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 هچکید
صنعت موسیقی، تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است که  -در دوره شیوع ویروس کرونا، هنر 

اند. این بازاندیشی و  های معمول فعالیت در این حوزه شده های جدی در رویه باعث بازاندیشی

زمان که منادی دستاوردهایی عمیق برای آینده  تجدیدنظر در مناسبات رایج در یک حوزه، هم

صنعت موسیقی را رقم   هایی گسترده را به همراه داشته باشد که آینده هنر ـ تواند چالش میاست، 

بر  19-رو، واکاوی پیامدهای شیوع پاندمی کووید زنند. به همین دلیل هدف اصلی پژوهش پیش می

نفر از خبرگان حوزه موسیقی، مصاحبه  9موسیقی ایران است. برای دستیابی به هدف پژوهش با 

های پژوهش مؤید این نکته هستند که موسیقی  ساختاریافته صورت گرفته است. یافته نیمه عمیق

ایران در دوره پاندمی در چهار حوزه اصلی تولید، توزیع، آموزش و مصرف با تحوالتی شگرف 

شوند  اند که باعث می اندازهای نوینی پیش روی موسیقی قرار گرفته مواجه شده است و چشم

ان در مسیری متفاوت با دوره پیش از کرونا قرار گیرد. در این شرایط، با توجه به موسیقی در ایر

شدند،  صورت حضوری )غیرمجازی( برگزار می تر به عدم اجرای رویدادهای موسیقیایی که پیش

صورت تدریجی در حال رخ دادن بود، تشدید یافت. با توجه به  ای شدن که به روند مجازی و شبکه

های موسیقایی، آهنگ همسانی بین جامعه  برداری از فضای مجازی برای فعالیت اینکه در بهره

های این فضا استفاده  شان وجود ندارد و معموالً مخاطبان بیشتر از ظرفیت هنری ایران و مخاطبان

کنند، با ادامه این روند در درازمدت ممکن است ذائقه برخی کاربران ایرانی فضای مجازی به  می

تر  های بیشتری برای حضور فعال جی گرایش یابد. به همین دلیل، ایجاد ظرفیتموسیقی خار

 جامعه هنری در فضای مجازی ضرورت دارد.
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 مقدمه و طرح مسئله

هر ووهان چین در ش ۲019در دسامبر  (SARS-CoV-2) ۲کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی 

استان هوبئی چین شیوع پیدا کرد. این ویروس در مدتی کوتاه از مرزهای کشور چین فراتر 

بهمن اولین موارد از کرونای  ۳0رفت و سایر کشورها را نیز درگیر کرد. در کشور ایران در تاریخ 

 ۲1) ۲0۲۲فوریه  10جدید در شهر قم از طریق روابط عمومی وزارت بهداشت گزارش شد. تا 

مبتال  19-هزار نفر به بیماری کووید 700میلیون و  40۳( در جهان بیش از 1400بهمن 

اند. در  هزار جان خود را در اثر این بیماری از دست داده 790میلیون و  5اند و بیش از  شده

از  اند که از این تعداد بیش هزار نفر به این بیماری مبتال شده 696میلیون و  6ایران نیز بیش از 

ای را  . در قرن گذشته، جهان نتوانسته است بیماری1(1400اند )ایسنا،  هزار نفر فوت کرده 1۳۳

جدی باشند.  (COVID-19) 19-گیری ویروس کووید اندازه همه مشاهده کند که عواقب آن به

روز بدتر  وحشت، ترس، عدم اطمینان و استرس در سراسر جهان حاکم است و شرایط روزبه

 (.Noor et al, 2020) شوند می

ها  ی اجتماعی، ممنوعیت سفر، قرنطینه و تعطیلی مشاغل، دانشگاه اقدامات مربوط به فاصله

های عمومی ساختار جوامع جهانی را تغییر داده است. حوزه هنر نیز، مانند سایر  و سایر مکان

است. در این ها، تحوالت زیادی را در دو سال اخیر پشت سر گذاشته  های زندگی انسان حوزه

های اصلی هویتی  کننده مؤلفه ترین هنرهایی که منعکس مثابه یکی از اصلی میان، موسیقی، به

های  های جدی در رویه جامعه است، تغییرات ملموسی را تجربه کرده است که باعث بازاندیشی

یک اند. این بازاندیشی و تجدیدنظر در مناسبات رایج در  معمول فعالیت در این حوزه شده

هایی گسترده را  تواند چالش زمان که منادی دستاوردهایی عمیق برای آینده است، می حوزه، هم

 زنند. صنعت موسیقی را رقم می  به همراه داشته باشد که آینده هنر ـ

های  شیوع ویروس کرونا باعث لغو شدن بسیاری از رویدادهای موسیقایی نظیر جشنواره

های اعطای جوایز شد. بسیاری از هنرمندان نیز انتشار  مهموسیقی، تورهای کنسرت، و برنا

اند. نشریه  های موسیقایی خود را تا بازگشت شرایط به حالت عادی به تعویق انداخته آلبوم

مجموع ضررهای صنعت موسیقی ناشی از لغو رویدادهای زنده  ۲استارپلتجاری کنسرت 

بر مبنای  (.Fekadu, 2020)آورد کرد میلیارد دالر بر ۳0را بیش از  ۲0۲0موسیقایی سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 https://www.isna.ir/news/1400112116414/ 
2 concert trade publication Pollstar 
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پولی که از فروش بلیت و حمایت  ۲0۲0، سال 1کوپرز( واترهاوس دابلیوسی )پرایس تحلیل پی

درصدی در مقایسه با سال پیش از آن، بیش از  64دست آمد، با افت   های زنده به مالی برنامه

، شرکت بزرگ ۳گزارش ددالین (. به1۳99، ۲میلیارد دالر کاهش یافته است )دنیای اقتصاد 1۸

کند، پس  ریزی و تبلیغ و اجرا می های زنده را برنامه ، که در امریکای شمالی برنامه«4الیونیشن»

درصد درآمدش را از دست داده و بیش از نیم میلیارد دالر زیان دیده است.  9۸از شیوع کرونا 

میلیون دالر سود  ۲00دیک به این در حالی است که در مدتی مشابه، یک سال پیش از این، نز

، ۲0۲0سال « 5یوکامیوزیک» بر اساس گزارش مؤسسه تجاری (.1۳99برده بود )دنیای اقتصاد، 

ها درهای خود را بسته بودند و رویدادهایی مانند جشنواره  با توجه به اینکه بسیاری از سالن

درصد کاهش یافت  46 ناچار لغو شدند، سهم صنعت موسیقی در اقتصاد انگلیس به 6گلستونبری

 (BBC, 2021).رسید  ۲0۲0میلیارد پوند در سال  1/۳به  ۲019میلیارد پوند در سال  ۸/5و از 

از فضاهای عمومی  19-زمانی که مردم به دلیل اقدامات الزم برای مهار ویروس کووید 

های  تری در درک بحث گیرند، فضاهای مجازی و آنالین نقش برجسته فیزیکی فاصله می

کنند. به همین دلیل در حیطه موسیقی نیز استفاده از فضاهای جایگزین  جتماعی پیدا میا

های مجازی و استریمینگ افزایش پیدا کرده است. در  مجازی نظیر عرضه موسیقی در پلتفرم

، درآمد اشتراک موسیقی برخط، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲0۲0ماهه اول سال  سه

 (.Brambilla, 2020) افتی  درصد افزایش 70

به دستور ستاد مقابله با ویروس کرونا تمام  1۳9۸در کشور ایران نیز در اسفندماه 

های موسیقایی تعطیل شدند. این تعطیلی گسترده در حوزه موسیقی برای مدت طوالنی  فعالیت

را  های بعدی فعالیت خود رغم اینکه برخی از مشاغل هنری دیگری در ماه تمدید شد و علی

های موسیقایی برای  های بهداشتی آغاز کردند اما فعالیت صورت حضوری با رعایت پروتکل به

منظور مطالعه تحوالت  های اجرا دور ماندند. در همین راستا به تری از صحنه مدت طوالنی

داده در حوزه موسیقی ایران در دوره کرونا، پژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به سؤاالت  رخ

 است:زیر 
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1 PwC )PricewaterhouseCoopers( 
2 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3703535 
3 Deadline 
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 بر موسیقی ایران چه مواردی هستند؟ 19-پیامدهای شیوع اپیدمی کووید

های تولید، توزیع، آموزش و مصرف موسیقی این تحوالت به چه  در هر کدام از بخش

 صورتی بودند؟

 مرور مفهومی

 موسیقی و گذران اوقات فراغت

عهدات و تکالیف شغلی، ای از اشتغاالت است که افراد پس از رهایی از ت اوقات فراغت مجموعه

منظور استراحت، توسعه اطالعات، آموزش غیرانتفاعی و مشارکت  خانوادگی و اجتماعی به

بیشتر نوجوانان و جوانان، به موسیقی عالقه . (Torkildsen, 2012: 74)برند  اجتماعی به کار می

دیگر  عبارت ت. بهدارند و در واقع گوش دادن به موسیقی جزئی از برنامه ثابت روزانه آنان اس

شود )رضوی  موسیقی، عنصری اصلی در گذران وقت و پرکننده اوقات روزانه محسوب می

دهند.  ها زمان بسیاری را به گوش دادن موسیقی اختصاص می (. آن۸: 1۳9۳طوسی و یاهک، 

رسد نوعی احساس نیاز به موسیقی و حتی در میان برخی از افراد، احساس وابستگی  به نظر می

 (.10۲: 1۳9۳)بیچرانلو،  شود اه اعتیاد به موسیقی نیز مشاهده میو گ

در مورد نحوه گذران اوقات فراغت در ایران، نتایج نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

ترین  مهم مؤید این است که« اوقات فراغت در دوران کرونا»( با عنوان 1۳99ارتباطات )

درصد(،  41های اجتماعی ) شامل فعالیت در شبکه های افراد برای گذران اوقات فراغت گزینه

درصد( و  9/۳۲وگو با اعضای خانواده ) درصد(، گفت 01/41های تلویزیونی ) تماشای برنامه

درصد افراد  4/7درصد( هستند. در این نظرسنجی تنها  ۸/۲۳سرگرمی و بازی با فرزندان )

ها برای گذران اوقات  های آن راه ترین اند که گوش دادن به موسیقی یکی از اصلی بیان کرده

اند برای سپری  درصد افراد پاسخگو اعالم کرده 6۳٫5فراغت است. بر طبق این نظرسنجی 

دهند. میزان مصرف موسیقی  های اضافی خود در دوران کرونا موسیقی گوش می کردن وقت

وسیقی درصد پاسخگویانی که در دوران کرونا برای سپری کردن اوقات فراغتشان م ۳۳٫1

های صورت  یافته است. با توجه به پژوهش اند نسبت به قبل از ظهور کرونا افزایش گوش داده

گرفته باید این نکته را مدنظر قرار داد که مصرف موسیقی برای بسیاری از افراد مکملی برای 

پرتی در ترافیک، حین انجام کارهای خانه و رفت آمد  ها نظیر حواس های آن سایر فعالیت

 ت.اس

 , 
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 موسیقی و کرونا

های موسیقی را متوقف کرد. صدها هزار  گذاری اجتماعی و انزوای اجباری تمام فعالیت فاصله

اند یا به  ها، مسابقات و سایر رویدادهای موسیقی یا لغو شده کنسرت، اجراهای زنده، جشنواره

ه در مقیاس خرد اند. این ضربه بزرگی به دنیای موسیقی چه در مقیاس کالن و چ تعویق افتاده

 ,Jabłońska)است  _صورت فردی عنوان یک کل و برای هنرمندان به به صنعت موسیقی به -

2021; Gu et al, 2021; van der Hoeven et al, 2022; Onderdijk et al, 2021) بعد از .

ناپذیر بودن وضعیت و مشخص نبودن اینکه شرایط چه  بینی گذشت چندین ماه بنابر پیش

چیز مثل سابق شود،  گردد و آیا اصالً قرار است که دوباره همه به حالت عادی بازمیزمانی 

های جدید ناشی از بحران،  وکارهای موسیقایی نیز مجبور شدند در پاسخ به چالش کسب

ای برای ارائه خدمات  های خالقانه وکار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و راه های کسب مدل

 Khlystova et al, 2022; Connected)فاصله اجتماعی ایجاد کنند  خود در دنیایی با

Commerce Council, 2020; Sahid, 2020) .های جدید برقراری و حفظ  راه هنرمندان به

های جدید برای کسب درآمد در صنعت موسیقی نیاز  ارتباط با مخاطبان و طرفداران و استراتژی

ت موسیقی، انتقال آثار به فضای مجازی برای در صنع (Jabłońska, 2021:161).داشتند

 ,Quartz, 2020; Renهنرمندان فعال در حوزه موسیقی به یک پدیده محبوب تبدیل شد )

2020; Hacker et al., 2020; Palamar & Acosta, 2021; Vandenberg et al., 2021; 

Thomas, 2020 .)( نشان می۲0۲1نتایج مطالعه اوندردیک و دیگران ) د ساخت موسیقی ده

درصد کاهش یافته است و ساخت موسیقی اشتراکی مجازی  79های اجتماعی  زنده در محیط

 افزایش یافته است. ۲64گیری  به نسبت قبل از همه

های جدید همان چیزی بودند که دنیای موسیقی به آن  در این دوره مشخص شد که رسانه

تنها جایی تبدیل شد که  مجازی عمالً بهنیاز داشت. فرهنگ به اینترنت منتقل شد و فضای 

 توانستند در آن فعالیت کنند کنندگان محتوای موسیقایی می اعضای محافل هنری و دریافت

.(Jabłońska, 2021)  های نوین موسیقی، مثل  تحوالت دوره کرونا باعث شد فناوری

کرده بود، که از چندین سال پیش جای پای محکمی در صنعت موسیقی پیدا  1استریمینگ

در جهان که  ۳اولین سرویس استریم - ۲«یاندالیوبی»، ۲0۲0رواج بیشتری پیدا کنند. در آوریل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Streaming 
2 Beyond Live 
3 Stream 
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درنگ بین  کنسرت زنده برخط را با کمک فناوری، ازجمله واقعیت افزوده و تعامالت بی

پاپ در سراسر جهان های کی دهد ـ به برگزاری کنسرت هنرمندان و مخاطبان زنده، ارائه می

 .(Chan, 2020)کمک کرد 

یافت.   های درخواستی افزایش های برخط و پخش نماهنگ در دوره کرونا استفاده از پلتفرم

، درآمد اشتراک موسیقی برخط، در مقایسه با مدت مشابه سال ۲0۲0ماهه اول سال  در سه

یلیون نفر م 4۲.7کننده موسیقی برخط به  یافت. تعداد کاربران پرداخت  درصد افزایش 70قبل، 

(. Brambilla, 2020)درصد افزایش داشت  50.4رسید که در مقایسه با سال گذشته 

های جدید کسب درآمد را نیز فعال کردند؛ ازجمله عضویت در  های استریم روش پلتفرم

کنند،  های هنرمندان که امکان دسترسی زودهنگام یا انحصاری به محتوا را فراهم می کانال

در همین راستا، سهام (. Brambilla, 2020)های اظهارنظر پولی  زی و ویژگیهای مجا گردهمایی

درصد افزایش  ۲7.1و  ۳۲.۲به ترتیب  ۲0۲0می  ۲1نتفلیکس و اسپاتیفای از ابتدای سال تا 

 (Sim et al, 2022).یافتند

 روش تحقیق

منظور پاسخگویی به سؤاالت اصلی پژوهش از روش مصاحبه عمقی  در پژوهش حاضر به

استفاده شده است. افراد مصاحبه شونده از خبرگان، مدیران، کارشناسان و فعاالن حوزه هنر 

ترین آشنایی را با پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر حوزه موسیقی در  و موسیقی که بیش

نفر از  9گیری هدفمند است و با  صورت نمونه گیری در این پژوهش به اند. نمونه ایران داشته

مصاحبه صورت گرفته است.  1400تا مهر  1400حوزه در بازه زمانی خرداد  خبرگان این

ها  افرادی که با آن .ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است برای تحلیل داده

 مصاحبه شده است، به شرح ذیل هستند:

 

 سمت فرد نام

 پیروز ارجمند
مدرس و پژوهشگر موسیقی، مشاور عالی اقتصاد هنر اتاق 

 ازرگانی ایرانب

 کارشناس موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شهرام صارمی

 محمد سریر
مدیره خانه موسیقی  دان و رئیس هیئت ساز و موسیقی آهنگ

 ایران

پژوهشگر موسیقی، مدرس دانشگاه و دبیر چهاردهمین  محمدعلی مرآتی
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 سمت فرد نام

 جشنواره موسیقی نواحی ایران

 ساز موسیقی سمفونیک انشگاه، پژوهشگر و آهنگمدرس د محمدسعید شریفیان

 عبداهلل بیچرانلو
علمی گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران و  عضو هیئت

 پژوهشگر موسیقی و فرهنگ

 نوازنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه داریوش طالیی

 آموخته فلسفه و موسیقی دانش کاوه خورابه

 وانندهدکتری موسیقی و خ عبدالحسین مختاباد

 های پژوهش یافته

اند که  شده  بندی پیامدهای اپیدمی کرونا بر حوزه موسیقی ایران در چهار دسته اصلی طبقه

هایی را  شامل تولید، توزیع، آموزش و مصرف موسیقی هستند. هر کدام از این موارد زیرمجموعه

 شود. ها اشاره می شوند که در ادامه به آن شامل می

 تولید

 ها جای مجموعه ها به آهنگتولید تک

هاست، به همین  ترین منبع درآمدی صنعت موسیقی از برگزاری کنسرت در کشور ایران اصلی

ای برای  شوند بیشتر از اینکه برای فروش باشند، پشتوانه هایی هم که تولید می دلیل آلبوم

طور که  همان های بعدی برگزار کنند. خواهند در ماه هایی هستند که هنرمندان می کنسرت

ای که فصل اجراهای خود را پشت سر گذاشته است  مثالً خواننده»کند:  پیروز ارجمند بیان می

و تماشاچیان خود را داشته و برای تماشاگران جدید محصول جدید تولید کند. بنابراین آلبومی 

در دوره  «.خواهد کنسرت آلبوم جدید خود برگزار کند دارد که می کند و اعالم می تولید می

های موسیقی نیز  های موسیقی، تولید آلبوم شیوع ویروس کرونا با توجه به تعطیلی کنسرت

های  جای تولید آلبوم توجهی پیدا کرد، به همین دلیل در این دوره هنرمندان به کاهش قابل

ونی ها در کشور نیز مؤید فز آمار تولید تک آهنگها را روانه بازار کردند. آهنگموسیقایی، تک

، تعداد 99های موسیقی هستند. بر اساس آمار، سال  ها به نسبت آلبومآهنگگرفتن تولید تک

گیری نسبت به سه سال پیش مواجه بوده و بر  آهنگ توسط هنرمندان با رشد چشمتولید تک

 ۳057) 9۸  آهنگ تولید و عرضه شده است. این رقم در مقایسه با سالتک 4514این اساس 
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(. این روند در 1400، 1گیرد )ایسنا ( قرار می1۲6۸) 96( و سال ۲460) 97ال آهنگ(، ستک

که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز  نحوی هم ادامه پیدا کرد؛ به 1400سال 

 (.1400، ۲ماه اول این سال صادر کرد )خبرگزاری صداوسیما 6آهنگ را در تک ۲۲00بیش از 

 ی موسیقیتولید خانگی و غیررسم

های جمعی ایجاد شد و  هایی که در فعالیت در دوره شیوع ویروس کرونا با توجه به محدودیت

ترویج فعالیت در فضای مجازی، نوعی از تولید موسیقی که به تولید خانگی، غیررسمی و یا 

زیرزمینی موسیقی اشاره دارد در کشور تشدید شد. تولیدات غیررسمی و زیرزمینی موسیقایی که 

شوند، خارج از جریان رسمی موسیقی کشور قرار دارند و معموالً  در استودیوهای خانگی ضبط می

کنند. این نوع از تولید به دنبال اخذ مجوز از  ای و در استاندارد جهانی تولید نمی تولیدات حرفه

د توجهی از تولید موسیقایی در کشور را به خو مجراهای رسمی نیست و معموالً هم سهم قابل

دهد. پیروز ارجمند در مورد سهم تولید زیرزمینی و خانگی موسیقی در صنعت  اختصاص می

صورت گرفت، مشخص شد که حدود پنج هزار  1۳91در پژوهشی که سال »موسیقی ایران گفت: 

ها  اند. در آن سال سهم آن اند و از مجاری رسمی مجوز نگرفته قطعه زیرزمینی موسیقی تولید شده

میلیارد تومان در صنعت موسیقی بود. این در حالی بود که  15ادی چیزی نزدیک به از نظر اقتص

 7تا  6در آن سال، سهم بودجه جشنواره موسیقی یک میلیارد تومان، بخش تولیدات رسمی بین 

میلیارد تومان بود. هرچند موسیقی زیرزمینی در تولید  ۳0میلیارد تومان و بودجه حوزه هنری 

 «.اعتنا نیست توجهی دارد، اما مدل دائمی قابل ن موسیقی سهم شایا

 المللی در تولید آثار موسیقایی همکاری بین

های موسیقایی را تسریع کرده است که  سابقه نوعی از رویه ای بی قرنطینه جهانی به شیوه

کردند. یک مثال خوب در این زمینه  های عادی به این سرعت ظهور پیدا نمی مطمئناً در زمان

هایی را با هم در فضای مجازی ضبط و اجرا  تکارات هنرمندانی است که از راه دور آهنگاب

نامیده « 4های موسیقی شده شیوهسازی جهانی مجازی»( این پدیده را ۲0۲1) ۳کردند. جابویسکا

های  است، که اشاره به توانایی ضبط موسیقی از راه دور توسط هنرمندان فراتر از محدودیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 https://www.isna.ir/news/1400052416693/ 
2 https://www.iribnews.ir/00DcY9 
3 Barbara Jabłońska 
4 The globalized virtualization of music practices 
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نی دارد. در این دوره، بعضی از خوانندگان و نوازندگان ایرانی این فرصت را پیدا زمانی و مکا

سازان و نوازندگان خارج از کشور  کردند تا با استفاده از فضای مجازی کارهای مشترکی با آهنگ

ای ارتباطی شکل گرفت که در آن افرادی از کشورهای مختلفی  داشته باشند؛ شبکه

صدا شوند. برای نمونه، پیروز ارجمند کاری مشترک با  مشترک همتوانستند در فضایی  می

ای ایتالیایی در فضای مجازی ضبط کرد. خواننده در ایتالیا، نوازنده در ایران و صدابردار  خواننده

ها در فضایی مشترک به اسم فضای مجازی قطعه موسیقایی  در جای دیگری بود؛ باوجوداین، آن

نامد.  می« تنها بودن با هم»( این پدیده را ۲0۲1) 1اجاکیانمشترکی ضبط کردند. آرام ب

های موسیقی را  شکل و ماهیت شیوه« فاصله اجتماعی»توان گفت که واژه  دیگر، می عبارت به

اگر مشکالت پهنای باند حل شود در بحث »زعم محمدعلی مرآتی:  به .بازتعریف کرده است

توان در ارتباطات  در موسیقی بسیار باالست و میالمللی کارایی اینترنت  اجراهای مشترک بین

 «.المللی از مزایای آن بهره برد بین فرهنگی و بین

 توزیع 

 ها در دوره کرونا وضعیت برگزاری کنسرت

توان به این نتیجه رسید که بیشترین سهم و بهره  با تحلیل وضعیت مالی صنعت موسیقی می

های هاست. در دهه ه چندین برابر سایر بخشها اختصاص دارد ک صنعت موسیقی به کنسرت

دی  بیشترین سهم در صنعت موسیقی به نوار کاست، لوح فشرده و سی 1۳۸0تا  1۳60

شمار  1۳97این موضوع تغییر کرد، به حدی که در سال  1۳90اختصاص داشت، اما در دهه 

تقبال از سایر هزار سانس در کشور رسید. یکی از تبعات آن کاهش اس 9های کنسرت به سانس

های موسیقی در کشور یک میلیون  از این، آلبوم های عرضه آثار موسیقایی است. تا پیش  سبک

تا  15ترین حالت یک آلبوم پرفروش نزدیک به  بینانه نسخه فروش داشتند، اما امروزه در خوش

ایران از دهنده تغییر مدل درآمدی در صنعت موسیقی  هزار نسخه فروش دارد. این امر نشان ۲0

هاست. در این زمینه پیروز ارجمند در مورد تبعات گسترش  های موسیقی به کنسرت آلبوم

در شرایطی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و »ها گفت:  ویروس کرونا بر برگزاری کنسرت

ترین راه کسب درآمد در  ها اعمال شدند، برگزاری کنسرت، که اصلی فاصله اجتماعی و قرنطینه

 «.وسیقی ایران است، با مشکل مواجه شدصنعت م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Aram Bajakian 
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های اولیه هنرمندان فعال در حوزه موسیقی  ، یکی از پاسخ19-گیری کووید در دوره همه

این بود که اجراهای خود را به فضای آنالین منتقل کنند. این امر به هنرمندان این امکان را داد 

ن فعالیت خود را فراتر از بحران که با طرفداران و مخاطبان خود در ارتباط باشند و همچنی

های  ها و جشنواره در بسیاری از موارد مشاهده شد که کنسرت(. Gu et al, 2021)توسعه دهند 

 Quartz, 2020; Swarbrick, 2021; Vandenbergهای آنالین منتقل شدند ) موسیقی به پلتفرم

et al., 2021 .)ین برای مخاطبان مختلف از های آنال چنین رویدادهایی اغلب از طریق پلتفرم

صورت زنده پخش  ها نفر در سراسر جهان به های کوچک تا هزاران یا حتی میلیون گروه

الین  هایی به نام کنسرت آن در کشور ایران نیز برنامه(. Palamar & Acosta, 2021)شدند  می

ام شد. برخی دیگر ها بدون دریافت هزینه بود و به شکل رایگان انج برگزار شد که بسیاری از آن

ها هم که فروش بلیت داشت که البته هر دو مورد دارای ایرادات و اشکاالتی بود.  از آن

کارها در کشور وجود ندارد.   گونه هایی برای انجام این ترین اشکال این است که زیرساخت ابتدایی

ین داشت. مردم توان کنسرت آنال با اینترنت کم کیفیت نمی» کاوه خورابه در این زمینه گفت:

که قطعی مکرر  تمایلی ندارند که هزینه بلیت یک کنسرت آنالین پرداخت کنند، درحالی

عبدالحسین  «.درستی استفاده کنند اینترنت مانع از این شود که بتوانند از محتوای آن به

ترنت مختاباد نیز دلیل اینکه تمایلی به برگزاری کنسرت آنالین نداشته است را سرعت پایین این

 های مکرر آن بیان کرد. در ایران و قطعی

یکی دیگر از »گونه بیان کرد:  های آنالین را این پیروز ارجمند مشکالت دیگر کنسرت

گشت. برای نمونه، کنسرت همایون شجریان  های برخط به صدابرداری بازمی مشکالت کنسرت

رای کنسرت همایون شجریان ها را داشت. ب با رهبری بردیا کیارس یکی از بدترین صدابرداری

ها بسیار  برداری شنید. تصویر شد، اما مخاطب فقط صدای چهار ساز را میارکستر ملی اجرا می

های برخط حتی برای خواننده بزرگ و توانمندی  کنسرتروح، و صداوسیمایی بود.  تخت، بی

های  سرتهای صداوسیما بر کن نظیر شهرام ناظری هم شکست خوردند، زیرا اعمال ممیزی

گونه که در تلویزیون ساز را  برای نمونه، همانها شد.  برخط مانع از ارائه باکیفیت این کنسرت

ها کیفیت تصویری مطلوبی  دهند، در پخش برخط نیز ساز را نشان ندادند و کنسرت نشان نمی

د و ان ها حتی به محتوای کنسرت نیز کشیده شده نداشتند. نکته دیگر این است که این ممیزی

. از سوی دیگر تعداد «مثالً به شهرام ناظری گفته شده است که فالن قطعه موسیقی را اجرا کند

هایی که در انتخاب افراد برای کنسرت آنالین وجود داشته  دیگری از کارشناسان به سوگیری
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اند و به نبود فرصت یکسان برای همه هنرمندان برای استفاده از این بستر  است اشاره کرده

در انتخاب بسیاری از هنرمندان باید توافق »اند. کاوه خورابه در این زمینه گفت:  شاره کردها

ها معترض بودند چراکه برای حضور  شد چون برخی نسبت به این انتخاب جمعی انجام می

 «.ها استقبال چندانی نشد هرروی از آن هایی وجود داشت اما به افرادی خاص رانت

ها در شرایطی رخ داد که به  سیقی به دلیل عدم برگزاری کنسرترکود شدید در صنعت مو

های حضوری وجود داشت.  نظر برخی از کارشناسان امکان اتخاذ تمهیداتی برای برگزاری کنسرت

سوم  هایی با یک های صورت گرفته برای برگزاری کنسرت رغم پیگیری علی»زعم شهرام صارمی؛  به

های روباز گزینه  کنسرت «.مسئول از این اقدام حمایت نکردندکدام از نهادهای  ظرفیت، ولی هیچ

ها وجود داشت، باوجوداین به نظر عبدالحسین  دیگری هستند که در ظرفیت استفاده از آن

یکی از اتفاقات عجیب این دوره این بود که تنها در کیش کنسرت در فضای باز برگزار »مختاباد؛ 

 «.روباز در سایر شهرهای کشور هم وجود داشتکه امکان برگزاری کنسرت  شد، درحالی

 عرضه موسیقی در فضای مجازی

کند. اصطالح دیجیتال اغلب  تر می ها راحت عصر دیجیتال زندگی انسان را در همه جنبه

شود. این سهولت در  عنوان ظهور شبکه اینترنت یا فناوری اطالعات و ارتباطات شناخته می به

در این عصر یک فضای   (Zhao et al, 2020).یر داشته استتوسعه صنعت موسیقی نیز تأث

دانان قرار گرفته است. از طریق فضای  مرز برای عرضه آثار موسیقایی در اختیار موسیقی بی

ویژه برای  توانند آزادانه آثار خود را توزیع کنند، این مسئله به دیجیتال هنرمندان موسیقی می

گذارند بیشتر حائز اهمیت  نیای موسیقی را پشت سر میهای اول حضور در د افراد که تجربه

در این شرایط هنرمندان باید خود را به چالش  (Zhao et al, 2020; Jabłońska, 2021).است

شان  ای برای عرضه کارهای موسیقایی های تازه بکشند تا با استفاده از خالقیت و فناوری محیط

مینه استفاده از فضاهای جایگزین برای انتشار آثار محمد سریر در ز (Sahid, 2020).ایجاد کنند

ها  خواهند آن در شرایط کنونی بین کسانی که کارهای موسیقایی دارند و می»موسیقایی گفت: 

را عرضه کنند با مردمی که مخاطب این آثار هستند، قطع ارتباط شده است. در این شرایط به 

ها فرستاده شوند. اگر بتوانیم این  واسطه آن ت بهها و اطالعا خطوط جایگزینی نیاز است که پیام

عرضه آثار «. کند امکانات را فراهم کنیم موسیقی در کشور ما از بحران رهایی پیدا می
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موسیقایی در وب تا پیش از شیوع کرونا نیز وجود داشته است، اما با شیوع ویروس کرونا و به 

 علت شرایطی که ایجاد شد، این رویه تشدید شد.

هاست. در  رد دیگر در زمینه عرضه موسیقی در فضای مجازی استفاده از ظرفیت پلتفرممو

هایی که  اند، پلتفرم های جدیدی به حوزه موسیقی وارد نشده رغم اینکه پلتفرم دوره کرونا، علی

اند، اما هنوز در کشور ما  اند فعالیت بیشتری پیدا کرده از این نیز در این حوزه فعال بوده پیش 

در کشور ایران نیاز به ایجاد »زعم پیروز ارجمند؛  بهاند. ه استاندارد جهانی در این زمینه نرسیدهب

های قوی موسیقی وجود دارد که بتوانند زمینه فروش قانونی آثار موسیقایی را فراهم  پلتفرم

د و برای ها از دست نرو رفت در دوره کرونا فرصت استفاده از پلتفرم هرچند که انتظار میکنند. 

حال، در این  نمونه، پرتالی نظیر آمازون برای عرضه و فروش آثار موسیقایی فراهم شود؛ بااین

ها  کاوه خورابه نیز مشکالت ناشی از عدم استفاده از پلتفرم «.زمینه اقدام خاصی صورت نگرفت

شد که  های موسیقایی باعث کارگیری پلتفرم در کشور ما به عدم به»گونه شرح داد:  را این

که ما باید با  صنعت موسیقی نتواند از امکانات فضای مجازی بهترین بهره را ببرد، درصورتی

هایی را برای عرضه آثار  گرفتیم پلتفرم خودانتقالی و خودتصحیحی و بازخوردهایی که می

 «.کردیم موسیقایی ایجاد می

ها در حوزه سلبریتیهیکی از پیامدهای انتشار آثار موسیقایی در فضای مجازی ظهور خرد

موسیقی بود. هنرمندان آثارشان را در صفحات اینستاگرامی انتشار دادند و توانستند با 

خواستند برای آثار  مخاطبانشان ارتباطی دوسویه پیدا کنند. بسیاری از جوانانی که می

تشر های اجتماعی من شان مخاطب جهانی پیدا کنند محتوای موسیقایی را در شبکه موسیقایی

کردند. از سوی دیگر، استفاده از این فضا این فرصت را به این افراد داده تا فارغ از فرایند 

طوالنی مجوز گرفتن به عرضه آثار موسیقایی بپردازند. داریوش طالیی پیامدهای 

حضور در فضای مجازی »گونه بیان کرد:  سازی در حوزه موسیقی را اینسلبریتی خرده

شبه یا  نیز به همراه داشت که یکی از این موارد ظهور هنرمندان یک های متنوعی را آسیب

ها در حوزه موسیقی است که با عرضه آثارشان در فضای مجازی به دنبال کسب سلبریتیخرده

کنند از کیفیت   شبه عرضه می شهرت هستند. معموالً هم آثاری را که در این فضا هنرمندان یک

 «.کننده هستند شدن و جذب دنبالی دیدهاند و تنها برا بهره الزم بی

هایی که دارند احساس  کننده سبب دنبال  های هنرمندنما در این فضا بهسلبریتیخرده

دهند که در  دهد و برای همین، رفتارهایی از خودشان بروز می ها دست می بودن به آنسلبریتی
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عبداهلل بیچرانلو پیامدهای زا باشد؛  تواند برای حوزه موسیقی کشور آسیب مدت می طوالنی

ها موسیقی و سلبریتیهدف اصلی این خرده»سلبریتی را برای فرهنگ چنین شرح داد:  خرده

های قمار و یا ارجاع به مصرف کاال یا برندی خاص  بندی و تبلیغ وبگاه فرهنگ نیست، بلکه شرط

ممکن است تأثیراتی  دهند است. رفتارهایی که این افراد از خودشان در فضای مجازی بروز می

سلبریتی در فضای منفی بر نسل نوجوان و جوان داشته باشد. بنابراین، تبعات گسترش خرده

سازی، توان به سطحی توان گسترده ارزیابی کرد که از آن جمله می مجازی را می

شدن هنر اشاره کرد. از سوی دیگر، آنچه در فضای سازی و تجاری پسندشدن، کاالیی عامه

-دهد ایجاد تراکم های اجتماعی برای تولید و مصرف موسیقی رخ می و استفاده از شبکه مجازی

شناختی این است که برای نمونه در حوزه موسیقی ذائقه افراد شناختی است. منظور از تراکم

 «.دیگر نتواند سره و ناسره و هنر و غیر هنر را تشخیص دهد و از آن استفاده کند

 آموزش

 های موسیقی گاهتعطیلی آموزش

های بهداشتی متعاقب آن، آموزش موسیقی  و رعایت پروتکل 19-به دنبال شیوع اپیدمی کووید

در سراسر جهان مسیری متفاوت پیدا کرد. در کشور ایران نیز یکی از اولین اقداماتی که در 

 صورت گرفت تعطیلی 1۳9۸همان روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا در کشور در اسفندماه 

ها بود. شهرام صارمی، کارشناس  های موسیقی و دانشگاه های آموزشی نظیر آموزشگاه مکان

آموزشگاه  ۳00تعطیلی نزدیک به »موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از 

با توجه طوالنی »وی سخن گفت. به نظر « کننده و هنرجو موسیقی به دلیل نداشتن مراجعه

ها  رسد که تعداد زیادی از این آموزشگاه آینده به نظر میشدن وضعیت و مشخص نبودن 

در همین راستا محمد سعید شریفیان  «.توانند دوباره به فعالیت خود ادامه دهند گاه نمی هیچ

ها در  فعالیت آموزشگاه»گونه بیان کرد:  ها در دوره اپیدمی کرونا را این فعالیت محدود آموزشگاه

کردند و برخی دیگر  ها یک یا دو روز در هفته کار می برخی از آن این دوران بسیار محدود شد و

ها را  در این زمینه کاوه خورابه نیز مشکالت تعطیلی آموزشگاه «.اند شده برای همیشه تعطیل

های  های موسیقی باعث تعطیلی حمایت مادی و معنوی از آموزشگاه عدم»گونه ارزیابی کرد:  این

 «.تعداد زیادی از افراد فعال در این حوزه منجر شد ای شد که به بیکاری گسترده
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زعم برخی از  های موسیقی در کشور ما در شرایطی ادامه پیدا کرد که به تعطیلی آموزشگاه

های بهداشتی وجود داشت.  کارشناسان امکان استفاده از آموزش حضوری موسیقی با رعایت پروتکل

های موسیقی معموالً تک نفرِ برگزار  کالس»ست: در این زمینه نظر شهرام صارمی به شرح زیر ا

شوند و در آن یک معلم و یک شاگرد حضور دارند به همین دلیل امکان رعایت کامل  می

ها وجود دارد.  کننده( در آن های بهداشتی )ماسک، فاصله اجتماعی، ماده ضدعفونی پروتکل

های  اما ستاد مقابله با کرونا حمایتهای هنرمندان و اساتید موسیقی  رغم پیگیری باوجوداین، علی

در  «.های موسیقی انجام نداد تا بتوانند در این مقطع به فعالیت خود ادامه دهند الزم را از آموزشگاه

اش را  محمد سعید شریفیان تجربههای بهداشتی  مورد کارآمدی آموزش حضوری با رعایت پروتکل

سازی داشتم که همه افراد  آهنگ  نفره 7تا  6های  سمن مسترکال»گونه بیان کرد:  در این زمینه این

ها کولر وجود  کردند. در این کالس از یک متر در آن حضور پیدا می  با ماسک و رعایت فاصله بیش

 «.شود و تاکنون مشکل خاصی وجود نداشته است ی هوا انجام می دارد و تهویه

 ها وضعیت آموزش مجازی در دانشگاه

های گوناگون باعث تغییر در آموزش  یروس کرونا افزایش استفاده از تکنولوژیتا پیش از شیوع و

و بسیاری از کشورهای ( Kesendere et al, 2020هایی جدید برای آن شده بود ) و ایجاد فرصت

عنوان یک بخش اساسی از آموزش در عصر جدید پذیرفته بودند، به  یافته تکنولوژی را به توسعه

برداری از ظرفیت تکنولوژی در شرایط بحران  ادگی بیشتری برای بهرهها آم همین دلیل آن

رسد در کشور ما در زمینه پذیرش تکنولوژی  منظور آموزش مجازی داشتند. اما به نظر می به

در کشور » گونه که پیروز ارجمند بیان کرد؛ ای متفاوت طی شده است. که آن برای آموزش رویه

ومت وجود داشت و اگر کرونا نیامده بود آموزش عالی و ما در برابر آموزش آنالین مقا

ارجمند در بخش  «.شدند قدم نمی گاه برای این تحول آموزشی پیش وپرورش هیچ آموزش

گونه  های آغازین شیوع ویروس کرونا را این دیگری از سخنانش وضعیت آموزش مجازی در ماه

ها دچار اختالل ارتباطی با دانشجویان  های اول شیوع ویروس کرونا دانشگاه در ماه»شرح داد: 

های الزم برای آموزش آنالین  روز نشده بودند و زیرساخت ها هنوز به شدند. در این مقطع سامانه

ها متقاعد شدند  های بعدی وضعیت آموزش بهبود پیدا کرد و دانشگاه وجود نداشت. اما در ترم

در این زمینه محمدعلی مرآتی  «.فاده کنندروزتری برای آموزش آنالین است های به که از پلتفرم

های آغازین شیوع ویروس کرونا  نیز در مورد تجربه ناموفق آموزش مجازی موسیقی در ماه
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ها برای آموزش برخط در اختیار استادان قرار داده بودند امکانات  هایی که دانشگاه پلتفرم»گفت: 

های با حجم سنگین امکان بارگذاری فایلالزم برای آموزش باکیفیت را نداشتند؛ برای نمونه، 

های بعدی آموزش عالی در کشور ما توانسته است سازگاری  اما در ترم«. ها وجود نداشت در آن

 بیشتری با آموزش در فضای مجازی پیدا کند.

کنند و  در آموزش آنالین مربیانی که از بسترهای مختلف برای آموزش آنالین استفاده می

تری در انتقال مواد  گیرند عملکرد موفق تری را در آموزش در پیش می نههای نوآورا شیوه

 ,Hash, 2020; Kesendere et al, 2020; Senol Sakin)آموزشی به هنرجویان موسیقی دارند 

های تدریسش را در دانشگاه استفاده  در این زمینه محمدعلی مرآتی دلیل موفقیت شیوه. (2021

شیوه تدریس من در دانشگاه موفق بود زیرا »تلف اعالم کرد و گفت: افزارهای مخ ترکیبی از نرم

کردم روند کاری دانشجو را  کردم و کوشش می زمان استفاده می از چند پلتفرم به شکل هم

افزارهای تلفن  های مکمل نظیر نرم روش. برای نمونه، استفاده از یادگیری مباحث پیگیری کنم

افزارهای دیگر  های آموزشی و استفاده از نرم ی بارگذاری فایلاپ و تلگرام براهمراه مثل واتس

کردن  نظیر اسکای روم و گوگل میت برای آموزش برخط نیز توانسته است تا حدودی به برطرف

کنند که با  ( توصیه می۲0۲0و دیگران ) 1در این زمینه کسندلر«. مشکالت آموزشی کمک کند

توان گفت که برای آموزش مطلوب  کنیم، می میتوجه به اینکه در عصر تکنولوژی زندگی 

تر است. بنابراین در آموزش موسیقی  سازهای موسیقی استفاده از روش آموزش ترکیبی مناسب

ها را به آموزش برخط و  های مختلفی استفاده کرد که داریوش طالیی آن توان از شیوه می

علت  در این دوره، استادان به»بندی کرد:  شده تقسیم های ضبط آموزش با استفاده از فایل

فرستادند.  صورت فایل برای هنرجویان می کردند و به مشکالت اینترنت، درس را ضبط می

شدند. در ارتباط تر ضبط و ارسال می هایی بود که پیش صورت فایل درواقع، بخشی از تدریس به

کاتی در مورد های تکمیلی و ن گرفت، توصیه صورت برخط در کالس شکل می مستقیمی که به

 «.شدند شده بیان می های ضبط فایل

 ها مسائل و مشکالت آموزش و مجازی دانشگاه

ترین مشکالت آموزش مجازی در کشور به شکاف دیجیتال مربوط است. پهنای باند  یکی از مهم

های مکرر اینترنت باعث مشکالتی در آموزش مجازی موسیقی و  پایین و قطعی محدود، سرعت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Yiğitcan Kesendere 
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( بیان ۲0۲1) 1طور که سنول ساکین اند. همان ر ارتباط بین هنرجو و استاد شدهاختالل د

های  افزار و کمبود برنامه کند مشکالت فنی مربوط به اینترنت، کمبود کامپیوتر و سخت می

( نیز مؤید این ۲0۲0) ۲شوند. نتایج پژوهش نیکولز کاربردی باعث اختالل در آموزش آنالین می

 اند. آموزان در این دوره با نابرابری در آموزش مواجه شده اری از دانشنکته هستند که بسی

شود آموزش  آموزش برخط موسیقی مسائل و مشکالت متعددی را در پی دارد که باعث می

فرسا باشد. محمد سعید شریفیان در این زمینه گفت:  دادن به این شیوه بسیار سخت و طاقت

علت عدم حضور فیزیکی و نبود  زی این است که، بهترین مشکالت آموزش مجا یکی از مهم»

ای که در آموزش  کند. نکتهارتباط چهره به چهره بین استاد و هنرجو، تمرکز افراد کاهش پیدا می

شد در آموزش مجازی باید چند بار تکرار شود. این مسئله در  بار گفتن منتقل می حضوری با یک 

مراتب دشوارتر است و نیاز به تالش و زحمت  تدریس دروس عملی مانند تدریس سازها به

( از این یافته حمایت ۲0۲0در این زمینه نتایج پژوهش کسندلر و دیگران )«. بیشتری دارد

های کاربردی دارند و یا حاوی مفاهیم  کنند که آموزش آنالین برای دروسی که نیاز به مهارت می

محدوده دید در کالس »عم محمدعلی مرآتی؛ ز تری هستند، ناکافی است. از سوی دیگر به انتزاعی

دهد و  کند، صفحه رایانه یا تلفن همراه تنها بخشی از محیط را نشان می برخط کاهش پیدا می

 «.صورت کامل منتقل نشوند درستی و به شود مواد آموزشی به همین باعث می

نشجویان علمی در ارتباط آنالین با دا شده اعضای هیئت عالوه بر همه مشکالت بیان

ها مانع از  رسد مواردی نظیر غیبت هنرجویان و کاهش انگیزه آن مشکالتی دارند زیرا به نظر می

در این زمینه محمد سعید شریفیان  .(Senol Sakin, 2021)شوند  تحقق اهداف آموزشی می

درستی جا نیفتاده است، در این  متأسفانه به علت اینکه آموزش مجازی در کشور ما به»گفت: 

از  «.اند، برخی دانشجویان در یادگیری مباحث جدی نیستند ها برخط شده دو سال که دانشگاه

آموزش برای هنرجویانی که مباحث مقدماتی را »زعم محمدعلی مرآتی؛  سوی دیگر به

تر از آموزش به مبتدیانی است که اولین  اند و تا حدودی به این حوزه تسلط دارند آسان گذرانده

گذارند. آموزش مباحث به افراد مبتدی در فضای  دگیری موسیقی را پشت سر میهای یا تجربه

( ۲0۲0در این زمینه کسندلر و دیگران ) «های بسیاری دارد. مجازی کار دشواری است و چالش

های آموزش آنالین در آموزش به  اند که چالش ( بر این نکته تأکید کرده۲0۲0و سنول ساکین )

 تر و بیشتری نمایان هستند. صورت محسوس تر به یندانش آموزان مقاطع پای
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ajda Şenol Sakin 
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 مصرف

 مجازی شدن مصرف موسیقی

( در زمینه بررسی وضعیت 1۳99آمارهای منتشرشده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات )

های اجتماعی در دوره  گذران اوقات فراغت مردم در ایام کرونا بیانگر این است که مصرف رسانه

های اجتماعی  اند که مصرف رسانه درصد از مردم اعالم کرده 40ته است. حدود کرونا افزایش یاف

ها در دوره کرونا بیشتر شده است. این مسئله بیانگر این است که شیوع ویروس کرونا  نزد آن

های اجتماعی و  ها و حضور در اجتماعات شده است و فعالیت در رسانه باعث حذف آیین

مزایای مجازی شدن مصرف  ن شده است. عبدالحسین مختابادارتباطات انتقالی جایگزین آ

در فضای مجازی، دسترسی مردم به آثار هنرمندان شاخص »گونه بیان کرد:  موسیقی را این

های جریان اصلی نظیر رادیو و تلویزیون در  تر شده است؛ به همین علت، انحصار رسانه آسان

توان یوتیوب را مثال زد که  رای نمونه، میدهی به ذائقه مخاطبان از بین رفته است. ب شکل

های پیشین دسترسی پیدا  های دهه توان به تمام کنسرت آرشیوی موسیقایی است و در آن می

ای  های برابر در مصرف رسانه اند که فرصت های اجتماعی نظیر یوتیوب باعث شده کرد. رسانه

وانند به محتواهای موسیقایی غنی در ترین نقاط کشور نیز بت ایجاد شوند و افراد در دورافتاده

ترین مزایای فناوری اطالعات  سطوح محلی، ملی و جهانی دسترسی پیدا کنند. بنابراین، از اصلی

 «.عدالت و آزادی نسبی در دسترسی به محتوا اشاره کردتوان به  می

 کنندگان به فضای دیجیتال را به سمت حضور در این ترین مصرفمیلحتی بی 19-کووید

عبداهلل بیچرانلو پیامدهای این مسئله را آیین  (Giordani & Rullani, 2020) .دهد فضا سوق می

شدن موسیقی در دوران کرونا شدن و دیجیتال انتقالی»زدایی از مصرف موسیقی مطرح کرد: 

شدن  اند. در دوره کرونا، انتقالی شده  های اجرا حذف نسبت به گذشته تشدید شد و عمالً صحنه

هایی است که دوربُرد هستند و  سیقی به معنای استفاده گسترده از فضای مجازی و رسانهمو

ها و شرایط  ها، موقعیت گیرد. در شرایط کرونا آیین ها صورت می مصرف موسیقی از طریق رسانه

اند. اگر اجرای ای مواجه شده هاست با تحوالت گسترده گوناگونی که عواطف انسان درگیر آن

های آیینی  شود ویژگی زدایی میکه از آن آیین مثابه آیین در نظر گرفته شود، وقتی موسیقی به

اند باعث  هایی که همراه با مصرف موسیقی بوده روند. عدم حضور در آیین موسیقی از دست می

شدن به قالب اصلی مصرف موسیقی  شود در زندگی حالت یکنواختی به وجود بیاید. مجازی می

وی معتقد «. رف بدل شده و این شکل عمده دریافت موسیقی نزد مردم استاز بارگیری و مص
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است که برای رسیدن به رویکردی متعادل نیاز است که ارتباطات آیینی و ارتباطات انتقالی 

اگر بین ارتباطات آیینی و انتقالی تعادل و توازنی وجود داشته »مکمل یکدیگر به کار بروند: 

 «.شود. ارتباطات انتقالی و ارتباطات آیینی مکمل یکدیگرند حاصل میباشد، بهترین نوع کارایی 

 شدن مصرف موسیقی جهانی

شدن فزاینده زمان و مکان و ادغام تدریجی کمابیش آگاهانه مردم  فرایند فشرده 1شدن جهانی

ها در خصوص  ملت ـدر این فرایند، مفروضات سرزمینی و دولت  .جهان در این فرایند است

ای گوناگون ازجمله در زمینه فرهنگ و تولید و مصرف موسیقی به چالش کشیده ه پدیده

توانند به دنبال آثار موسیقایی که واقعاً با ذائقه  اند. اکنون، مخاطبان موسیقی آزادتر می شده

ی پدیده  کننده تواند تقویت می این (Zhao et al, 2020).ها مطابقت دارد بگردند آن

 تر به محتوای موسیقی باشد تر و جهانی از طریق دسترسی گستردهچیزخواری موسیقی  همه

.(Jabłońska, 2021)  :شدن در مصرف موسیقی باعث  جهانی»پیروز ارجمند در این زمینه گفت

 «.تری برای شنیدن و مخاطبان جدید و با کمیت زیاد به وجود بیایند شده که حوزه گسترده

 1۳60های  در دهه»گونه شرح داد:  قی در ایران را اینشدن مصرف موسی عبداهلل بیچرانلو جهانی

گرفت و مصرف  تولید و مصرف موسیقی بیشتر در درون مرزهای کشور صورت می 1۳70و 

ای، این  واسطه تحوالت فاورانه و رسانه فرهنگی و جهانی کمتر بود، اما امروزه به میان

شده است که مصرف موسیقی در اند. همین مسئله باعث  رفته های مرزی از میان  محدودیت

هایی که در جوامع دیگر تولید  کشور ما تنها به موسیقی ایرانی محدود نباشد و از موسیقی

( با عنوان 1۳99برای نمونه، نتایج پژوهش بیچرانلو و اقبالی )«. شود استقبال به عمل آید می

مؤید این نکته است که « ای بررسی دالیل اقبال نوجوانان و جوانان ایرانی به موسیقی پاپ کره»

قدرت، سرعت و شدت موج  1۳90های اجتماعی در دهه  ها و شبکه رسان با شتاب توسعه پیام

ای به موجی گسترده در میان  پاپ بسیار افزایش پیدا کرده تا آنجا که طرفداری از پاپ کره کی

( 1۳۸6ژوهش فاضلی )جوانان و نوجوانان ایرانی تبدیل شده است. این در حالی است که نتایج پ

تولیدات  1۳۸0دهد که تا پیش از دهه  نشان می« شناسی مصرف موسیقی جامعه»با عنوان 

های هندی،  رنگی در ذائقه موسیقایی ایرانیان داشتند. در آن دوره، موسیقی المللی نقش کم بین

موضوع هم شد که علت اصلی این  ترکی، امریکایی و عربی به میزان ناچیزی در ایران مصرف می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اند. در  های جغرافیایی و فرهنگی در آن نقش داشته شدن نیست؛ بلکه مجاورت پدیده جهانی

شدن مصرف موسیقی تشدید  دوره کرونا با توجه به حضور بیشتر مردم در فضای مجازی جهانی

داده، حضور مردم در فضای  واسطه تحوالت رخ در دوره کرونا، به»زعم داریوش طالیی؛  شد. به

های اجتماعی افزایش پیدا کرد و متعاقب این مسئله، امکانی برای افراد فراهم  ازی و رسانهمج

دادن به  های خارجی که تا پیش از کرونا فرصت گوش شد تا از طریق فضای مجازی با موسیقی

 «.ها را نداشتند آشنا شوند آن

 نقش موسیقی در بهبود روحیه مردم

با مشکالت متعددی نظیر ترس از ویروس، افزایش استرس به  در دوره شیوع ویروس کرونا مردم

گذاری اجتماعی، مرگ اطرافیان، کاهش درآمد و یا بیکاری، کار در خانه و  دلیل اقدامات فاصله

های  مراقبت از فرزندان و عدم اطمینان از آینده و انزوای اجتماعی مواجه بودند. نتایج پژوهش

ین دوران بر سالمت روان، مانند افزایش سطح اضطراب، مختلف شواهدی از تأثیرات منفی ا

 Dagnino etاند ) افسردگی، احساس تنهایی، کاهش تمرکز و اختالل در کیفیت خواب ارائه داده

al, 2020; Dawel et al, 2020; Groarke et al, 2020; Hur et al, 2020; Rossi et al, 2020; 

Hoffart et al., 2020 کرد  دوره برای افراد نقش مسکن و دارویی را ایفا می(. موسیقی در این

اند  کرد. در واقع، چندین مطالعه نشان داده ها ممکن می که تحمل این شرایط سخت را برای آن

وخو، کاهش احساسات منفی نظیر اضطراب،  که گوش دادن به موسیقی به آرامش، بهبود خلق

 ;Fink et al, 2021; Martínez-Castilla et al, 2021)کند  افسردگی و احساس تنهایی کمک می

Vidas et al, 2021; Krause et al, 2021; Daffern et al., 2021; MacDonald et al., 2021; 

Ziv, 2022; Morgan-Ellis, 2021) . موسیقی یک حامی ضروری برای زندگی در انزوا و ابزاری

دادن به  گوش (Martín, 2021).ستقدرتمند برای خودتنظیمی هیجانی و رهایی از تنهایی ا

تواند یک استراتژی مؤثر برای تنظیم عاطفه باشد که منجر افزایش استقامت افراد  موسیقی می

شود که؛  در مواجهه با شرایط سخت شود. عبداهلل بیچرانلو در این زمینه این نکته را متذکر می

و روح آدمی دارد، باعث  هابا کنترلی که موسیقی بر بدن یعنی عواطف، احساسات، عصب»

محمدعلی مرآتی نیز به  «.شود تحمل و شکیبایی افراد در برابر شرایط دشوار بیشتر شود می

هرچقدر استفاده از موسیقی هدفمندتر »گونه شرح داد:  استفاده هدفمند از موسیقی را این

افراد با شود. اگر  باشد، تأثیرگذاری موسیقی در ارتقای روحیه شنوندگان آن بیشتر می

های موسیقی را به چه  های موسیقی آشنایی داشته باشند و بدانند که هنرمندان قطعه سبک
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گیرد که باعث  اند، آن وقت استفاده هدفمند از موسیقی شکل می علت و مناسبتی ساخته

داریوش  «.شناسانه موسیقی در این دوران ارتقا پیدا کند کاوانه و روان شود کارکرد روان می

عنوان کاربردهای آن برای ارتقای روحیه جامعه در زمان  نیز از یادگیری موسیقی به طالیی

گردد که  بخش دیگری از کارکرد موسیقی در این دوره به یادگیری آن بازمی»بحران یاد کرد: 

تواند باعث تغییر روحیه افراد شود. کسانی که به یادگیری موسیقی عالقه دارند در دوره  می

مثابه راهی برای تقویت روح و روانشان و جبران خألهای معنایی  گیری موسیقی بهکرونا از یاد

 «.شان استفاده کردند زندگی

عالوه بر این، قرار گرفتن منظم در معرض اشعار موسیقی که به یک موضوع خاص 

ار رو، قر دهد. ازاین پردازد، احتمال اینکه افراد اطالعات ارسال شده را بپذیرند، افزایش می می

ویژه  تواند به افراد و به می 19-گرفتن مکرر در معرض موسیقی حاوی اقدامات پیشگیرانه کووید

های جوان کمک کند تا به چنین اقداماتی پایبند باشند و در نتیجه رفتارهای خود را  جمعیت

. در همین راستا عبداهلل بیچرانلو کارکرد موسیقی (Cournoyer Lemaire, 2020)تطبیق دهند 

بستگی اجتماعی به  شود هم موسیقی باعث می» گونه شرح داد: ر سطح کالن مدیریتی را ایند

وجود بیاید. برای نمونه، برای ارتقای روحیه جمعی در زمینه همکاری در مدیریت بحران، مانند 

توان از موسیقی استفاده کرد در این شرایط، از  های بهداشتی، مینامه افزایش اقبال از شیوه

توان موسیقی  ها استفاده کرد. بنابراین، می توان برای اقناع مردم و تغییر نگرش آن قی میموسی

ویژه قشر جوان که  واسطه با عواطف و احساسات مردم، به را ابزار تغییر اجتماعی نامید، چون بی

تواند سرعت  کنندگان اصلی آن هستند، سروکار دارد. به همین علت، موسیقی می مصرف

 «.جتماعی را در جامعه افزایش دهدتغییرات ا

 گیری نتیجه

ها ایجاد کرد باعث  با تغییراتی که در زندگی فردی و جمعی انسان 19-شیوع ویروس کووید

تحوالتی شگرف در حیطه موسیقی در سراسر جهان و در کشور ایران شد. در این دوره بسیاری 

های نوین  یاز پیدا کردند و شریانهای معمول کاری در حوزه موسیقی به بازاندیشی ن از رویه

برای تولید، توزیع، آموزش و مصرف موسیقی ایجاد شدند. در این شرایط با توجه به تعطیلی 

شدند، روند دیجیتال شدن زندگی  صورت حضوری برگزار می رویدادهایی که تا پیش از این به

 19-ییر پیدا کرد. کوویدسازی کامل تغصورت تدریجی در حال رخ دادن بود به دیجیتالی که به

 حال، تأثیر دائمی بر رشد بازار دیجیتال دارد دهنده یک شوک موقت است که بااین نشان
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(Giordani & Rullani, 2020)های دیجیتال در حال  . تا قبل از شیوع ویروس کرونا، فناوری

های  ها در بخش آنها تا حد زیادی استفاده نشده بود. از  گسترش بودند، اما هنوز از پتانسیل آن

دیجیتال شدن از حالت  19-شد اما بعد از شیوع ویروس کووید و کاربردهای خاصی استفاده می

فرعی خارج شد و به گزینه اصلی در صنعت موسیقی تبدیل شد. تجربه موسیقی در کشور ایران 

ستفاده های دیجیتال شدن تا حدود زیادی ا ها از فرصت بیانگر این است که در برخی از حیطه

های اصلی موسیقی در کشور به شمار  های دیگر که ستون شده است، اما بسیاری از حوزه

درستی از مزایای آن بهره  اند روند دیجیتال شدن را نهادینه کنند و به روند هنوز نتوانسته می

های مجازی در سراسر  توان به استفاده از ظرفیت کنسرت ببرند. در این زمینه برای نمونه می

های  خورده تبدیل شد. شکست کنسرت ای شکست دنیا اشاره کرد، که در کشور ما به تجربه

ترین منبع درآمد برای موسیقی  ها اصلی مجازی در کشور ما در شرایطی رخ داد که کنسرت

های  ها نیز وضعیت استفاده از فضای مجازی برای فعالیت کشور هستند. در سایر زمینه

ناکافی، نامطلوب و یا با تأخیر صورت گرفته است. برای نمونه در موسیقایی به همین صورت 

اند  ها نتوانسته هنوز دانشگاه 19-آموزش مجازی بعد از گذشت دو سال از شیوع ویروس کووید

ترین بهره را داشته باشند اتخاذ  های مناسبی را برای آموزش مجازی موسیقی که بیش مدل

ی هم شرایط به همین صورت است، با توجه به اینکه کنند. در عرضه موسیقی در فضای مجاز

اند، عرضه موسیقی  های مجازی در کشور ایجاد نشده تدابیر الزم برای استفاده از ظرفیت پلتفرم

ها سود مادی به همراه ندارد و این فضا  در فضای مجازی توسط هنرمندان شاخص برای آن

هایی شده است که با سلبریتیبه و خردهش ای برای رشد هنرمندان یک بیشتر تبدیل به عرصه

زنند. ریشه برخی از تحوالت دیگر نظیر مجازی  هایشان به موسیقی کشور لطمه می فعالیت

شدن مصرف بیشتر از آنکه به دوره کرونا بازگردد به تحوالتی  شدن مصرف موسیقی و جهانی

اند،  ضای مجازی ایجاد شدهواسطه حضور بیشتر مردم در ف مربوط است که پیش از دوره کرونا به

 ها بیشتر نقش تشدیدکننده را داشته است. بنابراین کرونا در این زمینه

های تولید، توزیع،  شدن رویهحضور فعاالنه مردم و هنرمندان در فضای مجازی باعث جهانی

المللی در تولید آثار  های بین آموزش و مصرف موسیقی در کشور شده است. آغاز همکاری

یی مشترک در دوره کرونا نویدبخش مسیری تازه برای موسیقی کشور بود که در آن موسیقا

هنرمندان ایرانی این فرصت را خواهند داشت که با هنرمندان سایر کشورها تعامل داشته باشند 

ای که به این مسئله بینانهرغم دیدگاه خوش های بازار جهانی استفاده کنند. علی و از فرصت
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هایی نظیر شکاف دیجیتال، نبود آموزش موسیقایی مناسب، نداشتن  وجود دارد، ضعف

های استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شده است که هنرمندان ایرانی امکانی  مهارت

های  محدود برای استفاده از این فضا داشته باشند. برعکس حضور هنرمندان که محدودیت

، حضور مردم در فضای  المللی شده های بین ده از ظرفیتها در استفا مختلفی باعث ناکامی آن

های خارجی تبدیل کرده است. در شرایطی که موسیقی  ها را به هواداران موسیقی مجازی آن

های کشورهای دیگر  دهی به ذائقه شنیداری جهان ندارد، موسیقی ایرانی نقش چندانی در شکل

اند. مسئله هواداری از  اران زیادی پیدا کردهنظیر کره، ترکیه، امریکا و هند در ایران طرفد

موسیقی خارجی به حدی جدی است که متعاقب آن، ایران به مقصدی برای فروش کاالهای 

شود. بنابراین، پشت اهداف فرهنگی این کشورها  کشورهای مبدأ این نوع از موسیقی تبدیل می

ح در حوزه موسیقی در گذاری صحی علت عدم سیاست اهداف تجاری جدی وجود دارند و به

 ها فراهم شده است. کشور ما زمینه برای جذب مخاطبان ایرانی به این نوع از موسیقی
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