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ریشه مشکالت کجاست

*حمیدرضا عاطفی
امســال هم مثل همه سالهای گذشته  -و مثل همه سالهای
اینده  -به پایان رســید و باز مثل همیشه روسیاهی به زغال ماند!
و در آینده هم این داستان ادامه خواهد داشت و روسیاهی به زغال
خواهــد ماند؟ یعنی چه ؟ یعنی اینکه تعجب آور اســت که این ما
هســتیم که درس نمی گیریم و پند نمــی آموزیم...نه از آموزگار
خویش و نه حتی از روزگار!
ســال  1393با همه فراز و نشــیب هایش به پایان رســید؛
نشیب هایی که به مراتب بیشتر از فرازهایش بود؛ برخالف انتظاری
که موج تدبیر و امید به پا کرد تنگی و عســرت بیشتر رخ شان داد
و سیاست و سیاســت بازی بیش از هرزمان دیگری هنرمندان را
سیاست کرد!
هرچه احتمال موفقیت دولت و سیاست خارجی آن بیشتر شد
حلقه محاصره اهالی فرهنگ هم تنگ و تنگ تر شــد تا شاید این
چاوشــان اجتماع به فغان بیاینــد و دم برآورند که خوش به حال
دولت مهرورز قبلی! اما هیهات
از دیگر ســو باید نگاهی هم به درون جامعه فرهنگی و هنری
بیندازیم و نیش انتقاد را متوجه خودمان هم بکنیم .درســت اســت
که علــی رغم تغییر مدیریــت های اجرایی هنوز بــی صداقتی و
مانع تراشــی در صدور مجوزها دیده می شــود ،هنوز رابطه و عدم
پایبندی به شایسته ساالری بعضا آزار دهنده است ،هنوز دخالتها و
سنگاندازی برخی نهاد ها در ممانعت از اجرای برنامه های مجوز دار
دیده می شود ،بعد از گذشت سی و اندی سال هنوز پخش تصویرساز
از تلویزیون ممنوع اســت و ...اما براســتی آیا همه مشکالت ما و
معضالت و موانع فعالیت در حوزه موسیقی همین هاست؟
بــه قول بزرگــی ازبزرگان موســیقی اگر از فردا ســاز را در
تلویزیون نشان بدهند دیگر دنیا گل و بلبل می شود و سیل ساخت
آثار ماندگار و به اصطالح فاخر راه می افتد و دیگر تمامی مشکالت
در زمینه تولید اثار درست و درمان برطرف می شود؟
به عبارت دیگر آیا نباید تاملی در بخش های دیگری صورت بگیرد
و تعمقی شود که چرا مشکالت ما و یا دست کم بخشی از مشکالت ما
بعد از گذشت چند دهه همچنان الینحل باقی مانده است؟
اوج گیری مشــکالت و سخت گیری برخی مسئوالن نهادها
در جلوگیری از اجرای برنامه هاو کنسرت ها و تقابل آنها با اجرای
برنامه های قانونی در سال جاری به حدی رسید که تقریبا در سی
ســال گذشته بی سابقه بوده اســت.این حجم از فشار و تعدی به

حقوق شهروندی موجب شد تا خانه موسیقی به نمایندگی از جانب
صنف عالوه بر انتشــار بیانیه شدید الحن،گردهمایی تحت عنوان
هم اندیشــی مقابله با محدودیت ها را برگزار کند؛ حضور بزرگان و
موسیقیدانان بنامی که اسامی آنها در اخبار آمده است بسیار عالی و
کم نظیر بود و می تواند به عنوان نقطه عطفی در حضور اجتماعی
هنرمندان در تحقق خواســته های صنفی آنها قلمداد شود اما در
مقابل ،واکنش و نقش آفرینی برخی از اهالی فرهنگ و رسانه قابل
تامل و تعجب آور بود.
دقیقــا همیــن رفتارهای غیر حرفــه ای و بــه دور از بلوغ
سیاســی و اجتماعی است که به جرات می توان آن را ریشه همه
مشکالت ما در سه دهه گذشته برشمرد.رفتارهایی که همه ناشی
از منفعت طلبی ،ترجیح منافع شــخصی بــه منافع جمعی و بعضا
برخوردهای غرض ورزانه است.
در جایی که نیاز به وحدت و همدلی اســت و در شرایطی که
فقط با همراهی می توان دردهای مشــترک را درمان کرد عده ای
از اصحاب رسانه و فرهنگ به هردلیل و بهانه ای و با هر حربه ای
در صدد تفرقه پراکنی بر می آیند؛ و شــگفتا که برخی رســانه ها
بر حسب رســالت و وظیفه ذاتی خود به جای پوشش این حرکت
زیبای همدلی در اعتراض ،با توسل به حذف و سانسور ،سعی وافر
در پوشــیدن واقعه داشــتند که البته در این دنیای وسیع و بسیط
ارتباطات فقط عرض خود بردند و بس...
اما این نمونه ها تنها بخشــی از ریشــه مشکالت مان را به
نمایش گذاشــت .با این نتیجه گیری که بایــد همزمان با مبارزه
برای احقاق حقوق شــهروندی و برداشتن ممانعت های بی مورد و
غیرقانونی گوشه چشمی هم به رفتار ،گفتار و کردار اهالی فرهنگ
داشته باشــیم و با طرح انتقادات سازنده درصدد پاالیش و روح و
روان خود و اطرافیانمان برآییم.
روز و روزگار بهاری است و موسم رویش دوباره و بیش از این
پسندیده نیست که از کژی و کاستی سخن بگوییم و کام دوستان
و خواننــدگان محترم را تلخ کنیم  ....تنهــا می ماند آرزویی برای
همه عزیزان و هنرمندان و اصحاب رسانه بویژه آنهایی که دل در
راستی و پاکی دارند و با نغمه خوش خویش روزگاری بهتر و آرام تر
برای اهالی دل آرزو می کنند و ما هم برای ســامتی و شادکامی
آنها در سال نو آرزوی بهترینها را داریم.
* سردبير
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گزارشی از گردهمایی موسیقیدانان در اعتراض به محدودیتها ،لغو کنسرتها و...

بیش از همیشه به وحدت موسیقیدان ها نیاز داریم
بیش از آنکه آثاری به کشور های دیگر ارائه دهیم ،داریم از محصوالت
آنها مانند کتاب و موسیقی استفاده می کنیم .حضور در جامعه جهانی
به این معنی است که به حقوق دیگران را هم باید احترام بگذاریم.
وی در پایــان ســخنانش گفت :امروز در ایــن دو مورد می
خواهیم بحث و صحبت داشــته باشــیم و امیــدوارم این مباحث
راهگشا باشد.

کمپین حمایت از صنف موسیقی در خانه موسیقی
برگزار شد
کمپین حمایت از صنف موســیقی و هم اندیشــی مقابله با لغو
کنســرت ها و محدودیت های اهالی موسیقی ( 17اسفند) با حضور
جمع کثیری از هنرمندان در سالن اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،دکتر محمد سریر(رئیس هیئت مدیره
خانه موسیقی) گفت :امروز قرار است در مورد گرفتاری هایی که در
حوزه موسیقی پیش آمده و قبال نبود صحبت کنیم .خانه موسیقی
به عنوان فراگیرترین نهاد مدنی حوزه موسیقی با نزدیک به شانزده
هزار نفر عضو وظیفه دارد که در این زمینه راهکارهایی پیدا کند.
وی افزود :مورد بعــدی حقوق مولف و مصنفین (کپی رایت)
اســت که در حوزه موسیقی با مشــکل عمیقی مواجه هستیم .در
کشــور های دیگر همه عضو پروتکول «برن» هستند و منافع آنها
را در تمام کشورها حفظ می کند .همین امر تشویقی برای کسانی
اســت که می خواهند آثاری را در سطح جهانی تهیه کنند .در این
زمینه ما با کمبود فاحشی روبرو هستیم .نوعی قوانین داخلی وجود
دارد که به قدیم بر می گردد و برای امروز نمی تواند کارساز باشد.
دکتر محمد سریر گفت :برای مساله کپی رایت پیشنهاداتی شده
ولی هیچ وقت در مجلس تصویب نشــده اســت .در وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی هم مطالبی هم تهیه شــده اما هیچ وقت در حوزه
موسیقی از نهادی مثل خانه موسیقی استعالم نشده است .در کشورمان
شماره شانزدهم -زمستان 93

کسی مجاز نیست به جامعه موسیقی توهین کند
در ادامه حمیدرضا نوربخش ،مدیر عامل خانه موسیقی گفت:
امــروز با یک درد و انگیزه مشــترک دور هم جمع شــده ایم تا
خواســته های خود را بیان و چاره جویی کنیم .با کمال تاســف
این روزها مصیبت هایی را تجربه می کنیم که در این ســی سال
هیچگاه ســابقه نداشته است .هیچ وقت فکرش را نمی کردیم که
با شروع دولت تدبیر و امید ،موسیقی دان ها دچار یاس و ناامیدی
بشوند .اخیرا هرکسی به خودش اجازه می دهد به جامعه موسیقی
توهین کند .این مســاله دل همه ما را به شدت به درد آورده است
همه برای این جمع شده ایم.
امروز بیــش از هر زمانی نیاز بــه وحدت جامعه
موسیقی داریم
مدیرعامــل خانه موســیقی گفت :آن روزی که قرار اســت
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تــوده ملیونــی را در خیابان و یا پای صنــدوق رای بیاورند ،تمام
شــبکه های رادیویی و تلویزیونی فقط موســیقی پخش می کنند.
مگر با چیز دیگــری میتوان جامعه را تهییج کــرد؟ چطور در آن
عرصه ها موســیقی خوب اســت ولی در یک جایی به این جامعه
توهین بشــود؟ بگوییم موسیقی در هر شکلی مطرب بازی است؟
آیا جامعه موسیقی این توهین ها را تحمل می کند؟
وی خطاب به اهالی موســیقی گفت :امروز بیش از هر زمان
دیگری نیاز به وحدت داریم .باید خانه موسیقی را بیش از هر زمان
تقویت کنیم و آن را خانه خود بدانیم و زیر این ســقف جمع شویم
تا خواسته های خود را پیگیری کنیم.

فرهنگســراها هیچ توجیهی ندارد .موسیقی از فرهنگ جدا شدنی
نیســت و موسیقی جزء مهم فرهنگ است و هیچکسی نمی تواند
آنــرا از جدا کند .اگر عدم رقابت با آموزشــگاه های مجاز را بهانه
کردنــد ،باید بگویم چرا دیگر رشــته ها را تعطیل نمی کنید؟ مگر
آموزشــگاه آزاد آشپزی و خیاطی و زبان نداریم؟ چرا با آنها رقابت
می کنید؟
وی افــزود :آقایان آمده اند برای اینکه آدرس غلط بدهند ،به
جای برگزاری کالسها ،مستر کالس ها و نشست های هم اندیشی
برگزار می کنند .مثال تمام اســاتید یک ســاز دعوت می شــوند
و در باره سازشــان صحبت می کنند ،یک جلســه هم اخیرا برای
ســاز تار برگزار کردند که هیچ شــباهتی به کالس و به اصطالح
مسترکالس نداشت و بیشتر دور همی و خاطره گویی بود .جامعه
حواس اش هست که موســیقی را در فرهنگسراها تعطیل کردید
و از طرفی چند اســتاد را در یک جلسه دور هم جمع می کنید که
بگویید موسیقی تکریم می شود .جامعه موسیقی با این چیزها گول
نمی خورد و با دقت همه چیز را رصد می کند.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :نامــه ای را با امضای جمع
کثیری از موسیقی دان ها خدمت آقای دکترقالیباف ،شهردار تهران
فرستادیم و منتظریم ببینیم شــهردار تهران چه تصمیمی در این
مورد خواهد گرفت .اگر اتفاق خاصی نیافتاد در مرحله بعد تصمیم
دیگری می گیریم.

نوربخش با اشــاره به تعطیلی موسیقی در فرهنگسراها گفت:
ما این مساله را پیگیری کردیم و جلسات زیادی با ریاست سازمان
فرهنگی هنری شهرداری و معاونت هنری گذاشتیم که وعده های
پوچ و توخالــی دادند که هیچکدام از آنها محقق نشــد و مارا به
یقین رســاند که عمدی در کار بوده که می خواهند موســیقی را
تعطیل کنند و بنای آن را از فضا های فرهنگی این شــهر برکنند.
جای تقدیر و تشــکر دارد که از همان ابتدا آقای دکتر مختاباد به
طور جدی این مســاله را پیگیری کردند و مواضع شفافی داشتند.
االن هم از ایشــان به عنوان رئیس کمیته هنری شــورای شهر
می خواهیم این مســاله را پیگیری کنند چون تعطیلی موسیقی در

نامه دادستان گلبهار غیر قانونی و غیر موجه بود
نوربخش با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه موسیقی گفت :همه
می دانیم این بگیر و ببند ها در حوزه موســیقی در نقاطی شروع شد
و از چند ماه پیش در همین نشست های ماهیانه گفتم که در برخی
از اســتانها از حضور بانوان نوازنده روی صحنه جلوگیری می کردند
که این مســاله هیچ وجه قانونی ندارد .همان موقع هم به دوستان
وزارت ارشاد در جلسات عمومی و خصوصی گفتیم که این مساله باید
پیگیری شود .چرا بانوان موسیقی یاد می گیرند ولی اجازه اجرا ندارند.
این یک بام و دو هوا در خصوص بانوان هنرمند چه توجیهی دارد؟
وی افزود :االن بیش از دوازده استان از حضور بانوان در روی

منتظر تصمیم شــهردار تهران در پاسخ به نامه
اهالی موسیقی هستیم
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صحنه ممانعت می کنند .اخیرا هم دو اتفاق تلخ در استان خراسان
رضوی داشتیم که یکی از آنها مربوط به کنسرت آقای عقیلی بود
که خانم شریعت زاده را از روی صحنه پایین آوردند و در یک مورد
دیگر هم از کنســرت آقای علیرضا قربانی ممانعت بعمل آمد که
اوج فاجعه بود و به ساحت موســیقی توهین شد .همه ما آن نامه
غیر قانونی و غیر موجه دادستان شهر گلبهار را در رسانه ها دیدیم.
بعد از آن هم اظهارات یکی از مســئولین استان را مشاهده کردیم
که سراسر توهین به ســاحت هنرموسیقی و موسیقی دان ها بود.
من با هریک از مســئولین هم در این بــاره صحبت کردم در این
مورد شگفت زده بودند که چطور یک مقام در یک تریبون رسمی
به خودش اجازه می دهد به جامعه موسیقی توهین کند.

در ادامــه دکتر عبدالحســین مختاباد (رئیــس کمیته هنری
شــورای اســامی شــهر تهران) گفت :کار هنری در کشور دچار
چالش سیاســی هم شده و این داســتان بسیار عجیبی شده است.
اما به هر صورت پیشرفت خوبی داشتیم چون در یک زمان دولت
مخالف موسیقی بود ولی االن طرف موسیقی است .در این شرایط
ما باید کنار هم باشــیم و صنف خود را تقویــت کنیم .پیام ما به
کســانی که کنســرت ها را برهم می زنند این است که ما به آنها
با اینکه مخالف موسیقی هستند احترام می گذاریم ولی برای آنها
کارت دعوت ندادیم و بگذارند کارمان را انجام دهیم.

دفعه بعد برنامه را قطع خواهم کرد
در ادامه جلسه ساالر عقیلی(خواننده) به بیان اتفاقی که برای
کنسرتش در استان خراسان رضوی افتاده بود پرداخت .وی گفت:
تا دو روز قبل از اجرا هنوز معلوم نبود ما کنسرت داریم یا نه .برخی
می گفتند در صورت اجرا هم همســرم اجازه حضور ندارد که قرار
بود همســرم به تهران برگردد .اما به هرصورت اجازه کنســرت و
حضور همســرم روی صحنه داده شد .در روی صحنه وقتی اولین
تصنیف را خواندم و در حال اجرای آواز بودم که دیدم همســرم از
روی صحنه پایین می رود .گویا گفته بودند اگر ایشان پایین نروند
برق ســالن را قطع می کنند .من اصال متوجه ماجرا نشــدم بعدا
نامه ای را به من دادند و من متوجه شدم.
وی افــزود :من در آنجا به رئیس ارشــاد هم اعتراض کردم.
تصمیم گیری برای من خیلی ســخت بود که برنامه را ادامه بدهم
یا قطع کنم  .چون بیش از هزار و دویســت نفر بلیت خریده بودند
و از راه هــای دور آمده بودند و قطع برنامه بــی احترامی به آنها
محسوب می شــد و تصمیم برای من خیلی سخت بود .شاید من
اشــتباه کردم و باید قطع می کردم .اما اگر بار دیگر چنین اتفاقی
بیافتد برنامه را قطع می کنم.
در ادامه حریر شــریعت زاده نیز به بیان حاشیه های کنسرت
اخیرشان با گروه ساالر عقیلی پرداخت.
به مخالف موســیقی هم احترام می گذاریم ولی
برایشان کارت دعوت نفرستادیم!
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تازیانه زدن بر دریا
وی افزود :اتفاقاتی که در ســطح مملکت انجام می شــود،
اتفاقات حســاب شده سیاسی اســت .از سیاسیون می خواهیم که
ما را رهاکنند .در یک کنســرت موسیقی اشعاری از حافظ و موالنا
خوانده می شــود و دو هزار نفر به آن گوش می دهند .حداقل اش
این اســت که از آن میان ده نفر ممکــن بود ناهنجاری در جامعه
بوجود بیاورند که این کنسرت مانع آن می شود.
دکتر مختاباد گفت :چندی پیش هم برای من چنین موضوعی
پیش آمد که گفتند در گروهم خانم نمی تواند روی صحنه برود و من
از اجرای برنامه منصرف شدم .در کشور یک تفکری است که خود را
می خواهد در جامعه تحمیل کند ،ما می گوییم که این حق را ندارند.
این رفتار آنها تازیانه زدن بر دریا است و خودشان را خسته می کنند.
چند روز پیش هم یک رسیتال پیانو ساده دانشجویی به حاشیه هایی
کشیده شد که من گفتم دانشگاه یک محیط علمی و فرهنگی است.
مگر می شود در دانشگاه پزشکی تشریح جسد را منع کرد؟

5

گــــــــزارش

www.iranhmusic.ir

هزار عضو دارد که توانایی اقدام جمعی را در این باره وجود دارد.
مشاور حقوقی خانه موسیقی افزود :براستی وظیفه وزارت ارشاد
چیست؟ مگر وزارت ارشــاد نباید از حیثیت مجوزهای صادر شده
توسط خودش دفاع کند .چگونه اســت اگر نسبت به اصالت یک
برگ سند خانه شــک و ابهامی وجود داشته باشد نماینده سازمان
ثبت واســناد کشور در مجامع قضایی حاضر شــده و از حیثیت و
صالحیت مجموعه خود تمام قد دفاع می کند؟ اما ایا وزارت ارشاد
نسبت به این موضوع نباید اتخاذ موضع کند؟
وی گفــت :باید این اجازه را به خانه موســیقی بدهیم که در
یک اقدام جمعی طرف مذاکره قرار بگیرد .اگر این اتفاق بیافتد هم
توانایی خانه موســیقی زیاد می شود و هم در وقت برای پیگیری
یک مورد ،صرف جویی می شود .برای مساله کپی رایت هم چون
با صدا و سیما که ناقض حقوق مولفان است داریم وارد مذاکره می
شــویم و نامه ای را تنظیم کردیم که به دوستان پیشنهاد می کنم
حتما آن را امضا کنند.

چارهای جز بازگشت موسیقی به فرهنگسراها نیست
عضو شورای اسالمی شهر تهران در خصوص آموزش موسیقی
در فرهنگسراها گفت :چاره ای جز این نداریم که آموزش موسیقی به
فرهنگسراها برگردد .آنجایی هم که گفته بودند میخواهند آموزش
تخصص موســیقی بگذارند باید بگویم مگر آنجا دانشــگاه است؟
شهرداری جایی اســت که خدمات عمومی باید ارائه کند .تالش ما
این است که شهر را به سمت و سوی فرهنگمداری پیش ببریم.
در ادامه برنامه کاوه ضوانی راد ،مشاور حقوقی خانه موسیقی
در ســخنانی گفت :برای حقوق دان ها سخت است که همیشه با
رنج انســانها رو در رو هســتند .در قرن بیست و یک بسیار دشوار
و ســخت است که در میابیم باید برای نهادهای رسمی از نهادینه
کردن قانون حرف بزنیم .جای تعجب اســت که در دوران قانون
مداری و مدنیت کســی می تواند بــا تصمیم فردی خود جامعه را
 200ســال به عقب برگزداند که دوران زورمندان اســت .مشکل
اصلی هنرمندان این بوده که تا کنون پاسخ رفتارهای خالف قانون
را با رفتاری دون قانون داده اند .که این از نجابت شماست .اما این
نجابــت دردی را دوا نمی کند .باید بدانید که حاکمیت قانون یعنی
اینکه کسی ورای قانون نیست .بد ترین ظلم به افراد ظلم قانونی
و ظلم از طریق قانون است.
وی افزود :شــبی که نامه دادســتانی مبنی بر لغو کنســرت
علیرضا قربانی را دیدم تاسف خوردم از اینکه عمری را در دانشگاه
حقوق ســپری کردم .به عنوان یک حقوق دان می گویم که این
اقدام دادستانی تخلف است و جرمی قابل پیگیری است.

قربانی :درد مشترک جدا جدا درمان نمی شود
علیرضا قربانی (خواننده) ســخنران بعدی این نشست بود .او
در ابتدای سخنانش گفت :این نوع رفتارها درد مشترکی است که
جدا جدا درمان نخواهد شــد .و صد البته هم دردی مختص اهالی
موســیقی نیســت .چنین رفتارهایی تمام جامعه هنری ما را تحت
تاثیر قرار دادهاست .موســیقی هم بواسطه مسایل فقهی همیشه
مظلومانه تحت فشــار است .امروز بیش از هر چیزی نیاز به اتحاد
داریم تا پشت هم باشــیم و هم رفتارهایی را محکوم کنیم و هم
اینکه راهکاری پیدا کنیم.
حمیدرضــا نوربخش نیــز در بخش پایانی این نشســت نیز
گفت :ما این دولــت را قبول داریم چرا که می دانیم از رای مردم
آمده اســت .آقای رئیس جمهور و آقای جنتی واقعا فراتر از انتظار
هنرمندان ظاهر شــدند که این جای تقدیر و تشکر فراوان دارد .ما
به هیچ عنوان تقابلی با دولت نداریم اما مســئول مستقیم ما دولت
اســت که طبیعتا اولین پناهگاه ما هم آنجاست بنابراین از آنها می
خواهیم که از ما دفاع کنند.
در پایان نشست ،هنرمندان دو نامه در اعتراض به نقض کپی
رایت و همچنین اتفاقات اخیر موســیقی را امضا کردند و به خانه
موسیقی وکالت دادند تا در این موارد پیگیر باشد.

کارد به استخوان اهالی موسیقی رسیده است
رضوانــی راد در بــاره مســاله کپی رایت گفــت :داد جامعه
موســیقی از عدم رعایت قانون کپی رایت در آمده اســت .من با
برخی از اساتید که صحبت می کنم می گویند دیگر انگیزه انتشار
کار ندارند .آســیب کپی رایت به جایی رســیده که دیگر وکالی
دادگستری هم احســاس خطر می کنند .با رادیو آوا ،آواری بر سر
هنرمندان خراب شد .در آنجا تخلفات آشکاری انجام می شود که
کارد را به استخوان رسانده است.
وی گفت :ابزار قانونی ما برای خانه موســیقی حمایت افکار
عمومی را باخود خواهد داشــت و با توجه به اینکه بیش از پانزده
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مروری رب واژهاه ی«لحن» و«الحان»رد موسیقیاریا ین

بهروز وجدانی*

لحن (جمع آن :الحان و لحون) یکی از مهمترین و رایجترین اصطالحات موسیقی است که در بسیاری
از متنها ،رســالهها و کتابهای موسیقی ایرانی و همچنین در شعرهای شاعران بزرگ پارسیگوی در
معانی آهنگ ،آوا ،آواز ،بانگ خوش ،ترانه ،ترنم ،ترجیع و تطریب و زیباســازی آواز ،جمله موســیقی،
دستان ،سرود ،صدای خوش ،صوت خوش و موزون ،صوت هماهنگ دارای وزن ،نوا و غیره آمده است.
در ذیل در حد این مقاله به بررسی و تعریف آن پرداخته خواهد شد.

آواز ،نوا

قمری درشد به حال ،طوطی درشد به رقص  /بلبل درشد به لحن ،فاخته در شد به َدم
(منوچهری)
نظامی گنجوی نیز لحن را به معنای آواز موزون بهکار برده است:
از او خوشگوتری در لحن آواز /ندید این چنگ پشت ارغنون ساز
آهنگ

به لفظ پارسی و چینی و خما خسرو  /به لحن مویۀ زال و قصیده لغزی (منوچهری)
با لحن ویژهای مطلبی را خواندن ،اشتباه خواندن
حى عل الفالح (مولوی)
عیب باشد اول دین و صالح  /لحن خواندن لفظ ّ
ترانه ،تصنیف ،نغمه

لحنهــای باربدی ،تصنیفهای باربدی ،ترانههای باربدی ،ســی لحن باربدی .الحان
موسیقی ایرانی منســوب به باربد نوازنده معروف دوره خســروپرویز پادشاه ساسانی شامل
هفت خســروانی ،سی لحن و سیصدوشصت دســتان بوده که با ایام هفته و سی روز ماه و
سیصدوشصت روز سال ساسانیان تناسب داشته است .درواقع این آهنگها پیش از باربد نیز
وجود داشته اســت و احتما ًال این نوازنده صاحبنام تغییراتی در آنها داده است (برای دیدن
نام الحان باربدی بنگرید به مطلب عباس اقبال آشتیانی در همین یادداشت)
صوت خوش

لحن داودی چنان محبوب بود /لیک بر محروم بانگ چوب بود (مولوی)
ناله و آوا ،شیون ،زاری ،شیوه و آیین ناله و زاری
زنان دشمنان ،در پیش ضربت /بیاموزند الحانهای شیون (منوچهری)
ندا ،صوت با زیر و بم که دلنشین باشد
بر لحن چنگ و سازی کش زیر زار باشد /زیرش درســت باشــد ،بم اســتوار باشد
(منوچهری)
شیوه و آیین نوازندگی

صلصل به لحن زلزل وقت سپیدهدم  /اشعار بونواس ،همیخواند و جریر (منوچهری)
شماره شانزدهم -زمستان 93
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دکتر مهدی برکشلی و تاریخ موسیقی ایران تألیف شادروان حسن
مشــحون مراجعه نمایند .ازآنجا که «فارابی» (معلم ثانی) یکی از
معتبرترین بنیانگذاران موسیقی علمی ایران است لذا نقطه نظرات
و تعریــف او را از واژه «لحن» در حد اختصــار در این مقاله نقل
میکنیم .البته دیگر بزرگان موسیقی علمی ایران از جمله ابنسینا،
صفیالدین ارموی ،عبدالقادر مراغی ،آملی ،بنائی ،خالقی ،برکشلی
و مالح دیگران نیز در خصوص ویژگیهای لحن مطالبی گفتهاند
که ذکر خواهد شــد .تا خوانندة محترم به این واژة کلیدی بیشــتر
آگاهی پیدا کنند.

الحان پیش از اسالم (نقل از اقبال آشتیانی  ،1368ص )71

عباس اقبال آشــتیانی در بحث پیرامون شــعر قدیم ایران در
خصوص شــعر دورة ساسانی مطالب مهم و قابل استنادی به شرح
زیر ذکر کرده است:
اسامی بعضی از اقسام اشعار و الحان مثل خسروانی ،اورامن،
الســکوی و پهلوی که از دورۀ قدیم قبل از اسالم مانده و بعضی
از آنها در دورۀ اســامی هم معمول و طرف توجه شاعران ایرانی
بوده اســت وجود شعر را در دورۀ ساسانی اثبات میکند .خسروانی
لحنی اســت از مصنفات باربد نوازنده که الفاظ آن مسجع بوده و
شامل مدح و آفرین بر خسروپرویز پادشاه ساسانی میشده که فاقد
کالم نیز بوده است.
نظامی گنجوی نام الحان باربدی را به شــعر سروده است که
برای جلوگیری از اطاله کالم صرف ًا به یک بیت شــعر این شــاعر
بزرگ و نام الحان اکتفا میشــود :چو در این شعرها دقت فزایی/
تو خود سی لحن را از برنمائی[ .نام الحان] :آرایش خورشید ،آیین
خورشــید ،اورنگی ،باغ شیرین ،تخت طاقدیس ،حقۀ کاووس ،راح
روح ،رامش جان ،ســبز در سبز ،سروســتان ،سروسهی ،شادروان
مروارید ،شبدیز ،شب فرخ ،قفل رومی ،گنج باد آورد ،گنج گاو ،گنج
سوخته ،کین ایرج ،کین سیاوش ،ماه برکوهان ،مشک دانه ،مروای
نیک ،مشک مالی ،مهربانی (مهرگانی) ،ناقوسی ،نوبهاری ،نوشین
باده (باده نوشین) ،نیمروز ،نخجیرگانی.
در موســیقی ســنتی کنونی ایــران و ســرزمینهای عربی
مشترکات بسیار زیادی در نامها ،الحان و مقامها دیده میشود که
بیشتر نام فارسی دارند .افرادی که تمایل به کسب اطالعات بیشتر
و دقیقتری از این موضوع و مشــترکات موسیقی ایرانی و عربی
دارند میتوانند بر کتابهای ارزنده موسیقی فارابی تألیف شادروان

فارابی (نقل از برکشلی  ،1354ص )66

فارابی در مقدمه کتاب ارزشــمند موسیقی کبیر به تعریف هنر
موســیقی پرداخته و در تعریف آهنگ یا لحن میگویند :موسیقی
به معنای آهنگ یا لحن اســت و آهنگ نیز به گروهی از نتهای
(نغمههــای) پیدرپی بــا تعریف معین گفته میشــود و گاهی به
گروهی از نتها که بهمنظور همگامی با حروف الفاظ یک عبارت
منظوم که برای بیان یک معنی و مقصود معین بنابر قواعد جاری
زبان ترکیب شدهاند گفته میشود.
ابنسینا ( ،1371ص)17

ابوعلی ســینا در بخش موسیقی دانشــنامه عالئی در ابتدای
سخن خود پیرامون موسیقی میگوید:
صناعت علم موسیقی دو جزء است یکی تألیف است و موضوع
او نغمهاســت [ ]...و دوم ایقاع است و موضوع او زمانهاست []...
غایت اندرین هر دو نهادن لحنهاست.
ابناثیر (نقل از ایرانی  ،1370ص )36

ابناثیر در کتاب النهایه میگوید :لحن یعنی ترجیع و تطریب
و زیباسازی آواز ،صاحب قاموس لحن را به معنی اطراب ذکر کرده
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یکدیگر قرار گرفته باشند را «لحن» مینامند غربیها به این واژه
(ملودی) میگویند.
در متنهای فارســی واژههای زیر نیز آمده است که به لحن
و الحان مربوط میشــوند ،لذا ذکر آنها تا حدی میتواند به درک
بیشتر واژه مورد بحث ما کمک نماید.
لحن ساختن :آهنگ ساختن
لحن ساز :سازنده آهنگ
لحن خوش :آهنگ زیبا
محمدحسین شــهریار شاعر موسیقیشــناس معاصر در این
خصوص اشعار زیبای زیر را سروده است:
نیست در شعر من آن رقت و ایهام قدم  /دگر این قصه حوالت
به زبان ساز است
گوش کن ترجمهی راز و نیاز من و تست  /لحن موسیقی اگر
ساز و اگر آواز است.
فن الحان :یکی از دو فن موســیقی اســت ک در خصوص
مالیمات نغمهها (نغمات) صحبت میکند.
آالت الحان :ابزار موسیقی ،آالت موسیقی
صناعت الحان :صنعت و فن آوازها
علم الحان :علم دانســتن آوازها .کتابهای شاخص موسیقی
ایرانی از جمله مقاصدااللحــان ،جامعااللحان و کنزااللحان (گنج
الحان) تألیف عبدالقادر مراغی و بحورااللحان تألیف فرصتالدوله
شــیرازی از جمله کتابهای ارزنده موسیقی ایرانی هستند که در
خصوص علم الحان یا موسیقی صحبت میکنند.
الحان جاهلیت :دساتین (دستانها) جاهلیت ،نغمههای مربوط
به موســیقی دورههای پیش از اسالم که فارابی در تشریح علمی
ساز تنبور بغدادی به آنها اشاره کرده است.

و مطرزی لحن را به معنی ترنم و تغییر حال ذکر کرده است.
آملی ( ،1379ص  83جزء سوم)

لحــن عبارت اســت از اجتماع نغمههای مختلفــه که آن را
ترتیبی محدود باشد .الحان سه قسماند .الحان ملذه (که از او لذتی
حاصل شــود) ،الحان مخیله (که از او لذتی در نفس ایجاد شود)،
الحان انفعالیه (که از نفس در حالت انفعالی از انفعاالت صادر شود).
مراغی ( ،2536ص )8

بدان که موســیقی لفظی است یونانی و معنی آن الحان است
و لحن عبارت اســت از مجموع نغمات مختلفه که از لحاظ زیر و
بمی مرتب باشند.
بنائی ( ،1368ص )125

لحن بر دو قسم اســت :موزون و غیر موزون؛ اما موزون آن
باشد که مقرون بود به دوری از ادوار ایقاعیه و غیرموزون برخالف
آن و آن را نواخت خوانند
عبدالمؤمن صفیالدین ( ،1346ص  111و )112

اصول جمع اصل و در موســیقی معمو ًال برای اوزان استعمال
میشود و همان لحن موسیقی است .بحور اصول جمع بحر اصول
و الحان موزون موسیقی است.
خالقی ( -1345ص )149

نغمه (لحن) که در کتابهای موسیقی زیاد بهکار برده میشود
همان معادل «ملودی» غربی اســت .لحن عبــارت از توالی یک
رشته اصوات موسیقی با امتدادهای مختلف که از شنیدن مجموع
آنها لذتی درک شود .در هر نغمه ،گوش در آن واحد یکصدا بیشتر
نمیشنود .نغمه سرمایۀ اصلی موسیقی است و در حقیقت خوب و
بدی آن در صورتی که در شنونده کام ً
ال اثر نماید.
مالح ( ،1363ص )247

مجمــوع اصواتی که با زیروبمی خاص و ترتیبی معین در پی

*رئیس کانون پژوهشگران

منابع:

 آملی ،محمود ،نفایس الفنون فی عرایس العیون ،جزء سوم ،تهران ،چاپخانه اسالمیه 1379 ،قمری. ایرانی ،اکبر ،هشت گفتار پیرامون حقیقت موسیقی غنائی ،تهران ،حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.1370 ، برکشلی ،مهدی ،موسیقی فارابی ،تهران ،شورای عالی فرهنگ و هنر.1354 ، بینش ،تقی ،سه رساله فارسی در موسیقی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.1371 ، بنائی ،علی بن محمد ،رساله در موسیقی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.1368 ، جنیدی ،فریدون ،زمینة شناخت موسیقی ایرانی ،تهران ،انتشارات پارت.1361 ، خالقی ،روحاهلل ،نظری به موسیقی ،بخش اول ،تهران ،انتشارات گلبهار.1345 ، عبدالمومن بن صفیالدین ،رساله موسیقی بهجتالروح ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.1346 ، کریستنسن ،آرتور و عباس اقبال آشتیانی ،شعر و موسیقی در ایران ،تهران ،انتشارات هنر و فرهنگ.1363 ، مراغی ،عبدالقادر ،مقاصدااللحان ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.2536 ، مشحون ،حسن ،تاریخ موسیقی ایران ،دوره  2جلدی ،تهران ،نشر سیمرغ.1373 ، مالح ،حسینعلی ،منوچهری دامغانی و موسیقی ،تهران ،انتشارات فرهنگ و هنر.1363 ، -وجدانی ،بهروز ،فرهنگ جامع موسیقی ایرانی ،تهران ،انتشارات گندمان.1386 ،
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دومیندورهمسابقهآهنگسازی ربگزیدگانخودرا شناخت

نباید آهنگسازان را محدود کرد

مراســم اختتامیه دومین دوره مســابقه آهنگســازی خانه
موسیقی  10اسفند ماه با معرفی برگزیدگان در شاخه های مختلف
در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
در ابتدای این مراســم تقی ضرابی رئیس هیئت مدیره کانون
آهنگسازان خانه موســیقی ضمن خوشامد گویی به حضار گفت:
جوانان متکی به فرهنگ چند هزارســاله پــس از عبور از موانع
سخت اگر به دریای هنر سرزمینشان نرسند ،در جایی اسیر خرده
فرهنگ های بیگانه می شوند .کانون آهنگسازان خانه موسیقی به
منظور کشــف و هدایت اســتعداد های جوان با برنامه ریزی های
مدون و اســتقبال خوب جوانان و همچنیــن هدایت هیئت مدیره
خانه موسیقی ،موفق به برگزاری دومین مسابقه آهنگسازی شد.
وی افــزود :هیئت داوران کانون از ابتدای ارســال آثار با در
نظــر گرفتن مــواردی همچون خطوط ملودی ،فــرم ،هارمونی،
میزان استفاده از موســیقی ملی ،جمله بندی ها ،سازبندی و  ...با
دقت و ارزیابی با وســواس برگزیدگان را انتخاب کردند .همراهی
پرمحتوای شرکت کنندگان باعث دلگرمی بود و آنچه برای کانون
آهنگســازان فرستاده شــد به مراتب قوی تر از آثاری بود که در
جشنواره های مشابه و با هزینه های باال فرستاده می شود.
در ادامــه امیر بکان ،عضو هیئت مدیره کانون آهنگســازان
گفت :قرار است از ســال بعد مسابقه آهنگسازی خانه موسیقی به
عنوان یک مســابقه معتبر ثبت شود و در هر سال با یک موضوع
برگزار شود.

در ادامه مراســم آثاری از برگزیدگان مسابقه آهنگسازی اجرا
شــد .در این قســمت قطعه چندگاه (کوارتت سازهای ایرانی) به
آهنگسازی کوروش متین توسط گروه نیستان ،قطعات پرلود شماره
 ،2توکاتا و رومانس به آهنگسازی سینا جعفری ،قطعه خروش(دوئت
برای ویوال و ویلنسل) به آهنگسازی شروین عباسی ،قطعه سریل
دوازده نتی -شماره  3به آهنگسازی بابک میالنی ،و قطعه ژنده رو
برای پیانو به آهنگسازی شاهین ساریخانی به اجرا در آمد.
در ادامه برنامه امیرمهیار تفرشــی پور یکی از اعضای هیئت
داوران مســابقه آهنگســازی پشــت تریبون قرار گرفت و پس از
صحبــت در بــاره برنامه های کانون آهنگســازان گفت :بســیار
خوشحالم که آثار آهنگسازان جوان در اینجا اجرا شد .مخاطبین ما
به دلیل عدم اجرای موســیقی معاصر در ایران با آن آشنایی ندارند
و آگاهی الزم را ندارند.
تفرشی پور در ادامه صحبت هایش به معرفی نخستین کوارتت
زهی تاریخ موســیقی ایران اثر پروفسور هرمز فرهت پرداخت و در
ادامه فیلم این کوارتت برای حضار پخش شد.
در ادامه مراســم ،دکتر محمد سریر رئیس هیئت مدیره خانه
موســیقی و رئیس شورای عالی خانه هنرمندان پشت تریبون قرار
گرفت با تشــکر از کانون آهنگســازان برای برگزاری این مسابقه
گفت :این مسابقه برای جوانان بسیار تشویق کننده است و توسط
افراد متخصص و بی نظر ارزیابی می شــود .در حوزه آهنگسازی
ارزیابی بســیار سخت است و ممکن اســت همیشه قابل مقایسه
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نباشــد چون بحث خالقیت بســیار پیچیده است .موارد زیادی در
کشورهای دیگر دیده ام که به این مبحث وارد نمی شوند.
وی افزود :آنطور که در کشــور هــای دیگر دیده ام حتی در
بحث آموزش نقاشــی به کودکان هم به بچــه ها نمی گویند که
چطور نقاشــی بکشــند و به آنها الگو نمی دهند تا رشــد ذهنی و
خالقیت شکل می گیرد .در موســیقی هم در کالس آهنگسازی
می گویند که خودشــان بنویسند و به همه ســبک ها هم احترام
می گذارند.
دکتر سریر گفت :در کشور ما الزم است که پایه هایی محکم
شود .نگاه به موسیقی پولیفونیک ،یک نگاه پیچیده و علمی است.
اگر به آن فرهنگ موســیقی علمی وارد شــویم ،بعد می توان به
راحتی خالقیت داشــت چون از آن نــگاه و ذهنیت خودش عبور
نمی کند .در بســیاری از آکادمی ها هنگام تدریس خیلی ســخت
می گیرند و از ســبک های قرن های ســیزده و چهارده استفاده
می کننــد در حالی که مصرفی ندارد .شــمارا بــه یک محدودیت
می برنــد و این محدودیــت توانایی ذهنی را بــاال می برد .وقتی
در محدودیت کاری انجام می شــود ،در آزادگی بینش خوبی پیدا
می شود و تمام قسمت ها و امکانات خوب دیده می شود .در کشور
ما کار آهنگســازی آنطور که باید دیده نشده و به قدری سلیقه ای
با آن برخورد می شود .کسانی که در حوزه موسیقی فعال هستند به
قطعاتی مانند همین قطعه هرمز فرهت که پخش شد ،نگاهی فنی
دارند .کســی که به موسیقی اشــراف پیدا می کند ،دنیای دیگری
را پشــت این رنگ ها می بیند و آن خیلی جالب است و شنونده را
ناچار به تفکر می کند و این از مزیت های موسیقی علمی است.
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دکتر ســریر گفت :در دو ســه دهه اخیر از خالقیت هایی که
وجه علمی دارد خیلی دور شدیم .چون وجه شنیداری آن محدود
شده است هنرجویان تشــویق نمی شوند که دنبال این کار بروند
و همه دنبال کارهای ســاده می روند .این کارهای ســاده نه تنها
بــرای مخاطب چیز ماندگاری ندارد ،بلکه آن کار کرد فرهنگ که
مخاطب را به اندیشیدن وابدارد را نیز در خود ندارد .امیدوارم کانون
آهنگســازان این مســابقه را ادامه دهند و گسترده تر برگزار شود.
نباید آهنگســازان را محدود کرد و اجازه دهیم هرکسی خالقیتی
دارد وارد شود چون در سطوح دیگر هر توانایی هایی دیده می شود.
کیفیت کار این آهنگســازان بســیار باالست اما باید آن را با مردم
پیوند دهیم .چون مردمی با ذائقه هایی دیگر داریم اگر بتوانیم این
دو را با هم نزدیک کنیم ،هم موجب تشویق آهنگسازان می شویم
و شــنوندگان هم لذت می برند .باید از رسانه ها کمک بگیریم و
مردم را هم تشویق و با خود همراه کنیم.
در ادامه از پنج آهنگســاز ســینا جعفری کیا ،شروین عباسی،
علی افشاری ،بابک میالنی و رامین اخوی جو که آثار قابل توجهی
در این جشنواره ارائه کرده بودند با اهدای لوح تقدیر بعمل آمد.
در پایــان برگزیدگان مســابقه آهنگســازی اعالم شــدند.
برگزیدگان این بخش کورش متین بــرای قطعه چندگاه(کوارتت
ســازهای ایرانی) ،رامین روشــندل برای کوارتت زهی و شاهین
ساریخانی برای کوارتت زهی بودند که با اهدای لوح خانه موسیقی
و هدیه ای از آنها تقدیر شد.
داوران دومیــن دوره مســابقه آهنگســازی خانه موســیقی
سیدمحمد میرزمانی ،امیرمهیار تفرشی پور و امیر بکان بودند.
11

گــــــــزارش

www.iranhmusic.ir

ص
م
ل
ع
م
ی
س
ط
ق
ف
کش
م
ع
ط
نق
س
یامکل طه ف و ی ی ورا ت

گزارشی از مراسم بزرگداشت یک معلم موسیقی

سالمتیروحواخالقازوژیگیاهیاستادپوررتاباست

مراســم نکوداشت مصطفی کمال پورتراب (آهنگســاز ،مدرس و عضو شورای عالی خانه موسیقی) عصر 20
دیماه در کانون زبان فارسی بنیاد افشار با حضور جمعی از هنرمندان و شاگردان این موسیقی دان برگزار شد.

در ابتدای این مراســم محمد ســریر رئیس هیات مدیره خانه
موسیقی گفت :صحبت در مورد موسیقیدانان کشورمان و روند کاری
موسیقی کشــور و همچنین تاثیرگذاری هر دو این عناصر در جریان
فعالیت های هنری کشور کار دشواری است چرا که در این مورد دیدگاه
های مختلفی وجود دارد که در مواردی اتفاق نظر است و در مواردی
نیست .این فضا در حوزه موسیقی ملی ما نیز وجود داشته است.
وی افزود :متاسفانه در کشور ما به علت های مختلف ،موسیقی
بیشتر وجه تفننی و تفریحی خود را به مردم معرفی کرده و متاسفانه
این روند و دیدگاه موجود باعث شده که شان موسیقی پائین بیاید و
مفاهیم فلســفی و معنویات از این فضا دوری کند پس طبیعی است
که اگر بخواهیم رشد الزم را داشته باشیم باید این تلقی را نیز در نگاه
خود به وجود آوریم که اندیشه و فکر جایگزین تفنن و تفریح شود.

به خود گرفت.آنچه که در حال حاضر وجود دارد رابطه بین موســیقی
ما و موسیقی خوب است البته این قضیه با مقاومت هایی روبرو شد اما
از همان ابتدا به تدریج این اندیشه جا افتاد که جانمایه های موسیقی
ما کم است و باید تبدیل به زبان مهمی در عرصه فرهنگ و هنر شود
به همین خاطر از کســانی که در این حوزه گام های مثبتی را به ویژه
در خلق آثار هنری و آموزشی برداشتند استاد مصطفی کمال پورتراب
است که از  ۷۰سال گذشته در دوره های متفاوت شاگردانی را تربیت
کرده که در حقیقت پایه هایی را در موسیقی به ویژه در حوزه آموزش
ایجاد کردند .می توان گفت نود و نه درصد از کســانی که هم اکنون
به صورت جدی در موسیقی فعالیت می کنند به نوعی غیر مستقیم یا
مستقیم شاگردان وی بوده اند.
ســریر در پایان گفت :جایگاه پورتــراب بدون تردید برای ما
بســیار غنیمت اســت .او هنرمند جامع االطرافی است که از هنر
موســیقی در هنرهای دیگر نیز مطالعه زیادی داشت و من افتخار
می کنم که در محضر ایشــان یاد گرفتم و امیدوارم حضورشــان
همواره وجود داشته باشد تا ما به او افتخار کنیم.
پس از این سخنان کلیپی از عکس ها و زندگی مصطفی کمال
پورتراب پخش شد و در ادامه نادر مشایخی آهنگساز ،رهبر ارکستر و
از شاگردان پورتراب پشت تریبون قرار گرفت و گفت :ما از سال ۱۳۵۴
شروع به آموختن موسیقی کردیم و خوب یادم می آید که پیش استاد
پورتراب هارمونی تخصصی ،کنترپوان و فرم را یاد گرفتیم کاری که
هر هنرمندی برای آهنگسازی باید انجام دهد اما تفاوت ما با دیگران
این بود که ما بیش از  ۱۲ســاعت در هفته درس می خواندیم و این
باعث شد که بیش از اندازه خود را مشغول هارمونی کنیم ،موضوعی

پورتراب اتکایش به موسیقی ملی است
دکتر ســریر در ادامه گفت :در یکصد و اندی سال اخیر می
بینیــم که در تحوالت اجتماعی با وجود تمــام مواردی که به آن
اشــاره کردند موســیقی جایگاه خود را باز کرد و ما مشاهده می
کنیم در اندیشه ها و تفکرات خیلی از انقالبیون و روشنفکران این
جریان هنری تاثیر خود را گذاشته است و منزلتی را ایجاد کرده که
تبدیل به یک جریان مهم و موثر فرهنگی شده است.
وی افزود :شاید آغاز این نگاه جدی به موسیقی به علی اکبرخان
فراهانی بازگردد به طوری که در مسیر موسیقی ملی تا آن زمان سبک
و سیاق تعریفی نداشت اما با حضور چنین هنرمندانی موسیقی جامعیت
بیشتری پیدا کرد ،دسته بندی شد و در شش دهه اخیر شکل جدی تری
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که بسیار برای ما دارای ارزش بود و با وجود دشواری هایی که داشت
اما نقطه عطفی در کارهایمان به حساب آمد.
وی افزود :در سه سال پیاپی دیدیم استاد پورتراب همان درسها را با
سه زبان انگلیسی آلمانی و ایتالیایی تکرار می کنند .ما بعد از مدتی دلیل
این موضوع را خواســتار شدیم ولی فهمیدیم که با وجود چنین فضایی
بود که توانستیم نسبت به یک جریان موسیقایی تعریف های مختلفی را
داشته باشیم .تعریف هایی که در طی آن نتیجه های مختلفی بوجود می
آورد و این اولین کشف برای من در حوزه آهنگسازی بود.
در ادامــه کلیپی پخش شــد که جمعی از موســیقی دانان از
جمله محمدرضا شجریان ،زنده یادهمایون خرم ،فرهاد فخرالدینی،
حســین علیزاده ،شــهرداد روحانی و  ...در آن در باره شــخصیت
مصطفی کمال پورتراب صحبت می کردند.
در ادامه مراسم حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موسیقی
در جایگاه قرار گرفت و گفت :استاد پورتراب یکی از مصادیق بارز
یک شــخصیت انســانی در ابعاد مختلف اخالقی ،علمی و هنری
اســت .او در همه ابعاد برای ما الگوســت .یکــی از ویژگی های
او ســامتی روحی و اخالقی وی اســت .او یکی از کسانی است
که پاک بوده و پاک زیســته و ایــن پاکی را نیز در ضمیر خودش
نگهداشته اســت که این ویژگی برای همه ما مثال زدنی است و
اتفاقا به همین دلیل اســت که مورد اعتماد همه اهالی فرهنگ و
هنر قرار دارد و یکی از چهره های مقدس حوزه موسیقی است.
نوربخش در پایان گفت :تالش برای ارتقا سطح علمی اعضای
خانه موسیقی یکی از مهمترین ویژگی های مصطفی کمال پورتراب
اســت که حتی بیشــتر از همه ما به هنرمندان رهنمون می دهد و
کارهای آنان را پیگیری می کند .من دوست دارم در اینجا به وجوه
خصوصی این هنرمند نیز اشاره کنم .اینکه عطشی که در آموختن و
بخشندگی علم دارد در بخشندگی مال نیز وجود دارد .او مصداق تام
و تمام کسی است که به این دنیا هیچ دلبستگی ندارد.
پس از این ســخنان هومان اسعدی پژوهشگر و مدرس موسیقی
گفت :من در دوره جوانی با کتاب تئوری موســیقی استاد پورتراب آشنا
شدم و بعد توفیقی حاصل شد که سال  ۷۹که ریاست گروه واژه گزینی
فارسی در موسیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عهده این هنرمند
عزیز بود به کار دعوت شدم و از همان سال تاکنون در خدمت او هستم.

این مدت از محضر وی درس های زیادی آموختم .ما اگر در زمینه موسیقی
به تاریخ موسیقی و فرهنگ خودمان نگاه کنیم ،می بینیم که در طول زمان
های گذشته دانشمندان جامع العلومی داشتیم اما در دوره ای از زمان پایه
های علمی چنین فضایی متزلزل می شود و بعد به تدریج موسیقی علمی
کامال از موسیقی کشور جدا شده و اساس علم موسیقی ناپدید می شود.
هومان اســعدی گفت :به اعتقاد من پورتراب نقطه عطفی در
تاریخ موســیقی علمی کشورمان اســت که به قول استاد حسین
علیزاده نام او با موسیقی آکادمیک عجین شده است.
وی در پایــان گفت :او عالوه بر پیانو و نوازندگی ســازهای
جهانی با سازهای ایرانی نیز آشنا و این چند وجهی بودن در کمتر
موسیقیدانی پیدا می شود .به اعتقاد من او تنها نمونه این فضاست،
روحیه پویا و به روز بودن معلومات این اســتاد هم باعث شده که
وی هیچگاه از ذهن تاریخ موسیقی کشورمان از یاد نرود.
اولین شاگرد برادرم بودم
پس از این ســخنان امیر تیمور پورتراب برادر مصطفی کمال
پورتراب پشت تریبون قرار گرفت تا از منظر یک برادر درباره استاد
پورتراب سخن بگوید .وی در ســخنانش گفت :برادر من  ۵سال
بزرگتر از من اســت و من در دوران کودکی بود که اولین مخالفت
را با او کردم،هرچه مــن می گفتم او نمی پذیرفت و ما دعوایمان
شــروع می شــد .با تمام این احوال من افتخار می کنم که از بین
هزاران شاگرد برادرم اولین شاگرد او بودم .او از آن موقع آنچه که
می آموخت را یاد می گرفت و می آمد به ما می گفت .البته موهبت
دیگری هم نصیب ما شد چون ما مادر بسیار خوبی داشتیم که هر
چه خوبی از ما می بینید از مادرم به ارث رسیده است .او از هر نظر
در زمانی که پدرمان از دنیا رفته بود مواظب ما بود .البته ما در کنار
برادر بودیم و به راه او رفتیم و موزیسین شدیم.
در ادامه نیز نازنین جاللی فراهانی از شاگردان مصطفی کمال
پورتراب گفت :بیش از  10سال افتخار شاگردی استاد مصطفی کمال
پورتراب را داشتیم و در این زمان شور و اشتیاق تدریس ،تالش های
شبانه روزی ،قدرت باالی تفهیم مطالب ،روش تدریس منحصر به
فرد از جمله مواردی بود که در این فرشــته انسان ساز می دیدم او
مردی از جنس بلور است و امیدوارم همواره پایدار باشد.
مصطفــی کمال پورتراب نیز در بخش پایانی این مراســم با
قرائت یادداشتی از برگزار کنندگان این مراسم تقدیر کرد و گفت:
امیدواریم این برنامه ها در مورد هنرمندانی که ریشه درخت هنر را
آبیاری می کنند استمرار داشته باشد.
در پایان این مراســم لوح قدیری از ســوی خانه موسیقی به
استاد مصطفی کمال پورتراب اهدا شد.

پورتــراب نقطه عطفی در تاریخ موســیقی علمی
کشور است
وی ادامه داد :من در چندین شورای دیگر نیز در خدمت استاد بودم و در

شماره شانزدهم -زمستان 93

13

گــــــــزارش

www.iranhmusic.ir

وزریارشادردمراسماختتامیهجشنوارهموسیقیفجر:

تسلیم گروه اهی خودسر نمی شو می

ســی امین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر  1اسفند ماه با حضور جمعی از مسئوالن فرهنگی و هنرمندان با معرفی نفرات و با
حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد ،حسن ریاحی دبیر جشنواره ،علی ترابی
دبیر اجرایی و هنرمندان و عالقه مندان موسیقی در تاالر وحدت برگزار شد.
این اختتامیه مراســمی متفاوت بود .از سخنان صریح و بی پرده وزیر در دفاع از موسیقی تا تقدیر از یک هنرمند عکاس در جنب
هنرمندان موسیقی!

در ابتدای این مراســم بعد از پخش سرود جمهوری اسالمی و
تالوتی از آیات قرآن مجید و خوشامد گویی سید عباس سجادی به
عنوان مجری برنامه ،حسن ریاحی گزارشی از روند برگزاری جشنواره
سیام ارائه کرد و گفت :مراسم اختتامیه سیامین جشنواره بینالمللی
موســیقی فجر ،در شــرایطی آغاز میشــود که بیش از هر زمان
دیگری هنرمندان و برجســتگان موســیقی را در کنار خود میبیند.
به همین مناسبت مایلم پیام مهمی را به برگزیدگان موسیقی امروز
و سازندگان فردای فرهنگ و هنر ایران زمین
بدهم .دوستان ارجمند شکوفههای نوپای شما
بر شاخسار درخت کهنسال و تناوری روییده
که ریشه ژرف و در هم تنیده دارد.
وی افــزود :نخســتین و مهمتریــن
ماموریت ما و شــما شناسایی هویت افتخار
آفرین این شجره است .شجرهای که زوایای
پنهــان و دل انگیز موســیقی ایرانی اعم از
کالســیک ایرانی ،نواحی و غیره فرا روی
همه ما ترسیم خواهد کرد.
بعد از سخنرانی ریاحی ،گروه موسیقی
زاگرس بــه سرپرســتی و خوانندگی ایرج
رحمانپور به اجرای موسیقی فولكلور لرستان

پرداخت.
بخش دیگری از مراسم اختتامیه سیامین جشنواره موسیقی
فجر به تجلیل از  4هنرمند كشــورمان اختصاص داشــت .در این
بخش با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،علی
مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،حسن
ریاحی دبیر جشنواره ،حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی،
داوود گنجهای عضو هیات مدیره خانه موســیقی ،مصطفی کمال
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میکنند از احساســات مذهبی مردم سوءاســتفاده کنند و با طرح
مســایل تحریف شــده و دروغ و جعلی احساسات مردم متدین را
تحریک کنند.
وزیر فرهنگ دولت تدبیر و امید گفت :ما به رعایت موازین و
قانون در حوزه موسیقی موظف هستیم ولی تسلیم برخی گروههای
خود سر نمیشویم .زیرا اکثر این افراد عناصر نو رسیدهای هستند
که اطالعات ما نســبت بــه آنها در بســیاری از زمینهها از جمله
مذهب ،هنر و موسیقی بیشتر است.
وی با اشــاره به جنجال اخیــر درباره تک خوانــی زنان در
جشــنواره موســیقی فجر افزود :برخی از گروههــا به دورغ مردم
متدین را بیجهت علیه دولت و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
تحریک می کنند.
جنتــی ادامه داد :برخی مراجع عظام درباره موســیقی اظهار
نظر کرده اند و ما نیز برای نظرات ایشــان احترام قایل هستیم و
دغدغهها و نگرانیهای دینی آنها را نیز درک میکنیم و میدانیم
نظراتشان بر اساس احساسات دینی و وظیفه شرعی است بنابراین
تمــام تالش خود برای رعایت موازین و قوانین در این حوزه را به
کار میگیریم.
وی ادامه داد :یکی از موارد غنی موســیقیدانان ما اشعار بلند
شــاعران نامداری مثل موالنا ،سعدی ،حافظ و است و همین طور
شاعران معاصر که ترانههای پرباری را میسراییند و مورد استفاده
هنرمندان ما قرار می گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان خطاب به عالقهمندان
عشق بیپایان به
برق شوق و
ِ
به موسیقی و هنرمندان جوان گفتِ :
هنر را در چشمان شما میبینم و آن را نشانه پاکی ،صداقت و اراده
شما برای پیشرفت در هنری میدانم که بدان دل بستهاید .دستان
گرم شما را میفشارم و به برگزیدگان این دوره تبریک میگویم و
از برگزارکنندگان جشنواره صمیمانه سپاسگزارم.
بعد از ســخنرانی وزیر ارشــاد ،گروه موسیقی یاد به سرپرستی
محمدرضا ابراهیمی و خوانندگی مجتبی عسگری كه در بخش نسلی
دیگر جشنواره حضور داشتند ،به اجرا پرداختند و سپس جوایز بخش
آهنگسازی اهدا شد.
مراسم اختتامیه سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با
اجرای گروه موسیقی دنگشو به كار خود پایان داد.

پورتراب(عضو شورای عالی خانه موسیقی) و هوشنگ کامکار(عضو
شــورای عالی خانه موســیقی) از فخرالدین فخرالدینی عكاس،
مرجان قنبری مهر نوازنده ویلن ،اردشیر كامكار نوازنده كمانچه و
محمدعلی بهمنی ترانه ســرا تجلیل شد و نماهنگهایی از زندگی
این هنرمندان به نمایش در آمد.
همچنین در این مراسم حکم محمدعلی بهمنی برای ریاست
شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی با امضای پیروز ارجمند مدیرکل
دفتر موسیقی قرائت و اهدا شد.
سپس علی جنتی وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی پشت تریبون
عظمت
نشــان
زبان آفرینش و
ِ
ِ
قرار گرفــت و گفت :موســیقیِ ،
آفرینندهای است که زیباســت و زیبایی را دوست دارد و آن را به
بندهاش هدیه داده است.
وزیر فرهنگ افزود :در طول دو سه دهه اخیر شاهد تحوالت
چشمگیر و بزرگی در عرصه موسیقی ایرانی هستیم و امروز وقتی
به هنر موســیقی نگاه میکنیم پیشکســوتان برجســتهای را می
بینیــم که به زعم همه مــا مایه افتخار ،غرور و عزت هســتند و
نیروهای جوان و مستعدی که در این سالها در محضر این اساتید
توانســتهاند آموزش ببینند و امروز به عنوان هنرمندانی برجسته و
قابل توجه ایفای نقش میکنند.
وی گفــت :کار هنرمن ِد موســیقی ،کاری بدیع اســت و گاه
شنیدن یک اثر موسیقیایی چنان وجدآفرین و شگفتآور است که
غم را به شادمانی ،رذیلتی را به فضیلت تبدیل میکند.
معنویت
روح
ِ
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود :حضو ِر ِ
شرقی در ساختار موسیقی ایرانی ،تبلور گونههای مختلف موسیقی
اقوام و نواحی و گرایش به موســیقی مفهومگرا ،از دســتاوردهای
مهم در این دو سه دهه است.
جنتی با اشاره به قول سال گذشته رییس جمهور درباره احیای
ارکســترهای ســمفونیک و ملی افزود :در طول این یکسال برای
احیای این دو ارکســتر تالش کردیم و بخــش عمدهای از آن به
مسایل مالی و اعتباری مرتبط بود و برای آن باید از سوی سازمان
برنامه و بودجه و اعتباراتی در اختیارمان قرار میگرفت که تاکنون
 40درصد از آن اعتبارات را در اختیارمان گذاشتهاند و بخش دیگر
نیز مربوط به مسایل فنی بود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی افزود :متاســفانه برخی از
گروههای سیاســی که با دولت تدبیر و امید مشــکل دارند تالش
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ابیاتیازشارعانهمعصرعباد لقاردمراغیردستایشا و

عبدالقــادر مراغی (متولد  758ق /درگذشــتة  838ق) ،موســیقیدان
برجستة قرن هشتم و نهم ،با شاعرانی چون سلمان ساوجی (درگذشتة
 778ق) ،غیاثالدین محمد َک َجج ( َک َججیُ /ک ُججی ،درگذشــتة 778
ق) و شرفالدین رامی (درگذشتة  795ق) دوستی و همنشینی داشته و
اشعار بسیاری را از آنان در خاتمهی کتاب جامعااللحان خود نقل کرده
اســت؛ ازجمله اشعاری از سلمان ساوجی به خط مراغی در دست است
و ازآنجاکه مراغی معاشر و دوست سلمان بوده ،منبع قابلتوجهی برای
تصحیح اشعار سلمان ساوجی است.
16

بابک خضرائی*

سه شاعر مذکور اشعاری نیز برای عبدالقادر سروده و او
را ستودهاند .این نکته آنگاه بیشتر جلبنظر میکند که میبینیم
به هنگام درگذشت سلمان ساوجی و غیاثالدین محمد َک َجج،
عبدالقادر بیستساله بوده و ستایش این شاعران کهنسال دربار
آلجالیر نشان از پایگاه بلند مراغی در آغاز جوانی است.
از جمله ابیاتی ،در ستایش یک موسیقیدان ،را غیاثالدین
محمد َک َجج ســروده که مراغــی در خاتمة جامعااللحان خود
(ص  366ـ  )367آورده اســت .مراغی هیچ اشــارهای نکرده
که این اشــعار در حق خود او ســروده شده اســت اما برخی
توصیفات و بهویژه مصرع «ســاختي ســي نوبت خوب مرتّب
در سي روز» ،که اشاره به داستان شرطبندی معروف عبدالقادر
دارد (نک .جامعااللحان ،ص ،)274تردیدی برجا نمیگذارد که
این ابیات برای مراغی سروده شده است .نکتة جالبتوجه این
اســت که عبدالقادر در این شعر «هنرمند» خوانده شده است و
بدین ترتیب اطالق این اصطالح به موســیقیدان دستکم از
قرن هشتم ســابقه دارد .در این ابیات از سازهای عود ،چنگ،
طنبور ،بربط ،نی ،قانون ،رباب ،کاســههای چینی ،کتاب ادوار
صفیالدیــن ،برخی اصنــاف تصانیف (کلالضــروب ،صوت،
نوبت) و برخی مقامها شــعبهها و آوازها (راست ،محیر ،عشاق،
عراق ،سپاهان ،حجاز ،بزرگ ،نوا ،مخالف ،نهفت ،خارا ،حصار،
حسینی ،شاهناز و نوروز) نام برده شده است:
اي هنرمندي كه از هر فن از روي كمال
آفتابي بر سپهر فضل در دور قمر
ّ
خط و قرآن و احاديث و كالم و نحو و صرف
منطق و فقه و اصول و ّ
خط و شع ِر چون شكر
از صداي صوت عودت يك نغم ّ
كلالضروب
و ز كتاب فضل تو ادوار جزوي مختصر
هست مضراب تو را بر جمله سازي دسترس
چنگ نزد عودت از خجلت به پيش افکنده سر
خورده از طنبور تو بربط فراوان گوشمال
هست ني را داغها از صوت خوبت بر جگر
بربط و قانون و طنبور و رباب و چنگ و ني
در ره انصاف از عود تو باشد يك وتر
خوان شاهان را چو آرايي به چيني كاسهها
شور در چين افتد و خيزد خروش از باختر
فصلنامه خانه موسيقي
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نیــز مراغی در خاتمة جامعااللحــان (ص  )367دو رباعی از
شــرف رامی و سلمان ساوجی آورده اما دربارة اینها هیچ توضیحی
نداده اســت؛ اما در جلد سوم عرفاتالعاشــقین و عرصاتالعارفین
(اوحدی ،ص 1563ـ  )1564دراینباره آمده:
و خواجه عبدالقادر مراغهای در مجالس خویش نقل کرده که
در مجلسی شرف رامی این رباعی را در حق من گفت و سلمان به
وی اعتراض کرد که کاســة چشم چیزی نیست؛ بهجای آن کاسة
ســر بایســتی و خود جواب این رباعی گفته [ ]...و خواجه در آن
مجلس کاسه مینواخته.
[رباعی شرف رامی]:
آوازة کاسة تو این بنده شنید
وز طبع لطیفش به نواها برسید
این کاسة دیدهای که بینندة ماست
تا کاسة دیده هست ،مثل تو ندید
این رباعی که سلمان فیالبدیهه جواب گفته این است:
از هفت پدر یگانهای چون تو پسر
در دهر هنروری نزاد از مادر
تا کاسه بدید معجز دستت گفت
مثل تو ندیده دیده در کاسة سر

چون حسيني مذهبي با شاه نازت ميرسد
زين جهت هم در مقامت هست نوروزي دگر
َدور َدور توست و با ساز است كار نوبتت
و آنكه نتواند شنيد و ديد بادا كور و كر
صيت صوت جانفزایت در همه عالم رسيد
آفتابآسا گرفتي ّبر و بحر و خشك و تر
با كمالت كي رسد هر بيكمالي را سخن
فرقها بسيار باشد در ميان سنگ و زر
با اداي صوت داووديت فرياد حسود
هم بدان ماند كه پيش نطق عيسي صوت خر
ساختي سي نوبت خوب مرتّب در سي روز
آفرين بر جانت اي صاحبکمال نامور
محب صادقت از جان كجج
مخلص خاص و ّ
بسته در مدحت چو خامه بر ميان جان كمر
تا كه دشواريست هر آسانيي را در قفا
تا كه آسانيست هر دشواريی را بر اثر
هر دم از تو دولت غیبيت بادا تا ابد
روز و شب بر مسند جاه و جاللت مستقر

منابع:

اوحدی حسینی دقاقی بلیانی اصفهانی ،تقیالدین محمد ،عرفات العاشقین و عرصات العارفین ،جلد سوم ،تصحیح ذبیحاهلل صاحبکاری و آمنه فخر احمد ،تهران ،میراث
مکتوب.1388 ،
مراغی ،عبدالقادر بن غیبی ،جامعااللحان ،مقابله و ویرایش بابک خضرائی ،تهران :فرهنگستان هنر.1388 ،
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زبرگداشت هسهنرمندفقیدموسیقیکالسیک

سخنانفنیپسازمرگهنرمند

مراسم بزرگداشت سه هنرمند فقید در حوزه موسیقی آوازی گورگن موسسیان ،ساکوغوکاسیان و حمید
پناهی  16بهمن ماه باحضور جمعی از هنرمندان و عالقمندان به همت کانون خوانندگان کالســیک در
سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای این مراســم فیلمــی درباره ایــن هنرمندان فقید
بــه همراه اجراهایی از آنها پخش شــد و با دعــوت هاله وزیری
(مجری مراســم) ســپس نســرین ناصحی (رئیس هیئت مدیره
کانون خوانندگان کالســیک) پشــت تریبون قرار گرفت و ضمن
خوشامد گویی به حضار متنی را قرائت کرد .ناصحی در بخشی از
ســخنانش گفت :امروز گرد هم آمدیم که از هنرمندانی یاد کنیم
که سالیان سال بر پهنه هنر این سرزمین فعالیت کردند و همچنان
که دوســتداران هنر را بهرمند ســاختند ،با آموزه ها و تعلیمشان
هنرجویان بســیاری را پــرورش داده اند و موجب شــدند جریان
موسیقی در رگ های این مرز و بوم جاری باشد.
وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت :ما همه مدیون حضور
و آنها هســتیم زیرا با حضور ارزشمندشان فرهنگ ایران را از تاثیر
هنرشان غنی تر کرده اند .در زندگی نام نیک این هنرمندان است
که می ماند و خلق آثاری ماندگار نقشی از وجود این عزیزان است.
ناصحی در پایان ســخنانش با تشــکر از حضور هنرمندان و
عالقمندان در این مراســم گفت :امیدوارم در آینده شاهد برگزاری
بزرگداشت برای هنرمندانی باشیم که هنوز در بین ما هستند.

را صرف ارکستر می کرد ولی اگر از نردیک ایشان را می دیدید بسیار
آرام بود و از خودش اصال تعریف نمی کرد .بسیاری از این هنرمندان
به درصد کوچکی از خق خودشان حتی از تشویق هم نرسیدند .آنها
جایشان بسیار خالی است و ما باید کمی حواسمان را جمع تر کنیم.
دکتر محمد ســریر در ادامه سخنانش درباره هنر آواز در ایران
گفت :آواز در سرزمین ما تجربی بود و افرادی که رنگ صدای خوبی
داشتند ،توانستند در یک موقیعت هایی به صحنه بیایند .آموزش آواز
در آموزش ردیف خالصه می شــد و تعریف آواز اینگونه بود .بعد از
سالهای  1300به بعد به موسیقی جدی تر نگاه شد که به آواز اینطور
نبود ولی به ساز بیشــتر توجه شد .اپرا و آواز خوانی علمی را باید از
دهه  20به بعد ببینیم .ما اپرا داشتیم و االن اجرا می شود .اما به هر
حال در بخشی از این قضیه مشکل داریم چون بخشی از خوانندگان
خانم هستند که مثل بقیه عرصه ها خانم ها حضور دارند و نمی شود
بخشی از آن را حذف کرد .ما در اینجا دیالوگی داریم که این حضور
باید باشــد و این مشــکل را داریم که امیدواریم حل شود .خانمها
همتشان همیشه از آقایان بیشتر بوده و آنها باعث بشوند که این گره
هم باز شود تا خانمها به صحنه بیایند و هنرشان را نشان بدهند و ما
نگاه هنرمندانه هم به آن داشته باشیم.
دکتر ســریر در ادامه گفت :امــروزه تعلیم آواز به معنای علمی
اش در موســیقی ردیف دستگاهی هم وارد شده که این خیلی مهم
است .این موضوع تعریف شده که خواننده برای حنجره اش هم باید
تعلیمی دهد ،اگر به این حوزه وارد شویم موسیقی مان یک راه تازه
ای را بــاز می کند ،بخصوص اینکه آواز بال پرواز موســیقی ایرانی
است .موسیقی آوازی در ایران بخش و بدنه اصلی موسیقی ما است.
افراد و اســاتیدی که در کانون خوانندگان کالسیک حضور دارند به
این مســاله توجه دارند که وجه علمی را به کانون خوانندگان ایرانی
ببرند که در حقیقت آواز را با شیوه های علمیتری کار کنند.

موسیقی مظلوم ترین بخش هنر در مملکت است
پس از این ســخنان دکتر محمد ســریر (رئیس هیئت مدیره
خانه موســیقی) پشت تریبون قرار گرفت و گفت :موسیقی مظلوم
ترین بخش هنر در مملکت اســت و ما در این هنر افراد بسیار بی
سر و صدا داریم که آهسته زندگی می کنند و ما آنها را نمی بینیم
و به همین خاطر پس از فوت شــان می فهمیم که چه کرده اند و
چه تاثیری داشته اند.
وی افزود :آقای موسسیان را من از سالهای دور می شناختم و
به دفعات ایشان را دیده بودم .ایشان شور زیادی در کار داشت و آن
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نادری بر می گشت که ایشان باس را اجرا می کردند.
وی افزود :من وقتی زنده یاد غوکاســیان را می دیدم همیشه
حس می کردم تشنه خواندن بود .همچنین زنده یاد موسسیان هم
همچنان به گروه کر اش عشق می ورزید و از اینکه خواننده های
گروهش از آنها جدا می شد خیلی ناراحت بود .او اعضای گروه کر
اش را مثل بچه هایش می دانست.

موســیقی علمی به طور قطع و یقین توسط ارامنه
به ایران آمد
سریر در ادامه گفت :امروز بســیار مشکل است ببینیم چنین
انسانهایی را از دست داده ایم .تمام دوستانی که از این نسل بودند،
نگاهشان به هنر بود .جوانان به دلیل شرایط اجتماعی نگاهشان به
چیزی غیر از هنر است و حاصل آن یعنی مادیات را نگاه می کنند.
رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی در بخشی از سخنانش درباره
هموطنان ارامنه گفت :موســیقی علمی به طور قطع و یقین توسط
ارامنــه به ایران آمد و دلیل اش این بود که موســیقی جزو زندگی
روزمره و آئین های نیایش شان است .پایه های اصلی این موسیقی
از هموطنانی بودند که به موسیقی این سرزمین خدمت کردند.
دکتر سریر در پایان گفت :امیدوارم این بزرگداشت ها در زمان
حیات افراد اتفاق بیافتد تا زودتر به داد هم برسیم و دوست بداریم
و عشق بورزیم.
پس از این سخنان ،رشید وطن دوست به همراهی پیانو امیر
بیات دو قطعه را اجرا کرد که با اســتقبال فراوان مواجه شــد .در
ادامه برنامه شــهال میالنی(عضو هیئــت مدیره کانون خوانندگان
کالســیک) پشت تریبون قرار گرفت و متنی را قرائت کرد :وی در
ســخنانش گفت :زمانی که هنرمندی را از دست می دهیم ،درباره
او در همان چند روز اول مرگش چگونه داوری می کنیم .هنرمندی
پیشــتاز از میان عرصه هنر رخت بربسته اســت .در زمان پس از
مرگ هنرمند هیچ کاری نمی توان کردزیرا همه حرفهایمان را در
زمان حیاتش زده ایم.
وی افــزود :ســالها پس از مرگ هنرمند اســت که درباره او
هیئتی فنی به دور از احساســات ســخن خواهند گفت .همانگونه
که زندگی آدمیان با دیگری فرق می کند ،مرگشــان نیز مفهومی
جداگانه دارد .مرگ هنرمند با دیگران قابل مقایسه نیست زیرا اکثر
هنرمندان در طول تاریخ نقشی بر دوش دارند ولی موسیقی دانان
به تنهایی زبان گویای دنیای صامت در طول قرن ها بودند.
میالنی در پایان سخنانش گفت :موسیقی تالشی است برای
باقی ماندن یا باقی گذاشــتن و نفی معنی مرگ .در دنیای هنر نه
کسی می میرد و نه کسی می ماند .هنرمند با مرگ متولد می شود.
در ادامه مراســم هالــه وزیری که اجرای برنامــه را بر عهده
داشــت به قرائت زندگی نامه حمید پناهی پرداخت .سپس وارطان
ساهاکیان ،آهنگساز پشت تریبون قرار گرفت و ضمن تشکر از خانه
موسیقی برای برگزاری این مراسم گفت :من با گورگن موسسیان و
ساکو غوکاسیان دوست بودم و آشنایی ما به سالهای دور در کلیسای
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برخی هنرمندان هســتند که پس از مرگ آنها را
می شناسیم
در ادامه این برنامه قطعاتی توســط زوریک فرهادیان به همراه
پیانو نسترن صدر شیرازی اجرا شد .در ادامه برنامه لوریس چکناوریان
(آهنگساز و رهبر ارکستر) پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به حضور
احمد مسجد جامعی ،عضو شورای اسالمی شهر تهران در این مراسم
گفت :در دوران وزارت ارشــاد آقای مسجد جامعی من اپرای رستم و
ســهراب را اجرا کردم و در دوران ایشــان هم ارکستر ملی بود و هم
ارکســتر سمفونیک وجود داشــت و زنده یاد موسسیان هم در دوران
ایشان فعالیت می کرد و بعدا به خارج از کشور رفت .آن وقتها فعالیت
های بسیاری داشتیم و باید از حضور ایشان تشکر کنم.
چکناوریان در ادامه گفت :من با آقای موسســیان خسوف به
آهنگســازی آقای شــریفیان را رهبری کردم و با ایشان همکاری
کــردم .در آنجا گروه کر بســیار بزرگی بود و ایشــان در آنجا کار
بســیار بزرگی انجام دادند .من حدود  42سال پیش رئیس ارکستر
اپــرا بودم و در آن موقع اپرا هــای زیادی را رهبری می کردم .در
آن موقع اپرای پردیس و پریســا را نوشتم و آقای غوکاسیان نقش
دیو را بازی می کرد .اینقدر صدای فوق العاده ای داشتند که مردم
در ســالن می ترسیدند .این اپرا را بسیار معروف شد و بلیت هایش
زود فــروش می رفت .من در اینجا افســوس می خورم که آقای
حمید پناهی را که آهنگســاز و پیانیست و خواننده بزرگی بودند را
هیچوقت ندیدم .هنرمندانی هستند که ما بعد از مرگ می شناسیم
و من امیدوارم در زندگی پس از مرگ ایشان را ببینم.
در ادامه قســمتی از اپرای پردیس و پریسا با صدای زنده یاد
غوکاسیان پخش شد .پس از این سخنان رازمیک اوحانیان( رهبر
گروه کر) پشــت تریبون قرار گرفت و درباره شــخصیت زنده یاد
موسسیان اندکی سخن گفت و سپس بیوگرافی وی را قرائت کرد.
این برنامه برنامه چند قطعه موســیقی با صدای رشــید وطن
دوســت ،زوریک فرهادیان و آرمین بابایــان و با پیانو امیر بیات و
نسترن صدر شیرازی پایان یافت.
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آلبومتصوریی«آوازباعشق»رونماییشد

خوانندگان نباید آهنگسازان را فراموش کنند
مراسم رونمایی از آلبوم تصویری «آواز با عشق» (یادمان
محمد نوری) به آهنگســازی و رهبری دکتر محمد سریر
 21بهمن ماه با حضور جمعی از هنرمندان و عالقمندان
در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این مراســم فیلمی درباره آثار زنده یاد محمد نوری
و همچنین خالصه ای از اجرای یادمان نوری پخش شــد .ســپس
مدیرعامل خانه موســیقی پشت تریبون قرار گرفت و گفت :امشب
در اینجا جمع شــدیم که از یک اثر ماندگار رونمایی کنیم و به دکتر
محمد ســریر ادای احترام داشته باشیم .این اثر در یکی از شبهای
جشن خانه موسیقی و به یاد محمد نوری اجرا شد و به همت یکی
از ناشران آماده عرضه شده است.
نوربخش با اشــاره به شخصیت محمد سریر گفت :شخصیت
دکتر محمد سریر چند وجهی است وقتی نام ایشان را می آوریم فقط
وجه موســیقی به موسیقی ذهن نمی آید و ایشان وجوه شخصیتی
مختلفی دارند.
وی در ادامه با اشــاره به آهنگســازی دکتر ســریر گفت :اصل
آهنگسازی یک گوهر خدادادی است و ملودی پردازی جانمایه اصلی
آهنگسازی اســت .این ملودی پردازی از هر کسی بر نمی آید .دکتر
ســریر یکی از ملودی پردازان بر حق است و جمله پردازی موسیقایی
در آهنگشان موج می زند و ابتکار و خالقیت فراوان دارند .برای بروز
خالقیت ،آهنگساز باید یک ذهن پاالیش شده داشته باشد .ایشان در
طول سالیان با موسیقی ناب سر و کار داشته اند و وقتی ملودی خلق
می شود ،وجه هنری فراوانی دارد و اهل فن بر آن مهر تایید می زنند.

یکی از هنرمندان اخالق مدار و با فرهنگ اســت و باید یک درجه
پروفسوری روابط عمومی به او اهدا شود.
وی افزود :هنرمندانی هستند که ساز می زنند ولی اگر سازشان
را از آنها بگیریم بضاعتشان را از دست می دهند ولی یکی از کسانی
که ابعاد زیادی دارد ،دکتر محمد ســریر اســت .چقدر خوب است
خوانندگان ما وقتی به اوج شهرت می رسند ،نام آهنگسازان خود را
فراموش نکنند زیرا ساخت یک آهنگ مراحل زیادی را باید طی کند.

خوانندگان آلبوم «آواز با عشق» بسیار کار بلدند
نوربخش در با اشــاره به خوانندگان این اثر گفت :خوانندگانی
که در این اثر اجرا داشــتند هر سه خواننده توانا و خوش تکنیکی
هســتند که بر نئوری موسیقی احاطه دارند و خوانندگان کار بلدی
هستند .آنها سالها ممارست و تجربه کردند و اهمیت فراوانی دارد.
زنده یاد نوری هم همینطور با آواز کالســیک آشنا بود و تکنیک و
گوش موسیقایی بسیار قوی داشت.

ملودی های دکتر سریر جاودانه است
در ادامه لوریس چکناوریان (آهنگســاز و رهبر ارکستر) پشت
میکروفون قرار گرفت و گفت :ما باید مقابل هنر دکتر سریر تعظیم
کنم .من هر جا می روم دکتر سریر همه جا هست امروز دیدم یک
نفر اینقدر اســتعداد دارد .من در عجبم که چگونه در این ترافیک
کسی وقت می کند که چنین آهنگ های زیبایی را بنویسد.
در ادامه برنامه ماریو تقدســی به همراه نگین ســریر(پیانو) و
نیلوفر ابراهیمی(فلوت) دو قطعه عاشقانه ها و آرزو ها را به اجرا در
آورند .در ادامه هوشنگ کامکار(آهنگساز و عضو شورای عالی خانه
موســیقی) گفت :خواننده های پاپ باید زنــده یاد محمد نوری را
سرمشق قرار دهند .ایشان صدایی بسیار زیبا داشتند و آواز خوانی
تحصیل کرده ،آشــنا به موسیقی کالســیک ،مسلط به سلفژ ،نت

سریر یکی از هنرمندان اخالق مدار و با فرهنگ است
پس از این سخنان ،اکبر عالمی که اجرای مراسم را بر عهده
داشــت آلبوم «آواز با عشــق» را به حضار معرفی کرد و در ادامه
میالد کیایی(نوازنده ســنتور) پشت تریبون قرار گرفت و گفت :من
از ســال  41با دکتر سریر دوست هستم .سریر در دورانی رشد کرد
که بوی عشق می داد .ما معموال با سازمان حرف می زنیم .سریر
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وی افزود :وقتی وجود انســان صاف باشــد ملودی ها را می
گیرد .کسانی که نیروی آفرینش در آنها است یک موهبت هنرمند
داده می شود .از کار محمد سریر خیلی خوشم آمد که با این کار یاد
محمد نوری را زنده کرد شاید کسانی باشند که نوری را نشناسند.
الزم اســت که بیش از اینها به گذشــتگان خودمان بها دهیم و از
آنها یاد کنیم تا نسل جوان هم این را یاد بگیرد.
فخرالدینی گفت :فراموش نکنیم در موســیقی زمینه فعالیت
بــرای خیلی ها فراهم اســت .آنچیزی که دکتر ســریر را متمایز
می کند وفاداری به حس اش اســت .برای خلق آثار خوب باید به
حس خودمان وفادار باشیم .موسیقی دانان ما در کارهایشان وفادار
به ردیف بودند ولی ســریر این کار را نمی کند که به نظرم خوب
اســت .وفاداری به حس ایجاد می کند که انسان هر چیزی را که
حس می کند آن را به زبان موسیقی بیان کند.
در ادامه رشــید وطن دوست به همراه پیانو دکتر محمد سریر دو
قطعه «در خموشی های ساحل» و «مارال» را اجرا کرد .در ادامه دکتر
محمد ســریر پشت تریبون قرار گرفت و گفت :از همه دوستانی که در
گروه و ارکستر با من همکاری کردند باید تشکر کنم و اینها از نسل های
مختلفی هستند .این قطعات را با مهر نواختند و این در نگاهشان پیداست.
خوانندگان ما هم از نخبگان هستند .مثال آقای وطندوست اینقدر ساده
هستند و اصال فکر نمی کنیم از  45سال پیش روی صحنه بوده باشند.
دکتر سریر گفت :ما در عالم هنر کمتر به هم عشق می ورزیم
و کمتر به کار هم گوش می دهیم .کارها را باید تشــویق کنیم تا
باال بیایند نه اینکه به پایین بروند .دوســتان عزیز من هنرمندانی
هســتند که کمبودی حس نمی کنند که از کســی تعریف نکنند.
واقعیت این است که حوزه هنر ما بخصوص موسیقی مظلوم است
در صورتی که حاضر ترین هنر موسیقی است.
ســپس مصطفی کمال پورتراب به دعوت سریر به روی سن
آمد و گفت :من سخنران خوبی نیستم ولی فکر نمی کنم معلم بدی
باشــم کما اینکه شاگردان بسیاری داشــته ام .باید بگویم خرد تنها
چیزی اســت که بشر را از سایر موجودات متمایز می کنه و هنرمند
کســی است که با پایه های علمی کار می کند و روز به روز سطح
هنرش را باالتر می برد .در ادامه مصطفی کمال پورتراب قطعه ای
را با پیانو اجرا کرد که مورد توجه همگان قرار گرفت.
پایان بخش این مراســم ،اجرای دو قطعــه «جان مریم» و
«ایران ایران» بود که توســط رشید وطن دوست ،ماریو تقدسی و
محمدرضا صادقی به همراه نگین ســریر(پیانو) و نیلوفر ابراهیمی
(فلوت) به اجرا در آمد.

خوانی بودند .ایشــان صدای قوی و پر تحرک داشتند و با حالتی
قوی به بیان احساســی اشعار می پرداختند .همچنین انسان واال و
افتاده بودند و شخصیت هنری بودند.
دکتر ســریر عالقه بسیار زیادی به مسئولیت های
اجتماعی دارد
کامکار همچنین درباره دکتر سریر گفت :با ایشان بعد از انقالب
و در خانه موســیقی آشنا شدم .ویژگی های ایشان را دیگر دوستان
گفتند ولی یک ویژگی را من می گویم که عالقه بســیار زیادی به
مسئولیت های اجتماعی دارند .من از نزدیک می دانم که ایشان در
«محک» چقدر وقت می گذارند و چقدر فعالیت دارند و کمک های
بسیاری دارند که امیدوارم در هنرمندان دیگر هم رشد پیدا کند.
در ادامه افشین یدالهی(شاعر و ترانه سرا) پشت تریبون قرار گرفت
و با قرائت شعری سخنان خود را آغاز کرد و گفت :شانس این را داشتم
از سال های قبل با دکتر سریر آشنایی داشتم و در مورد زنده یاد محمد
نوری هم با ایشان همکاری داشتم .هر وقت از ایشان خواستم که در
جلسات ترانه سرایی شرکت کنند همیشه زود تر از همه و بدون حاشیه
حاضر شدند .این شاعر و ترانه سرا در ادامه با ذکر خاطره ای از زنده یاد
محمد نوری و قرائت شعری به سخنان خود پایان داد.
باید به گذشتگان خود بها دهیم
ســپس فرهاد فخرالدینی (آهنگســاز ،رهبر ارکستر و عضو
شــورای عالی خانه موســیقی پشــت تریبون قرار گرفت و گفت:
زندگی فقط در لحظه نیســت وقتی به گذشته ارتباط پیدا می کند
اهمیت داد .گذشــته مارا کسانی می ســازند که برای ما خاطرات
خوب ایجاد کردند و نوای خوب برای ما ساختند .ما این آهنگها را
یاد گرفتیم و زمزمه کردیم .صدای نوری در وجود ما نقش بســته
است و این آهنگ ها را افرادی مانند دکتر محمد سریر ساختند.
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مراسم رونمایی آلبوم «یقین گمشده» برگزار شد

موسیقی در آثاری که امروزه می شنویم گمشده است!

مراســم رونمایی از آلبوم«یقین گمشــده» اثری از اردشــیر کامکار(کمانچه) و زکریا
یوسفی(ســازهای کوبه ای)  5دیماه با حضور اعضای هیئت مدیره و شورای عالی خانه
موسیقی ،جمعی از هنرمندان ،عالقمندان و پدید آورندگان این آلبوم در شهرکتاب فرشته
برگزار شد.

در ابتدای این جلســه ،هوشــنگ کامکار (آهنگســاز و عضو
شــورای عالی خانه موســیقی) گفت :یکی از مشــکالتی که ساز
کمانچه داشــت ،عالوه بر اســتفاده نکردن از امکانات دیگر ساز،
آرشه کشی صحیح انجام نمی شد و گاهی به سیم های دیگر هم
آرشه برخورد می کرد و صدای خوب و واضحی شنیده نمی شد.
هوشــنگ کامکار افزود :با اینکه اردشیر برادر من است ولی
می خواهم بگویم او اولین نوازنده کمانچه در موســیقی ایران است
که از تمام امکانات موجود در این ســاز اســتفاده کرد .ایشان در
کنســرت ها و آلبوم ها آثارشان را اجرا کردند تا اینکه به آلبوم بی
غبار عادت رســید که یکی از شاهکارهای موسیقی ملی ایران در
زمینه کمانچه نوازی است.
وی افزود :آلبوم«یقین گمشده» دومین آلبوم اردشیر است که
روح سرشاری از مناطق اورامان و کردستان را داراست .این را هم
بگویــم که همه ما کامکارها هر وقت اثری را خلق می کنیم یک
امضایــی از ملودی ها و نغمات کردی در این آثار وجود دارد .آلبوم
«یقین گمشده» احاطه کاملی بر موســیقی اورامان دارد .اورامان
منطقه ای بســیار دوردست اســت که از نظر موسیقی بسیار غنی
است و فرهنگ و موسیقی مردمانش خودکفا بود.
هوشــنگ کامکار در ادامه افزود :سازهای کوبه ای به خوبی
همراه موســیقی وجود دارد که ریتم های جالب و خوبی در اینجا
ارائه شــده است .ساز های کوبه ای ریتم مشخصی را با ساز های

مختلف اجرا می کند که می توان گفت آهنگسازی برای ساز های
کوبه ای انجام شده است.
این آهنگساز و سرپرست گروه کامکارها در پایان گفت :وقتی
این آلبوم را می شنویم فکر نمی کنیم که این موسیقی قبال نوشته
شــده و تصور می شود که بصورت بداهه اجرا گردیده و این نکته
بسیار جالی در این آلبوم است.
معرفت در ساز اردشیر کامکار وجود دارد
پس از این سخنان ،داود گنجه ای(نوازنده پیشکسوت کمانچه
و عضو هیئت مدیره و شــورای عالی خانه موسیقی) پشت تریبون
قرار گرفت و با ابراز خرســندی از برپایی مراســم رونمایی آلبوم
«یقین گمشــده» گفت :در اینجا باید اول به روانشاد استاد حسن
کامکار درود بفرستم که با شمع وجود خودش فرزندانی را پرورش
داد که به موسیقی ایران خدمت می کنند.
گنجه ای گفت :حدود 25سال است که من تنگاتنگ با اردشیر
کامکار زندگی می کنم و روز اولی که برای خواستگاری دخترم آمد
پدر بزرگوارشــان گفت ما به منزل یک هنرمند آمدیم که از آن روز
یک حالتی در من دســت داد که هنوز در آن فضا هســتم .باید از
چیــزی حرف بزنم که فراتر از همه تکنیک ها اســت و آن معرفت
است که در ساز اردشیر کامکار وجود دارد.
وی افزود :در این آلبوم اردشــیر تکنیک را بکار گرفته و فکر
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اش روی موسیقی ملی ایران است .او می گوید این موسیقی سنتی
نیست و در زمانه ای اجرا شده که تحرک بسیار زیاد شده است.
گنجه ای در پایان ســخنانش با اشــاره به حضور هنرمندان
پیشکسوت و جوانان در این مراسم گفت :چقدر خوب است که در
اینجــا برای رونمایی از یک اثر گرد هم آمده ایم و امیدوارم اهالی
موسیقی در چنین برنامه هایی به دیدار هم بروند.

نمره یــک هنرمند نوازنده ،محتوای ذهن و ضمیر اوســت که در
سازش تبلور پیدا می کند.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :آلبوم اردشــیر را به فال نیک
می گیرم و امیدوارم از این کارها بیشتر انجام دهد و همه بزرگان ما
بیایند جامعه را به موســیقی واقعی سوق دهیم تا از این مصبتی که
گرفتارش هستیم رها شویم .اردشیر کامکار بیش از  40سال برای
این موسیقی زحمت کشیده و تمام ردیف را در وجودش هضم کرده
و امروز آنجه را که ارائه می کند بر آن پایه محکم و استوار بنا شده
است .بنابراین اردشیر کامکار هر کاری که بکند خطا نیست.
در بخش آخر برنامه اردشیرکامکار و زکریا یوسفی نوازندگان
آلبوم«یقین گمشده» پشــت تریبون حاضر شدند .در ابتدا اردشیر
کامکار ضمن خیرمقدم به حضار گفت :وقتی این جمع را می بینم
به آینده امیدوار می شــود و دوست دارم به بهانه های مختلف این
جمع ها تشکیل شود .در مورد آلبوم«یقین گمشده» باید بگویم که
بخشی از آن انتزاعی است و امیدوارم دوستان این آلبوم را بشنوند
و نکات خود را به ما بگویند.
وی افزود:من سعی کردم در این آلبوم تنها تکنیک ارائه نشود
و در جهــت ملودی هایی که حالت نوســتالژی در ذهن من دارد
تکنیک بکار گرفته شــده است .در این راســتا از امکاناتی که در
کمانچه نوازی وجود دارد هم ســعی کردم بهره ببرم .امیدوارم به
این بیان در آلبوم رسیده باشم.
در پایان هم زکریا یوســفی گفت :ســال اســت که خیلی از
پیشــرفت هایم را مدیون خانواده کامکارها هستم و تک تک آنها
حامــی من بودنــد و از اینکه در آلبوم هــای مختلف این فرصت
و افتخــار همکاری را به من داده اند بســیار متشــکرم و معتقدم
کامکارها برای چندین نسل می توانند الگو باشند.

اردشیر کامکار ســطح نوازندگی کمانچه را ارتقا
داده است
در ادامه مراسم حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی)
در جایگاه قرار گرفت و با تبریک انتشــار آلبوم«یقین گمشــده»
گفت :اردشــیر کامکار را بیش از  30ســال است می شناسم و با
هم دوســت هستیم و همیشه گفته ام که فراتر از هنرش ،انسانیت
و دوری از خودخواهی اوســت .امروزه مانند اردشیر کامکار نداریم
و بدون تعارف باید بگویم ایشــان کسی است که سطح نوازندگی
کمانجه را ارتقا داده است.
وی افزود :اردشــیر کامکار برای نسل جوان آنچنان که باید و
شاید شناخته شده نیســت .امروز اردشیر کامکار باید در بزرگترین
تاالرهای این کشــور سلو بنوازند و جوانان با عشق سراسریز شوند
و آن را ببینند و بشــنوند .متاســفانه جوانان ما در موسیقی گرفتار
زرق و برق های پوچ شده اند و موسیقی ما از حالتی که باید در آن
باشد خارج شده است.
نوربخش گفت :خو ِد موسیقی امروزه در آثاری که می شنویم
گمشده است .امروز جوانمان ما ساز کمانچه می نوازند ولی می بینیم
به دنبال آکروبات بازی هســتند .این اتفاق در همه سازها افتاده و
یک فاجعه است .همه اینها باید در خدمت یک جمله پردازی باشد،
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خواننده ربای آواز نمره می گیرد

مراســم رونمایی از آلبوم «زندان شب یلدا» به آهنگسازی سلمان سالک و خوانندگی وحید
تاج با حضور جمعی از هنرمندان و عالقمندان  7اسفندماه در خانه موسیقی برگزار شد.

در ابتــدای این مراســم مدیرعامل خانه موســیقی گفت :در
شورای عالی موســیقی پیگیر این مساله هستیم که در زمینه نقد
آثار حضور جدی داشته باشــیم و یک مرجع تخصصی باید وجود
داشته باشــد که بتواند در این عرصه اظهار نظر کند .در موسیقی
فضای نقد جدی نداریم معمــوال غیر تخصصی و با حب و بغض
گفته می شود .بهترین مرجعی که در این عرصه وجود دارد شورای
عالی خانه موسیقی است که برترین استادان موسیقی در آن حضور
دارند و حالتی پدرانــه دارند .امیدوارم فضایی بوجود بیاید که همه
آثار که در طول یکســال تولید می شوند را این دوستان نقد کنند
تا جامعه و مردم ببینند معیارهای صحیح موســیقی در زمینه های
مختلف چیست.
حمیدرضا نوربخش درباره آلبوم «زندان شب یلدا» گفت :این
اثر کامال در ژانر موسیقی سنتی ایران بررسی می شود .هیچ کجای
آلبوم از این فضا دور نشــده است و این نقطه قوت آلبوم است .از
نظر سازبندی یک آنسامبل معمول و بدور از عناصر مزاحم ارکستر
وجود دارد و گوشــنواز و هماهنگ اســت .اخیرا باب شده برخی از
آهنگســازان جوان سعی می کنند متفاوت باشند ،متفاوت بودن به
هر قیمتی خوب نیست .گاهی اصرار داریم یک ریتم را بشکنیم که
این اصرار مزاحمت ایجاد می کند و اثر را ضعیف می کند .در این
اثر بسیار این مساله رعایت شده که ساده و روان ساخته شده است.

نباید ساز و آواز را در موسیقی ایرانی نادیده بگیریم
وی درباره اشــعار این اثر گفت :در آهنگسازی وقتی به کالم
توجه داریم باید همه چیز در خدمت کالم باشد ما برای این سراغ
کالم رفتیم که یک مفهومی را برسانیم که در آن شعر قرار دارد .در
اینجا نباید شعر را صرفا ابزار ببینیم .در برخی آثار می بینیم که به
کالم اهمیت داده نمی شود و ابزار هایی در دست آهنگساز هستند
بدون اینکه به این مفهوم توجه کند .در این آلبوم آقای ســالک به
شعر توجه کردند و کارشان را خوب انجام دادند.
نوربخش در ادامه گفت :یکی دیگــر از نقاط قوت این آلبوم
توجه به آواز اســت .جانمایه موسیقی ایرانی ساز و آواز است .ما در
موسیقی ایرانی ســابقه زیادی در هارمونی و کنترپوان نداشتیم و
اوج موســیقی ما ساز و آواز اســت .اگر کسی را استاد خطاب می
کنیم بخاطر مهارت او در این بخش است .ما نباید این بخش مهم
را کنار بگذاریم به بهانه اینکه جامعه دوســت دارد ترانه بشنود .ما
باید این مســاله را به جامعه انتقال دهیم که اصل موسیقی ما ساز
و آواز اســت .در آلبوم «زندان شب یلدا» سه تصنیف وجود دارد و
این مجموعه با ســاز و آواز درکنار هم قرار می گیرد و نقطه قوت
آن است.
وی با اشــاره به حضور اردشــیرکامکار در ایــن آلبوم گفت:
اردشیر کامکار نوازنده باســابقه و یک رکن نوازندگی کمانچه در
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این زمان محسوب می شود .همچنین سیامک جهانگیری در این
آلبوم بعنوان نوازنده نی حضور دارد که جزو استعدادهای درخشان
موسیقی ماست و امروز در نوازندگی نی جزو کسانی است که هم
تکنیک و هم حس و حال اش ،هم درک و شــعور موســیقی اش
بسیار درخشان است.
نوربخــش در ادامه گفت :وحیــد تاج هــم از خوانندگان با
اســتعدادی اســت که از نوجوانی کار او را دیده ام .در موســیقی
تحصیل کرده و در بخش آواز ممارســت و شاگردی کرده و هنوز
هم شــاگردی می کند .حس و حال خاص خودش را دارد و پدر او
یکی از بزرگترین مشوق هایش است .او در کارگاه های آواز استاد
شجریان هم جزو یکی از استعداد های خوب است .جنس و رنگ
صدایش قابل توجه است.

رو به جلو همچنان حرکت کند.
نوربخش گفت :در گذشته خواننده بسیار با استعدادی داشتیم
که محضر بزرگانی را درک کرده بود ولی عاقبتش آنگونه شــد که
همه می دانیم .باید به این نــکات توجه کنیم و یک هنرمند باید
تعهدی به هنرش داشــته باشــد .نباید آن را فراموش کنیم و به
رسالتمان توجه کنیم.
باید در بخش موســیقی و هنر در کشور استعداد
یابی صورت گیرد
پس از این سخنان اردشیرکامکار ،نوازنده پیشکسوت کمانچه
پشــت تریبون قرار گرفت و گفت :اولین بار که آقای سالک به من
برای همکاری پیشــنهاد دادند دیدم آلبوم بســیار ارزشمند است و
خوشحال شــدم این خواننده ای جوان اینقدر با شعر خوب ارتباط
برقرار کرده و تلفیق آن با موسیقی خوب صورت گرفته است .من
کار متفرقه زیاد انجام نمی دهم ولی از کار آقای ســالک خوشــم
آمد.من صدای آقای تاج را دوســت دارم و با هم همکاری داریم و
بنظرم یکی از خواننده های توانا هســتند که در آینده بهتر از این
آلبوم هم از ایشان خواهیم شنید.
وی افزود :در کشــور باید استعداد یابی صورت بگیرد همیشه
دنبال این هســتیم که یک اسم معروفی کاری را انجام دهد .شاید
آن شــخص اسم و رســم دار کارش خوب هم نباشد ولی همیشه
به دنبال او مــی رویم .به دنبال جوانان دیگری نمی رویم که کار
ارزشــمندی را انجام داده اند .من خیلی دوست دارم استعداد یابی
انجام شود و از این استعداد ها حمایت شود.
در ادامه مراسم ،سلمان ســالک آهنگساز آلبوم «زندان شب
یلدا» پشت تریبون قرار گرفت از نوازندگان ،عوامل آلبوم و شرکت
پخش هنرشــهر و ایران گام تشــکر کرد .در پایان سلمان سالک
(تار) ،وحید تاج (آواز) و مجید علیزاده(تنبک) به اجرای قطعاتی در
مایه اصفهان پرداختند که با استقبال حضار مواجه شد.

جامعه هنری با دقت و وسواس هنرمندان جوان را
دنبال می کند
وی افزود :در اینجا باید نکته ای را به جوان ها بگویم که باید
پویا باشند .جامعه هنری به معنای خاص آن هر هنرمندی را دنبال
با دقت و وســواس می کند .اگر هنرمندی در یک شیب مالیم رو
به جلو باشد ،او را می پذیرند و دنبال می کنند .اگر جایی این رابطه
قطع شــد دیگر دست زا آن هنرمند خواهند شست .در گذشته هم
کســانی را داشتیم که این راه را تا جایی آمدند ولی بعد رابطه شان
قطع شد .اســتاد پایور به من فرمودند «هنرمند خوب کسی است
که قبول مخاطب و تایید اهل فن را داشــته باشد ».آواز است که
تراوش ذهن و ضمیر یک خواننده اســت و نمره ای که به خواننده
می دهند برای آواز اوســت .اگر خواننــده ای تصنیف خواند نمره
برای آهنگساز است .یک خواننده باید آواز امسال اش با سال آینده
اش از نظر معیار هایی که می شناسیم تفاوت داشته باشد و نشان
دهنده پویایی یک هنرمند اســت .من به وحید تاج می گویم که تا
االن جلــو آمدنش قابل قبول بوده و این انتظار از او وجود دارد که
شماره شانزدهم -زمستان 93
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بیانیه خانه موسیقی در خصوص وقایع اخیر
در پی وقوع رخداد های تاســف بار اخیــر و دخالت های
برخی عوامل بی مســئولیت در ممانعت از اجرای موسیقی های
مجاز و قانونی و محدودیت های اخیر که موجب تضییع حقوق
شــهروندی موســیقیدانان و اهالی فرهنگ و هنــر این مرز و
بوم شــده است خانه موســیقی بیانیه ای منتشر کرد .در اینجا
بخش هایی از این بیانیه را می خوانیم.
متن این بیانیه در سایت خانه موسیقی قابل رویت است.
بار دیگر هنر شــریف و هنرمندان مظلوم و متعهد این دیار
بیش از پیش تحت فشــار قرار گرفته و در هیاهویی مشکوک
و در جنگ و جدال های سیاســی و تســویه حسابهای جناحی
محاصره و مسلوب االختیار شده اند.
با نظر و نگاهی گذرا به فعالیت های فرهنگی حوزه موسیقی
و حواشی آنها در شش ماهه گذشته به راحتی می توان احصا کرد
که مانع تراشــی و هجوم به برنامه ها و کنسرت های مختلف با
توسل به دروغ و شــانتاژ ،ایستادگی در مقابل مجوزهای رسمی
وزارت ارشــاد ،برهم زدن کنسرت ها حتی در حضور مسئوالن و
مأموران نیروهای انتظامی! شایعه پراکنی های گسترده در رسانه
های همســو ،انعکاس گســترده اظهارات خالف واقع دلواپسان
در خصوص موســیقی ،اهانت به نوازندگان و خوانندگان و زنان
هنرمند ،ممانعت از اجراهای با مجوز در لحظه شــروع برنامه ها،
القاء دروغهای خود ســاخته از جمله شــایعه صدور مجوز برای
تکخوانی زنان با هدف تحریک علما و مراجع تقلید همه و همه
از نمونه های قابل مشــاهده است و پرواضح است که اینها همه
حکایت از پروژه جدید و نخ نمای گروهی از سیاســیون ناشی و
بازنده انتخابات برای فشــار آوردن به دولت منتخب و به منظور
بهره برداری های خاص سیاسی است.
شگفت انگیز است که بعد از سی و اندی سال که از انقالب
فرهنگی و استقرار نظام جمهوری اسالمی می گذرد هنوز اهالی
فرهنگ و هنر این مرز و بــوم که علی االصول از نخبگان بی
بدیل جامعه به شــمار می روند در روز روشن و در مقابل چشم
قانونگذاران ،وکال ،مجریان و نیروهای امنیتی و انتظامی هتک
حرمت می شوند و ندایی از کسی بر نمی آید! براستی چرا؟
نهاد صنفی خانه موســیقی با بیــش از  16هزار عضو که
همواره با محدودیت ها ،تنگناها و بحران مشــروعیت شــغلی
مواجه بــوده و در ایام اخیر نیز با خطــر ممنوعیت جدی تری

مواجه شــده اند،ضمن محکوم کردن سم پاشی و دخالت های
برخی افــراد ناآگاه در حوزه فعالیت هنر موســیقی ،خواســتار
رسیدگی عاجل به موارد ذیل و حل و فصل مشکالت از سوی
دولتمردان و مسئوالن دلسوز است:
-1از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و دیگر مراکز و
سازمانهایی چون صدا و سیما ،حوزه هنری و غیره می خواهیم
که در ارزیابی ،ســنجش ،آموزش ،انتخاب آثار و تولید و پخش
موســیقی بویژه در زمینه فعالیت بانــوان و پخش صدای آنها،
بیانات ،رهنمودها و فتاوی بنیانگذار جمهوری اســامی و مقام
معظم رهبری را به عنوان مالک و معیار سیاســتگذاری و اجرا
مطمح نظر قرار دهند.
-2از وزارت ارشاد مجدانه می خواهیم نسبت به مجوزهای
صادره خود مســئولیت پذیر بوده و با جدیــت و اقتدار الزم از
مخدوش نمودن اعتبار مجوزهای قانونی از ســوی گروههای
خودســر و غیرمســئول ممانعت به عمل آورده و حافظ حقوق
مادی و معنوی هنرمندان باشند.
-3از تمامی نیروهای امنیتی و انتظامی انتظار داریم پاسدار
بحق حقوق شهروندی بوده و به عنوان نیروهای معتقد و متعهد
به نظام جمهوری اســامی در اجرای قوانین جاری به وظیفه
خود عمل نمایند.
 -4از قوه قضائیه و تمامی نیروها و ضابطان قضایی سراسر
کشــور قویأ می خواهیم با اخاللگران نظــم عمومی و ناقضان
قوانین که در مقابل مجوزهای رســمی گردنکشی نموده و مانع
اجرای برنامه های فرهنگی می شوند برخورد مقتضی کنند.
 -5و در پایان الزم به تاکید است از آنجا که هنر موسیقی
همچــون دیگر علوم نظری و تجربی یک تخصص محرز بوده
و برپایه اصول علمی بنا شــده است؛ تشخیص و تمیز راستی و
کژی آن بدون شــک با متخصصان و استادان مربوطه است و
خانه موسیقی اعتقاد دارد تمیز و تفکیک موسیقی سالم و علمی
از موسیقی غیر سالم تنها بر عهده متخصصان و استادان صاحب
نظر این رشته است و از همه ســازمانهایی که به عنوان منابع
و مبادی انتشار آثار نقش دارند انتظار می رود در سیاستگذاری
و جریان سازی حوزه موسیقی از متخصصان صاحب صالحیت
بهره مند شوند.
والسالم
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ملکهربومند

)حدود1369-1295ش(

ملکه برومند که با نامهــای «م.ب»« ،ملکه هنر» و «ملکه
حکمت شعار» ،شهرت داشت ،نام اصلیاش ملکهالزمان برومندفرد
و اهل ناهیج (نائیج؟) از توابع نور مازندران بود .اســتاد ابوالحسن
صبا در مدت اقامت خود در مازندران او را کشــف کرد و با خود به
تهران آورد 6 .سال تحت تعلیم استاد صبا بود و مدتی هم نواختن
ســنتور را نزد حبیب سماعی آموخت .وی جزو معدود افرادی است
که آواز را فقط از اســتاد صبا آموخته و نزد هیچیک از استادان آن
روزگار برای آواز شاگردی نکرده است .او پس از درگذشت صبا در
سال  1336بهطورکلی از خوانندگی کنارهگیری کرد.
ملکه برومند بهوســیله استاد صبا با جامعه باربد آشنا شد و به
اجرای نمایشهای موزیکال زیر نظر اســماعیل مهرتاش پرداخت
که بر شهرت هنری او افزود و باعث شد که در سال  1318به همراه
 5تن از هنرمندان یعنی ابوالحســن صبــا (نوازندة ویلن) ،مرتضی
محجوبی (نوازندة پیانو) ،حســینقلی طاطایــی (نوازندة ویلن) ،تاج
اصفهانی (خواننده) ســیدجواد بدیعزاده (خواننده) و ملوک ضرابی
(خواننده) به شــهر حلب در سوریه برود و آثار متعددی را به روی
صفحات سودوا با لیبل زرد رنگ به ضبط برساند که توسط کمپانی
آغاســی در ایران به فروش میرســد .در آثار ضبطشــده از ملکه
برومند نام اختصاری او (م.ب) روی صفحات گرامافون حک شده
است .اجرای برخی گوشهها چون گریلی و آثار شیدا بهنوعی حلقة
اتصال موسیقی قاجار با دوره جدید را گوشزد میکند همچنین چند
آهنــگ محلی که قابلیت اجرای صدای ملکه برومند را هم در این
حیطه نشان میدهد.
از آثار ضبطشده ملکه برومند تاکنون  14صفحه گرامافون (28
روی صفحه) مشاهده شده که تمامی آنها با ویلن ابوالحسن صبا و
پیانو مرتضی محجوبی اســت؛ در برخی صفحات ( 6روی صفحه)
سامی مالح ،نوازندة برجستة عود اهل سوریه ،نیز همکاری دارد.
از آثار جالب و منحصربهفرد ملکه برومند اجرای اثر دوصدایی با
بدیعزاده و تاج اصفهانی است روی صفحه گرامافون چنین نوشته شده
اســت« :دو دلداده ،تاج اصفهانی ،م .ب ،.شمارة کاتالوگ 128 A ,B
پیانو مرتضیخان ،ویلن صبا؛ و تصنیف من مال تو  1و  .2م.ب ،.بدیع
زاده ،شماره کاتالوگ  Bو  ،129 Aپیانو مرتضیخان ،ویلن صبا».
پس از بازگشــت به ایران حضور فعال ملکه برومند در جامعة

* بهروز مبصری

باربد و اجــرای نمایشهای مختلف جالبتوجه اســت .در اوایل
ســال  1327همکاری گسترده خود را با انجمن ملی موسیقی آغاز
میکند و در کنسرت انجمن موسیقی ملی در  29اردیبهشت 1327
ش در سینما رکس با عنوان «کنسرت به یاد حافظ» ملکه برومند
آواز میخوانــد .روحاهلل خالقی در مجلــه موزیک ایران در معرفی
این کنســرت مینویسد« :این کنسرت برنامه جالبی داشت که تار
تنهای استاد علینقی وزیری از قسمتهای مهم آن بود .ضمن ًا برای
اولین بار ملکه هنر (حکمت شعار) دو قطعه از ساختههای وزیری با
نام غم مخور و دلتنگ را با آوازی دلنشین خواند».
ملکه برومند به اجرای صحنهای نیز پرداخت؛ روحاهلل خالقی
در معرفی این برنامهها مینویسد« :کنسرت در  8مهرماه []1327
بــا برنامه مخصوصی همراه بود .در این برنامه ملکه هنر دو قطعه
یکی به نام شــکایت نی از استاد وزیری و دیگری آهنگی موسوم
به می نــاب از نگارنده (خالقی) خواند؛ قطعة دوم اولین بار بود که
شنیده میشــد .کنسرت دیگری در سالن انجمن موسیقی ملی در
تاریخ  15خردادماه  1328ش به مناســبت ششمین سال تأسیس
انجمن داده شــد .غالمحســین بنان «آهنگ مشتاق و پریشان»
اثر وزیری و ملکه هنر هم قطعة «ناامید» را از وزیری به ســبک
شیوایی خواندند که در حضار اثر مطلوب گذاشت».
نکتــة جالبتوجه عدم همکاری ملکه برومند با رادیو در طول
مدت فعالیت هنری اســت .تنها دو یا سه بار صفحات وی از رادیو
پخش شــد .این در حالی بــود که بســیاری از هنرمندان تالش
میکردند که در آن روزگار یکبار در رادیو حضور یابند .شــهرت
وی در زمان خود باعث شــد که بهوسیله پهلبد و از طریق روحاهلل
خالقی از وی برای حضور در مراســم عروســی پهلوی دوم با ثریا
دعوت به عمل آید تا به همراهی ارکســتر انجمن ملی و عبدالعلی
وزیری اجرای برنامه داشته باشد.
ملکه برومند با عباس حکمت شــعار از هنرمندان موسیقی و
تئاتــر ازدواج کرد و پس از مدت کوتاهی از وی جدا شــد .پس از
چندی با علی اصغر نیکزاد (مینیاتوریســت) ازدواج کرد که تا پایان
عمر با وی بود از ایشان یک پسر به نام هومان نیکزاد باقی است.
ملکه برومنــد در  8مردادمــاه  1369دار فانی را وداع گفت.
آرامگاهش در بهشتزهرا قطعه  73ردیف  31شماره  21است.

منابع و مأخذ:

جزوات صفحه ســنگی امیر منصور شــماره  - 12کالس دیســکوگرافی ،دیماه  - 1386توکا ملکی ،زنان موسیقی ایران از اســطوره تا امروز ،تهران ،کتاب خورشید،
 ،۱۳۸۰ص .264
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مقدماتی ارکستر فیلهارمونیک ،پشت تریبون قرار گرفت و گفت :از
همه کسانی که این اتفاق مبارک را باعث شده اند تشکر می کنم
و بســیار مفتخرم که در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی ،افتتاح رســمی ارکستر فرهنگی شهر تهران را در حضور
شما بزرگواران اعالم کنم.
مدیرعامل خانه هنرمندان در ادامه افزود :تماشــای ارکســتر
پیامی می دهد ،اینکه ما نیز تماشــاگر و تماشاگرانی داریم .آیا این
تماشاگر و تماشاگران ،آنگاه که اجرایمان به پایان رسد ،لبان خود
را با لبخندی از رضایت خواهند گشود؟
پس از این ســخنان دکتر محمد ســریر(رئیس شورای عالی
خانه هنرمندان) نیز پشــت تریبون قرار گرفت و تشــکیل ارکستر
فرهنگی شهر تهران ابراز خرسندی کرد و به حضار خوشامد گفت.
در ادامه نیز ارکســتر فیلهارمونیک در بخــش اول اجرایش
قطعات «شهیدان خدایی» از هوشنگ کامکار« ،پایکوبی دالوران»
از پروکوفیف« ،ســوئیت جز و والس» از شوســتا کوویج« ،مارش
مراســم ترکی» از ژان باتیســت لولی« ،پیش درآمد اصفهان» از
مرتضی نی داود « ،موســیقی نواحی از مغولستان»« ،برادران» از
آروو پرت را به روی صحنه برد.

زمان انتخابات آینده خانه موسیقی تعیین شد

مجمع عمومی فوق العاده خانه موســیقی بمنظور بررســی و
تعییــن تاریخ انتخابات آینده کانون ها و نهایتا تعیین هیئت مدیره
اصلی  28دیماه در محل خانه شماره یک تشکیل گردید.
در ابتدای این مجمع که با حضور پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره
هر یک از کانون ها در محل خانه موسیقی برگزار شد رئیس هیئت
مدیره گفت:با توجــه به تأخیر حاصله در آغاز دوره اخیر که بمنظور
اجرای مصوبه مجمع عمومی جهت اصالح موادی از اساســنامه و
اخذ تأیید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همچون انجام مقررات
مربوط به نشــر در روزنامه رسمی انجام گرفت لذا آغاز دوره جدید با
تأخیر همراه شد و ناگزیر منطبق با آغاز قانونی اعالم شده گردید.
در ادامــه حمید رضا نوربخش ،مدیرعامل ،با اشــاره به مدت
قریب یکسالی که بعلت طی مسیر قانونی انجام گرفته برای انجام
اصالحات مورد نظر و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و تأخیری
که برای آغاز دوره کنونی پدید آمده است موضوع چگونگی تداوم
دوره فعلی که مســتند مفاد قانونی در روزنامه رســمی از مهرماه
 1391به مدت چهار ســال اعالم شده است ،موکول به رأی نظر
مجمع مبنی بر انجام انتخابات پیش از موعد و با احتســاب تأخیر
بوجود آمده نمود.
مجمع عمومی پس از بحث و بررسی الزم و اخذ رأی به اتفاق
آراء به تــداوم فعالیت هیئت مدیره تا پایان دوره قانونی ( مهر ماه
 )1395اعالم رأی نمود.
بر همین اســاس مقرر گردید از جهت انجام بموقع انتخابات
آتــی  ،انتخابات کانون های عضو از ابتدای ســال مذکور اتخاذ و
ترتیبی داده شــود تا انتخابات هیئت مدیره آتی بموقع و با حضور
هیئت مدیره های جدیــد و منتخب کانون های مربوطه در تاریخ
مقرر برگزار شود .بنابراین انتخابات هیئت مدیره کانون ها و هیئت
مدیره اصلی خانه موسیقی از بهار سال  1395آغاز می گردد.

در قســمت دوم برنامه نیز قطعات «والس تریســت» از یان
ســیبیلیوس ،کانتانات فا ب  12 ،27 ،78از باخ« ،اورتور کریوالن»
از بتهوون را به اجرا در آمد.
بازرس جدید خانه موسیقی انتخاب شد
آذر هاشمی بعنوان بازرس خانه موسیقی انتخاب شد
مجمع عمومی عادی ســالیانه خانه موسیقی  17اسفندماه با
حضور نمایندگان هیئت مدیره هر یک از کانون ها و اعضای هیئت
مدیره اصلی خانه در ساختمان فاطمی تشکیل و انتخابات بازرس
هیئت مدیره برگزار شد.
در ابتدای این جلســه حمید رضا نوربخش ،مدیر عامل خانه

ارکستر فرهنگی شهر تهران آغاز به کار کرد
نخستین کنسرت ارکستر فرهنگی شهر تهران (فیلهارمونیک)
با سخنرانی دکتر مجید سرسنگی ،مدیرعامل خانه هنرمندان ایران
و دکتر محمد سریر ،رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران 29
دی ماه ،در تاالر استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.
مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان نیز پس از اجرای
28
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گزارشی از فعالیت های سال  93خانه موسیقی به مجمع ارائه کرد
و سپس آذر هاشمی(بازرس) گزارش خود را از عملکرد ،فعالیت ها
و همچنین گردش مالی خانه برای اعضای مجمع قرائت کرد.
پــس از رای گیری و تصویب گزارش ســالیانه بازرس ،امیر
بکان و آذر هاشــمی برای سمت بازرسی خانه موسیقی برای دوره
یک ساله کاندیداتوری خود را اعالم کردند.
در این جلسه در مجموع  32رای اخد شد و آذر هاشمی با 26
رای بار دیگر برای ســمت بازرسی انتخاب گردید و امیر بکان با 6
رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.

و پاپ در برگرفته است.
از ویژگی های این ســالنامه
و کتاب موســیقی می توان به درج
تصاویر صدها هنرمند و موسیقیدان
یک قرن گذشــته به انضمام تاریخ
تولد و درگذشــت دقیق آنها ،ارائه
اطالعــات آمــاری و همچنیــن
گــزارش تصویــری اتفاقات مهم
موســیقایی دو ســال اخیر  ،ارائه اطالعات مربوط به شرکت ها،
گروه ها ،سایت ها،وبالگ ها ،موسسات و  ...که در زمینه موسیقی
فعالیت می کنند اشاره کرد..
عالوه بر اطالعات ذکر شده،اســامی مسئوالن و هنرمندلن
انجمن موســیقی شــهرهای مختلف ونیز انتشــار صدها عکس
منحصر به فرد تاریخی از موســیقی دانها و برخی کنســرت های
برجسته از دیگر ویژگی های این سالنامه است..
طــرح و پژوهش کتاب موســیقی  1394ازحمیدرضا عاطفی
(عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران) است
که برای ســومین دوره به طور مستقل و غیر وابسته تهیه شده و
توزیع آن از اول اسفند آغاز شد.

جلسه هم اندیشی کانون ناشران خانه موسیقی
جلسه هم اندیشــی کانون ناشــران خانه موسیقی با حضور
هیئــت مدیره و اعضــای این کانون  28بهمن ماه در ســاختمان
شماره 1برگزار شد.

علی رهبری عضو خانه موسیقی شد
به گزارش سایت خانه ،علی رهبری که روز یکشنبه در حاشیه
مجمع عمومی و برای دیدار با اعضای مجمع به خانه موسیقی آمده
بود ،با پر کردن فرم های مربوطه رسما عضو خانه موسیقی شد.
علــی رهبری که اخیــرا و برای بار
ســوم به ایران آمده تا ســکان رهبری
ارکستر ســمفونیک را برعهده بگیرد با
دعوت داود گنجه ای (قائم مقام) به خانه
موسیقی آمده بود.
وی با ابراز خرسندی از حضور در ایران و آغاز هدایت ارکستر
سمفونیک تهران گفت :من از قدیم با خود می گفتم که می توانیم
در ایــران کاری جهانی انجام دهیــم .محیطی که رئیس جمهور،
وزیر ،مســئولین و مردم همه با هــم بخواهند کار بزرگی را انجام
دهند ،هیچ جایی در دنیا وجود ندارد .وقتی به ایران آمدم دیدم که
در اینجا همه چیز فرق دارد.
رهبری افزود :از روزهای گذشــته که ارکســتر سمفونیک را
تشــکیل دادیم ،تمام کسانی که صالحیت داشتند و حتی به دالیلی
کنار گذاشته شده بودند را دعوت کردیم .از روزهای آینده هم خودم
رهبری را شروع می کنم و هفته آینده یک کنسرت برگزار می کنیم.
در ادامه مصطفی کمال پور تراب (نایب رئیس شورای عالی)
گفت :من پیشنهاد می کنم آقای رهبری از امروز به عضویت خانه
موسیقی در بیایند و ما افتخار کنیم در کنار موسیقیدانی هستیم که
تمام جهان او را می شناسند.
در ادامه علــی رهبری فرم های مربوطه را برای عضویت در
خانه موسیقی تکمیل کرد و رسما عضو خانه موسیقی ایران شد.

در این جلسه که اعضای هیئت مدیره کانون ناشران و اعضای
این کانون حضور داشتند ،مسائل مختلف در رابطه با فعالیت کانون
همچنین مســائل و مشکالت ناشران مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت .هیئت مدیره کانون ناشــران فعالیت های خود را به شرح
زیر برای اعضا اعالم کردند:
نشست مشترک کانون ناشــران با معاونت امورهنری وزارتفرهنگ و ارشاد اسالمی و ارایه پیشنهادات و مشکالت و نقطه نظرات.
ارائه گزارش و نامه به دفتر وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمیو جلســه حضوری با مدیرکل دفترموســیقی پیرامون بخشــنامه
8مادهای غیرقانونی صادر شده که منجر به لغو آن گردید.
 ارائه گزارش ،مستندات و مدارک به دفتر وزیر فرهنگ و ارشاداسالمی و برگزاری جلساتی با مشاوران معاونت هنری ،اعضا ستاد صیانت
و حمایت از محصوالت هنری و مسئولین قضایی و انتظامی پیرامون
غیرقانونی بودن این ستاد و شیوههای ناهنجار برخورد با مراکز عرضه و
فروش که منجر به تعطیل شدن این ستاد شد .ادامه فعالیت ستادی این
چنین با هدف حمایت از ناشرین و محصوالت فرهنگی ،منوط به خواسته
ناشران موسیقی و تدوین مقررات قانونی و اجرایی گردید.
کتاب موسیقی 1394منتشر شد
کتاب پژوهشــی و مصور «موســیقی  »1394حــاوی آمار،
اطالعات ،مستندات وعکسهای ارزشمند؛ تالیف حمیدرضا عاطفی
به بازار عرضه شد .کتاب موسیقی  1394با ویژگی های منحصربه
فرد ،بــا همکاری یک تیم پژوهشــی تهیه شــده و بخش های
مختلفی را در حوزه های مختلف موسیقی سنتی ،نواحی ،کالسیک
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نشست اهی زمستانی خاهن موسیقی

حق شهروندان در استفاده از امکانات فرهنگسراها
ضایع شده است
نشست های ماهیانه خانه موسیقی از ابتدای سال جاری بطور منظم برگزار و با استقبال خوبی مواجه شده است.
نشست های زمستانی امسال در دو نوبت  28دی ماه و  24اسفند ماه برگزار شد.
در ادامه گزارشی از نخستین نشست زمستانی را می خوانیم:

به برنامه نکوداشــت این هنرمند که هفته گذشته برگزار شد اشاره
کرد و از مقام علمی و هنری پورتراب تجلیل کرد.
سپس از مصطفی کمال پورتراب(استاد موسیقی) دعوت شد
تا قطعاتی را با پیانو برای حضار اجرا نماید .پورتراب پیش از اجرای
برنامه گفت :من ســازهای بسیاری نواخته ام که یکی از آنها پیانو
است و امروز چند قطعه برایتان می نوازم.
اجرای موســیقی توسط این استاد موســیقی بسیار مورد توجه
حضــار قرار گرفت و تا دقایقی ایســتاده وی را تشــویق کردند .در
ادامه حمیدرضا نوربخش پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانش به
مشکالتی که در ماه های اخیر برای موسیقی پیش آمده اشاره کرد.

گالیه های مدیر عامل خانه موســیقی از عملکرد
مسئولین فرهنگی کشور
در ابتدای نشســت دی ماه رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی
ضمــن خوش آمد گویی به حضــار از گردهمایی ماهیانه اعضا در
محل خانه موسیقی ابراز خوشحالی کرد و گفت :نکته ای که در ماه
گذشــته مطرح بود عدم پذیرش یک نشان از سوی آقای علیزاده،
عضو شورای عالی خانه موسیقی بود .اهمیتی برای پر رنگ شدن
این موضوع به عنوان یک نوع جهت گیری نبود .واقعیت این است
که هنرمندان هر کدام منش و ســلیقه های متفاوتی دارند .جایگاه
ایشــان به عنوان یک هنرمند شناخته شــده بسیار اهمیت دارد و
یک اعتبار هنری و اخالقی وجود دارد که مباحث رســانه ای شد
و زیبنده نبود.
وی افــزود :در این مســاله فکر کردیم هر نــوع ورودی از
ســوی خانه موســیقی معنایی می دهد .معموال از اینگونه جوایز
در دنیاهســت که اهدا می کنند و ممکن است برخی قبول نکنند.
اعتبار این نشــان ها فقط هنری خاص است چون اعتبار مادی هم
که ندارد .وقتی تعدادش زیاد می شود اعتبار هنری اش پایین می
آید .برخی هم عالقمند نیستند تیتر یا عنوانی به آنها اضافه شود.
دکتر محمدســریر در ادامه از همه عالقمندان دعوت کرد تا
نظرات خود را طی ماه های آینده برای بهتر برگزار شــدن جشن
خانه موســیقی اعالم کننــد .وی در ادامه نیز با اشــاره به حضور
مصطفی کمال پورتراب(استاد موسیقی و نایب رئیس شورای عالی)

در دولت جدید اتفاق خاصی در حوزه موسیقی نیافتاده
حمیدرضا نوربخش در ابتدای ســخنانش گفت :الزم می دانم
چند نکته را هم به اهالی خانه موســیقی و هم به مسئولین بگویم.
باوجود ارادتی که به دولت محترم ،ریاست جمهور و وزیر فرهنگ
و ارشــاد داریم ،متاســفانه باید بگویم به وعده هایشان در حوزه
موســیقی عمل نشده اســت .در این یکســال و اندی ،در عرصه
موسیقی اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی افزود :بخش هایی از آن مربوط به تنگناهایی می شــود
که در کشور وجود دارد .ما در تحریم هستیم و این تحریم ها هنوز
ادامه دارد بحران مالی دولت تشــدید شــده و ما اینها را درک می
کنیم .ولی بخشــی از مشکالت ربطی به مسائل مالی ندارد و این
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مشخصا به ضعف مسئوالن فرهنگی و هنری باز می گردد که باید
به خود بیایند .این اندازه ای که در این مدت اخیر شاهد لغو برنامه
های موسیقی هستیم ،در گذشته اینطور نبود .حتی در دولت دهم
هم شاهد این حجم از لغو برنامه های موسیقی نبودیم.
لغو کنسرت ها از زمان دولت قبلی هم بیشتر شده است
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :لغو کنسرت در شهرستان ها
اتفاق می افتد و امروز دامنه آن به پایتخت هم کشــیده شده است
و هر روز باید خبر ناگواری بشــنویم از اینکه کنسرتی دچار مشکل
شده و برنامه ای لغو شده است .مردمی که بلیت خریده اند تا دقیقه
نود تکلیفشــان مشخص نیست و نهاد هایی که مساله موسیقی از
نظــر قانونی هیچ ربطــی به آنها ندارد ،دخالت مــی کنند .ما می
خواهیم بدانیم وظیفه مســئوالن فرهنگی چیســت؟ این وضعیت
دارد بحرانی می شــود و جامعه موســیقی نمی تواندت نسبت به
آن بی تفاوت باشــد .آنچه قانون برای ما معین کرده این است که
وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اســامی و دفتر موسیقی وجود دارد و
یک مجوز داده می شــود .این مجوز به این معنی است که برنامه
مشکلی نداشته و باید اجرا شود .چرا باید در دقایق آخر ورق برگردد
و اتفاق دیگری بیافتد؟
مدیرعامل خانه موسیقی گفت :بی اعتباری مجوز دولت بسیار
بد اســت .مســئولین باید به مجوزی که می دهنــد با تمام وجود
حمایت کنند .باید برگه مجوز پشــتوانه داشــته باشد .االن امنیت
شغلی برای موسیقی دانان وجود ندارد.

ولی فراتر از قانون را قبول نداریم.
نوربخش در بخش دیگری از ســخنانش به تعطیلی کالس
های موســیقی در فرهنگسراها توسط ســازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران اشــاره کرد و گفت :از یک سال پیش که بحث
تعطیلی این کالس ها مطرح شــد ،با ارتباطی که وجود داشت با
دوستان صحبت کردیم و برخی مسائل و مشکالت را داشتند مانند
بحث تنزل کیفیت آموزش در فرهنگسراها ،که ما هم آنها را قبول
داشــتیم و گفتیم این خواسته منطقی است و پذیرفتیم که آموزش
ضعیف به هنرجو لطمه می زند .گفتیم خانه موســیقی در کنار شما
اســت تا بر کیفیت نظارت و آن را تضمین کنیم و این کالسها با
کیفیت برگزار شود.
من حدود یک ماه قبل در اینجا بر اســاس قول شــفاهی که
دوســتان داده بودند در اینجا نشست خبری گذاشتم و اعالم شد که
قرار اســت بعد از ماه صفر کالس ها برقرار شود .متاسفانه این قول
تا االن عملی نشــد .ما در یک سال اخیر به مماشات و رفیق بازی
متهم شدیم که چون ارتباطاتی داریم آنطور که باید عمل نمی کنیم.
ما احســاس می کردیم واقعا مشکالتی وجود دارد سعی می کردیم
با تعامل اینها را حل کنیم اما تا امروز این قول عملی نشده است.
ما یــک هفته دیگر هم تحمل می کنیم تا نظر و مشــورتی
را که برای اســاتید و مدرسان موسیقی فرهنگســراها دادیم این
کالسها بازگشایی شــود چون حق شهروندان و وظیفه شهرداری
هم هســت که از این امکانات اســتفاده کنند اگر نشود ما وظایف
صنفی خودمان را انجام خواهیم داد .در این مدت بارها میخواستند
کمپینی درست کنند ،تحصن کنند و طومار امضا کنند که ما گفتیم
صبر کنید تا کیفیت و نظارت الزم اعمال شــود و قول دادیم که با
همکاری دوستان در سازمان فرهنگی و هنری کالسها بازگشایی
می شود .امیدوارم تا یک هفته دیگر این کالسها بازگشایی شوند.
نوربخش در پایان ســخنانش ابراز امیدواری کرد دیگر شاهد
رخدادهای ناگوار برای موسیقی کشور نباشیم.
پس از این سخنان ،فلمینگ خوش قدمی روی صحنه حاضر
شــد و قطعات موســیقی پاپ از ســاخته های خودش را با گیتار
و ســازدهنی(هارمونیکا) اجرا کرد و بــه خوانندگی پرداخت .پایان
بخش برنامه های نشســت دیماه خانه موسیقی هم اجرای کودک
هنرمند درســا ابوالقاســمی بود که قطعاتی را در آواز بیات ترک و
شور با سنتور اجرا کرد که مورد توجه حضار قرار گرفت.

بانوان نوازنده حذف ناشــدنی هســتند؛ دستگاه
فرهنگی کشور را مسئول می دانیم
نوربخش در ادامه ســخنانش به مسائلی که اخیرا برای بانوان
نوازنده پیش آمده اشــاره کرد و گفت :تا امــروز چالش با صدای
بانــوان بود که می گفتند خانم ها حق ندارند بخوانند .االن کم کم
می گویند خانم ها حق ندازند ســاز بزنند .االن در چند استان که
قبال یکی بود و امروز حدود  12استان رسیده به این صورت است
که اگر در گروهی یک نوازنده خانم باید یا مجوز نمی دهند یا می
گویند آن خانم نوازنده باید حذف شود.
نوربخش تاکیــد کرد :نیمی از جمعیت جامعه هنرمندان خانم
های با صالحیتی هستند که در برخی از رشته ها جایگزین آنها را
نداریم .چطور می توانیم این بخش مهم و عظیم موسیقی را حذف
کنیم؟ مگر قابل حذف اســت؟ با چه دیدگاهی این ضوابط اعمال
می شود و این نظرات داده می شود؟ ما مستقیما دستگاه فرهنگی
کشور را مسئول می دانیم .نهادهای غیر مرتبط چه حقی دارند که
دخالت کنند؟ پس وزارت ارشاد و دولت چه کاره هستند؟ متاسفانه
اخیرا شــنیدیم که هنرمند خانــم را از روی صحنه پایین آوردند و
این نکته برای اهالی موســیقی دلهره آور است .باید فکری بکنند
که دیگر چنین اتفاقاتی نیافتد .ما انسان های قانونمندی هستیم و
تمام ضوابط را قبول داریم و به قانون مملکت احترام می گذاریم.
شماره شانزدهم -زمستان 93
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ردگذشت گانزمستان93
ساکو غوکاسیان ،خواننده باس اپرا
ســاکو غوکاسیان ،خواننده باس اپرا و سولیست ارکستر سمفونیک تهران 10 ،دیماه در سن  75سالگی
دارفانی را وداع گفت.
ســاکو غوکاسیان در ســال  1318در اصفهان زاده شــد و پس از اتمام تحصیالت به تهران آمد و به
آموختن آواز کالســیک و دروس موسیقی نظیر سلفژ و تئوری موســیقی زیر نظر مصطفی کمال پورتراب
پرداخت .با تاســیس اپرای تهران وی به اســتخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و فعالیت جدی هنری خود
را به عنوان سولیســت باس در اپرای تهران آغاز کرد و دراپراهای متعددی همچون لوچیا دی ال مرمور ،فلوت سحرآمیز،کارمن،
ریگولتو ،اوتللو  ،فاوست ،التراویاتا ،البوهم و ...به ایفای نقش پرداخت.
پس از انقالب و با تعطیلی اپرای تهران از اولین سولیست های ارکستر سمفونیک تهران بود که آثار همچون «عشقمرگ»
«فتح خرمشهر» «معجز بهمن» و ...از یادگارهای وی درآن دوران به شمار می آیند .همچنین وی اجراهای متعددی درتاالرهای
مختلف همچون وحدت ،رودکی ،آرارات و ...به عنوان سولیست در کارنامه هنری خود داشته است.
از اجرا های ســاکو غوکاسیان می توان به اجرای وی همراه رشــید وطن دوست و زنده یاد حمید پناهی ،بهمن ماه  91در
خانه موسیقی اشاره کرد.
فرامرز رضاپور ،نوازنده ساز قانون
فرامرز رضاپور ،ســازنده ساز و پیشکسوت ساز قانون پس از یک دوره چهارساله بیماری سرطان بامداد
 19بهمن ماه درگذشت.فرامرز رضاپور نوازنده ساز قانون در ایران بود که نواختن این ساز را پس از فراگیری
ســاز سنتور و بهصورت خودآموز در سال  1346آموخت .او سابقه همکاری با هنرمندانی مانند پرویز یاحقی
را در کارنام ه خود دارد.
او در ســال  74با الهام از ســاز قانون ،ستنور بدون کوکی ساخت که مورد تایید کارشناسان سازمان میراث فرهنگی نیز قرار
گرفت.
او به منظور پیگیری و بهبود وضعیت معیشتی و صنفی هنرمندان موسیقی موفق شد به همت جمعی از هنرمندان موسیقی،
انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران را پایهگذاری کند.
میالد فاضلی ،فعال موسیقی پاپ
سرپرســت ارکســتر های موســیقی پاپ و نوازنده کیبورد پس از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان 3
اسفندماه در سوئیس که برای درمان در آن کشور بسر می برد ،در سن  25سالگی از دنیا رفت.
زنده یاد فاضلی ســابقه همکاری با خوانندههایی چون ســعید شهروز ،علی عبدالمالکی و امیر یگانه را
داشت.
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