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سنجش چگونگي تغییر ذائقه و سبک شنيداري عمومي موسیقايي در ايران بين
سالهاي ١٣٨٧تا  ١٣٨٩بر مبناي آلبومهاي منتشر شده و اجراي كنسرتها

وقایع اجتماعی و سیاسی همواره در جوامع گوناگون منجر به تغییر کیفی و کمی ارائهی محصوالت هنری
بویژه موسیقی است .این مقاله در صدد آن است که این تغییر شکل را در دو سال پیش و پس از انتخابات
ریاست جمهوری  1388ایران مقایسه نماید .در کشور ما آمار دقيقي از ميزان فروش محصوالت موسيقي
وجود ندارد .تنها آمار قابل دستيابي شمار و نوع مجوزهای صادره از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي برای انتشار آلبومها و اجراي کنسرتهای رسمی است .افزايش آمار اجراهاي صحنهاي
همزمان با رکود انتشار آلبومهاي موسيقايي نشان ميدهد ايران نيز مانند ساير نقاط دنيا در حال حرکت
به سمت کاهش توليد آلبوم و افزايش اجراهاي زنده است .اما روند کاهش تولید موسيقي سنتي در هر دو
شکل انتشار و اجرا نيازمند توجه بيشتر دوستداران فرهنگ ايراني به اين مهم است .تحليلی که ميتوان بر
افزايش تولید موسيقي پاپ و کاهش تولید موسيقي سنتي داشت ،پراکندگي سني جمعيت کشور است .ايران
هماينک يکي از جوانترين جمعيتهای جهان را به خود اختصاص داده است .پيشبيني ميشود؛ آيندهی
صنعت موسيقي از آنچه در  50ساله گذشته رخ داده است ،كام ً
ال متفاوت باشد .هنوز صنعت موسيقي به
شدت به توليدات فيزيكي از قبيل لوحهاي فشرده صوتي و تصويري وابسته است و بهتازگي و در چند سال
گذشته فروش محصوالت بهشكل ديجيتال آغاز شده است.
کلیدواژهها :صنعت موسیقی ایران ،انتخابات  ،1388انتشار موسیقی ایران ،کنسرت موسیقی در ایران،
موسیقی پاپ و سنتی در ایران.

 1دانشیار دانشکده موسیقی دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
E-mail: azadehfar@art.ac.ir
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 -1مقدمه

ضرورت پرداختن به موضوعات روز جامعه یکی از نیازهایی است که در هر عصر و زمان توجه
متخصصان علوم و فنون گوناگون را به خود جلب کرده است .در کشور ما که تالش میشود
در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی رشد و توسعه داشته باشد ،بیشترین کار جدی در
حوزهی اقتصادی و صنعتی صورت گرفته است و تالشها در زمینهی توسعهی اجتماعی و
فرهنگی بیش از آن که در مسیر یافتن رهیافتهای مؤثر ایجابی باشد ،به اقدامات بازدارنده مانند
محدودیت دسترسی به تولیدات فرهنگی مغایر با هنجارهای اجتماعی و اخالقی و مقابله با مظاهر
آن در کوچه و خیابان معطوف شده است .این امر به هیچروی به توسعهی مورد نیاز کشور کمک
نخواهد کرد و ضروری است متخصصان هر شاخه از رشتههای مرتبط به حوزهی فرهنگ و
هنر با مطالعه و برنامهی دقیق نسبت به شناسایی و پاسخگویی به نیازها وارد عمل شوند .وقایع
اجتماعی و سیاسی همواره در جوامع گوناگون به تغییر کیفی و کمی ارائهی محصوالت هنری
بویژه موسیقی میانجامد .مقالهی حاضر که بخشی از یک مطالعهی وسیع در حوزهی اقتصاد و
صنعت موسیقی ایران است بر آن است که به مستند سازی وضعیت موجود وپیشیابی حرکت
پیشروی صنعت موسیقی ایران بپردازد و در این رهگذر به صورت خاص میزان تولید و اجراهای
رسمی موسیقی در دو سال پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری  1388ایران را مقایسه و
تحلیل نماید.

 -2تولید موسیقی در ایران

در ايران شركتهاي بزرگ تهيه و توزيع موسيقي به شکلی كه در اروپا ،امريكا و ژاپن وجود
دارد ديده نميشود .در مقابل مؤسسههای تهيه و توليد آلبوم به چند مؤسسهی دولتي و
غيردولتي محدود ميشود .مؤسسههای دولتي عموم ًا زيرمجموعهاي از سازمان صداوسيماي
جمهوري اسالمي ايران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،حوزهی هنري سازمان تبليغات اسالمي،
سازمانهاي فرهنگي هنري وابسته به شهرداريها هستند ،در گذشته كانون پرورش فكري
ن نیز یکی از این مراکز بوده است .بخش خصوصي نيز شامل مؤسسههایی
كودكان و نوجوانا 
است كه با گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با عنوان «مؤسسهی فرهنگي هنري»
به كار توليد و نشر موسيقي در كنار انجام ديگر فعاليتها مانند چاپ كتاب ،برگزاري كالسهاي
فرهنگي ،هنري و  ...اشتغال دارند .گفته ميشود  %95توليد محصوالت موسيقايي و ساير آثار
صوتي به بخش خصوصي تعلق دارد .تعداد شركتهايي كه در اين زمينه به فعاليت اشتغال دارند
بيش از  150شركت ثبت شده است و البته آمار دقيقي از شركتهاي ثبت نشده و غيرمجاز وجود
ندارد .با اين اوصاف ،شمار شرکتهايي که عم ً
ال و بطور مداوم در حال توليد و نشر آثار صوتي
در کشورند به سختي به تعداد انگشتان يک دست ميرسد.
در كشور ما متأسفانه در زمينهی آثار موسيقایی،حق مؤلف رعايت نميشود و تكثير غيرمجاز
آثار صوتي در سطح بسيار وسيعي رواج دارد« .بسياري از مؤسساتي كه در زمينهی توليد آثار
موسيقايي سرمايهگذاري كرده بودند بهدليل تكثير غيرمجاز محصوالتشان ،متأسفانه در آستانهی
ورشكستگي قرار گرفتهاند» (محمدبيگي.)53 :1379 ،
در کشور ما آمار و ارقام دقيقي از ميزان فروش محصوالت موسيقي وجود ندارد .علت اين
امر عدم وجود مؤسسات آماري مانند َسنداِسکن در ايران است .تنها آمار دقيقي که قابل دستيابي
است آمار مربوط به انتشار آلبومها و اجراي کنسرتهايي است که کار خود را با کسب مجوز از

 -3مطالعهی آماری
 -1-3آلبومهاي موسيقي داراي پروانهی انتشار در ايران به تفکيک گونههاي موسيقايي
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نمودار  .1آلبومهاي منتشر شده در سال  1387در ايران
(آمار از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نمودار از مؤلف)

ب .آلبومهاي منتشره در سال 1388
در سال  1388تعداد عناوين آلبومهاي منتشر شده در چهار گونهی موسيقايي مورد بررسي ،که
از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز گرفتهاند 181 ،عنوان بوده است .همانگونه
که در نمودار زير مشاهده ميشود ،موسيقي سنتي جايگاه نخست خود را به موسيقي پاپ داده
است .عالوه بر آن ،موسيقي محلي ايراني نيز در اين سال جاي خود را به موسيقي کالسيک داده
است .به اين ترتيب در هر دو بخش موسيقي سنتي و محلي ايراني نسبت به موسيقيهاي وارداتي
پاپ و کالسيک کاهش توليد به چشم ميخورد.

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

الف .آلبومهاي منتشر شده در سال 1387
در سال  1387در مجموع  469عنوان آلبوم موسيقي از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي مجوز گرفته است .همانگونه که در نمودار زير مشاهده ميشود باالترين آمار مجوزهاي
اعطايي به آلبومهاي موسيقي سنتي ايراني تعلق داشته است .موسيقي پاپ با فاصلهی بسيار اندک،
رتبهی دوم عناوين آلبومهاي منتشره شده در اين سال را به خود اختصاص ميدهد .البته اين بدان
معنا نيست که آلبومهاي موسيقي سنتي فروش بيشتري داشتهاند ،چراکه اين آمار شامل تيراژ
آلبومهاي فروخته شده نیست و بدیهی است که تيراژ فروش آلبومهاي پاپ در بسیاری موارد
بيشتر تيراژ فروش از آلبومهاي سنتي بوده است .با اين وجود ستارههاي موسيقي سنتي مانند
خوانندهها و نوازندگان صاحب نام ايراني ،در اين مورد استثناء هستند.

سنجش چگونگي تغییر ذائقه و سبک شنيداري عمومي موسیقايي در ...

دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام ميدهند ،که اين آمار نيز معمو ً
ال بهصورت
ساالنه منتشر نميشود .دسترسي به اين آمار و بررسي آنها براي موضوع پژوهش حاضر نيز
اگر کمک پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات نبود ميسر نميشد .در ادامه بخشي از اين آمار که
قابليت انتشار دارند ،معرفي و تحليل خواهد شد.
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نمودار  .2آلبومهاي منتشر شده در سال  1388در ايران
(آمار از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نمودار از مؤلف)

ج .آلبومهاي منتشر شده در سال 1389
در سال  1389مجموع عناوين آلبومهاي منتشر شده به  458آلبوم ميرسد که در مجموع 343
عنوان آن در چهار گونهی موسيقايي مورد بررسي بوده است .همانگونه که در نمودار زير
مشاهده ميشود ،موسيقي پاپ با  176عنوان جايگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
عالوه بر آن ،موسيقي محلي و مقامي ايراني نيز در اين سال از رشد چشمگيري برخوردار نبوده
است .موسيقي سنتي نيز اگرچه از رشد نسبي برخوردار بوده است اما فاصلهی آن با موسيقي
پاپ بيشتر شده است .در اين سال انتشار موسيقيهاي کالسيک رشد قابل اعتنايي نداشته است.
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نمودار  .3آلبومهاي منتشر شده در سال  1389در ايران
(آمار از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نمودار از مؤلف)

د .کاهش چشمگير توليد آلبومهاي موسيقي در ايران از سال 1388
مقايسهی توليد آلبومها در همهی گونههاي مورد بررسي از سال  1387تا  1388نشانگر کاهشی
معادل  %61/4است که چشمگيرترين کاهش در سالهاي اخير محسوب ميشود .بيشترين کاهش
در زمينهی تولید موسيقي سنتي اتفاق افتاده است .بررسي وضعيت بازار نشان ميدهد ميزان
رکود به اندازهی سال  1388نيست اما هنوز فاصلهی زيادي تا رونق سال پیش از آن ،يعني سال
 ،1387دارد .نمودار زير ميزان انتشار آلبومهاي موسيقي در سالهای  1388 ،1387و  1389را با
یکدیگر مقايسه ميکند.
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نمودار  .4مقايسهی توليد آلبومها در چهارگونهی موسيقايي در سالهاي  1388 ،1387و  1389در ايران
(آمار از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نمودار از مؤلف)

 -2-3اجراهاي صحنهاي رسمي موسيقي در ايران به تفکيک گونههاي موسيقايي

الف .اجراهاي صحنهاي موسيقي در سال 1387
در سال  1387در مجموع  255مجوز اجراي صحنهاي موسيقي براي اجرا در سالنهاي با ظرفيت
بيش از  500نفر از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است .همانگونه که
در نمودار زير مشاهده ميشود ،باالترين آمار مجوزهاي اعطايي به اجراي صحنهاي موسيقي
سنتي ايراني مربوط میشود .موسيقي پاپ با فاصل هی نسبت ًا زيادي رتبهی دوم را در اين سال به
خود اختصاص داده است .البته اين بدان معنا نيست که اجراهاي موسيقي سنتي فروش بيشتري
داشتهاند ،چراکه اين آمار شامل تعداد صندليهای فروخته شده و قيمت بليت نميشود .بدیهی
است که تعداد صندليهای فروخته شده و قيمت بليت اجراهاي پاپ در موارد بسیاری بيش از
اجراهاي سنتي بوده است .با اين وجود در اينجا نيز ستارههاي موسيقي سنتي مانند خوانندهها
و نوازندگان صاحب نام ايراني ،استثناء هستند .نمودار زير تعداد اجراهاي صحنهاي را به تفکيک
گونههاي موسيقايي نشان ميدهد.
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نمودار  .5اجراهاي صحنهاي به تفکيک گونههاي موسيقايي در سال  1387در ايران
(آمار از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نمودار از مؤلف)

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

کاهش توليد آلبومهاي موسيقي از سال  1388داليل متفاوتي دارد .يکي از داليل آن رکود
اقتصادي در حوزهی بينالملل است که در ديگر کشورها نيز رخنمايي کرده است .دليل داخلي
آن نيز شرايط کشور پس از وقايع مربوط به انتخابات رياست جمهوري در اين سال است .روند
کاهش توليد آلبوم در ايران در سال  1389نيز نسبت به سال  ،1387البته به استثناء گونههاي پاپ،
َجز و فالمنکو ،ادامه يافته است.

سنجش چگونگي تغییر ذائقه و سبک شنيداري عمومي موسیقايي در ...
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ب .اجراهاي صحنهاي موسيقي در سال 1388
در سال  1388در مجموع  271مجوز اجراي صحنهاي موسيقي براي اجرا در سالنهاي با ظرفيت
بيش از  500نفر از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است .همانگونه که
در نمودار زير مشاهده ميشود ،در اجراهاي صحنهاي نيز مانند انتشار آلبومها ،موسيقي سنتي
جايگاه نخست خود را به موسيقي پاپ داده است.
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نمودار  .6اجراهاي صحنهاي به تفکيک گونههاي موسيقايي در سال  1388در ايران
(آمار از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نمودار از مؤلف)

ج .اجراهاي صحنهاي موسيقي در سال 1389
در سال  1389در مجموع  404مجوز اجراي صحنهاي موسيقي براي اجرا در سالنهاي با ظرفيت
بيش از  500نفر از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است .همانگونه که
در نمودار زير مشاهده ميشود ،در اين سال نيز موسيقي پاپ با فاصلهی زيادي باالترين آمار
اجراهاي صحنهاي را به خود اختصاص داده است.
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نمودار  .7اجراهاي صحنهاي به تفکيک گونههاي موسيقايي در سال  1389در ايران
(آمار از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نمودار از مؤلف)

د .کاهش اجراهاي صحنهاي موسيقي سنتي در ايران از سال 1388
مقايسهی اجراهاي صحنهاي موسيقي در همهی گونههاي مورد بررسي از سال  1387تا سال
 1388نشانگر کاهشي معادل  %37/9در اجراهاي موسيقي سنتي و افزايشي بيش از  %110در
اجراهاي پاپَ ،جز و فالمنکو است .این امر نشانگر آن است که انتخابات ریاست جمهوری  1388و
وقایع پس از آن تأثیر زیادی در کاهش اجراهای موسیقی سنتی داشته است .در سال  1389کاهش
همهی گونهها تا حدود زيادي جبران ميشود .نکتهی مهم در روند اجراهاي صحنهاي در ايران
شتاب افزايش اجراهاي صحنهاي موسيقي پاپَ ،جز و فالمنکو با ضريبي فزاينده است.
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 -4نتیجه و بحث

تحليلی که ميتوان بر افزايش تولید موسيقي پاپ و کاهش موسيقي سنتي داشت ،پراکندگي سني
جمعيت کشور است .آمار نفوس و مسکن ايران نشان ميدهد ايران هماينک يکي از جوانترين
جمعيتهای جهان را دارد .طبيعي است که در سراسر دنيا گرايش جوانان به موسيقي پاپ نسبت
به گرایش آنها به گونههاي سنتي و کالسيک بیشتر است .با اين وجود ،جمعيت جوانان  ۲۰تا ۲۹
سال كشور از سال  ۱۳۹۰روند نزولي پيدا ميكند .يافتههاي آماري نشان ميدهد جمعيت جوانان
كشور از سالهاي  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۲در اوج و مشخص ًا جمعيت جوان كشور با ميانگين سني 20
تا  29سال در سال  ۱۳۸۹بيشترين ميزان يعني حدود  17/8ميليون نفر بوده است .اما با يك نرخ
كاهش بسيار اندك اين جمعيت از سال  1390به حدود  17/7ميليون نفر كاهش یافته است و اين
تعداد تا سال  ۱۳۹۵به كمتر از  15/5ميليون نفر ميرسد (سازمان ملي جوانان .)1389 ،بنابراين
ميتوان انتظار داشت با گذر کشور از اين دوران ،گرایش به موسيقي سنتي بار دیگر شکل گیرد.
یکی از ویژگیهای مخاطبان موسیقی نسبت به مخاطبان سایر رشتههای هنری آن است که
مخاطب موسیقی  -به ویژه موسیقی زنده  -مشارکتی فعاالنه در فرایند خلق ،اجرا و ادراک آن
دارد (مک کوايل .)70 :1380 ،در پژوهشی ميداني که با استفاده از يک جامعه ی آماري 300
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افزايش بيش از دو برابر اجراهاي صحنهاي موسيقيهاي پاپَ ،جز و فالمنکو در سال  1388باعث
شده است کاهش چشمگيري که در زمينهی توليد آلبومهاي موسيقي در اين سال نسبت به سال
پیش از آن به وجود آمد ،در اجراهاي صحنهاي ديده نشود و آمار اجراها در مجموع حتي اندکي
باالتر از آمار اجراهای سال  1387قرار گيرد .اين در حالي است که اجراهاي صحنهاي در سال
 1389به  404عنوان اجرا در  800شب ميرسد که نشان از اوجگيري اجراهاي صحنهاي در ايران
دارد .افزايش آمار اجراهاي صحنهاي همزمان با رکود انتشار آلبومهاي موسيقايي نشان ميدهد
ايران نيز مانند ساير نقاط دنيا در حال حرکت به سمت کاهش توليد آلبوم و افزايش اجراهاي زنده
است .اما روند کاهش موسيقي سنتي در هر دو شکل انتشار و اجرا نيازمند توجه بيشتر دوستداران
فرهنگ ايراني به اين مهم است .البته بايد اذعان کرد که نتيجهگيري کلي بر اساس آمار سه سالهی
انتشار و اجراي موسيقي از دقت بااليي برخوردار نیست و توانايي نمايش تصويري روشن از
سمت و سوي حرکت توليد موسيقي در ايران را ندارد .ا ّما بهدليل آنکه در سالهاي پیش از اين سه
سال آمار به شکل طبقهبندي شده در اين دفتر موجود نيست ،ناگزيريم به همين اندک اکتفا کنيم.

سنجش چگونگي تغییر ذائقه و سبک شنيداري عمومي موسیقايي در ...
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نفري از شرکتکنندگان «فستيوال سونيسفر »1در «استاديوم اينونوي بشيکتاش »2ترکيه ،توسط
«محمدرضا آزادهفر» و «مهرداد نوري» ( )1389انجام و در مجلهی علمی-پژوهشی جامعهشناسی
هنر و ادبیات منتشر شده است ،نتايجي از حضور ايرانيان جوان در اين اجرا به دست آمد که
غيرقابل تصور است .اين پژوهش نشان داد سبک راک به عنوان يکي از حوزه هاي مهم موسيقي
مردمي که در ايران بهصورت رسمي به آن کمتر پرداخت شده است ،جايگاه خاصي بين جوانان
ايراني دارد .در اين مطالعهی ميداني ،جامعهی هدف مخاطبان از هر دو جنس بودند که بر اساس
تمایلشان به پاسخگويي با ميل و دقت ،از ميان هزاران نفري که براي ديدن و شنيدن اين موسيقي
گرد آمده بودند ،انتخاب شدند .بررسي این جامعه ی آماري نشان ميدهد درحدود يک چهارم
کل جمعيت چند هزار نفري فستيوال جوانان ايراني بودهاند .يعني پس از مخاطبان کشور ميزبان
(ترکيه) که  %68/7را به خود اختصاص داده بودند ،جوانان ايراني با  %24/1در رتبهی دوم قرار
داشتند و سايرين از ديگر کشورهاي جهان بودند .اين امر نشان ميدهد که گرايش جوانان ايراني
به سویی و گرایش موسيقيهاي رسمی عرضه شده در ايران به سویی ديگر بوده است.
پيشبيني ميشود آيندهی صنعت موسيقي از آنچه در  50ساله گذشته رخ داده است ،كام ً
ال
متفاوت باشد .هنوز صنعت موسيقي به شدت به توليدات فيزيكي از قبيل لوحهاي فشرده صوتي و
تصويري وابسته است و بهتازگي و در چند سال گذشته فروش محصوالت بهشكل ديجيتال آغاز
شده است .به نظر ميرسد شركتهاي بزرگ تهيه و توليد محصوالت موسيقایی ،در آينده بهتدريج
به شركتهاي خدماتي تبديل شوند ،چيزي شبيه به آنچه امروزه با عنوان شبكههاي خصوصي
تلويزيوني شناخته ميشود .تصور ميشود كه اين شركتها كار خود را بر مهيا کردن محتواي
موسيقي و سپس يافتن بازاري براي مصرف آن متمركز نمايند .از سوي ديگر ،با كاهش تدريجي
درآمدهاي ناشي از فروش محصوالت صوتي بهصورت لوح فشرده و ديگر شكلهاي فيزيكي،
شركتها مترصد يافتن منابع درآمدي جايگزين ،احتما ً
ال در حوزهی اجراهاي صحنهاي ،خواهند شد.
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Changes in Iranians Musical Taste based on analyzing the Concerts and
Music Albums released from 2008 to 2010
Mohammad R. Azadehfar, Associate Professor, Faculty of Music, University of Arts, Tehran, Iran

Abstract
Providing bases for developing the people’s musical taste can increase the music consumption in every society.
While in the United States and some major developed countries there are companies and organizations such
as SoundScan that constantly monitor the consumption of music and selling musical albums and concerts to
provide the exact statistics in periodic manners such as weekly, monthly and annually, there are no statistics
for music consumption in Iran in any form. The only statistics one can find is the number of licenses issued
by Ministry of Culture and Islamic Guidance for publishing albums and giving formal concerts. This article
provided the statistics for Albums and concerts formally took licenses in Iran in the period of 2009-2011 and
compares the decline and increase of various musical genres in Iran. Analyzing the data provided by this
study sheds light on this fact that the production of musical albums in Iran is declining steadily, while the
number of seats sold for music concerts are increasing. Same change has been taking place in other countries
since 2005. The data, on the other hand, shows that while various genres of popular music are increasing in
Iran, in recent years, the production of Iranian traditional music is decreasing quite sharply. This fact rings
the alarm for lovers of Persian culture all around the world. Governmental statistics show that Iran currently
has one of the youngest populations in the world (more than 17 million of Iranian population are between 20
to 29). By 2016 the population of young people will be drop to less than 15.5 million. So, it is quite normal
for now to see increase in the number of albums and performances on various genres in popular music. The
problem however, lies on presently declining the production of Iranian traditional music. By the time that
current Iranian youngsters will become old and nostalgic about their musical heritage, the contemporary
Iranian musicians would be retired and there would be a great shortage of master performers who traditionally
can produce Iranian music. The findings of this study put this fact forward that governmental and nongovernmental organizations should act now to preserve Iranian traditional music for future generations. The
other problem Iranian traditional music is facing is its absence in the local and national TV stations. During
the last decade, Iranian musical tradition is gradually taking out from daily schedule of TV programs so
that youngster mostly cannot remember watching any Iranian musical instruments on TV. Since Iran has
not been signed the copyright agreement, Iranian artists are feeling very vulnerable over the future of their
professional careers. In the light of this problem the only artists who can save themselves are pup singers who
can guarantee selling the seats of their live concerts in big music halls. Traditional performers who perform
in small halls and have little on their hands to set large concert tours can only relay on selling their physical
albums. The medium which already is getting forgotten among other means of musical recordings.
Key Words: Iranian Music Industry, Music Albums in Iran, Public Concerts in Iran, Iranian Presidential
Election and Music, Pop music in Iran, Traditional music in Iran
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