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 مقدمه:

، استیج، خواننده، پر از صندلی  سالن  یک  ذهنماندر    شودمیصحبت    هاکنسرت زمانی که از  

دقیق    مفاهیمدر بطن خود یک  این فقط ظاهر ماجراست؛  اما    میکنیمرا تصور  نوازندگان و مخاطبان  

 . را داراستو...  شناختیجامعه، یشناختروانفرهنگی، 

 هاکنسرتکه بالفاصله تحت تاثیر قرار گرفت و تعطیل شد    ییهابخشبا شیوع کرونا یکی از  

تاثیرات بستر برای تعامل مستقیم مخاطب و خواننده است.    ترینمهمهمچنان    یی که هاکنسرت  ؛بود

 ییهایبخشاز تنگنای مالی اهالی موسیقی بود که در این پژوهش به بررسی    ترگستردهاین اتفاق بسیار  

را در وجوهات مختلف مورد   هاکنسرتمختلف    یهاییکاراو  خواهیم پرداخت. همچنین ابعاد    آناز  

 تدقیق قرار خواهیم داد و تحلیل خواهیم نمود. 

پژوهش این  تالش    نگارنده  در  اصلی  بیشتر  مهارت  و  تخصص  اساس  بر  ،  خویش کرد 

 خویش را مخاطب قرار دهد.  هایتحلیلعمل کند و مبنای ، شناسیمخاطب

پس از و    پرداخته شدهدر دوران کرونا    هاکنسرتبه روند سینوس وار برگزاری  ابتدا  در ادامه  

  آن به بررسی ابعاد این رویداد به طور خالصه.

کمتر   هاسبکموسیقی پاپ است و به سایر    بر اساسالزم به ذکر است محوریت این پژوهش  

 پرداخته شده است.

 

 :، هنرمند و مخاطبهاکنسرت کرونا قاتل 

اواخر   که    1398سال    ماهبهمناز حدود  و    ییهازمزمهبود  ویروسی  بیماری  بر شیوع  مبنی 

ماهیتاً    دانستینم  کسچیه  شدمی  دستبهدستمنتشر شد. آن روزی که این اخبار    هارسانهمسری در  

 چه بالیی بر سر مردم جهان بیاورد؟ تواندمیاین ویروس چیست و شیوعش 

انجام شده، طبق دستور ستاد   یهایبررستحقیقات و  ، بر اساسبا ورود کرونا به ایران زمانهم

و   بهداشت  وزارت  کرونا،  با  مبارزه  برگزاری    نهادهایملی  به    هاکنسرتمرتبط  کشور  و  شد  کنسل 

از ابعاد وسیع تاثیرات کرونا بر مسائل روانی، اجتماعی، اقتصادی، .  فرورفت  دوماههتقریباً    یانهیقرنط
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از   به تعطیلی مطلق رسید و آن    رویدادهای  ترینمهمسیاسی و... که بگذریم یکی  موسیقایی کشور 

مختلف موسیقی نیز    رویدادهایو    هاجشنوارهبود. پس از آن نیز تعطیلی یا مجازی شدن    هاکنسرت

ابتدایی بسیاری از هنرمندان از جمله   یروزهااز همان  .  ضد  یقیموس  جانمهی ن  یکرهیپ تیر خالص را بر  

اینستاگرامی اندکی فضای موسیقی    یوهایالماکان بند، فرزاد فرزین و... با برگزاری    ،زادهاشرفحجت  

موثر بود و توانست کمکی هر   یاتااندازهرا زنده کرده و حال روحی مردم را بهبود بخشند. این اقدامات 

تن  چند کوچک به تعامل هنرمند، موسیقی و مخاطب داشته باشد اما مسلماً کافی نبود. با شدت یاف

مبتالیان   یدهندهتکان  یآمارهاجدید و    یهاهی سواز قبل، آمدن    دتریشدو    درپیپی  هایموجکرونا و  

هر رسید و انجام هر اقدامی با ریسک شدید مواجه بود.    سابقهیبو از دست رفتگان موسیقی به برزخی  

اما در نهایت   شدمی  بهداشتی منتشر  یهاپروتکلبا رعایت    هاکنسرت ماه اخباری مبنی بر بازگشایی  

 : افتادینماتفاقی 

  روز   اسالمی  ارشاد   و   فرهنگ  وزارت  هنری  امور   معاونت  عمومی   روابط :سعیدی  علیرضا ))

خبری از مکاتبه سید محمد مجتبی حسینی معاون امور   ارسال  با  ماه  اردیبهشت  یکم   و  بیست  شنبهسه 

  امکان  و  مشاغل  دو   گروه در   »موسیقی«  گرفتن قرار   برای کرونا هنری وزیر ارشاد با ستاد ملی مقابله با

ای که تاریخ ارسال آن  خبر داد. نامه  کرونایی  ایام  در   موسیقی  هایکنسرت  برگزاری  دوباره  سرگیری  از 

  آن   بر  را  ارشاد  وزارت  گویا  که   بود   جدیدی  شرایط  ایجاد   دهنده  نشان  اما  نبود،  مشخص کرونا به ستاد

 ((. دهد انجام را هاییفعالیت نیز موسیقی حوزه در  تا داشته

های خود مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری از صحبت))

این اجازه داده شد که سالن با  تصریح کرد: وقتی  تئاتر  درصد ظرفیت تماشاگران    ۳۰های سینما و 

  فعالیت خود را آغاز کنند، توقع این بود که برای حوزه موسیقی نیز این اتفاق بیفتد. این موضوع هم در

نفر   ۱۰۰درصد ظرفیت و حداکثر    ۳۰  با  تواندمی  هم  موسیقی  حوزه  که  شد  اعالم کرونا جلسات ستاد

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد   های موسیقایی را آغاز کند.های خود را اداره کرده و فعالیتسالن

در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعیین تکلیف اجراهای زنده در حوزه موسیقی پاپ گفت: البته در حوزه 

نفر یا باالی   ۵۰۰های باالی  در این حوزه با سالنموسیقی پاپ ماجرا مقداری متفاوت است. چرا که  

تری نسبت به مصوبات ستاد  نفر مواجه هستیم و طبیعی است که آنجا الزم است تبعیت دقیق  ۱۲۰۰
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 دهیم می   را  تضمین  این   ما  یموسیق  دیگر   هایحوزه  در   حتم  طور   به  اما.  شود  انجام کرونا ملی مقابله با

 . ((1 شد خواهد رعایت بهداشتی هایپروتکل حداکثر که

دهد، برگزاری کنسرت است و سوای از  تنها چیزی که به هنرمند انرژی می:  پور   ناظم  دی مج))

دهد اما در ها می، انرژی بسیاری به موزیسینشدندهیدمسائل مالی و اقتصادی، بر روی صحنه رفتن و  

 .((2آماتورهای موسیقی کرد  اندامعرضاین دوران کرونایی، فضای مجازی را نباید مجال 

در این ایام که مثل همیشه حامی درست و   مایصداوساز عملکرد ضعیف بسیاری از هنرمندان 

 انتقاد کردند:  نیز اصولی موسیقی نبوده

، یعنی نوازنده با ساز خودش، تمیز و مرتب نشان داده شود و  مایصداوسگوییم  می   هزمانی ک))

کامل معرفی شود و نام عوامل آن قطعه گفته شود و به شکل رسمی آن موسیقی پخش    صورتبه قطعه  

 (( .3کند خوانی دردی را از ما دوا نمیشود. به دلیل اینکه اجرای خواننده با لب

جدید بود که ممکن    یهامتیق،  هاکنسرتاز برگزاری مجدد    کنندگانتهیهیکی از دالیل ترس  

 بعد از بحران اقتصادی حاکم بر کشور:  الخصوصعلی استقبال مخاطبان واقع شود؛  انع از بود م

موانع حضور مردم   نیتریاصلیکی از    عنوانبهها  نوربخش به قیمت بلیت کنسرت  درضایحم))

  مهمی   موارد  از   یکی :  گفت  و  کرد   اشاره  کرونایی  ایام  چه   و کرونا های کنسرت چه در ایام قبل از در سالن

  هاست کنسرت  بلیت  قیمت   بحث  داریم  نظر  آن  روی   موسیقی  خانه  در   همکارانم  از   بسیاری  و  بنده  که

را تبدیل به یک کاالی فرهنگی تکنسر  و  بود  زیاد  بسیار   نیز  کرونا از   قبل  ایام  در   که های موسیقی 

لوکس کرده بود. در حالی که ما باید بپذیریم موسیقی و اجرای زنده متعلق به توده مردم است. پس  

ک فرد از قشر متوسط و ضعیف جامعه به لحاظ درآمد چرا نباید یک کارگر زحمتکش، یک دانشجو و ی

نتواند حتی در سال به تماشای کنسرت بیاید؟ چرا ما کاری کردیم که رفتن به کنسرت فقط متعلق به  

های کنسرت است که  های داخل پارکینگ سالنقشر مرفه جامعه باشد. گواه این موضوع هم اتومبیل

رای موسیقی به توده مردم به دلیل قیمت بسیار باالی بلیت دهد در ترویج شنیدن اجبه ما نشان می

ها موفق عمل نکردیم. شرایطی که به دلیل ورود برخی افراد ثروتمند به عرصه تهیه کنندگی  کنسرت

یک کاالی فرهنگی محسوب نشده و صرفاً  عنوانبه موسیقی ماجرا را به سمتی برده که موسیقی دیگر 

. کما اینکه در همین ایام کرونایی انگیزه برخی از  گیردمیقرار  موردتوجهیک کاالی اقتصادی  عنوانبه
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در عدم برگزاری کنسرت به واسطه عدم نفع اقتصادی بوده که مخاطب   کنندگانتهیهبرنامه گذاران و  

   .((4در آن جایی ندارد

و نبود  مردم  متوجه  فقط  اقتصادی  بحران  آن    البته  با  بسیاری  رم  ن  وپنجهدستهنرمندان 

به   درآمدمنبع  .  کردندیم هنرمندان  از  بسیاری  و  بود  شده  برچیده  کنسرت،  موسیقی،  اهالی  اصلی 

در این ایام   متأسفانهبسیاری همراه بود.    یهاتیمحدودآموزش روی آوردند که با شرایط کرونایی هم با  

مرتبط به انجام نرسید    نهادهایموسیقی توسط دولت و    یعرصهنیز از هنرمندان    ایویژه  یهاتیحما

 الخصوصعلیبه این قشر شد. در طی همین ایام بسیاری از هنرمندان    یری ناپذجبرانو باعث لطمات  

 مشغول شدند. هاکافهو  هارستورانکار در دیگر مهاجرت کردند و یا به  یکشورهانوازندگان به 

موسیقی تالش کردند با تولید قطعات جدید،    کنندگانیهتهبرخی از  با وجود تمامی معضالت   

  یهیروجدید و... اندکی    یهاخوانندهسازی، مانور دهی روی فضای مجازی، جذب    دئویوتیزر و موزیک  

و   داده  تغییر  را  هنرمندان    حالنیدرعکاری خود  میان  این  در  نباشند.  کردن کرونا  فروکش  منتظر 

شرایط مالی سخت از   الخصوصعلیبسیاری از قافله عقب ماندند و به دلیل شرایط نامساعد جامعه و  

، بیکاری و زمان مازاد، حال درپیپی  یهانهیقرنطاز طرفی  تولید و از مارکت موسیقی فاصله گرفتند.  

و... مخاطب نامساعد  با حضور    روحی  این عطش  و  بود  کرده  بیشتر  موسیقی  به  نسبت  را  او  عطش 

زیادی مرتفع شد. این دو سال با حضور طیف عظیمی از خوانندگان جدید،   ی اندازهخوانندگان جدید تا  

 جدید موسیقی همراه بود.  هایموججدید و  گذارانهیسرماو  کنندگانتهیه

 

 کشور: برگزاری کنسرت در خارج از مرزهای 

و واکسیناسیون به شکل گسترده    ترمتعادلاینکه شرایط کرونا در سطح جهان اندکی    محضبه 

کردند.   هاکنسرت مختلف از جمله    رویدادهایبرگزاری    یریازسرگمختلف اقدام به    یکشورهاشروع شد؛  

چند عامل مهم باعث   بیندرایننیز ترکیه بود.    بیندراین  الوصولسهل نزدیک، ارزان و    یکشورهایکی از  

ایرانی از این امر شد و تعداد   را به ترکیه کشاند؛ از جمله این    توجهیقابل استقبال شدید مخاطبان 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیعوامل 

 الف( تاخیر زیاد در واکسیناسیون عمومی در کشور و امید به تزریق واکسن در ترکیه

 یجمعدستهیط حاد روحی و اجتماعی و نیاز به تفریحات ب( شرا
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 ی داخلیهاکنسرتدر ترکیه به نسبت ج( آزادی پوشش و عملکرد 

گزاف،    هایهزینهکافی برای مخاطبان قوی بود که به خاطرش    یاندازهبه    هرکدامدالیل باال  

ی هاکنسرتجدید کرونا و... را به جان بخرند و به  یه یسوبسیار، خطر ابتال به  یهاقضاوتو  هاهیحاش

برگزاری کنسرت   از  راستا و پس  بروند. )در همین  استامبو   یهیپرحاشترکیه  اینجانب 5تتلو در  از  ل 

 منتشر شد(.  6مبسوطی در تحلیل این رویداد توسط خبرگزاری سل نیوز  یوگوگفتگزارش 

ه این موضوع واکنش نشان دادند که به طور خالصه  موافقان و مخالفان زیادی راجع ب  بیندراین

 : شوندیمدر موارد زیر خالصه 
 

 نظر مخالفان )نقل به مضمون(  نظر موافقان )نقل به مضمون(

از شروع    هاماه این حق طبیعی مردم بعد از گذشت  

با   دارد  به    مرزها  بازشدنکرونا است. هر کس حق 

تفریحات   به  و  برگردد  عادی    موردعالقه زندگی 

 بپردازد. 

سفر به ترکیه و رفتن به کنسرت معقول و مورد  

که بیشتر از بعد   یینظرهاقبول نیست. )از این قبیل 

و دلیل خاصی   شدند یم مطرح  یاقه یسلشخصی و 

در فضای   وفور به برای اثبات مدعای خود نداشتند 

 شد(. دستبهدست  هارسانه مجازی و 

 

  یکلبه صبر کرد تا روزی که کرونا  توانینم

شود؛ چون زمان قطعی آن هم روشن   کنشه یر

  یه یروحنیست. ضمناً برای مقابله با کرونا نیاز به 

 خوب نیز هست. 

  یه یسوشرایط کرونایی همچنان پابرجاست و 

جدید کرونا در ترکیه وجود دارد؛ رفتن و بازگشتن  

  ترم ی وخاین تعداد از مردم اوضاع کرونا را در کشور 

)یکی از دالیل قوت گرفتن این نظر نیز   .کند می 

  مختلف با  یهای استورو  هاپستگذاشتن 

  توسط   #helpiranو     #sosiranهای هشتگ

از جمله ابی بود   برخی هنرمندان داخلی و خارجی

کرونا و قرمز شدن تمامی   ی ریگاوج که بعد از 

و از سویی تعلل مسئوالن در واردات   ایران شهرهای

برگزاری  زمان د؛ اما ایشان  واکسن منتشر ش 

 یهاپروتکل به  توجهی ب  ی ترکیه،هاکنسرت

و سخنان پیشین اقدام به برگزاری   بهداشتی

   کنسرت خویش نمودند(. 

 
 مورخ بیست و نهم مهر ماه هزار چهارصد  5
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برای سفر به ترکیه صرفاً نیاز بود    ذکر است )الزم به  

به کشور جواب    ورود   از  پیش   و   خروج   از   پیش   که فرد 

 (.تست منفی کرونا را به همراه داشته باشد 

 

مردم حق دارند برای سفر و تفریحات خود در  

 ، هزینه کنند.دانند ی م که الزم  هرکجا

ارز از کشور خارج شد و به بهبود   توجهیقابل مقدار 

اقتصاد ترکیه کمک شد؛ اما به ضرر اقتصاد  

تمام شد. )یکی از دالیل اصلی تقویت    مانیداخل

این نظر، توئیت و استوری بهمن بابازاده خبرنگار  

موسیقی بود که به خرید حدود   یعرصه نامصاحب

کنسرت فقط در   ت یتومان بلمیلیارد  120

اشاره کرد. البته الزم به ذکر   1400  ورماهیشهر

بعدی   هایتحلیل است بهمن بابازاده در نظرات و 

برای برگزاری مجدد   یبرنامگ ی باز  نقد به خود 

انجام شده در این   یقصورها در ایران و   هاکنسرت

 زمینه نیز اشاره کرد(. 

 

 

 در بین تمامی آرای موافق و مخالف، نظرات یک دسته از مخالفین قابل تامل تر است: 

از بر  یزمانهم  بهباتوجه صفر    هاکنسرتاین    خی  و  محرم  مذهبی  مراسمات   الخصوص علیبا 

ماجرا    یروادهیپ مسائل    هاواکنشو    شد  تردهیچیپو    ترگستردهاربعین  سمت  به  را  موضوع  این  به 

سال( است گریبان    1400کرد زخمی که سالیان سال )حدوداً    سرباز ایدئولوژیک کشاند. زخمی کهنه  

و هنرمندان   و تجمیع مذهبیون  گرفته. عدم همدلی  توامان  را  و مخاطب  فرهنگ  مذهب، موسیقی، 

این   تمامی  در طی  افترا  یاجهینت  هاسالموسیقی  تعصب،  رفتن  جز خشم،  به مسلخ  نهایت  در  و  ق 

 .7مخاطب و فرهنگ را در پی نداشته است

 ،آمدهشیپ  شرایط  به  انتقاد  در   قبل  دولت  بهداشت  وزیر  ایرسانه  مشاور  زادهوهابعلیرضا  

 .8کرد منتشر را زیر استوری

 
 با قلم اینجانب مورد بررسی قرار گرفته است.  " آیینآهنگِ"این موضوع مفصالً در پژوهش تحلیلی دیگری با نام    7

 https://tabnakjavan.comیت رسمی تابناک وبسا 8
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  این   که  کنندمی  انتقاد  عده  یک  کنندمی  خرج زیارت و نذری چرا افراد مذهبی تا پول برای))

 . اند کرده   سکوت آور سرسام هایهزینه این برابر در  اما کنید خرج دیگری یهاراه در  را هانهیهز

 ((!9خرج میکنن، صدای یه عده درمیاد  هایمذهبکاربری در این باره نوشت: گویا فقط وقتی 

 

 کنسرت:  شناختیجامعه و  شناختیروانبررسی ابعاد 

 ی پاپ نوشته شده است(. هاکنسرت)این بخش نیز با تمرکز بر 

فقط مکانی برای شنیدن و دیدن چند ساعت موسیقی زنده باشند؛ اما    هاکنسرت  ظاهربهشاید  

اجتماعی،   ،و تاثیرات آن در ابعاد روانی  هاکنسرتبسیار عمیقی دارند. جایگاه    کارکردهایدر بطن خود  

کشور ما از   یژهیوشرایط    بهباتوجهفرهنگی و حتی سیاسی غیر قابل کتمان است. این تاثیر و تاثر ها  

 صورتبه  هاکنسرت مشابه    یهاتیموقع؛ چرا که  کشورهاستبُعد مذهبی و قانونی، مسلماً بیش از سایر  

 رسمی تقریباً وجود ندارد. 

 زیر هستند:  یاهیژگیودارای  ها کنسرت در یک نگاه کلی 

 الف( یک فعالیت جمعی 

 از افراد با سالیق و انتخاب مشترک در موسیقی توجهیقابلب( حضور تعداد 

 جمعی یهاخواستهاهداف، نظرات و  ییهمسوج( 

 هیجانات یهیتخل د( بستری مناسب برای 

 ذ( تلفیقی از تفریح، سرگرمی، هنر و فرهنگ

 
 همان 9
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 قطعات موسیقی آن خواننده ر( مرور، تقویت و تجدید خاطرات با 

 ز( قدرت تسلط بر روند برنامه 

 ژ( امکان دیدار حضوری و برقراری تعامل مستقیم با خواننده و اعضای بندش 

 شنیدن موسیقی با کیفیتی متفاوت در سالنی آکوستیکس( 

ش( روح اجرای زنده و نفس به نفس شدن خواننده با مخاطب در مقایسه با شنیدن قطعه 

 یی تنهابه

 حسرت، شعف و...  لفیق احساسات شادی، غم، عشق، ط( ت

 ظ( بازخورد خبری باال 

 ع( افزایش قدرت و شهامت جمعی

و   حمایت  یا  انتقادات  از  بسیاری  ی  تلویحانه  بیان  برای  مناسب  تریبونی  از  غ(  برخی  تایید 

 جریانات 

 ها ترانهف( بازخورد عمیق و مستتر وقایع اجتماعی در 

 ق( گردش اقتصادی و مالی صنعت موسیقی، تبلیغات و صنایع وابسته 

 هاکنسرتک( عدم دسترسی همیشگی و حضور متداوم در 

 و.... 

مالحظه    طور همان تاثرات    هایویژگی  دییفرمایمکه  و  تاثیر  بستر  و    ناختیشروانمذکور 

 خواهیم پرداخت:  هاآنکه در ادامه به  کندمیبیشماری را فراهم  شناختیجامعه

شما    هاکنسرت)) که  هستند  آزاد  نظر توان می  راحتیبهمناطقی  و  قضاوت  به  توجه  بدون  ید 

که    طور آن دیگران،   دارد  وجود  زندگی شما  در  مکان  و  موقعیت  تعداد  باشید! چه  واقعا هستید،  که 

 ید چنین حسی را داشته باشید؟توان می

این    قطعاًکه دقیقا مثل خود شما هستند و    دیاشدهدر یک کنسرت، شما توسط افرادی احاطه  

 .10(( بهترین حس دنیا را برای شما به ارمغان خواهد آورد

  ی تئاترهای همچون  رویدادهایو    هاتیموقع  کشورهانیز اشاره شد، در سایر    ترش یپکه    طور همان

و  هاکنسرتموزیکال،   خیابانی  بارها،    یهایقیموسی  دارای   هایمهمانمردمی،  که  دارند  وجود  و... 

تنها رویداد رسمی است که مخاطب   هاکنسرتهستند؛ اما در ایران    هاکنسرتمشترکی با    هایویژگی

 
10 https://bestfarsi.ir 
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به دلیل انجام این اعمال   تنهانهآزادانه دست بزند، پا بکوبد، جیغ بکشد، شعر بخواند و... . او    تواندمی

توبیخ و قضاوت نخواهد شد بلکه توسط شخص خواننده، همراهان، سایر حضار در سالن و... تشویق نیز 

نسبت به این    قطعاً؛ پس  گیردمیحمایت قرار  ساسی مورد  خواهد شد. او برای این همراهی و هم اح

 موقعیت حس خوبی پیدا خواهد کرد. 

شاد معمول،    رویدادهایو    هایدورهماین اوصاف، برخالف بسیاری از    یهمهحال مخاطب با  

که مایل بود نشر دهد.   هرکجاو عکاسی کند و    یربردار یتصوکنسرت    لحظهلحظهاز    راحتیبه  تواندمی

دنیای امروز که فضای مجازی جز جدایی ناشدنی زندگی افراد )مخصوصاً نوجوانان و جوانان( شده در  

است این موضوع خود یک عامل جاذبه است. این نشر دهی محتوا خود بستری برای تعامالت جدید  

 آن خواننده، مخالفین او یا مخاطبان گذری.  دارانطرفمجازی نیز خواهد شد؛ خواه با 

را تشویق    شانموردعالقه  یخواننده  صداک یهمچنین حضور در فعالیت جمعی که همه با هم   

و بر همین    کندمیزنده    مخاطب، هم هدف و هم راستا هستند و... حس تعلق به گروه را در  کنندمی

 .دینمایمرا در وی تقویت  نفساعتمادبهاساس احساس 

مخاطب  هست  ینیب شیپقابل  رویدادهایجز    هاکنسرت یعنی  رویداد    داندیمند؛  اصلی  روند 

انتها   تا  ابتدا  از  بناست  و  باشد. همچنین    ییهابرنامهچه    طورکلیبهچیست  اینکه   بهباتوجهرا شاهد 

با خواننده و آثارش دارند،   یانهیزمآشنایی    کمدست که    کنندمی معموالً افرادی در کنسرت شرکت  

از    هایبخشاغلب   را حفظ هستند و  هاترانهزیادی  این  توانمیی وی  نوایی کنند.  با خواننده هم  ند 

ساده زمینه برای تعامل مخاطب با خواننده و سایر مخاطبین را ایجاد کرده و به وی    ظاهربهموضوع  

 . دهدیم، قدرت و تسلط بر محیط را نفساعتمادبهحس 

فرهنگی و هنری هستند که در هر شرایطی،    رویدادهایاز معدود    هاکنسرت الزم به ذکر است  ))

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حال عمومی مردم خوب نیست و چه در شرایط نرمال،    یهابحرانچه  

   ((. 11مورد استقبال واقع شوند

 ی هاسدهشادی و تفریح رسمی در ایران به نسبت    هایسرچشمه بنا به دالیل زیادی    متأسفانه

گذشته بسیار کمتر شده است. این موضوع ریشه در موضوعات مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،  

همچنان بستری برای تفریح  هاکنسرتسیاسی و... بسیار دارد که از بحث این پژوهش خارج است؛ اما 

 

 .1395کارگاه تخصصی مخاطب شناسی سینما، عرب زاده جمالی، حسام، نقل به مضمون؛  11
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 یخوببهزیادی    یاندازهند که خال به وجود آمده را تا  و شادی رسمی و مورد قبول اقشار مختلف هست

 . کندمیپر 

 شهرهامناسب برای برگزاری کنسرت در تمامی    یهارساختیز از سویی عدم وجود امکانات و  

اقشار مردم مقدور نیست. ضمن اینکه حتی   یهمهایران، دسترسی به این رویداد، برای    یروستاهاو  

محدود کنسرت، تمدید    هایسالن تعداد باالی خوانندگان پاپ و    بهباتوجهی مانند تهران نیز  شهرهایدر  

اجراهای یک خواننده چندان زیاد نیست. این عدم دسترسی مداوم از سویی باعث سرخوردگی و حسرت  

یشان را برای شرکت در رویداد افزایش خواهد داد؛ گویی  مخاطبان خواهد شد و از سویی نیز اشتیاق ا

 قانون تشنه سازی مخاطب در این جا نیز کارآمد است.  متأسفانه

هستند که مخاطب در عرض چند   ییبسترها جز معدود و یا حتی تنها    هاکنسرتهمچنین  

تا در    دهدمی. گویی فرصتی دست  کندمیمختلفی را تجربه    هایموقعیتساعت احساسات، هیجانات و  

 ها خاطرهتوجه کند. مخاطب در کنسرت به    اشی وجودعین شلوغی سالن با خود خلوت کرده و ابعاد  

 و.... .  دیآیم، فرود رسدی ماوج  ، بهشودمی، پر از شعف و شور خنددی م، زدیر یم، اشک رودیم

ی همچون تماشای فیلم در سینما یا دیدن نمایش در  هایموقعیتتاریکی فضای سالن مشابه  

و   ندی بینمبدون سانسور خودش باشد. کسی درست او را    دهدمیتئاتر، به مخاطب اجازه    هایسالن

تخلیه کند  خود را    تواندمی  احتیر به؛ پس  دهدینم حتی صدای او را بین هم نوایی سایرین تشخیص  

 نگران چیزی باشد.  آنکهیب

خواننده  ؛  کنندمی فرهنگی هر فرهنگ و خرده فرهنگی عمل    هایسرچشمه  عنوانبههنرمندان  

در کنسرتش با بیان نکاتی یا حتی انجام اعمالی، جریان فرهنگی را در بین مخاطبان خود   تواندمی

کرمانشاه بود که    زدگانزلزلهبرای    از یموردنواضح از آن در ایران ارسال اقالم    ینمونهایجاد نماید. یک  

ان نمایش از جمله علیرضا طلیسچی گزارش تصویری کمک خویش را در کنسرتش  هاخوانندهبسیاری از  

 دادند. 

در   خبرگزاری،  ماند ینمپنهان    هاکنسرتچیزی  چندین  کنسرت  هر  در  دوربین   هاده. 

  ی گستردهحرکت و سخن بازخورد    نیترکوچک)مخاطبین( و نمایندگان مراکز دولتی حضور دارند.  

مفید و هم خطرناک باشد و به    تواندمی هم    خودیخودبه را در پی خواهد داشت. این موضوع    ایرسانه

 . کندمیاشاره  دادهایرواهمیت باالی این رویداد، در بین سایر 

یک   به  بایستی  راستا  همین  از    ینکته در  یکی  کرد؛  اشاره  نیز  دیگر   یابزارهاکلیدی 

 یرسانهبرای سنجش حال عمومی جوامع بررسی محتوا و ساختار چهار  شناسانروانو  شناسانجامعه
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 هارسانهزمانی مختلف است: سینما، تلویزیون، موسیقی و فضای مجازی. این    یهابرههعه در  آن جام

دلیل این القاب در ضریب نفوذ  .  اندشهره   شوندهتیهدای هدایت گر و  هارسانهدر بسیاری از منابع به  

و سرعت انتشار مطلب آنهاست. جریانات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...   هارسانهاین  

تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و تولیدات را متاثر خواهد نمود؛ به طور مثال   هارسانهبالفاصله روی این  

است که    گریز خواهی است. گریز خواهی در رسانه به این معنی  طورکلیبه   هارسانه  کارکردهاییکی از  

اجتماعی   و  سیاسی  اقتصادی،  شرایط  که  قرار    یاجامعهزمانی  سختی  و  بحران  حالت  ،  گیردمیدر 

غمگین،   آثار  شنیدن  و  دیدن  تحمل  و  تاب  ذهن گرایمعنمخاطبان  ندارند.  را  انتزاعی  و  مفهومی   ،

ن  تسکیجهت گرفتن آرامش و    هارسانهمخاطبان درگیر موضوعات زندگی شخصی خویش شده و به  

زیر  کندمیاعصاب رجوع   بدون  و  این حالت محتواهای خطی  در  روشن،    یهامتن.  و  روان  پیچیده، 

. حال برگردیم به بحث اصلی و آن گیردمیو استقبال قرار    موردتوجهکمدی و طنز، مبتذل و... بیشتر  

اثر از اجتماع  مت  میرمستقیغمستقیم و    صورتبهنیز    هاترانهتمام موارد فوق    بهباتوجهست.  هاکنسرت

و موثر    ترجذاب،  ترواضحبه شکل    هاآنبهترین فرصت برای بازخوانی    هاکنسرتو در    شوندی مسروده  

. مثال دیگری در این زمینه ابدیی مفرهنگی در این بستر قوت    یهایساز انیجرتر وجود دارد؛ در نتیجه  

هزار و چهارصد بود که خوانندگان با تابوت روی استیج آمده   ماهی دماکان بند در ششم کنسرت اخیر 

  را به اجرا در آوردند. 12بازی مرکب یاکره ساز انیجرو تم سریال معروف و 

 

 بررسی ابعاد فنی و ساختاری کنسرت: 

ی همچون کنسرت در تخصص اینجانب نیست  رویدادهایجزئیات ابعاد فنی و ساختاری برگزاری  

 اظهارنظر شان  پرداخته و راجع به    هاآناما موارد زیر از جمله مطالبی است که مخاطبان همیشه به  

 نمودند: 

 نقاط قوت  نقاط ضعف 

مناسب  هاسالندر برخی از  هاصندلی کیفیت 

نیست و مخاطب بعد از گذشت چند دقیقه احساس  

 شدن در صندلی   جاجابه ناراحتی کرده و مجبور به 
 .شودمی خود 

کهنه و   هاسالنی بسیاری از  هاصندلیضمناً 

 قدیمی شده و بایستی تعویض شود. 

 

- 

 
12 Squid game 
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  الخصوص علی) هاکنسرت طراحی نور در اکثر 

ی پاپ( هوشمندانه، دقیق و جذاب  هاکنسرت

که در ارتقای حس و هیجانات   گیرد می صورت 

 موثر است. شدتبه مخاطب 

 

 هاسالن کیفیت صدابرداری و پخش صدا در اغلب 

مختلف و   یبندهاجز مشکالت همیشگی و اساسی 

. این مشکل هم شامل  ی مختلف استهاکنسرت

ضعیف سالن است، هم نوع   یهاکننده پخش

و هم    مورداستفادهو تجهیزات  یصدابردار

 ضعیف سالن.  یهاکی آکوستناقص و  یهایمعمار

 

- 

و خوانندگان   کنندگانتهیه معموالً مدیران هنری،  -

به   کنند می پاپ( تالش  یعرصه در   الخصوصعلی)

اجرای دکور مناسب، پوشش مناسب نوازندگان و  

مناسب و... توجه ویژه    یاصحنه خواننده، اجرای 

در این زمینه   بندهاداشته باشند. گرچه برخی از  

روی   تواند می خیلی قوی نبودند اما در کل مخاطب 

 را شاهد باشد. یاحرفه استیج یک نمایش کامل و 

 

  هایسالنسیستم تهویه، گرمایش و سرمایش اغلب 

انتهایی و دور از   یهاف یردکنسرت )خصوصاً در 

  بهباتوجه استیج( بسیار ضعیف است و این موضوع 

از قبل شده   ترمهم دوران پساکرونای امروز، بسیار 

 است. 
 

- 

انتظار   هایسالنکنسرت کشور،  هایسالن در اغلب 

مناسبی جهت راحتی مخاطبان پیش از ورود به  

سالن اصلی تدارک دیده نشده است و بخش  

زمان طوالنی را   شوند یم عظیمی از مخاطبان ناچار 

 سرپا، سرگردان و منتظر سپری کنند.
 

- 
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 آداب شرکت در کنسرت:

است که کمتر به آن توجه شده و برگزارکنندگان   یامسئله))داشتن فرهنگ کنسرت رفتن  

داشته   توجه  اصل  این  روی  بخواهند  اینکه  تا  هستند  درآمدزایی  فکر  به  بیشتر  نیز  کنسرت 

ی اصیل و سنتی هاکنسرت ی پاپ با ارکستر سمفونی و  هاکنسرت مسلماً آداب شرکت در  .13باشند.(( 

و پس    میپرداز یممشترک است    هاکنسرتتمامی  در این بخش در ابتدا به آدابی که در  متمایز است.  

 ی پاپ متمرکز خواهیم شد: هاکنسرتاز آن بر 

خود را در حالت سکوت قرار    یهایگوشمدعوین پیش از ورود به سالن،    رودیمانتظار  )) .1

آرامش و تمرکز سایر مخاطبان و   یزنندهبرهمدهند. صحبت به تلفن همراه یکی از عوامل  

 هنرمندان روی استیج است.

مدعوین با لباسی آراسته، تمیز و شکیل در سالن حضور پیدا کنند. مسلماً   رودمیانتظار   .2

فرد به    ی تفاوتیبغیر آراسته نشان از  نامناسب و    یهالباسحضور در هر رویداد رسمی با  

 . شودمیاهمیت آن رویداد است که خالف ادب و احترام تلقی 

مدعوین از آوردن کودکان زیر ده سال به کنسرت خودداری نمایند. درست   رودمیانتظار   .3

کودکان   از  بسیاری  که  فضای    الخصوصعلیموسیقی    دارانطرفاست  و  هستند  پاپ 

ایشان مفید خواهد بود؛ اما نباید فراموش   یهیروح نیز برای    هاکنسرت  پرنشاطفرهنگی و  

است.   شدهدهیدتدارکاساساً برای طیف سنی نوجوان، جوان و بزرگسال    هاکنسرت کرد که  

فقط   و  بنشینند  دو ساعت سر جای خود  اینکه مجبورند حدود  از  است  کودکان ممکن 

  زدن حرفکودکان، بازی و    یه ی گربشنوند رضایت نداشته باشند. همچنین صدای  موسیقی  

 (( 14باعث رنجش خاطر سایر مخاطبان خواهد شد.  قطعاًآنها وسط اجرای برنامه 

انتظار   .4 مدعوین  را    وآمدرفت  رودمیاز  سالن  از  خارج  برسانند.   تاحدامکانبه  حداقل  به 

  ختن یر همبهه بر برهم زدن نظم مراسم، باعث  مکرر برخی از مخاطبان عالو  یوآمدهارفت

 . شودمیتمرکز و آرامش سایرین نیز 

در سالن، خوراکی به همراه نیاورند. خوردن خوراکی هنگام اجرای   رودمیاز مدعوین انتظار   .5

حواس سایرین، ممکن است بوی ناخوشایندی داشته باشد   ختنیر همبه کنسرت عالوه بر  

 که ایشان را آزار دهد. 

 
13 https://namnak.com 
گزارش،    ی  هی(؛ نشررانیدر ا  یقیموس  یکنسرت ها  یبرگزار  یشناس  بی )آس  یهنر   یبر تن جامعه    یدرد فرهنگ)نقل به مضمون(  14

 . 1387،  201  یشماره  
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بیست الی سی دقیقه قبل از شروع کنسرت در محل   کمدست  رودمیاز مدعوین انتظار   .6

کردن   دار خدشه استرس خود شخص و  حاضر باشند؛ چراکه دیر رسیدن به مراسم عالوه بر  

 نظم مراسم نیز خواهد شد.  ختنیر همبهباعث ، فرد حس و حال خوب 

مختلف یک سمفونی( از تشویق    هایبخش)  هامووماندر زمان بین    رودمیاز مدعوین انتظار   .7

 .15شودو این کار پس از اتمام کامل اثر انجام ند نوازندگان و گروه خودداری کن

انتظار   .8 افراد    رودمیاز مدعوین  این  نمایند.  و تشریفات سالن همکاری  عوامل حراست  با 

آنه  ایجاد شود  و خللی  اگر مشکل  و  نمایند  تامین  را  امنیت سالن  و  نظم  دارند  ا  وظیفه 

 مسئول خواهند بود پس بهتر است مخاطبان با آنها همکاری نموده و نظم را رعایت نمایند. 

 ی پاپ: ها کنسرتآداب حضور در 

انتظار   .1 معنی   رودمیاز مدعوین  بدین  این  نمایند.  کنسرت خودداری  به  سالمندان  آوردن  از 

نیست که کنسرت برای ایشان نیست یا ایشان حق شرکت در این مراسمات را ندارند؛ اما باید 

شرایط   سالمندان  باشیم  داشته  و    ایویژه توجه  شنوایی  قدرت  سن  افزایش  با  اول  دارند. 

امر دشواری خواهد شد، به همین جهت   گر یکدی صوتی از    یهافرکانستمیز دادن    طور همین

. دوم اکثر سالمندان به جهت  کندمی صداهای زیاد و با داینامیک باال ایشان را اذیت و عصبی  

سری   یک  استعمال  یا  جسمی  بهداشتی    دفعاتبهبایستی    داروهامشکالت  سرویس  از  زیاد 

و   کنند  و  بهباتوجهاستفاده  برنامه  اجرای  زمان  سالن  موجود،    طور همین  تاریکی  صداهای 

  وبرق زرقمعموالً پر از    هاکنسرت برای ایشان کار سختی خواهد بود. سوم نورپردازی    وآمدرفت

رقصان و رنگی مداوماً در گردش میان سالن و استیج   ینورهااست که    ینوعبهبوده و طراحی  

ده و آزارشان خواهد سالمندان مناسب نبو  یهاچشمنوری برای    یها یباز باشند. معموالً این  

 داد. 

فاصله   رودمیز مدعوین انتظار مرتبط ا نهادهای وزارت ارشاد و  یرانهیگسختقوانین  بهباتوجه .2

رعایت نمایند و از تماس    هاکنسرت در بک استیج    برگزارکنندهمطلوب را با خواننده و عوامل  

پوشش مطابق عرف صحیح نیز  جسمی با ایشان جداً خودداری کنند. همچنین رعایت شرایط  

 از جمله مواردی است که بهتر است مراعات شود. 

مشغول صحبت با حضار بین قطعات و زمانی که خواننده  یفاصله در  رودمیاز مدعوین انتظار  .3

، سکوت را رعایت کرده و به سخنان او گوش کنند. تشویق، جیغ و سوت کشیدن در  شودمی

خواننده   طور همینطبین صدای خواننده را درست نشوند و  سایر مخا  شودمیاین زمان باعث  

 تمرکز خود را از دست دهد.

 
15 http://bahareandishe.com 
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خواننده و.... که تقریباً سکوت بر    یدکلمهبین قطعات،    یفاصله در    رودمیاز مدعوین انتظار   .4

بیان جمالت   از  است،  ادب،  ربطیبسالن حاکم  و  پرهیز   یهای شوخ، خالف عرف  و...  زننده 

 نمایند. 

در زمان اجرا و یا زمانی که خواننده مشغول صحبت است، با گوشی    رودمیاز مدعوین انتظار   .5

 .شودمی یا افراد کناری خود صحبت نکنند. این اقدام باعث اختالل در تمرکز سایرین 

ی پاپ به دالیل زیادی امکان وجود اختالالتی از جمله تاخیر در هاکنسرتمعموالً در برگزاری   .6

شکاالت فنی، عدم امکان حضور خواننده در بک استیج و عکس گرفتن با مخاطبان  برگزاری، ا

شرایط را درک کرده و با عوامل برگزاری همکاری   رودمیو... وجود دارد؛ از مدعوین انتظار  

دقیق و مدیریت درست،    یهایزیر برنامهبا    تاحدامکان  اندموظفنمایند. البته مسلماً عوامل نیز  

 ت جلوگیری کنند. از بروز مشکال

ی پاپ نوجوانان هستند و اغلب هاکنسرتاصلی مخاطبین    یهافیطاینکه یکی از    بهباتوجه .7

در آن شرکت   یا دوستان  از  کنندمیهمراه خانواده  یکی  به دالیل مختلف  بنا  است  ؛ ممکن 

انت  یخواننده  دار طرفهمراهان   از مدعوین  باشد.  داشته  به وی  انتقاداتی  و  نبوده  ظار  مذبور 

و متانت با ایشان برخورد نموده و از جدل   صدر سعه به هنرمند محبوب با    عالقهبا وجود    رودمی

 کردن، توهین، تحقیر و برخورد نامناسب جداً خودداری نمایند. 

 

 :بندیجمع

هیجانات،   یهی تخلمفرح، بستر بسیار خوبی برای    یبسترهاکنسرت همچنان و با وجود گسترش  

تفریح سالم و مثبت، اتحاد و حس تعلق جمعی، اقدامی فرهنگی، گردش مالی مثبت هنر و... را فراهم  

در حال    هاشهرستانیی که امروز در تهران و سایر  هاکنسرت اما این به این معنا نیست که    ؛کندمی

بایستی به کیفیت آثار، رعایت نکات فنی، بهبود کیفی فضای    قطعاً برگزاری است خالی از اشکال است؛  

  نقاط قوت بیشتر و نقاط ضعف کمتر را برگزار نمود.با    هاکنسرت  روز روزبهو... نیز توجه داشت و    هاسالن
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