد و ال

اثریقیموسکهنظرنیاازتواندیمهم تنها یقیموسيشورا. استیقیو صاحبنظران موسرسانه
وکارشناسکیمنظرازینظردهتیوجه صالحچینظر دهد و به هست،ی، غنا ن)سازيصدا(

یعنییقیموسیخصوصبخشذمهبراثر،کالمتیفیکمانندهمنیاقضاوتوندارددان،یقیموس
ممنوعهمواردکنترلبرعالوهمذکور،يشوراهاعمل،درکههرچند. استیمدنجامعهومردم
یگفتن! ندینمایمآثار هم ورود يمحتواوتیدر ماهدانیقیموسکیبه مثابه ،یقیموسوکالم

1-poster
2-brochure
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برحرفواندیقیشعر و موسات،یو برجستگان عرصه ادبشوراها از مفاخرنیاياعضاغالباًاست
دینباشوراعضومقامدرصاحبنظراننیاکهاستآننکتهونبودهشانیايفردتیصالحسر

.ستیناعضایکارشناسمقامدردیتردبحث،لذا. کنندیکارشناس

یحداقلاعتبار،يحداکثردامنه: در ابعاد صدور مجوزتناقض
. را دربرگرفتهیقیهمه انواع موسواستجانبههمهوریفراگمجوز،صدورنظامولشمرهیدا

دراجرامثلاجرامحلنوعـ 1: چونییارهایمعنظارت،نامهنییآ8و1،2موادموجببهزین
اجرا اعم از نوعـ 3. محل اجرابودنیعموماییخصوصـ 2. دهیسرپوشایبازيفضاهاایهاسالن
اییکلخروجدرمؤثر؛یجمعويفردکنسرت،ينوازتک، )ییهمسرا(یهمخوان،یخوانتک
بودن یو خارجیرانیاز آنجا که مقررات موجود، متعرض انیهمچن. ستینمجوزاخذازییجز

. شودینممجوزصدورنظامازخروجموجبهمعاملدونیااند،نشدهزبان کالم اثر ایهنرمند 
»معتبر«شده، نییزمان و مکان تعيبرافقطراصادرهيمجوزهانظارت، نامهنییآ6و 5مواداما 

هممجوزدرمندرجزمانازخارجیحتـ اًیثان. ستینیماوالً ـ موقت بوده و دائمجوزلذا. داندیم
ر،یپذامکانرادیتمدشده،ادی5مادهمجوز،اعتبارمدتدیتمددرخصوصاما. ستینریپذامکان

ازبعدروز15تاحداکثرتوانندیبرنامه مدیتمدانیمتقاض«: ارجاع داده12و به ماده نستهدا
بهمنوطبرنامهياجرامزبور،زمانگذشتازبعد. ندیبنمااجرادیتمددرخواستاجرا،نیآخر

روز 15صادرکننده مجوز حداکثر تا دهد،یمنشانکهیمتن! »بودخواهددیجدمجوزافتیدر
الزمراگفتهشیپندیفرایِمدت، طنیعد از اجرا به مجوز خود اعتماد داشته و با گذشت اب
مجوز است، يکار دارارایزدارد،رانهیگسختینگاهازتیحکاونبودهیعقالنکهداندیم

اثرشکلومحتوادريریتأثالبتهکهدینمارییمحل اجرا تغيفضاد،یشانکرده و تنها يرییتغ
يانقضايروزه برا15زیو هم، مهلت ناچدآنیبه تمدازیبودن مجوز، هم نیپس هم موقت. اردند

اصالح ازمندینو یاصول حقوقخالفرش،یپذرقابلیاعتبار مجوز؛ هر سه، محافظه کارانه، غ
،یقیموسياجرارایز،نداردیهمخوانزینرانیدر االتیو نوع تعطزانیبا مکهیحکم. است
موارد دریو مذهبینیشعائر دمیو تعظجیتروجهتبه،یو مناسبتینییآمحدودياجراهايسوا

کشوردریعموميموارد اعالم عزاـ2. و شهادتوفاتیرسمالتیتعطـ1: استلیتعطلیذ
دریعموميعزااعالم... صورتدر«نکهیابرمشعرنظارت نامهنییآ5مادهتبصرهبهمستند
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برنامهياجراازاندمکلفانیمتقاضهیکلودهیگردمتوقفام،یاآندربرنامهيرااجکشور،
مراسمکهیلیرتعطیغيروزهاـ3. »خواهد شدبرخورد... تخلفصورتدروندینمايخوددار

.شودیو صفر برگزار ممحرميهاماهقدر،يهاشبجملهازيو سوگوارینید
ياجراازییجزچیهواستيصددرصدکنسرت،ردحکومتدخالتراهبردهذایعل
وخوانندگانسرا،ترانهوشاعراجرا،يملودوتمیراثر،کالم: نگذاشتهفروراياصحنه

یحکومتکامالًک،یبوروکراتحوصله،بايکردیرو. آنغاتیتبلواجرامکانوزماننوازندگان،
رتیاست و فارغ از مغایقانونریغاوالًـکه ؛یقیموسیجامعه مدنگرانیمشارکت بازابیو در غ

شد،یمجادیبا قانون مصوب پارلمان استیبایمکم دسترفت،شتریپکهیشرحبه . ا.با ق
حکومت را از تخلف و الیخدیباـاًیثان. ستینموجودهممقررهیحته،یفمانحندرکههرچند

خالف آن را نظارت،راهبردلیتحلآنکهحال . دیراحت نماهاکنسرتدرمقرراتتیرعاعدم
.اندینمایم

؟کنسرتتیمحدودایتیحما: نظارتراهبرد
ایتنها پس از فعل ،يبه مقوالت ندارد و با احترام به اصل آزادینیشیورود پنظارت،راهبرد

یواقعرنگکهینیپسیدخالت. دینمایممداخله ،در حد ضرورتترك فعل اشخاص و صرفاً
یفعل هنرمند موکول به اجازه قبلنجایلذا ا. شودیمدهینامیهیتنباییبینظام تعقبهوداردنظارت

. ده استنشینیبشیپيهنرآثارعرضهودیتولنیحوقبلحکومت،يبرایتینبوده و اساساً صالح
ه شده و در دسترس عموم از جملتیها، رعاو مجازاتمیبودن جرایاصل قانونوه،یشنیدر ا

ارائهو سنجش آثار خود با آنها، اقدام به خلق و نیبه قوانتیباعنازیننانیا. ردیگیهنرمندان قرار م
تیمحدودایالبال از فشار بوده و هنرمند، فارغياصل بر آزاد،یبیدر نظام تعق. ندینمایهنر م

ویمدنتیئولمسموجبن،یموازتیسوء استفاده از حق و عدم رعانکهیحکومت، با علم به ا
باکهقهیطرنیگراتريآزاد. ها را دارديو آزادهااز حقيهد بود، ابتکار برخوردارخوايفریک

نظارت را به مقامات ،يهنرآثارعرضهودیتولنظاماز دخالت در ییاجرايداشتن نهادهابرحذر
ازجمله هايآزاد-حقخاصه؛،يبشريهاحقکهيراهبرد. سپاردیمیصنفينهادهاایییقضا

.دینمایمو مراعات تیحماژه،یرا به طور ويهنرانیبيحق بر آزاد
تیمحدودوتیممنوع،یکی. ردیگیمصورت هدفدوبر نظام صدور مجوز، به نظارت
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تعرضاتبرابردریقیموسعرضهازتیحماوکنسرتياجرانیتضم،يگریدوياصحنهياجراها
نظارتکنترل؛قسم نیبهترمجوز،صدورنظامفقدانووجودحالتدورهدراست یگفتن. یاحتمال
اعالمو انتقادبا توانندیهستند که میخصوصيهاتشکلوهارسانهمردم،نیاواستیمدنجامعه

و میبه طور مستق،ياثر هنریوقتزین. روندشیپ،يمصرف آثار هنرمیتا مرحله تحریحتمخالفت،
اثبات باشد، قابل،ییجزانیعناوریسااینیتوهنیکرده و انیتوه،یگروهایفردمشخص، به 

در صورت مخالفت یو حتستیمتصور نيگریامر دنها،یاما فارغ از ا. استممکن،ییقضابیتعق
بهاست و مردم  يهنريهاحقگریدوانیبيآزادازتیحمابهموظفحکومت،هامردم و رسانه

،يهنرآثاربايقهربرخوردهرگونهودارندمصرفعدمومخالفتاعالمحقاتنهم،یمستقصورت
در سراجنیالدحساميهاکنسرتلغوبه توانیممهم، نیمثال نقض ادراست که ردبهمحکوم

در ماهشهر يو مسعود شعار)9: 1393اعتماد،(يساردرزماننیحس،)59: 1391آسمان،(کرمانشاه 
.داردیماقساران،یادرکنسرتبرنظارت اما. نموداشاره) 10: 1394اعتماد،(

تیحمادرساکتت،یمحدوددرپرحجم: وزارت فرهنگنظارت
مجوز،صدورازپسکنسرتچون،!)دخالتبرنظارت (مجوزصدورنظامبرنظارتبعددر

ت وزارت با صدور مجوز، کار نظارکهیقیموسآلبومبرخالفشود،یماجرازندهطوربه
اثرِانطباقازمجوزنهاد صادرکننده نانیاطمياجرا هم، برانیحابد؛ییمانیپا،فرهنگ

کهچنان. ردیگیمصورتبازرسانایبازرساعزامقیطرازنظارتشده،عرضهکارِباگرفتهمجوز
سطح یابیبه منظور ارزش«شودیمتعهد میقیفرم تعهدنامه مربوطه، سرپرست گروه موس6طبق بند 

کیدهد و نلیتحو،یقیموسدفتربه تیبليتعداد،سالنتیظرفتناسببه»یقیبرنامه موسیفیک
يکنترل اجرابلکه،»یفیسطح کیابیارزش«نه ،یمجانتیبللیتحوازهدفمشخص است 

، و تبصره آننظارتنامهنییآ15مادهوفق،یطرفاز. باشداجرانحوهوتمیرایرمصوبیقطعات غ
کلادارهيهنرمعاونازمرکبنفره3ییشورامجوز،اخذجملهازنامهنییتخلف از مفاد آيبرا

کل رینفر کارشناس به انتخاب مدکیآن استان و یقیانجمن موسندهیمربوطه، نمااستانفرهنگ
مصوب معاون ویقیموساموردفترشنهادیپبهیدستورالعملطبقکهشدهینیبشیفرهنگ استان، پ

با رتیمغالیبه دلآنبودنیرقانونیغازفارغکهکنندیدگیرستخلفاتبهر،یوزيامور هنر
. کشدیمنظارت را به دوش یتیرحمایاز بعد غیبودن جرم و مجازات، بخشیاصول قانون
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ر،یوزجملهاز ونشدههیتعبوزارتخانهمقاماتيبرايگریدتیصالحمورد،نیايسوااما
بر یسابق مبنریوزدستورلذا. نداردياصحنهياجراهاتیممنوعایتیمحدودبابدریتیصالح

: 1395صدا،(شهر نینظر امام جمعه الیمسدود شدن باب صدور مجوز کنسرت در مشهد به دل
ایمخالفت يبرایحقوقنظمدرجمعه امامتیو صالحگاهیجابودنتأملمحلازفارغ، )81- 82

یابیارزیحقوقيامريبرایاسیسیمیتصموتخلف،یقانونریغ،کنسرتيا برگزارموافقت ب
جز مستند به قانون رايدر حقوق شهروندتیمحدودجادیاو اغماضحقریوزلذا . شودیم

و نیمشروع را ولو با وضع قوانيهايآزادسلب. ا.ق9اصلسو،کیازیوقتچه،. ندارد
یاسبق، سابق و کنوننیقوانمفادآن، رویو پ4اصل گر،یدياز سومقررات، ممکن ندانسته و 

با قانون و مقرراتانطباقعدماعالمتیصالحکنون،تاانقالبيابتدااز1،يعدالت اداروانید
اعالننگهبان سپرده است؛ يشوراهیفق6به راياصحنهياجراهابهطمقررات مربو،من جمله

آور،الزامریغواستیشخصرنظصرفاً،ازجمله ائمه جمعهمحترميفقهاگریدجانبازمهمنیا
با مقلدانيمعنوویحقوقریغرابطهبهمحدودآنهم،کهدیتقلعظاممراجعنمقلدايمگر برا

.ستینبه عموم يبوده و قابل تسردیمرجع تقل
درکه يامر. استلمغفوصادره،مجوزازتیحمایعنیه،یقوه مجرنظارتیتیبعد حمااما
ریمدنظرباظاهراًاصفهاندرهاستسالطرف، کیچنانکه از . قابل مشاهده استازدهمیدولت 

باتازه و) 8-9: 1393اعتماد،(شودیميریاز حضور نوازندگان زن جلوگاستان،فرهنگادارهکل
از... گزارش روزنامه ما هم تا قبل از« : دیگویمیقیموسدفتروقتریمدد،یجرایرساناطالع

به نظر لذا). 11: 1393شرق،(»مینبودانیصورت گسترده در جربهيانانوشتهقانوننیچنياجرا
فهینموده و از وظهاکنسرتهم و غم خود را مصروف کنترل تماموزارت فرهنگ، رسدیم

.خود غافل شده استیتیحما

تیرفتن حماهیبه حاشودخالت پررنگ در محتوا : یانتظاميرویننظارت
ویتیامنابعادنیأمجهت تالزميهایانجام هماهنگها،کنسرتدرخصوصسیپلنقش

ژهیکاروکهشدهبرداشتاستفاده نابجا از واژه مجوز، لیاما به دل. استآنمحلواجرایکیتراف
22/3/1363مصوبیعموماماکننامهنییآ20مادهبهنظرنکهیاحیتوض! استدخالتس،یپل

مصوباداريعدالتدیوانقانون41ماده-2. 4/11/1360مصوبدارياعدالتدیوانقانون25ماده-1: ك.رـ1
آیینوتشکیالتقانون87مادهو84ماده2تبصره-3. نظاممصلحتتشخیصمجمع 25/9/1385ومجلس9/3/1385

.نظاممصلحتتشخیصمجمع25/3/1392ومجلس22/9/1390مصوباداريعدالتدیواندادرسی
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فرهنگ،وزارتازمجوزاخذيسوا،»یعموماماکندریشینماويهنربرنامههرگونهياجرا«
برابرو بود» )ساعت قبل48حداقل (محليکالنتراییشهربانمخصوصاجازهلیتحص«مستلزم

ویعموماماکنبرنظارت«، 27/4/1369مصوبیانتظاميروینقانون4ماده3و 14يبندها
... هرگونهازيریجلوگ«و » برابر مقررات مصوبمزبوراماکنبهمربوطامورریساانجام

نیتأم«،3بندهمانبه موجب حالنیابا. ناجاستفیوظاوتیمأمورجزء،»رمجازیغيهاتیفعال
رسالتلذا . استدهیگرداعالمناجافیدر عداد وظاهم»مجازویقانونيهاتیفعال... تیامن

ازتیحماـ اًیثان1.مجوزفاقدياصحنهياجراهاازممانعتاوالًـناجا در امر کنسرت، یاصل
از تیحکاتیالوصف، واقعمع. استتماشاگرانوهنرمندانتیامننیتاموصادرهيمجوزها

کنسرتلغوکهيامواجهه. نهاد به مداخله در صدور مجوز داردنیاریورود ناجا به محتوا و تفس
گروه لیبه دل-1: لغو کنسرتازاندآن عبارتنمونهدوکهاندهینماناجانظارتیِخروجرا 

کلهر با گروه هانیلغو کنسرت ککهیخارجهنرمندانحضورمن جمله ندگانخوانندگان و نواز
اندخصوصنیادرییهامثال3»نگزیکیپسیج«و لغو کنسرت 2»دریرانیبروکل«یِقیموس

همان ایروباز يبهتر، فضاهاانیو به بکنسرتيبرگزاريفضالیبه دل- 2). 10: 1394اعتماد،(
که در يکردیرو). 11: 1393شرق،( اورانیکاخ ندرزادهیعلنیمثل لغو کنسرت حسرمسقّفیغ

هاي فرهنگی، صدور مجوز اجراي برنامه«: دیانجام13/4/1395در مزبور20به اصالح ماده تینها
است و از جهت بررسی ... به عهده وزارت فرهنگ ... مله اجراي صحنه اي موسیقی هنري از ج

نظر خود را ارایه ،اعالم و  ناجا موظف است ظرف ده روز... انتظامی و ترافیکی به نیروي انتظامی 
و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتواي برنامه و ویژگی مجریان تأمین 

ساعت قبل از اجراي برنامه، 48ند حداقل اهاي مزبور موظفتقاضیان برگزاري برنامهم. نماید
ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهادکننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت 

،هم20ماده2تبصره. »ورود به محل برگزاري به مسئوالن ذي ربط نیروي انتظامی اعالم نمایند
»به منزله فقدان مشکل انتظامی و ترافیکی«راناجاتوسط »پاسخ در مهلت ده روزه مقررعدم ارایه «

22از بعدکهآوردپدیدثریادرکجیدیوارست،به جهت فهم نادریهیامر بدیکلذا .داندمی
هايیژگیو وهارتکنسيناجا در محتوایتعدم صالحیحناچار به تصردولتهیأت،سال

ازیانتظاممراجعها،استانفرهنگکلادراتایویقیموساموردفتراعالمباز،یننظارتنامهنییآ13ماده به موجب ـ1
.کردخواهندممانعتآنها،غاتیتبلایمجوزبدونيهاکنسرتياجرا

2-Brooklyn Rider
3-Gipsy Kings
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ناجا يبراییکه با وجود وزارت فرهنگ، نوبت و جااستیهیحال آنکه پربد! شدهنرمندان
دردخالتدولتی،هیچدرپلیسکارکردزیرااست،یو عقالنیماقبل حقوقألهمسینو ایستن

اوالًحال، هم اکنون و به رغم اصالح مذکور، ینبا ا. نیستهنريآثارارایهتجویزعدمیاتجویز
مهم، مفقود است و نیامستندکهکندیمافتیدرپول،یکیترافانتظاموتیامننیأمتيناجا برا–

اماکن ناجا با اخذ –اًیثان. است»حکومتجانبازوجههرگونهاخذبودنیقانوناصل«خالف 
مجازولو-از قطعات مجوز گرفته شده ریبه غییاجراهمه اجراها و رصد آنها، درصورت هر لمیف
- یمنشانکهدینمایميریجلوگ،یآتيمجوزهاصدورازممنوعه،مطالبانیبای-مشکلیبو

. از مشکل را حل کرده استیمعنونه، تنها بخش20اصالح ماده دهد

نظارتيدخالت به جا: ییقضانظارت
محدود و تیصالحواستقالل،یطرفیبيبرمبنا،یبه طور جهانییقضامقاماتایقوه نظارت

از دو منظر، یینظارت قضا. )285: 86تابستانهداوند، (استشدهفیتعرشیپازيردهااستاندا
کهدهدیمرخياصحنهياجراهازماندرکهیمیجرابه یدگیرس،یکی: مورد توجه است

بهمستندکه هايآزادازيپاسداروقانونتیحاکمازتیحما،يگریدوستینآندریحرف
وحقوق عامه يایاح«فش،یو از وظا»یو اجتماعيحقوق فردبانیپشت«هییقضاقوه،.ا.ق156اصل

خود از اتیو شکاياودعستیبایماالصولیهنرمندان علواست»مشروعيهايآزادگسترش
استفاده قوه سوءوتیصالحازخروجواقع،درومجوزصدورنظامبهمربوطمیجراوتخلفات

هدف باییمراجع قضانیو اندیو دادسراها طرح نمايادارعدالتانویددراز قدرت را هیمجر
. ندینمایدگیرس»در وزارت فرهنگ. ا.قتیاز حاکميپاسداروملت یاز حقوق اساستیحما«

بخشدانندیآنکه ملیو هنرمندان به دل»هاافتاد مشکل«عملدر،یو قانونيمباحث نظريورااما
رمیگـتیو شکادعواطرحباوخوردیمرقمفرهنگوزارتدرشانيهنرسرنوشتازياعمده

به حل یرغبتکنند،یمضررت،یدرنهاکهشوندیمیچالشواردـبرسدجهینتبههميموارددر
چون یغالب مقوالتوجهلذا . ندینمایمعدولخود،مواضعازناچاربهاختالفشان نداشته و ییقضا

از کهنیااز شتریبعمالًبوده و یفراحقوق،»فیتوقف توق«و » ر مجوزالزام به صدو«،»يزیمم«
وبستانبدهحالتبابر،يانرژبر،زمانکهرودیمشیپبا مذاکره ،دستگاه قضا حل شوندقیطر

. باالستسکیبا رالبته
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ردیگیماز جامعه صورت یندگیتوسط دادسرا و به نماییقضانظارتتیحماگریبعد داما
به عنوان مثال، اجراهاتیاز مجوزها و برخورد با مزاحمان امنيپاسدارمعطوف به دیباه ک

ازبعدنیاخالف فلسفه ر،لذا  لغو اجرا جز موارد ناد.  1باشدکنسرتزدنبرهملیدلبهبازداشت
مصوب »يفریکیدادرسنییآ«قانون 8و 4تا 1وفق مواد نکهیاحیتوض. استییقضانظارت

یدادرس«است،ك .د.آياجزااز »ییقضامقاماتاراتیو اختفیوظانییتع«،4/12/1392
... یدگیرس...کاملاستقاللویطرفیببادیباییقضامراجع«،»باشدقانونبهمستنددیبايفریک

قانونحکمبهجز... يآزادسالب«و»محدودکنندهاقدامهرگونه«و»استبرائتاصل،«،»ندینما
، هدف از 22مادهیطرفاز. »استجرمازیناشفقطفریکبهتیمحکوم«و»ستینمجاز. ..

فیوظا«عنوانباسومفصل64مادهدروداندیم» کشف جرم«مرحله اول، دردادسرا را لیتشک
جرم،وقوعازاطالعبریجملگکهشده احصابیتعقآغازیقانونجهات، »دادستاناراتیو اخت

یزمانصرفاًرانامعلومتیهوبايافرادجانباز»ییهاو نامههاگزارش«ز،ین67ماده . دداردیتأک
کندیمعموتیاخالل در نظم و امنموجبيامروقوعبرداللتکهداندیمبیشروع تعقيمبنا

ریاست که موارد اخیهیپر بد. کندتیکفاب،یتعقشروعيبرادادستاننظربهکهباشدینیقراای
مقاماتبرنظارتامکانتاشودعرضهزینعمومبهوبودهینیعدیبانیقراونظمدراخاللیعنی

که با اقدام مقامات دادسرا از وقوع یمعننیاز وقوع جرم به ايریشگیلذا پ. باشدفراهم،ییقضا
ويگذاربچون اطالع از بميمحدود به مواردمعقولصورتبهشود، يریجلوگیمجر
نیچنهم،13943مصوب»جرموقوعاز يریشگیپ«در قانون نکهیاکما2.استیستیتروراماتاقد
2مادهشده در هیاز وقوع جرم تعبيریشگیپیعاليشورااززینتاکنونونشدهینیبشیپياریاخت

کهمضموننیابايامصوبه4- اندهیینفر از قوه قضا6عضو آن صرفا 23که از -قانوننیا
). 58، 1391جزینی،(مشهددریقاضتوسطمشهدیتبهشدیشهیورزشسالندرکنسرتزنندهبرهمبازداشتالمثل،یفـ1

يوزارت ارشاد برخالف عرف، شرع و قانون، مجوز اجرا: داردیمانیبیأتیاعتماد، مسئول هتیبه روامثالًدر مقابل، 
رایخوانتکنیاشدهمنتشريهالمیفوریهمراه با تصاويانامهأت،یهنیزنان را در تاالر وحدت صادر کرده و ایخوانتک

فرهنگيدادسرایبازپرس4شعبهدرروز10ازپسهمدادستانکهکردهیدگیرسدرخواستوارجاعتهران،دادستانبه
).2، 1393اعتماد،(استدادهپروندهلیتشکرسانه،و
ازدیبارد،یبگشکلآندرحرامیاقدامچنانچهواستيبعدچندیموضوعهاکنسرتلغو«: هییقضاقوهسییربه گفته ـ2

... مثاليبرا... چنانچه. کندعملخودفیوظابهدیباحرام،بهتظاهرویتیامنبحثدرقضادستگاه... کرديریشگیپآن
نهیزماگرایکندلغوراکنسرتآنتواندینمهییقضاقوهایآکند،اعالمراآنجادریبمبانفجاراحتمال،یانتظاميروین

کهاستيطورفضاشهرها،یبرخدرست؟ینحرامموضوع،نیاایآباشد،داشتهوجودیکنسرتدرهاجوانمشتركرقص
).10، 1394اعتماد،(»...شوديریگشیپآن،ازدیباکهداردوجوداتفاقاتیبرخاحتمال

.نظاممصلحتصیمجمع تشخ21/6/94مجلس و 7/6/90مصوب ـ3
کشورکلبازرسیهايسازمانروسايکشور،کلدادستانایشان،معاونانازدیگریکیولاومعاونقضاییه،قوهرییسـ4
.کشورتربیتیوتامینیاقداماتوهازندانو
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ابالغ نمودلغوجرم،وقوعازيریشگیپلیدلبهتوانیمرا یحکومتیمتولازمجوزبایراسمم
نیهم4مادهموجببهرایزگردد،ابالغومصوبهم،تواندینمرسدیمو به نظر تنشده اس

یعنیمربوطقانونمیدیدواالجراستالزم»نیقوانچارچوبدر«یعاليشورامصوباتقانون،
.استندادهییقضامسئوالنبهيااجازهینیچنهم،ك .د.آ

ارتنظغرضنقض-نادرموارددرجز-ییقضامقامدستورباکنسرتلغواساس، نیابر
1سبزوار،دادستانتوسطیلیعقساالرکنسرتلغوآن،مثالاست که يبر آثار هنرییقضا

و ) 16: 1394اعتماد،(»يماهپرواز«کنسرت2توسط دادستان مشهد،يعسگردیکنسرت حم
در »یبهشتدیشهدانشگاه«و »مشهدگل بهار از توابع شهرستان«در یقربانرضایعليهاکنسرت

واهللاحزبامتاعتراضبهباتوجه«: آمدهیدر نامه دادستان). 16: 1394اعتماد،(است 1393اسفند 
بایقیموسکنسرتياجرانکهیاوبهارشهرگلمحترمجمعهاماميهامخالفتوهادغدغه

نیايبرايمعنومنافعوداردرتیمغا،یاسالمهنیمازخطهنیالیاصویعمومفرهنگ
چناران،انقالبویمبه عنوان دادستان عمونجانبیلذا اندارد،راتابعهيشهرهاوشهرستان
یسنّتوپاپازاعميگریدکنسرتنوعهرویقیموسکنسرتياجراباراخوددیشدمخالفت

»دیآعملبهعاجلاقدامالذکر،فوقکنسرتلغوبهنسبتاستیمقتض. داردیماعالم
هااز برگزارکنندهییمقامات قضاظاهراًمواردنیادر). 16: 1393،یمیصمو9: 1392اعتماد،(

. اندنمودهمخالفتو برگزارکنندگان هم اندکردهلفبر عدم وقوع تخیمبنیتعهد کتبيتقاضا
:کهیحالدر

حیتوض. استشدهاخذ،مجوزصدورزمان همآنچند بار، کهبار، کینههاتعهدنیاوالًـ ا
ایمؤسسهعاملریمد،»ياصحنهياجرایرساناطالعتیوضعاعالمفرم«طبق مندرجات نکهیا

درشدهدایياجراواثریرساناطالعنحوه-1کهشودمتعهددیباییقایموسگروهسرپرست
يهامؤلفهیبررسيبرارامواردازکیهریینهاطرحنمونه-2. باشدیاعالممواردمحدوده

درزین. دینمالیتحوارشاد،بهدییتأمنظوربهیمقتضيهایهماهنگزینومندرجمطالب،يبصر
کنندهستتعهد شرکت درخواینافاثر،ازاتیامتوحقوقيواگذارکهآمدهتذکرعنوانبهفرم

بهبرگزارکنندگانالزاملذا. استمقررات به عهده شرکت تیو عواقب عدم رعاستیمجوز ن
ریو غبیعجبودن، یقانونریغيوراافتد،ینمیاتفاقوشوندیمجرم نایمرتکب تخلف نکهیا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/15/1149303:ك.رـ1
http://nazarnews.com/109970: ك.رـ2
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ت از همه شهروندان، تعهد گرفت چون همه ملزم به مراعادیصورت، بانیدر ارایزاست،یمنطق
است»ياصحنهياجراکنندههیته«بهناجایقانونفیوظاانتقالواقع،درتعهدنیا! هستندنیقوان
ماًیمستقخودمردم،بودقراراگرواستییقضاویتیامنينهادهالیتشکازغرضنقضخب،که
نیچنمیدانیمه آنکحال. نبودیاطالعاتویتیامنينهادهابهيازینگریدباشند،تیامنکنندهنیتام

.ستین
مقاماتبودقراراگروشدهانجاماکملنحوبهمجوزصدورزماندرینظارترصدـاًیثان

مردمازازجملهومروررامقرراتونیقوانصدتاصفر،يهنربرنامهکیياجرابابدرییقضا
گریدکنند؛قتموافکنسرتيبرگزارباآنها،تیرضادرصورتوکنندینظرخواه،و مقامات

ارشاديتوخوانندگان و نوازندگان را در هزارستیو معقول ندیآیمکارچهبهوزارت فرهنگ 
ینیشیاکنون وزارت فرهنگ دخالت پهم-.ا.قخالفولو-رایزم،یدهقرارفرهنگوزارت

و راساًهادادستانوهاستکنسرتيمعطوف به پس از اجراصرفاًییقضانظارتودینمایم
. ندینمايریگیپرادادهرخمیجراتوانندیمتنها،یخصوصتیبا شکاییمقامات قضاگرید

شنهادیو پجهینت
. به صورت کامل باز شده است،یقیموسياصحنهيجرامداخله ايبراحقوق چترران،یادر

-هنگ فروزارتاخذ اجازه از کنسرت،هرو عرضه دیتوليبراکهيآزاداصلخالفینظام
وو آورماللبر،زمانبر،نهیهزمطول،ر،یفراگياقهیطر. داندیميضروررا-حکومت ندهینما

متعددفیوظا،يهنراموريسوامیدانیمهنرمندان و وزارت فرهنگ که يانرژکنندهتلفمآالً
مجلس،صوبمقانونبانهوهستهمیرقانونیغاشکال،پرنظام نیاعالوه،به. داردهميگرید

نظام. حقوق هنرمندان برقرار شده استدکنندهیتهد/دیتحدتنهاوفینحيانامهنییآبابلکه
وشعرنوازندگان و خوانندگان، تا دییتأاز: فرا گرفتهراياصحنهياجراهاابعادهمهمجوز،صدور
در حوزه يبلندپروازمانعِيندیفرا! آنغاتیاجرا تا تبلمکانوزماناز تعداد، وآثار،آهنگ

. مجوزاخذمراحلدریقیموسیمدنجامعهمشارکتغفلت از ژه،یوبهيجدیراداتیبا اکنسرت
هاکنسرتيو آغوش نظارت هم، براستینياصحنهياجراهمه مواجهه حکومت با ن،یااما

قوهیاحتمالاتیاز هنر و هنرمند مقابل تعدنکهیاز اشتریبهییباز است و ناجا و قوه قضاکامالً
ياجراهاوهنرمندانيزیممبهمعطوفشاننظارتکنند،تیحما،اشخاصگریو دهیمجر
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و هییو قضاهیمجريقواطرف،کی: رانهیگسختويحداکثرمختلطنظام کی. استياصحنه
و بر تعداد، نمودهدلسردرا یقیو نخبگان موسفعاالنکه يکردیرو. هنرمند تنهاگر،یطرف د

:روستشیپیکلریمسسهه،یحال. داردیمنفریتأث،یقیموسبازاراقتصادو مآالًتیفیک
ازهنرمنداننهکهیوضع. ندادیـ حفظ وضع موجود که نوشتار حاضر به آن ، نمره قبولاول

.استیراضحکومتنهودارندتیرضاآن
لیتبدحداکثر،ویعلفنظامحذفکمدستایکاملطوربهمجوزصدورنظامحذفـدوم

گریدوردیبگمجوز،يکارسوابقوهايتوانمندمداركارائهبابارکیهنرمند،نکهیابهآن
ستینیقیموسدفتربهيازیننظر،نیادر . به اخذ مجوز نداشته باشدازینياعرضهودیتولهريبرا
-یقیموسخانهاغماض،با- هنریصنفنظامقیطرازیسادگبهیکلمجوزصدوربارکیو

وجود دارد و حذف شهیهم،ییقضانظارتکه شودیماستداللوه،یشنیادر. استریپذامکان
کرد کسرهیاست، کار را بهترپس. ستیدستگاه قضا، ممکن نسیتأسيفلسفه وجودلیآن به دل

.را کنار گذاشتییقضاییارویروو ترس از 
راهبردونبودهموافقآنهابا،یفرهنگيفضاتیواقعهبتوجهباسنده،ینوکهيکردیرودو

:بودهمغفولتاکنون،کهکندیمشنهادیپرایسوم
کیتوانیقرن، نظام صدور مجوز را نمکیاز شیبنکهیو ااحوالواوضاعبهباتوجهـ سوم

. شودیط»ستهویپوآهسته«ر،یمسنیااستبهترنمود،يدادگسترروانهراهنرمندانومحوشبه،
طورنیا. شودینیبشیپ»يدادگاه ادار«گر،یامور دياریهمچون بسکهاستنیاانهیمشنهادیپلذا

یدادرسنیموازکاملتیرعابادنظر،یتجدويبدومرحلهدودر،یقیموسفعاالنازیکه جمع
ضوابطشواعدقوهمهبالیوکاز،یدادرسنیایط. کنندیدگیرسهنرمنداعتراضبهمنصفانه

کهمجوزندصدوريشوراهانیاواستهنرمندبودنمحقبراصلنمود،استفادهتوانیم
جلساتیتمامکنند،اقناعراآنهاوارائهراخودلیدال،ياداردادگاهمحضردرستیبایم
امر به قوه یِخواهفرجامزین. 1شودیطماه2درحداکثرمرحله،دوهرباشد و یعلندیباالاستثناب

تفاوت نیبا اشودیدگیموجود رسارجاع شود تا با قواعديعدالت اداروانیو شعب دهییقضا
) حداکثر سه ماهمثالً(محدودیمهلتدرهمآنمرحله،کیرا به وانیدیِدگیرستوانیمکه 

وضع موجود ـ نظام نایهنر و اهل هنر، تا فاصله ميبرایو عملنانهیبواقعيشنهادیپ. نمودینیبشیپ
نظارتصرف استقرارـ حذف نظام صدور مجوز و یصدور مجوز ـ و حالت آرمانریدست و پاگ

.رسدمینظربهآرمانیحتیراه،ابتدايدرامااست،یطوالنفرآیند،اینبرايهمماه2ـ1
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ياعطافلسفهباها،کنسرتییقضالغونکهیابهتیعنابااستیگفتن. شودیط،)ینیپسمواجهه (
خصوص،نیادرندارد،یهمخوان،يفریکیدادرسنییآموضوعهحقوقودادستانبهاراتیاخت

.ندینمانیتمکقانون،بهدیباهمهوندارداصالحبهيازینموضوعهحقوق
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