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تلخ و شیرین

*حمیدرضا عاطفی
فصل بهار ســال 94را با اتفاقات بدیع و بی ســابقه در حول
و حوش خانه موســیقی به پایان بردیــم؛ اتفاقات به ظاهر تلخ اما
شیرین و انشــااهلل پربار؛ تلخ از آن رو که عده ای (از هر طرف) با
تلخی و ترشرویی و جار و جنجال و بعضا سخنان آنچنانی موضوع
نقد و انتقاد از نهاد خانه موســیقی را طرح کردند ...از این روی تلخ
بــود که به اصطالح لقمه را دور سرشــان چرخاندند و الجرم ،بی
جهت تا حدی آب گل آلود شــد و چه بســا همین نکته همگان و
حتی ایشان را نیز بیازرد وموجب شد تا عده ای از نیمه راه بازگردند
و....و شــیرین از آن روی که نقد داروی حیات بخش هر بیماری
و کژی اســت؛ اساسا تا نقد نباشــد هیچ بنا و بنیانی به درستی و
آراستگی برنمی کشد و نضج نمی یابد.
اینک و در این زمان و با توجه به مسائل اخیر و حساسیتهای
موســیقیدانان و دوستداران این هنر ،به نظر می رسد خانه موسیقی
بیش از پیش در مسیر خوب و آینده سازی قرار گرفته و چندان اهمیت
یافته و تاثیرگذار شده که بسیاری از موسیقیدانان و نسل جوان که تا
پیش از این نسبت به این نهاد ودر واقع به صنف خودشان بی تفاوت
بودند به میدان آمده اند و به نقد و نقادی میپردازند و این همان بر
شیرینی است که همه سالها منتظرش بودند.
همین اندک از محاســن و مزایای نقد و انتقاد بسیار است
چرا کــه همگان به این نکته به نیکــی واقفند و فقط می ماند
چند تــذکار مکرر...مکرر از آن روی که وقایع اخیر نشــان داد
کــه باز هم باید تکرار مکــررات کرد و هرچه در این باب تذکر
داده شــودباز کم است  .همه باید حواسمان به این نکات باشد.
اول اینکــه همه اهالی موســیقی و دلســوزان فرهنگ و هنر
بایــد با رعایت مســائل اخالقی بیش از پیش ســعی کنند تا از
تهمت و افتــرا بپرهیزند ،نقد پذیر باشــند و بدون جبهه گیری
و عنادورزی ،همه ســخنان  ،نقدها و پاســخ ها را بشــنوند و
حتی االمکان و سریعا نســبت به اصالح گفته ها ،قضاوت ها و
امور نادرست و خالف بکوشند.

نکته بعدی رعایت اصول نقد و انتقاد از ســوی منتقدان است
اصول و مواردی چون مســتند و صحیح بودن مسائل و مشکالت
مطرح شده ،ســازنده بودن نقد ،طرح محترمانه ،مودبانه و به دور
از طعن و کنایه و در نهایت کوشــش در ایجاد فضایی دوستانه و
مشــفقانه تا همگان احساس کنند که هدفشان یکی است ؛هدفی
کــه جز به اعتــا و تقویت بنیان فعالیت های هنر و موســیقایی
وایجاد حس همدلی و همکاری بیشتر نمی اندیشد.
در شرایط امروز که همه شاهدیم مسائل و مشکالت عدیده
همه اهالی موســیقی را به تنــگ آورده به گونه ای که روز به روز
حرکت و فعالیت در این حوزه ســخت و ســختر می شود تنها با
همپوشــانی و حمایت از یکدیگراست که می توان موانع موجود را
بهتر و سهل تر از هرزمان دیگر برداشت.
نشریه خانه موسیقی به سهم خود ازهمه مشفقان و منتقدانی
که دل در گرو تقویت صنف داشته و به دور از عنادورزی و تخریب
ســعی دارند قدم در راه تقویت صنف و اعتالی موســیقی بردارند
سپاس داشته و استقبال می کند؛ در ماه های گذشته بویژه در ایام
اخیر بســیاری نامه و یادداشت به ســایت ارسال کرده اند که اکثر
آنها به علت داشــتن ادبیاتی به دور از شان هنر و هنرمند شرایط
الزم برای انتشار را نداشت.
ضمن ســپاس از این دوســتان بویژه آنها که از مطالبشــان
اســتفاده کرده ایم ،باید این نکتــه را یادآوری کنیم که نهاد خانه
موسیقی به هیچ وجه وارد مسائل شخصی و خدای ناخواسته ترور
شخصیت افراد و هنرمندان نخواهد شد و با بیان و نگارش مطالب
توهین آمیز و وهن آلود که موجب تکدر خاطر و تفرقه شود مخالف
بوده و معتقد اســت این روش ها اصوال در شــان و سلوک اهالی
هنر نیست و تنها با انتشار مطالب و سخنان مفید و کارساز و رفتار
توام با شــفافیت و با احترام متقابل و حفظ حقوق افراد اســت که
می توانیم به رشد و بالندگی هرچه بیشتر دست یابیم.

* سردبير
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گزارش داریوش پیرنیاکان

پرونده ثبت ساز کمانچه به یونسکو ارسال شد

پس از ثبت ساز تار به نام جمهوری آذربایجان در یونسکو و عدم اعتراض مسئولین فرهنگی دولت وقت،
خانه موسیقی ایران به عنوان تنها نهاد مستقل موسیقی دانان برای جلوگیری از اتفاقات مشابه با همکاری
سازمان میراث فرهنگی اقدام به تشکیل کارگروهی برای ثبت ساز کمانچه در سازمان یونسکو کرد.

داریوش پیرنیاکان ،دبیر و ســخنگوی خانه موسیقی با اشاره
به اقدامات این نهاد برای ثبت فرهنگ موسیقی ایران در سازمان
جهانی یونســکو گفــت :با توجه به اینکه چند ســال قبل ردیف
موسیقی ایرانی را هم برای ثبت در یونسکو فرستاده بودیم ،مدتها
در فکر این بودیم که ســازهای مختلف موسیقی ایرانی و محلی
را هم در یونســکو ثبت کنیم .با تغییــر و تحولی که در آن زمان
پیش آمد در این مورد وقفه افتــاد ،همچنین جمهوری آذربایجان
ساز تار را به نام خودش در یونسکو ثبت کرد که دولت وقت ایران
هم به این مســاله عکس العملی نشان نداد در آن مقطع هم من
مصاحبه های زیادی کردم ولی آنها ساز را ثبت کرده بودند .با این
حــال هنوز هم مــا می توانیم آن را دنبــال کنیم حداقل بصورت
مشترک ساز تار را در یونسکو به ثبت برسانیم.
وی افزود :همین مسائل برای ما هشداری بود که برای ثبت سازها
اقدامی جدی انجام دهیم .در آن موقع فکر کردم که چون کمانچه در آن
مناطق وجود دارد شاید آن کشور به فکر بیافتند که کمانچه را هم ثبت
کند .همین باعث شد روی این قضیه فکر شود بنابراین از یک سال پیش
تصمیم گرفتیم پرونده ساز کمانچه را برای ثبت در یونسکو جمع آوری
کنیم .با مسئولین میراث فرهنگی تماس داشتیم و راهکارهایی را طی چند
جلسه به ما ارائه دادند و یک پروسه طوالنی را دنبال کردیم.
پیرنیــاکان با اشــاره به نقش کانون های خانه موســیقی در

فرهنگی خواستیم تا مستر کالس هایی را برای گروه تشکیل دادند.
رئیس کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی با اشاره به محتوای
پرونده ثبت ســاز کمانچه گفت :این پرونده نه تنها ادله نوشــتاری
به همــراه دارد بلکه یک فیلــم هم در این پرونده موجود اســت.
این فیلم یک ســاعته تصاویری از مناطقی را که این ســاز در آنجا
نواخته می شود نشــان می دهد؛ نوازندگان مناطق مختلف در این
فیلم اجرا داشــته اند؛ ساخت ســاز از آغاز تا انتها در آن نشان داده
شــده و همچنین جاهایی که ساز در آنجا تدریس می شود از جمله
هنرستانها ،آموزشگاه ها و دانشگاه ها را شامل می شود.
وی افزود :از بین این فیلم یک ســاعته تنها باید  10دقیقه فیلم
انتخاب شــود زیرا در یونسکو فیلم های طوالنی تر قابل قبول نیست.
همین حساسیت و وسواس زیادی را می طلبید تا این فیلم  10دقیقه ای
بتواند گویای ادله محکم باشد .این فیلم باید زیر نویس و نریشن انگلیسی
داشته باشد و همچنین تمامی مدارک باید به انگلیسی ترجمه شود.
دبیر و ســخنگوی خانه موســیقی گفت :ما موفق شدیم این
مــدارک و پرونده و فیلم ها را اوایل اســفند بــه میراث فرهنگی
رســاندیم که بتوانند به یونسکو ارســال کنند و یونسکو هم آن را
اعالم وصول کرده است .پرونده ما االن در نوبت بررسی قرار دارد
و در سال  2016در یونسکو بررسی می شود.
وی در باره روال کاری یونســکو برای ثبت یک ســاز گفت:
روال کاری ثبت در یونســکو به همین صورت است که پرونده را
یک سال قبل ارائه می دهند و مراحلی در آنجا وجود دارد که انجام
می شــود .بعد از آن در کنفرانس عمومی یونسکو مطرح می شود
که اگر اعتراضاتی وجود دارد ارائه شــود .این پرونده ها را به همه
نمایندگــی ها ارائــه می دهند و نمایندگی کشــور ها اگر موردی
وجود داشت باید اعتراض کنند؛ در مورد پرونده ساز تار باید بگویم
نمایندگی وقت ما در یونســکو به این پرونده اعتراضی نکرده بود.
من هم از طریق سایت ها متوجه شدم که ساز تار توسط جمهوری
آذربایجان به ثبت رســیده اســت و بعد از آن گفتگو کردم و سر و
صدایی راه افتاد که متاسفانه همان موقع هم این مساله دنبال نشد.
پیرنیاکان در پایان با اشاره به تالش خانه موسیقی برای جمعآوری
پرونده برای ثبت دیگر ساز ها گفت :ما این گروه را حفظ خواهیم کرد
و ســعی می کنیم برای سازهای دیگر هم پروندههایی را جمع آوری
کنیم .این دوستان هم بسیار عالقمند هستند تا این کار انجام شود و
ســالهای دیگر این پرونده ها را برای ثبت در یونسکو ارائه دهیم .در
پایان جا داد از آقایان دکتر نظری و دکتر پرمون از دوستان و همکاران
ما در سازمان میراث فرهنگی و همچنین آقایان بهروز وجدانی ،بابک
خضرایی ،مهــدی فالحصفا ،بهرنگ نیکآئین و خانمها پوربهرام و
علیزاده که در این پروژه همراه ما بودند ،تشکر ویژه داشته باشم.

جمع آوری پرونده ثبت ســاز کمانچه در یونســکو گفت :در خانه
موسیقی کانون پژوهشــگران و کانون نوازندگان ساز های ایرانی
هم همکاری تنگاتنگی برای جمع آوری پرنده ساز کمانچه داشتند
که یک گروه  6نفره از این دو کانون کار را دنبال کردند.
وی افــزود :برای جمــع آوری پرونده تحقیقــات میدانی و
کتابخانــه ای زیادی باید صورت بگیرد تا نکات زیادی در مورد آن
ســاز یا فرهنگ جمع آوری شود و ادله محکمی باید تا در یونسکو
قابل قبول باشــد .این گروه در طول این یکســال خیلی کارهای
مفیدی انجــام دادند .برای مثال این گروه نمی دانســتند که چه
پروسه ای برای ثبت ســاز باید طی شود ،که ما از دوستان میراث
شماره هفدهم -بهار 94
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تحقق وعده رئیس جمهور در بازگشایی ارکسترها

ارکسترهای ملی و سمفونیک بازگشایی شد
پس از چند ســال وقفه در فعالیت ارکسترهای ملی ایران
و سمفونیک تهران ،این ارکســترها به فاصله چند ماه در
اسفند  93و خرداد 94بازگشایی شدند.

ایران پخش شــد .در ادامه این فیلم اســحاق جهانگیری (معاون
اول رئیس جمهور) ،علی جنتی (وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی)،
علی مرادخانی(معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،بهرام
جمالی (مدیرعامل بنیاد رودکی) درباره ارکستر سمفونیک تهران و
بازگشایی آن صحبت کردند.
در ادامه اعضای ارکستر سمفونیک تهران و پس از آنها علی
رهبری (رهبر و مدیر هنری ارکســتر سمفونیک) به روی صحنه
آمدند و پس از اجرای ســرود ملی جمهوری اســامی ایران ،به
اجرای ســمفونی نهم بتهــوون در چهار موومــان پرداخت که با
استقبال خوب حضار مواجه شد.
علی رهبری بعد از اجرای ســمفونی مزبــور گفت :من فکر
نمی کردم که بخواهم در این کنســرت حرف بزنم و البته مواظب
بــودم که چیزی هم نگویم اما گویا نمی شــود و مجبورم که چند
کلمه ای را با شــما در میان بگذارم .بیش از  ۴۸سال است که در
خــارج از ایران زندگی می کردم و خوب یادم می آید روزی را که
در ارکســتر برلین ایستادم و رهبری ارکستر نوازندگان را به عهده

چوب رهبری ارکستر سمفونیک در دستان علی رهبری

مراسم بازگشــایی ارکستر ســمفونیک تهران  25اسفند ماه
 1393با اجرای ســمفونی نهم بتهوون به رهبری علی رهبری و
با حضور جمع کثیری از هنرمندان شــاخص و عالقمندان در تاالر
وحدت برگزار شــد .در ابتدای مراسم بازگشایی ارکستر سمفونیک
تهــران فیلمی از وعده رئیــس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی مبنی بر بازگشایی ارکستر های سمفونیک تهران و ملی
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20خردادمــاه 1394بــا حضور جمعی از مســئوالن ،هنرمندان و
عالقمنــدان در تاالر وحدت برگزار شــد .در ابتدای این مراســم
فیلم کوتاهی از وعده رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشــاد برای
بازگشایی ارکســتر های سمفونیک تهران و ملی ایران پخش شد
و در ادامه سخنان علی مرادخانی(معاون هنری وزیر ارشاد) ،بهرام
جمالی(مدیرعامل بنیاد رودکی) و فرهاد فخرالدینی(رهبر ارکســتر
ملی) درباره بازگشایی ارکستر ملی به نمایش در آمد.
در ادامه ارکســتر ملی ایران به رهبــری فرهاد فخرالدینی
به روی صحنه آمد و قطعات «فانتزی شــرقی»به آهنگسازی
علی اکبر قربانــی« ،بهار دلکش» آهنگســازی درویش خان،
«گیســو» بــه آهنگســازی فریــدون حافظی« ،ســاحل» به
آهنگسازی حسن زندیان« ،رنگ بیات شیراز» ،ساغر شکسته»
با آهنگسازی پرویز یاحقی« ،بیا» آهنگسازی حبیب اهلل بدیعی،
«به یاد صیاد» به آهنگســازی جواد لشگری« ،کنسرتو تار» با
آهنگســازی فرهاد فخرالدینی و تکنوازی تار کیوان ســاکت،

گرفتم .آن روز فکر می کردم این اجرا و این شــب که در ارکستر
حضور دارم بهترین شــب زندگی من اســت اما باید بگویم امشب
بهترین شب زندگی من است که بعد از سال ها دوباره شاهد افتتاح
ارکستر سمفونیک تهران هستم.
رهبر ارکســتر ســمفونیک تهران بیان کرد :چند سال قبل از
پیروزی انقالب همراه با پدران این نوازندگان که همگی بچه های
ایران هســتند کار موسیقی را آغاز کردم و حاال که چندین سال از
آن دوران مــی گذرد با نوه های آنهــا کارم را ادامه می دهم .باور
کنید اینها بچه های خودتان هستند و اگر آنها را رها کنید مطمئن
باشید گناهی باالتر از این انجام نداده اید .من بسیار خوشحالم که
هنرمندانی به این کیفیت در سرزمین من ایران حضور دارند.
علی رهبری گفت :رهبری ارکســتر شــغل مــن در دنیای
موسیقی است و می توان گفت که اگر این حرفه به صورت مستمر
در هرشــب اتفاق بیفتد دیگر هیجان انگیز نخواهــد بود اما باور
کنید امشــب هیجان بســیار زیادی داریم و بسیار خوشحالم که با
توانمندی اعضای ارکســتر توانستیم در یک پروسه تمرین فشرده
پنــج روزه کار را آماده کنیم .چندی پیش که در آنتالیا بودم ،کمتر
شــخصی فکر می کرد که ما بتوانیم در ایران چنین کاری را اجرا
کنیم اما چون ملت ایران را می شــناختم گفتم می توانیم و اتفاقا
هــم بچه ها خوب می زنند و االن باید بگویم این بچه ها بهتر از
 ۱۰سال پیش ساز زدند.

«شــیدا» با آهنگســازی مســعود پیروی« ،شــکایت دل» با
آهنگســازی پرویز یاحقی»،یک تابلو از ســوئیت ابن سینا» با
آهنگســازی فرهاد فخرالدینی« ،بهار من» با آهنگســازی علی
تجویدی« ،باران» با آهنگســازی کیوان ساکت و «ای وطن»
به آهنگســازی علینقی وزیری با صدای ساالر عقیلی و محمد
معتمدی به اجرا در آمد.
پس از اجرای این قطعات و به درخواســت حضار ارکستر ملی
ایــران قطعه «ای ایران ای مرز پر گهر» به آهنگســازی روح اهلل
خالقی را اجرا کرد که تماشــاگران بصورت ایستاده به احترام ایران
این قطعه را همخوانی کردند.
عالوه بر هنرمندان و پیشکســوتان موسیقی ایران جمعی از
مقــام های دولتی از جمله محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه،
علــی جنتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،محمدباقر نوبخت
معاون رییس جمهور و ســخنگوی دولت ،حسین فریدون دستیار
ویژه رئیس جمهور و حســام الدین آشنا مشــاور فرهنگی رییس
جمهور میهمان ویژه این مراسم بودند.

بازگشت فرهاد فخرالدینی به ارکستر ملی ایران
آئین بازگشایی ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی

شماره هفدهم -بهار 94

5

گــــــــزارش

www.iranhmusic.ir

گزارشی از نشستهای ماهیانه /اسفند ،فروردین ،اردیبهشت و خرداد

نمایش همدلی اهالی موسیقی بهترین اتفاق پایان سال
نشست پایان ســال هنرمندان و اعضای خانه موسیقی در آخرین یکشنبه اســفندماه سال  93در سالن اجتماعات
ســاختمان فاطمی برگزار شد .در فصل بهار سال جاری نیز سه نشســت برگزار شد .در آغاز گزارش ها به نشست
اسفندماه می پردازیم که در شماره قبلی فصلنامه درج نشده بود.

زیادی نیز پیش بینی شده است.
در ادامه گروه موســیقی «ارغنون» به سرپرســتی ابراهیم
نظری به اجرای دو قطعه از موتزارت و اثر رقص دایره حشــمت
سنجری پرداختند .اعضای گروه «ارغنون» ،روشنک رفانی ،سارا
پارســایی ،ارغوان منتظری ،لیدا باقری ،صبــا باقری نژاد ،کیانا
فاطمی فر ،پرســتو سپاســیان (فلوت) ،غزاله میــرزازاده (دف) و
نوازنده میهمان تیگرا مسروپیان (پیانو) بودند.
پس از این اجرا که بســیار مورد توجه حضار قرار گرفت ،لوح
یادبــودی به اعضا و سرپرســت گروه ارغنون اهدا شــد .در ادامه
حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موســیقی برای سخنرانی در
جایگاه حاضر شد.
وی در ابتدای سخنانش ضمن خیر مقدم به حضار گفت :سال
گذشته ســال پر نشیب و فرازی داشتیم ولی خوشبختانه توانستیم
از پیچ و خم مسائل به ســامت عبور کنیم .برای موسیقی ماه ها
و روزهای خوب و بد و پر دلهره و شــاد را در کنار هم داشتیم ،اما
آنچیزی که همیشــه اهمیت داشــته حضور جمعیت همدل اهالی
موســیقی است .ما اهالی موســیقی همیشه ثابت کردیم که با هم
همدل و همنوا هستیم .آن زمانی که به ساحت موسیقی کوچکترین
اســائه ادبی می شود ما همه همصدا هســتیم که یکی از بهترین
جلوه هایش را هفته گذشته در خانه موسیقی داشتیم .آن هجمه ای
که شــروع شده بود و اوج آن در برنامه آقای علیرضا قربانی اتفاق
افتاد با و نامه دادســتانی لغو شــد .اهالی موسیقی اعتراض خود را
اعالم کردند و مطمئنیم که این هم صدایی ها بی تاثیر نیست.

منزلت هنرمندان باید حفظ شود

در ابتدای نشســت اســفندماه رئیس هیئــت مدیره خانه
موســیقی گفت :روز بســیار خوبی است که شــما هنرمندان و
عالقمندان حضور دارید و دلگرمی بسیاری برای ما است .همه
دوســتان هیئت مدیره داوطلبانه اینجا در خدمت شما هستند و
بدون هیچگونه نگاه مادی حضور دارند .وقتی شما در این خانه
حاضر می شــوید ،یک پاداش برای ماست .با اینکه در سالی که
گذشــت فراز و فرود هایی داشتیم که خدارا شکر در یک شکل
خوبی به پایان رســید .آنچیزی که مارا بیش از هر چیز ناراحت
کرد ،از دســت دادن عزیزانمان در سالی که گذشت است.
دکتر سریر در این نشست گفت :هفته گذشته مراسمی برای
هنرمندان از دســت رفته برگزار شد که حدود  160نفر هنرمند
در شــاخه های مختلــف بودند .ولی عجیب بــود که هنرمندان
جوان هم در میان آنها بودند .کســانی مــارا ترک می کنند که
جایگزینی برای آنها پیدا نمی شــود .قدر هنرمندانمان را بدانیم
و ســعی کنیم که منزلت آنها حفظ شود.
دکتر ســریر با اشــاره به موضوعات پیش آمــده اخیر برای
هنرمندان موســیقی گفــت :اخیرا دیدیم که به ناگاه انســدادها و
محدودیــت هایی پیدا شــد که ما دیدیم بجــز اختالفات درونی،
موضوعیت موسیقی نیســت .می خواستیم که این چالش ها را به
حوزه موســیقی نیاورند و خوشبختانه این تفاهم را با وزارت ارشاد
داشتیم و آنها مارا تایید کردند.
وی افزود :باید در ســال جدید کمک کنیم این محدودیت ها
کمتر بشود و بدانیم پشتیبانی های همه اهالی موسیقی تعیین کننده
اســت .تک تک هنرمندان تاثیر فراوان دارد .سال آینده امیدواریم
در خانه موســیقی فعالیت های بیشتری داشته باشیم و برنامه های

دولت گوش شنوای ما برای مشکالت است
وی افزود :در همان کمپیــن گفتم که مهمترین نکته از نظر
من همدلی اهالی موسیقی اســت .ما با وجود اختالف سلیقه های
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طبیعی که داریم ولی آنجا که مســاله تاریخ ،فرهنگ و هویت ما
است ،سلیقه ها را کنار می گذاریم و یک دل و یکصدا می ایستیم
و از حق خود دفاع می کنیم .خوشــبختانه در فضایی هســتیم که
دولت با ماســت .گرچه تنگناها هنوز وجود دارد ولی خوشحالیم در
دولت گوش شــنوایی برای ما هست و آنها هم با ما همنوا هستند
در جایی که باید از حقوق اهل هنر دفاع کنند.

ایــن نکته اســت .امیدواریم هر چه پیش مــی رود جامعه حقوق
هنرمند را بیشــتر رعایت کند و شــاهد شکوفایی هنر و شکوفایی
انگیزه هنرمندان باشیم.

یکی از مشکالت اساسی در اقتصاد هنر موسیقی است
نوربخش گفت :امیدواریم ســال جدید ،سالی پر انگیزه برای
اهالی موســیقی باشد و انشاهلل شــاهد تحول بزگی باشیم .ما در
بحث رعایــت حقوق مولــف و مصنف پیگیری جــدی را انجام
می دهیم .یکی از مشــکالت بزرگ اهالی موســیقی همین مساله
اقتصاد موسیقی است  .ازجهت های مختلف حقوق هنرمند رعایت
نمی شود .یک بخش آن نهاد های رسمی هستند ،مثل رسانه ملی
که عادت نکرده است حقوق هنرمندان را رعایت کند و به صورت
یک روند شکل گرفته که رادیو تلویزیون بابت آن چیزی که پخش
می کنند نه اجازه می گیرند و نه حق و حقوقی پرداخت می کنند.
ما در حال پیگیری هســتیم که ایــن روند را بر هم بزنیم و حقوق
هنرمندان را بگیریم.
وی افزود :بابت اثری که پخش می شــود هم باید به هنرمند
احترام گذاشــت ،چون هنرمند یک ایده ای برای خود داشته و هر
کســی نباید به خود اجازه دهد ایده هنرمند را تفســیر کند .از بُعد
مــادی هم آن چیزی که در تمام دنیا رایج اســت ،در ایران آن را
نداریم که امیدواریم اینجا هم شــکل بگیــرد .بخش دیگری که
بنظرم اهمیت فراوانی دارد ،خودمان هســتیم .هم جامعه موسیقی
و هم جامعه مصرف کنندگان و مخاطبان موســیقی باید نکاتی را
مورد توجه قرار دهند .متاســفانه هنــوز مردم ما به حقوق مولف و
پدید آورنده اثر واقف نیســتند .شــاید در خودمان هم وجود داشته
باشد و هنوز به این مســاله آنقدر توجه نکرده ایم که اگر اثری را
روی یک سایتی برای دانلود گذاشته اند ما این کار را انجام ندهیم.
باید قبح دانلود غیز مجاز آثار موسیقی در جامعه گوشزد شود
نوربخش گفت :متاســفانه زمــان زیادی از انتشــار یک اثر
نمی گذرد که ده ها ســایت آن را برای دانلود گذاشــته اند و این
فاجعه اســت .در هیچ جای دنیا به این شکل نیست .این مسله هم
نیــاز به آموزش و تکرار دارد .همــه قبح دزدی را می دانیم که به
مال هیچکس نگاه نشــود اما این را هم بدانیم اگر یک اثر را برای
دانلود گذاشته اند مثل این است که دست در جیب آن فرد کنیم و
پول او را برداریم .باید این مساله را آنقدر تکرار کنیم که جامعه یاد
بگیرد حقوق را رعایت کند.
وی افزود :اگر امروز شــاهد تولید آثار درخور و قابل توجه در
طول یک سال نیستیم به خاطر این است که این مساله مقرون به
صرفه نیســت .اثر قابل توجه و درخور یک هزینه هنگفتی را در بر
می گیرد و این هزینه باید برگردد و اگر بر نگردد دیگر نمی شــود
آن را ادامه داد .آنچیزی که صنعت هنر را ویران کرده ،عدم رعایت
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نوربخش در ادامه ســخنانش با اشاره به ساختمان جدید خانه
موسیقی گفت :این که یک ســاختمان جدید برای خانه موسیقی
گرفتیم جای تقدیر و تشــکر فراوان از اعضــای هیئت مدیره و
شورای عالی و بخصوص استاد داود گنجه ای دارد .در این تحوالن
ایشــان مهمترین نقش را ایفا کردند و همچنین آقای دکتر سریر
رئیس هیئت مدیره خانه موســیقی که شخصیت متین ایشان هم
اینجا هم در ریاست شــورای عالی خانه هنرمندان ایران که برای
ما موســیقی دان ها جای افتخار دارد ایشان شخصیت تاثیرگذاری
هســتند .این عزیزان و دیگر اعضای شورای عالی و هیئت مدیره
پیشانی این نهاد هستند هستند که با عث افتخار ما هستند.
مدیرعامل خانه موسیقی در پایان سخنانش از معاون اجرایی
خانه ،معاون مالی و دیگر همکاران تشــکر کرد و گفت :امیدوارم
سال جدید سال خوبی برای موسیقی و خانه موسیقی باشد.
در پایان این نشســت پاس یک عمر فعالیت هنری از سوسن
اصالنی(دهلوی) نوازنده و مدرس پیشکسوت سنتور و محمد دولو،
عکاس پیشکسوت موسیقی با اهدای لوح تقدیر ،تجلیل بعمل آمد.
نوربخش پس از اهدای لوح به سوسن اصالنی گفت :میدانیم
که بعضیها تالش دارند که خانمها را از صحنه موسیقی حذف کنند
و ما می خواهیم در اینجا بگوییم خانمها حذف شدنی نیستند.

نشست فروردین ماه 94
خبرهای خوش نوربخش در نشست نوروزی خانه
موسیقی
نشســت ماهیانه هنرمنــدان و اعضای خانه موســیقی 30
فروردیــن ماه با حضور جمعــی از عالقمنــدان و هنرمندان در
ساختمان فاطمی برگزار شــد .در ابتدای این نشست دکتر محمد
ســریر (رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) ضمن خوش آمد گویی
به حضار گفت :خوشحالیم بار دیگر و در سال جدید زیر سقف خانه
موســیقی جمع شــده ایم و امیدواریم قدرتی که با حضور شما در
حوزه موســیقی پیدا می شود را حفظ کنیم .امروز استاد مصطفی
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کمال پور تراب یکی از اســاتید برجســته در بین ما حضور دارند
که بیشتر ما از نسل قبل و نسل های جوان شاگرد ایشان بودیم.
دکتر محمد ســریر در ادامه از مصطفی کمال پورتراب (استاد
موسیقی و نایب رئیس شــورای عالی خانه موسیقی) برای اجرای
یک قطعه دعوت کرد .پورتــراب پیش از اجرای برنامه گفت :من
همــواره عالقه دارم تدریس کنم و هــر روزی که بتوانم به اینجا
می آیم تا به ســواالت پیرامون اصطالحات موســیقی پاسخ دهم.
توصیه من به همه دوســتان این است که سعی کنیم در شبانه روز
چند کلمه و مطلب جدید یاد بگیریم .انســان خردمند باید به فکر
کشور و آینده مملکتش هم باشد.
پورتراب در ادامه گفت :در ســال  1340آقای دهلوی از من
خواســتند یک کتاب تئوری بنویسم که به هنرجویان بدهیم .یکی
از کسانی که آن زمان تئوری موسیقی می خواند آقای علی رهبری
بود که امروز به عنوان رهبر ارکســتر ســمفونیک تهران فعالیت
می کنند و ارکستر های زیادی را در جهان رهبری کرده اند.
این اســتاد پیشکسوت موسیقی در پایان سخنانش گفت :قدر
کســانی که در کنار ما هســتند را بدانیم و مــا نباید درجا بزنیم و
بایدهمواره بیاموزیم.
ســپس مصطفی کمال پورتراب با ســاز پیانــو یک قطعه از
ساخته های مونتی را اجرا کرد که با استقبال حضار مواجه شد.
در ادامه برنامه خلیلی فر ،شاعر و ترانه سرا پشت تریبون قرار
گرفت و ســه شعر سپید از ســروده هایش را که مرتبط با بهار و
موسیقی بود را قرائت کرد.
سپس حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موسیقی) گفت :در
روزهای آغازین امسال بیشتر خبر های خوب شنیدیم و امیدواریم
امسال تعطیلی کنسرت ،لغو مجوز و رویدادهای تلخ هنری نداشته

باشیم و سال  94برای موسیقی خوب و خجسته باشد.
با تغییر مدیریت ،آموزش موسیقی در فرهنگسراها
بازگشایی می شود
نوربخش گفــت :یک خبر خــوب اینکه مدیریت ســازمان
فرهنگــی هنری شــهرداری تهران تغییر کرد .مســاله ای بوجود
آمــده بود که خاطر همــه را رنجانده بود و آموزش موســیقی در
فرهنگسراهای شهر تهران تعطیل شده بود .با مدیریت جدید این
ســازمان کالسهای موسیقی در فرهنگســراهای شهر تهران دایر
می شود و خون هنر و موســیقی در رگهای این شهر جریان پیدا
خواهد کرد.
وی افزود :ما در خانه موسیقی امسال بیشتر از همیشه مصمم
هستیم که با سرعت بیشــتری برای نیل به اهداف مان بکوشیم.
فستیوال موسیقی تهران امسال در شهریور ماه برگزار می شود که
مقدمات کار را از اولین روزهای کاری ســال جدید آغاز کردیم که
امیدواریم بسیار پربارتر از سال قبل باشد.
مبحث آموزش موسیقی بسیار حساس است
نوربخش درخصوص مساله آموزش موسیقی در کشور گفت:
آموزش موســیقی بسیار حساس است و همه باید این حساسیت را
داشته باشــیم چون برای آینده موسیقی مان نگرانیم .باید نظارت
جدی کیفی روی کســانی که آموزشگاه موســیقی دایر می کنند
وجود داشــته باشــد .بوجود آمدن ناگهانی آموزشگاه های زیاد نه
تنها هیچ سودی ندارد بلکه برای موسیقی مضر است .ما به بخشی
از آموزش موســیقی در فرهنگســراها هم معترض بودیم اما نباید
تعطیل می شد بلکه باید اصالح می شد.
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وی افزود :تفاهمی که با مرکز گســترش آموش های هنری
وزارت فرهنگ ارشاد اســامی انجام دادیم که مبحث نظارت بر
آموزشگاه ها به خانه موسیقی منتقل می شود و با تشکیل شوراهای
مختلــف در خانه موســیقی نظارت بر آمــوزش خیلی جدی تر از
گذشته انجام می شود .همه مردم باید مطمئن باشند آموزشگاهی
که شماره مجوزی دارد از کیفیت مناسبی برخوردار است.
جشنواره موســیقی فجر با نظارت و دخالت خانه
موسیقی برگزار می شود
مدیرعامل خانه موســیقی در ادامه گفــت :خبر خوب دیگر
اینکه قرار است که جشنواره فجر هم با دخالت و نظارت مستقیم
خانه موسیقی برگزار شود .امیدوارم امسال جشنواره ای متفاوت و
پربار تر از ســال های گذشته داشته باشــیم و از این یکنواختی و
بی انگیزگی که در جشنواره فجر داشتیم خارج شود.
نوربخــش در بخش پایانی ســخنانش گفــت :اگر بخواهیم
منصفانه قضاوت کنیم ،هیچوقت جشــنواره بــا کیفیت واقعی به
عنوان یک ویترین جدی موســیقایی نداشتیم .ولی در همین سی
ســال که جشنواره برگزار شد برخی از سال ها کیفیت قابل قبولی
داشت ولی در سال های اخیر جشنواره فجر اصال قابل دفاع نبود.
امیدوارم با دخالت خانه موســیقی در برگزاری جشنواره ،مشارکت
گسترده تر موسیقی دانان را شاهد باشیم.
در پایان این برنامه شــهرام میرجاللی(تار) ،علیرضا فریدون
پــور(آواز) و ایوب صادقی نژاد(تنبک) به اجــرای قطعاتی در آواز
ابوعطــا پرداختند و دیدار نوروزی هنرمندان تا ســاعاتی در حیاط
ساختمان فاطمی ادامه داشت.

نکته را در خصوص موضوعات خانه موسیقی بیان کنم.
نوربخــش گفت :یکی از موضوعات در باره بحث عضویت در
خانه موسیقی است .طبیعتا در سال های شروع فعالیت های خانه
موســیقی در بحث عضویت تســاهلی صورت می گرفت و کمتر
ســخت گیری می شــد تا اینکه این نهاد پا بگیرد و هنرمندان به
آن اعتماد کنند .ولــی در همه نهادها و مجامع صنفی بحث فعال
بودن در آن رشته از مهم ترین مسائلی است که مورد بررسی قرار
می گیرد و باید اعضا نشان دهند در رشته خود فعال هستند.
وی افزود :در ســوابق اعضای خانه موســیقی بیشــتر سوابق
آموزشی لحاظ شده است و بر اساس سابقه آموزش درجه عضویت
لحاظ شد .همه می دانیم این روش درست نیست و اول فعال بودن
افراد مورد اهمیت است .اگر منافعی در یک صنف وجود داشته باشد
متعلق به کسانی است که با آن حرفه زندگی می کنند .کسانی هم
هستند که تخصص دارند و کار آموزشی زیادی انجام دادند ولی شغل
دیگری دارند و این دسته افراد در درجه دوم قرار می گیرند.
اعضای خانه موسیقی باید هر سال گزارش کار بدهند
مدیرعامل خانه موسیقی گفت :هیئت مدیره و شورای عالی با
بررسی این موضوعات به این نتیجه رسیدند که باید فعالیت اعضا
رصد شــود و مورد توجه قرار بگیرد و هر ســاله هم این کار انجام
شــود .اعضای خانه موسیقی باید هر سال گزارش کار بدهند .این
فعالیت ها می تواند اجرا ،تولید و یا آموزش باشد.
وی افزود :این مســاله باعث می شود انگیزه و شور و شوقی
پیدا شــود که اعضا به این فکر بیافتند که فعال باشند .آن دسته از
افراد که فعال نیستند هم برای فعالیت خود فکری می کنند .تمام
عضویت ها بازنگری می شود .رده عضویت هر کسی تثبیت شده
نیست و حتی اگر االن یک رده داشته باشد و فعالیتی نداشته باشد
ممکن است آن رده مورد بازنگری قرار بگیرد.

نشست اردیبهشت ماه 94
اجراهای متنوع موسیقی

اعضا اطالعات شان را در سایت صندوق حمایت از
هنرمندان ثبت کنند
نوربخــش دربــاره بحث بیمه و مشــکالت پیــش آمده در
ایــن خصوص گفت :صندوق حمایــت از هنرمندان که حق بیمه
هنرمندان از آن طریق پرداخت می شــود ،تا امروز حلقه ارتباطی
آن با هنرمندان همین صنوف بودند و هیچگونه مار و اطالعاتی از
اعضا وجود نداشت .مدیریت جدید تصمیم گرفت آمار و اطالعاتی

نشست  27اردیبهشت اعضای خانه موسیقی با حضور جمعی
از هنرمنــدان و همراه با اجرا هایی متنوع در ســاختمان فاطمی
برگزار شــد .در ابتدای این برنامه حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل
خانه موســیقی) ضمن خیر مقدم به حضار گفت :در این ایام عید
بسیار خوشحالیم که در کنار هنرمندان و عالقمندان نشست های
خانه موسیقی برگزار می شود .در این جلسه ضروری می دانم چند
شماره هفدهم -بهار 94
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نوازندگی نی دارد.
وی افزود :امروز از جمشید عندلیبی سوال کردم آیا ساز خود را
آورده یانه .وقتی فهمیدم سازش را نیاورده ،یک ساز نی در همین
خانه موســیقی داشــتیم که برایش آوردیم و خواستیم امروز برای
ما قطعاتــی بنوازد .در فرصت کوتاهی که داشــت نی را مقداری
تعمیر کرد و با علی جهاندار هماهنگ شد و قرار است امروز با هم
برنامه ای را برای ما اجرا کنند.
پس از این ســخنان و در پایان برنامه های نشست ماهیانه،
علی جهاندار و جمشید عندلیبی به اجرای ساز آواز در دستگاه شور
و بر روی شــعری از حافظ پرداختند و در انتهای این اجرا حسین
خواجه امیری(ایرج) به جمع حاضران پیوست.

از اعضا در آنجا هم داشــته باشد و به همین دلیل توقفی را ایجاد
کرد تا همه اعضایی که بیمه هســتند در سایت صندوق هنرمندان
اطالعاتشــان را ثبت کنند .برخی اینطور تلقی کردند که مشکلی
برای بیمه بوجود آمده که اینطور نیســت و باید در سایت صندوق
حمایت از هنرمندان ثبت نام کنید تا مساله حل شود.
مدیرعامل خانه موســیقی درباره جشــن ســال جاری خانه
موســیقی گفت :در شهریور ماه سال جاری فستیوال دوم موسیقی
تهران را خواهیم داشــت .در جشن امسال هم دوساالنه آلبوم برتر
موسیقی را برگزاز می کنیم که همه هنرمندان می توانند تولیدات
خود را به دبیرخانه جشن ارسال کنند.

نشست خرداد ماه 94
صدای همدلی هنرمندان در نشست خانه موسیقی
نشســت  27خردادمــاه اعضای خانه موســیقی پرشــورتر
از همیشــه برگزار شــد ،همه با شــوق و با انگیزه آمده بودند؛ از
هنرجویان و هنرمندان جوان گرفته تا پیشكســوتان و برجستگان
عرصه هنرموســیقی...همه آمده بودند تا در این شرایط بحرانی كه
هنرمندان بویژه اهالی موســیقی تحت فشار لغو كنسرتها ،هتاكی،
تهمت و افترا هســتند نشــان بدهند با اتحاد و همدلی اســت كه
می توان بر مشكالت فائق آمد نه تفرقه و نفاق.
در ابتدای این نشست دکتر محمد سریر (رئیس هیئت مدیره
خانه موسیقی) گفت :حضور هنرمندان و دوستان در این نشست ها
مایه دلگرمی خدمتگزاران در خانه موســیقی است و ما خوشحالیم
که روز به روز این حضور پررنگ تر می شود.

برنامه های نشست قبل از اجرا ارزیابی می شود
نوربخش درباره اجراهایی که در نشســت های خانه موسیقی
برگزار می شــود گفــت :در اینجا دو نگاه وجــود دارد یکی اینکه
اینجا خانه همه اعضا اســت و همه اعضا بتواننــد از این تریبون
اســتفاده کنند و کارشان را عرضه کنند .ولی باید مقدورات خود را
بسنجیم .نگاه دوم این است که چیزی که در خانه موسیقی عرضه
می شــود برچســب این نهاد به آن خورده و از استاندارد های این
نهاد برخوردار است.
وی افزود :ما در مســاله راه میانــه ای را پیش گرفتیم .اینجا
یک محفل انس و یک پاتوق صمیمی فرهنگی و هنری است .ما
یک شورایی را برای برنامه هایی که در اینجا عرضه می شود دایر
کردیم که زیاد هم ســختگیرانه نباشد ولی از حداقل استاندارهای
الزم برخوردار باشد .یک مساله مد نظر ما اولویت نسل جوان است
ولی دوستان پیشکسوت ما هم جای خود را دارند.
نوربخش در بخش پایانی ســخنانش گفت :ما برای شنیدن
انتقادات و نظرات اعضا ســراپا گوش هســتیم و بــا دیده منت از
دوستان پذیرا هستیم.
پس از این سخنان گروه عاشیق حسن اسکندری به مناسبت
عید مبعث قطعاتی از موسیقی نواحی و عاشیقی را به اجرا گذاشتند
که بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت.
در ادامه مراســم داریوش پیرنیاکان(سخنگوی خانه موسیقی
و نوارنده پیشکســوت تار) پشت تریبون قرار و گفت :دقایقی پیش
دوســت و همکار قدیمی ام جمشــید عندلیبی به این نشست آمد.
من بیش از بیست سال با جمشــید عندلیبی همکاری داشته ام و
در اجراهایی که به همراه استاد شجریان در اروپا و آمریکا داشتیم
بــا هم زندگی کردیم و می دانم جمشــید توانایی های باالیی در

مفهوم تمدن در همین بحث کردن هاست

دکتر ســریر در ادامه با اشاره به انتقاداتی که به خانه موسیقی
مطرح می شود گفت :قطعا دوستان با حسن نیت مطالبی را مطرح
می کنند .این انتقادات شــاید بخاطر بعضی از نا آگاهی ها نسبت
به روندهایی که انجام شــده باشد .من معتقدم آنها هم بخشی از
بدنه مجموعه  ،دوســتان ما و هنرمندان عزیز هســتند .من امروز
نامه هایی را به کانون های دیگر نوشتم تا چند موضوعی که مطرح
10

فصلنامه خانه موسيقي

گــــــــزارش

www.iranhmusic.ir

را مد نظر قرار خواهند داد.
ســپس مصطفی کمال پورتراب ،استاد موسیقی قطعاتی را با
پیانو برای حضار اجرا کرد که با استقبال مواجه شد.
در ادامه دکتر عبدالحسین مختاباد ،عضو شورای اسالمی شهر
تهران و عضو کانون خوانندگان خانه موســیقی پشت تریبون قرار
گرفت و گفت :نهاد خانه موســیقی نسبت به نهاد های دیگر یک
نهاد نوپا اســت .من یک روز در دفتر شــورای شهر بودم و با من
تماس گرفتند که برخی از استادان موسیقی نسبت به عملکرد خانه
موســیقی انتقاداتی دارند و برنامه آنها در فرهنگســرای ارسباران
لغو شــد .من بالفاصله از مدیر فرهنگی هنری شــهرداری تهران
موضوع را جویا شدم و گفتم که این اتفاق نباید می افتاد .همچنین
تماسی با آقای نوربخش داشتم و ایشان هم گفتند ما از این مسائل
استقبال می کنیم.

شده بود را با جدیت بررسی کنند و گزارشی به هیئت مدیره بدهند.
وی افزود :اعضای ما وقت خودشان را می گذارند و با عالقه و
بدون هیچ چشمداشت مادی حضور پیدا می کنند .من فکر می کنم
الزم است به نظرات دوستان توجه کنیم .همچنین عالقه داریم که
دوستان ما شرایط این نهاد را نادیده نگیرند.
ســریر گفت :مفهوم تمدن در همین بحث کردن هاســت .در
کشــورها می بینیم که وقتی انتخاباتی می شــود و حزب دیگری
برنده می شود ،حزب های دیگر در خدمت او می آیند .یعنی منافع
عمومی در نظر گرفته می شــود نه منافــع فردی .معنای تمدن و
زندگی اجتماعی همین است .ما هم به دوستان عالقه داریم و فکر
می کنیم نیت خوبی دارند ولی ممکن است .سواالتی داشته باشند.
حیف است که یک موسیقی دان پشت سر
دیگری حرف بزند

اعضای هیئت مدیره در مسائل مالی ساختمان جدید
دخیل نیستند و تمام امور در دست شهرداری است
وی افزود :خانه موسیقی باید گوش پذیرای انتقادات را داشته
باشد و افرادی هم که منتقدهستند خودشان روزی زمام امور را در
دســت داشتند .برخی از مســائلی که خودم در جریان آن هستم و
بودجه شــهر تهران را نظارت می کنیم ،باید بگویم این بودجه ها
کامال نظارت شده از طرف شهرداری تهران به خانه موسیقی ،خانه
سینما ،خانه تاتر ،انجمن خوشنویسان و  ...داده می شود.
عضو شورای اســامی شهر تهران با اشاره به ساختمان جدید
خانه موســیقی گفت :از صفر تا صد این ساختمان توسط شهرداری
انجام می شود و بعد ساختمان را تحویل خانه موسیقی می دهد .هیچ

پس از این ســخنان مصطفی کمال پــور تراب (نایب رئیس
شــورای عالی خانه موسیقی) پشــت تریبون قرار گرفت و گفت:
موردی شــنیدم که برخی از دوســتان در غیاب خانه موســیقی
صحبت هایی را مطــرح کردند .من خواهش می کنم اگر کســی
انتقادی دارد به دست اندرکاران و مسئوالن خانه موسیقی آن را در
همین جا یعنی در خانه خودشان مطرح کنند.
وی افزود :حیف است که یک موسیقی دان پشت سر دیگری
حرف بزند .می توانند علنی موضوع ها را در حضور خود آنها مطرح
کنند و جواب آن را بشــنوند .دوستان پیشنهادات خود را نیز مطرح
کنند و اگر راهنمایی هایی هم بشــود مسئوالن خانه موسیقی آنها
شماره هفدهم -بهار 94

کدام از اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی دخیل در مسائل
مالی این ساختمان نیســتند .ما در آنجا کامال بر این مسائل
نظارت داریم.

انتظارات جامعه هنری زیاد است
دکتر مختاباد گفت :برخی از حرف ها که شاید شائبه ای ایجاد
کند باید روشن شود .این به عهده مدیر عامل خانه موسیقی است
که افکار عمومی را روشن کنند .بودجه ای که ما به خانه موسیقی
می دهیــم فرقی با  NGOهای دیگر ندارد و باید حســاب پس
بدهند و ما شرمنده هســتیم که این بودجه ها در شان هنرمندان
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موسیقی نیســت .من تالش خواهم کرد تا بودجه قابل توجه تری
را در اختیــار نهاد های هنری و فرهنگی قرار دهیم تا کمک کنیم
ریشه های قوی تری داشته باشند.
وی افزود :مگر چند ســال از عمر خانه موســیقی می گذرد؟
این یک نوجوان  15ساله است راه زیادی را باید بپیماید .انتظارات
جامعه هنری هم خیلی زیاد اســت ،جامعــه هم به هنری توجهی
نداشته .من همیشــه گفته ام ما هرگونه کمکی به فرهنگ و هنر
بکنیم ،یک نوع سرمایه گذاری است.

آقای رئیس جمهور! جامعه موسیقی به همت و
تدبیر شما دلبسته اند

آری به اتفاق جهان می توان گرفت
دکتر مختاباد در پایان ســخنانش گفت :اجماع بین دو جناح
منتقدین و خانه موســیقی باید باشــد .اعضای خانه موسیقی باید
مشارکت فعال تری داشــته باشند و هرچه این حضور بیشتر باشد
دســت ما هم در شورای شهر بازتر است که امکانات این مجموعه
را بیشــتر کنیم و به این نکته اعتقاد داریم که آری به اتفاق جهان
می توان گرفت.
پس از این ســخنان ،مگومی ایشی کاوا بانوی ژاپنی نوازنده
کالرینت و از شاگردان عباس تهرانی تاش به اجرای چند قطعه در
مایه بیات اصفهان پرداخت .ســپس مهدخت مخبر  ،شاعر و ترانه
ســرا چند ســروده خود را برای حضار قرائت کرد .اجرای موسیقی
ســاز و آواز توسط منوچهر ســهیلی(ویولن) ،رضا زهرایی (آواز) و
حســین عابدی (تنبک) از دیگر برنامه های این نشســت بود .در
ادامه همچنین صدرا پیشرادی ،نوانده نوجوان سنتور و از شاگردان
میالد کیایی به اجرای یک قطعه پرداخت.

نوربخش گفت :در ابتدای سخن می خواهم از رئیس جمهور
محترم و عزیزمان تشکر کنم .وقتی در یک مقطع خاص فشار ها
بر موســیقی و موســیقی دانان افزون می شــود ،باالترین مقام
اجرایی کشــور وارد صحنه می شود و شجاعانه از حریم موسیقی
دفاع می کند که من از طرف همه هنرمندان موســیقی از جناب
آقای دکتر روحانی سپاســگزارم و به ایشــان می گویم که آقای
دکتر روحانی! جامعه موســیقی به همت و تدبیر شما دلبسته اند و
امیدواریــم با کمک هم بتوانیم موانع را برداریم و کارمان را بهتر
از پیش جلو ببریم.
وی افزود :فضایی در این ماه ها ایجاد شده است که دل همه
مارا آزرده کرده اســت .امروزه شاهد فشارهایی هستیم که قبال به
ایــن حجم نبود .به این اندازه لغو کنســرت و به این اندازه حریم
شکنی اهل هنر امرو معمولی نیست و حکایت از برنامه های پیش
بینی شده دارد.
نوربخش در ادامه گفت :امروز می خواســتم با شــما درد دل
کنم چون دل آزرده و دل شکســته شده ام .هم من و هم دوستان
و اســتادان نازنینی که با صفای دل و بی هیچ مزد و منت خدمت
می کنند با بی مهری هایی مواجه می شویم .امروز می خواستم با
شــما درد دل کنم اما وقتی این شوق و اشتیاق شما را دیدم دیگر
حرفی باقی نمی ماند.
وی افزود :ما باید مقداری به خود بیاندیشــیم و بدانیم کجا و
در چه زمان مقطعی قرار داریم و به کجا می رویم .زمانی که خانه
موســیقی بیشتر از هر زمان دیگری در مرکز توجه همه هنرمندان
و مســئولین قرار گرفته و مرکز ثقل اتفاقات هنری در این مملکت
شــده ،در همین زمان که تالش های خانه موسیقی دارد به سمت
به بار نشستن می رود ،زمانی که حضور و حرکت خانه موسیقی در
مقابل هجمه ها یک حضور موثر می شــود ،در همین زمان با یک
برنامه ریزی هایی برخی از دوستان عزیز ما در مقابل این نهاد قد
علم می کنند.

حضور اعضا نشان از نیاز به وحدت و همدلی
اهالی موسیقی دارد
در ادامه نشست حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی)
پشــت تریبون قررا گرفت و پس از خوشامد گویی به حضار گفت:
این جلســه در یک مقطع تاریخی خاصی برگزار می شــود و این
اســتقبال ،انگیزه ،نشــاط و حضور چشــمگیر هنرمندان موسیقی
حکایت هایی در خودش دارد که مهمترین پیامی که من می توانم
از آن بگیرم این اســت که ما بیشتر از هر زمان دیگری به وحدت
و همدلی نیاز داریم .در آســتانه ماه مبارک رمضان هستیم و آرزو
می کنم این ماه ،ماه صفای دل و خودشناسی بیشتر باشد.

همه سوار یک کشتی هستیم
مدیرعامل خانه موسیقی گفت :نقد امر بسیار خوبی است و هر
انسان عاقلی از نقد مشفقانه و سازنده نباید روی گردان باشد ،زیرا
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نقد پیش برنده اســت .ولی نقد با هتک حرمت،افترا ،تهمت زدن
و دروغ گفتن تفــاوت دارد .این مرزها را باید با هم تفکیک کنیم.
ما همه ســوار یک کشتی هستیم و اگر این کشتی دچار حادثه شد
هیچکدام از حادثه در امان نمی مانیم و غرق می شویم.

به دنبال حواشــی رفتن آدم را از اصــل قضیه غافل می کند.
امیدوارم دیگر شــاهد اتفاقات بد در موسیقی نباشیم .امروز در
مقطعی هســتیم که دولت در کنار ما اســت و امیدوارم شاهد
روزهای خوبی باشیم.
پایان بخش برنامه های این نشست اجرای دو نوازی کمانچه
در دســتگاه شور توسط سارا هســتی ،نیلوفر شهبازی بود .سپس
هنرمندان ،مســئوالن و عالقمندان حاضر در نشســت به محوطه
خانه موســیقی رفتند و در آنجا عکس یــادگاری گرفتند و گپ و
گفت تا ساعاتی ادامه داشت.
در این نشســت عالوه بر اعضای شــورای عالــی و هیئت
مدیره خانه موســیقی فریدون شــهبازیان ،جواد لشگری ،عباس
تهرانی تاش ،حســن ریاحی ،ســید محمد میرزمانی ،درویش رضا
منظمی ،عباس خوشدل ،هوشــنگ کامکار ،بیژن کامکار ،اردشیر
کامکار،ســعید فرج پــوری ،نجمه تجدد ،تهمــورس پور ناظری،
ســهراب پور ناظری ،میالد کیایی ،نوید دهقان ،نسرین ناصحی،
ســهیال پورگرامی و  ...همچنین مسئوالن فرهنگی از جمله علی
مرادخانی (معاون هنری وزیر ارشاد) ،پیروز ارجمند (مدیر کل دفتر
موسیقی) ،دکتر ســید عبدالحسین مختاباد (عضو شورای اسالمی
شــهر تهران) ،بهرام جمالــی (مدیر عامل بنیاد رودکی) ،حســن
مهرجردی (مشاور معاونت هنری) و عباس عظیمی (مدیر موسسه
هنرمندان پیشکسوت) حضور داشتند.

پیشکسوتان شناسنامه هنری این مرز و بوم اند
نوربخش گفت :من از اســتادان و پیشکسوتان خودم خجالت
می کشــم که به اینجا می آیند .این عزیــزان به دنبال نام و نان
نیســتند که به اینجــا می آیند .بلکه اینها عاشــق اند که به خانه
موســیقی می آیند .اینها شناســنامه های هنری ایــن مرز و بوم
هســتند .ما باید در ســایه لطف آنها بیارامیم  .پیشانی حرکت ما
اینها هســتند .نباید این پیشکسوتان را از خودمان برنجانیم و بعد
بگوییم که چرا اینها از اینجا نمی روند .اگر پیشکسوتان بروند شما
هم رفته اید!
وی افــزود :این بدان معنا نیســت که ما پتانســیل جوان پر
انگیزه هنر کشور را نادیده بگیریم .بارها گفته ایم که استعدادهای
شگرفی در نســل جوان داریم که پرچم موســیقی در دست آنها
است .ولی به این معنا نیست که پیشکسوتان باید در خانه بنشینند.
پیشکسوتان و جوانان باید در کنار هم باشند و عشق است که اینها
را به اینجا می کشاند.
در همینجا باید مسائل خود را حل و فصل کنیم
نوربخش گفت :آن کســی که تار دلش با موسیقی می لرزد
حتما ربطی به آســمان دارد .هنرمندان همه برای ما عزیز هستند
و عضو این خانواده اند .اگر ما می گویم خانواده موســیقی هستیم،
ایــن خانواده یعنی اینکه این افراد با هم یک پیوند دارند .باید نگاه
ما اینطور باشــد .اگر حرف و نقدی هست باید در اینجا مطرح کند.
بعضی از کســانی که پشت برخی ماجرا ها قرار دارند ،دلشان برای
موسیقی نمی سوزد و این خیلی عیان است .امیدواریم در همینجا
مسائل خود را حل و فصل کنیم.
وی در پایــان گفت :بایــد به خود موســیقی بپردازیم و
شماره هفدهم -بهار 94
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مروری رب واژه «کوک»رد موسیقیاریانی

بهروز وجدانی*

کوک یکی از واژههای مهم و بنیادی موســیقی ایرانی است که در ذیل به اختصار به بررسی و تعریف
آن پرداخته خواهد شد .فرهنگهای معتبر و معروف آنندراج و دهخدا برای کوک تعاریفی نوشتهاند که
تقریباً تفاوتی با هم ندارند و در مجموع کوک را به معنای میزان کردن ســیمها و موافق ساختن صدای
آنها بهمنظور اجرای یک آهنگ دانستهاند.

فرهنگ آنندراج :آواز بلند و همآهنگ ساختن تار و چغانه و رباب
لغتنامه دهخدا :هماهنگی ساز و موافقت آوازها .آهنگدادن
سازها .میزان کردن آالت موســیقی .ساز یا سازهایی که اوتارش
تنظیم شده و آهنگ مطلوب دارد.
فرهنگهــای یادشــده از همین مدخل «کــوک» واژههای
ترکیبی زیر را نیز ذکر کردهاند که اشــارهای اســت به اهمیت این
موضوع در ادبیات موسیقایی ما.
کوک شدن :موافق شدن ساز با سازی دیگر .هماهنگ شدن
و موافق گشتن ساز با آواز .آهنگ یافتن سازها .میزان شدن آالت
موسیقی.
کوککردن :بهطورکلی موافق ساختن است اعم از ساز و آواز.
ســاز کردن چنانکــه آلتی از آالت موســیقی را پیچاندن تا قابل
نواختن باشد.
در کتابها و رسالههای موسیقی معمو ًال هنگامی که از کوک
ابزار موسیقی صحبت میشود منظور میزانکردن سیمها یا تارهای
ســازهای زهی (مضرابی و آرشهای) اســت که بایستی بر اساس
قوانین مربوط به ارتعاش تارهای صوتی صورت پذیرد .البته تجربه
و ذوق و ســلیقه نوازندگان نیز بسیار اهمیت دارد .اصو ًال سازهای
موســیقی سنتی ایران به دلیل اســتفاده آنها در تکنوازی از تنوع
چشــمگیری در انواع کوکها برخوردارنــد .در حال حاضر نیز هر
یک از اســاتید نوازنده ،تارهای ســاز را معمو ًال بر اســاس ذوق و
ســلیقه شخصی و نیاز به اصوات مورد نظر در اجراهای خود کوک
میکنند .البته هر ســاز یک کوک اصلی و اساسی دارد که معمو ًال
هر شــاگردی آن را در کالسهای آموزشی از استاد خود بهتدریج
فرا میگیرد .کوک درســت سازها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
اســت که پس از ســالیان متمادی نوازندگی نزد اساتید و گوش
ســپردن به نغمههای درســت و صحیح اجرا شــده و برخورداری
از یک گوش دقیق و ســالم امکانپذیر اســت .برخی از استادان
موســیقی ایرانی در زمینه کوک دقیق ابزار موســیقی از مهارت و
دقت بیشتری برخوردارند که ســبب شهرت آنها در این خصوص
شده است.
در موســیقی قدیم ایران کوک را «اصطخاب» مینامیدند که
شــامل اصطخاب «معهود» و «غیرمعهود» بوده است .اصطخاب
غیرمعهود بستگی به میل و اراده نوازنده انجام میشده است و در

واقع کوک غیرمتداول ساز در هر زمان بوده است.
بزرگان و بنیانگذاران موسیقی علمی ایران از جمله صفیالدین
ارموی و عبدالقادر مراغی در آثار ارزشمندشان از واژة اصطخاب که
همان کوک است استفاده کردهاند .اصطخاب در لغت به معنای بانگ
و فریاد کردن اســت و به تعبیر امروز میتوان آن را «کوککردن»
دانســت .باب خامس کتاب جامعااللحــان عبدالقادر مراغی حاوی
مطالب قابلاستفادهای در خصوص واژه «اصطخاب» (کوککردن)
ابزار موســیقی زهی «ذواتاالوتار» است که عالقهمندان اینگونه
مباحث میتوانند به این کتاب مراجعه نمایند.
نگاهی به چند مطلب مرتبط:
دورینگ ( ،1383ص )86 ،77 ،59

دوســتداران موســیقی ایرانی هیچگاه در مورد کیفیت سهتار
همرأی نیســتند [ ]...این امر بیشــتر به داشــتن قضاوتی درست
در مورد صدا مربوط میشــود تا اختالفی در ســلیقهها .با وصف
این ،هنرمندی هم چون احمد عبادی ســازهای حجیم و سنگین
با ســیمهای کلفت و بهشدت کشیده شــده را ترجیح میدهد ،در
حالی که دیگران غالب ًا زخمهای نرمتر ،ســیمهای نازکتر و کوک
بم را ترجیح میدهنــد .این اختالفهای اندک به مکاتب مختلف
موسیقی بستگی دارند (ص .)59
تــار را بر مبنای دســتگاهی که میخواهیــم بنوازیم کوک
میکنیم .ازآنجا که هر دستگاه را میتوان به یک یا دو درجه انتقال
داد ،طرق گوناگونی برای کوککردن تار ،وجود دارند (ص .)77
در سنتور میتوان کوکها را با سرعت کافی از طریق جابهجا
کــردن خرکها تغییر داد ،لیکن نواختن تمام گوشــهها و مقامها
ممکن نیســت ،زیرا کوک سنتور به طریق گام دیاتونیک است نه
گام کروماتیک (ص .)86
شاعران پارســی گوی واژه «گوشمالی» را عالوه بر معنای
تنبیه و تأدیب به معنای کوککردن ساز نیز آوردهاند.
مالح ( ،1344مجله موسیقی شماره )97

گوش یا گوشــی نامی اســت که در اصطالح موســیقی به
قســمتی از ســاز اطالق میشود که ســیمها یا تارهای ساز پس
از عبور از خرک و دســته و شــیطانک به آن پیچیده میشــوند و
در منطقة خود گردش میکنند .بهوســیله این قســمت از ساز با
این شــیء که به اشــکال گوناگون تعبیه میگردد ،تارهای ساز با
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یکدیگر کوک میشــوند .گوش مالیدن کنایه از کوککردن ســاز
بهوسیله همین گوشیهاســت .منوچهری گوید« :گوش مالیدن و
زخم ارچه مکافات خطاســت /بیخطا گوش بمالش بزنش چوب
هزار» .مولوی فرماید« :تو بمال گوش بربط ،که عظیم کاهل است
او /بشکن خمار را سر ،که سر همه شکست او».
اصطالحات «چپکوک» و «راســتکوک» نیــز در ادبیات
موســیقی معاصر بسیار پررنگ دیده شده است .لذا نظر به اهمیت
موضوع نقلقولهایی از اســتادان و صاحبنظران موسیقی معاصر
آورده میشود.
شعبانی ( ،1351ص )114

معمو ًال موســیقی ایرانی را مردها در «راستکوک» و زنها
در «چپکوک» میخوانند .البته حاالت اســتثنائی هم وجود دارد.
اختالف این دو کوک بهاندازه یک پنجم درســت است؛ یعنی اگر
مردی آواز بیات اصفهان را در اصفهان «ر» که راســتکوک است
بخوانــد ،چپکوک آنکــه مخصوص زنهاســت اصفهان «ال»
خواهد بود .علت نامگذاری این است که در موقع کوککردن ساز
اگر گوشی کمانچه به طرف راست پیچانده شود صدای سیم بمتر
و اگر به طرف چپ پیچانده شود صدای آن زیرتر خواهد بود.
البتــه در خصوص معانی واژههای چپکوک و راســتکوک
و محل واقعی آن روی ســاز نظرات متعددی مطرح شــده که در
این بحث نمیگنجد .شــادروان مرتضی حنانه نیز در این خصوص
نظرات و انتقاداتی به بحثهای مطرحشــده ارائه داده که در کتاب
«گامهای گمشده» در صفحات  20-22مشروح آنها آمده است لذا
عالقهمندان میتوانند به این کتاب مراجعه کنند.
ابونصــر فارابی به هنگام بحــث مفصل و علمی در خصوص
پردهبندی تنبور خراســانی به انواع کوکهای این ســاز نیز اشاره
دارد و میگوید که تنبور خراســانی دارای کوکهای مختلف بوده
است .واژه «تسویه» نیز برای کوککردن آالت موسیقی قدیم به
کار رفته است .فارابی نیز در شرح پردهبندی تنبور خراسانی تسویه
را به معنای کوک آورده است.

دوم :کوک لیما (التسویه ببعد بقیه) که در این کوک اختالف
بین دو تار دستباز تنبور خراسانی برابر با یک لیما است.
سوم :کوک گیالنی (تسویه الجیلیه) که در این کوک اختالف
ارتفاع بین دو تار دستباز تنبور خراسانی برابر با دو لیما است.
چهارم :کوک معمولی (تســویه المشــهور) در این کوک که
بیشتر معمول است اختالف ارتفاع دو تار برابر یک پرده  9/8است.
پنجم :کوک بخارا که در این کــوک اختالف ارتفاع دو تار
برابر یک پرده بهاضافه یک لیما است.
ششــم :کوک عود که در این کوک اختالف دو تار دستباز
برابر یک چهارم است.
هفتم :کوک پنجم که در این کوک اختالف ارتفاع دســتباز
دو تار تنبور برابر یک پنجم 3/2است.
هشتم :کوک هفتم کوچک که در این کوک اختالف ارتفاع
دستباز دو سیم برابر یک هفتم کوچک میباشد.
نهــم :کوک هنگام کــه در این کوک اختــاف بین دو تار
دستباز برابر یک اکتاو است.
دکتر مهدی برکشلی در پایان این مبحث دقیق و علمی چنین
نتیجهگیری میکند که در تمام کوکهای تنبور خراســانی تقسیم
پرده بر مبنای جابهجا شــدن لیما به ســه طریق (کما ،لیما ،لیما)،
(لیما ،کما ،لیما) و (لیما ،لیما ،کما) دیده میشــود .در حقیقت واحد
تقسیم فاصله لیما است که فارابی ابداع کردده و بهمراتب بر واحد
تقسیم فاصله در موسیقی غربی که پرده است ،برتری دارد.

برکشلی ( ،1354ص  123تا )129

از دید فارابی مهمترین کوکهای تنبور خراســانی به شــرح
زیر است.
اول :کوک همصدا یا به اصطالح فارابی «تسویه المزاوج» که
در آن دو تا تنبور همصدا گرفته میشوند.

* رئیس کانون پژوهشگران

منابع:
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بسطامی رد زمان حیاتش جدی گرفته نشد
دومین جشنواره بسطامی برگزیدگان خود را شناخت

در مراســم اختتامیه دومین دوره جشــنواره موسیقی ایرج بســطامی که  2خردادماه با حضور هنرمندان،
عالقه مندان و مدیران هنری در تاالر وحدت برگزار شــد ،برگزیدگان ســه بخش بهترین آلبوم موسیقی
سنتی ،برترین های آواز سنتی در بخش جوانان و آزاد و بهترین گرافیک آلبوم موسیقی سنتی معرفی شدند.

در ابتدای این مراســم که با اجرای ژالــه صادقیان ،گوینده
رادیو و از اعضای هیات امنای موسســه ایرج بسطامی برگزار شد،
نماهنگ معرفی بنیاد فرهنگی هنری ایرج بســطامی پخش شد و
سپس فاطمه بسطامی خواهر زنده یاد ایرج بسطامی و مدیرعامل
موسسه ایرج بسطامی ضمن خیرمقدم به حضار ،از همراهی شرکت
کنندگان در زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایرج بسطامی تقدیر کرد.
در ادامه برنامه ،پس از پخش نماهنگ اولین دوره جشــنواره
موســیقی بســطامی و نماهنگ داوری بخش آلبوم سنتی سال،
فریدون شــهبازیان بــه نمایندگی از هیــات داوران بخش آلبوم
موسیقی سنتی سال بیانیه هیات داوران را قرائت کرد و گفت :زنده
یاد بسطامی که نامش زینت بخش این جشنواره است ،هنرمندی
بود که غریب زندگی کرد و غریبانه راهی ســفر ابدی شــد و این
اتفاق ناگوار در زلزله زندگی سوز و خانمان برانداز بم روی داد.
وی ادامه داد :او در زمان حیاتش از ســوی جامعه موســیقی،
ســازمان ها و هنرمندانی که ســال ها با او کار کردند ،مورد توجه
جدی قرار نگرفت که این بسیار تاسف برانگیز بود و توجه رسانه ها
به نکته ای جلب شــد که هنرمندی در گســتره آواز ایران وجود
داشــته که مورد بی توجهی قرار گرفته و اکنون در میان ما نیست.
به قول محمدرضا درویشــی ،ایرج با مرگ خود به هنرش زندگی
بخشــید .بنابراین مسئوالن هنری کشور به یاد داشته باشند که با
بقیه موسیقیدانان با مهربانی بیشتری رفتار کنند.
عضو هیــات داوران بخش آلبوم جشــنواره ایرج بســطامی
اضافه کرد :صدای بسطامی در مقایسه با خوانندگان قبلی و بعدی
خود از ویژگی های قابل توجهی برخوردار بود؛ شــامل گستردگی

زیــاد ،قدرت تحریر زیبا و روان ،درک صحیح از ادوات موســیقی
دســتگاهی ایران ،ســازگاری با انواع کارهایی که به وی پیشنهاد
می شــد و جنس صدایش بــود که به قول پرویز مشــکاتیان راز
ماندگاری ایرج صدای او بود که به هیچ کســی جز خودش شبیه
نبود .ایرج به دلیل هوش سرشــار با موسیقی ارکسترال و سنتی به
سرعت هماهنگ می شد .نقطه عطف زندگی هنری ایرج بسطامی
دو نکته بود :اول اینکه او شاگرد محمدرضا شجریان بود که زیر و
بم های آواز ایرانی را به وی آموخت ،دوم هم نشــینی و ممارست
با پرویز مشــکاتیان ،اما قطعا او بدون هوش و قریحه سرشار خود
نمی توانست به این میزان از موفقیت دست پیدا کند.
شهبازیان تصریح کرد :در این سال ها موسیقی جامعه ما حال و
روز خوشی ندارد؛ زیرا هر گروهی از جامعه با نوعی از موسیقی خود
را سرگرم می کند و حتی آنهایی که از موسیقی پرهیز دارند ،نیاز خود
را با نوحه خوانی ،تعزیه و موسیقی مذهبی برطرف می کنند .گروهی
از مردم نیز با موسیقی بی هویت و بازاری به رفع نیاز خود به موسیقی
می پردازند؛ اما به هر شکل این نشانگر نیاز فطری انسان به موسیقی
است که با در نظر گرفتن آن ،برگزاری چنین جشنواره هایی اهمیت
واالیی می یابد و ایفــای نقش هنرمندان در چنین فضایی ،وجدان
بیدار و مسئولیتی سنگین را طلب می کند.
وی با اشاره به روند داوری آثار عرضه شده به دومین جشنواره
ایرج بســطامی گفت :امســال در دومین دوره جشنواره 36 ،آلبوم
موسیقی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که آثار موسیقیدانان جوان
در بین آنها چشمگیرتر بود .هیات داوران نیز در دو مرحله به داوری
آثــار پرداخت که برخی از آثار به دلیل کیفیت نزدیک به همدیگر،
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فراخوان جشــنواره ،داوری آثار ارســالی در  3بخش انجام گرفت:
غربالگری کلی ،داوری نیمه نهایــی و داوری نهایی و در نهایت،
انتخاب  3نفر اســتعداد برگزیده از رده سنی جوانان و سه استعداد
برگزیده از رده سنی آزاد که در این حوزه برگزیده برتر نداشتیم.
دبیر هنری جشنواره موسیقی ایرج بسطامی اضافه کرد :یک
اســتعداد ویژه نوجوان ،یک اســتعداد از بین بانوان و یک استعداد
غیرایرانی که افغانی االصل هســتند و در زمینه آواز ایرانی فعالیت
کرده ،از جمله برگزیدگان بخش آواز جشنواره هستند.
وی با تاکید بر حضور افراد با شیوه ها و گرایش های مختلف
آوازی در هیات داوران بخش آواز جشنواره گفت :معیارهای داوری
آثار شــامل جنس صدا ،وسعت صدا ،تناســب در اجرای تحریر و
کشــش ،تلفیق شعر و موسیقی ،تســلط بر ردیف ،طراحی مناسب
در اجرا ،متــر آواز ،دقت در کوک ،ریتم در اجرای تصنیف ،ملودی
در اجرای تصنیف ،هماهنگی در همراهی با ساز و  ...بوده است.
سراج با اشاره به ناشناس بودن شرکت کنندگان برای داوران
گفــت :طبق آمار به دســت آمده 25 ،درصد از شــرکت کنندگان
بخش آواز از تهران و  75درصد از بقیه استان ها بودند.

نیاز به شــنیدن چندین باره داشــتند .البته در برخی آثار نیز سهل
انگاری ها و بی دقتی هایی دیده می شــد و در نهایت شش آلبوم
موسیقی به عنوان نامزد نهایی برگزیده شدند.
شــهبازیان در پایان گفت :امیدوارم با یاری جامعه موسیقی،
مدیران و نهادهای ذیربط ،برگزاری این جشــنواره در ســال های
پیش رو تداوم یابد؛ زیرا دو دوره از این جشــنواره با همت خانواده
بسطامی و با تحمل مشکالت و سختی های بسیار به انجام رسید.
در ادامه بهترین های آلبوم موســیقی سنتی سال  92معرفی
شــدند .مجید موالنیا برای آهنگســازی آلبوم «یار مست» ،گروه
سیاه و سپید برای آهنگسازی آلبوم «از روزگار رنگ آمیز» و گروه
همنوازان خاموش برای آهنگسازی آلبوم «سحرخوانی» به ترتیب
جوایز اول تا ســوم بخش بهترین آلبوم موسیقی سنتی سال  92را
دریافت کردند .همچنین سمیرا موسوی پور برای طراحی گرافیکی
آلبوم «می صوفی افکن کجا می فروشــند» بــه عنوان برگزیده
بخش گرافیک شناخته شد.
در ادامه مراسم و پس از پخش نماهنگ درگذشتگان هنرمندان
موســیقی ،گروه پورعطایی متشــکل از علی ،هــادی ،فریبا و زینب
پورعطایی و پیمان غمخوار احمدی به اجرای موسیقی نواحی پرداختند.
ســپس از فاضل جمشــیدی به عنوان دبیر اجرایی دور اول
این جشــنواره تقدیر به عمل آمد .وی در سخنانی درباره جشنواره
موسیقی ایرج بسطامی گفت :در سال  89که دبیری نخستین دوره
جشــنواره موسیقی ایرج بســطامی بر عهده من بود ،اگر اساتیدی
کــه به کمکم آمدند نبودند ،واقعا مریض می شــدم! زیرا مدیریت
آن واقعا کار دشــواری بود .امسال که حســام الدین سراج دبیری
این رویداد هنری را بر عهده دارد ،بسیار خوشحالم و امیدوارم آواز
ایرانی و ریشه های آن خشک نشود.
در ادامه ،سید حسام الدین سراج ،دبیر هنری و عضو هیات داوران
بخش آواز دومین جشنواره موسیقی ایرج بسطامی بیانیه هیات داوران
این بخش را قرائت کرد و گفت :در زمانه ای که صدف و خزف را به
یک معیار می ســنجند و چه بســا خزف باارزش تر از صدف ارزیابی
میشود ،ارج نهادن به هنر اصیل از اهم وظایف است .آواز سنتی ایران
از هنرهایی اســت که بخش پررنگی از میراث هنری ایران محسوب
میشود .به همین دلیل موسسه ایرج بسطامی بر آن شد تا زمینه رقابتی
سالم بین استعدادهای آواز در کشور را فراهم آورده و به این وسیله ،این
استعدادها را به مردم سرزمین مان معرفی کند.
ســراج درباره روند داوری آثار بخش آواز گفت :پس از اعالم
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در ادامه بهترین های بخش آواز سنتی جشنواره بسطامی در
دو رده جوانان و رده سنی آزاد معرفی شدند که «وحید حقیقی یار»
رتبه دوم و «مهدی محمدی» و «علیرضا آذر» به طور مشــترک
رتبه سوم بخش آواز در رده سنی آزاد را به دست آوردند .داوران در
این بخش اثری را به عنوان کار برتر معرفی نکردند.
همچنین امید آزاک ،حسین رســتمی شاپورآبادی و سلیمان
رضایی به ترتیب رتبه های اول تا ســوم بخش آواز در رده ســنی
جوانان را کســب کردند .رضوان نباتی ،احمد شــهیرصدر و بهار
صادقی نیز به ترتیب به عنوان برگزیده بانوان ،برگزیده غیرایرانی
و استعداد نوجوان شناخته شدند.
در ادامه مراســم اختتامیه دومین جشنواره موسیقی بسطامی،
گروه سور متشکل از مجید حسین خوانی (خواننده) ،مجید موالنیا
(تار) ،حمید قنبری (تنبک) ،علیرضا دریایی (کمانچه) ،بهزاد حسن
زاده (کمانچه) ،امین دادوری (دف) ،صابر ســوری (عود) و جمشید
صفرزاده (سنتور) به اجرای برنامه پرداختند.
پایان بخش مراسم اختتامیه دومین جشواره موسیقی ایرج بسطامی
تقدیر از استاد فرهنگ شــریف بود که در غیاب وی که در بیمارستان
بستری است ،با حضور همسر این هنرمند پیشکسوت انجام شد.
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یاد مهراتش با رونمایی آلبوم ردیف آوازی زنده شد

مراسم رونمایی ردیف آوازی استاد اســماعیل مهرتاش به روایت داود فیاضی  25اردیبهشت ماه با
حضور جمعی از عالقمندان و هنرمندان در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این مراســم پس از پخش فیلــم کوتاهی در باره
اسماعیل مهرتاش ،حمیدرضا نوربخش (مدیر عامل خانه موسیقی)
با تبریک مبعث رســول اکرم ابراز خوشــحالی کــرد که در یک
رخداد موســیقایی اهالی آواز دور هم جمع شــده اند .نوربخش در
ســخنانش گفت :در بخش آواز ســابقه طوالنی برای ثبت ردیف
نداریم .در گذشــته این موسیقی ســینه به سینه منتقل می شد و
معلم ها به شاگردانشان درس می دادند و شاید رپرتوار مدونی هم
وجود نداشــت .تا اینکه به دوره قاجار می رسد و رپرتوار مشخصی
برای موســیقی ثبت می شــود .عمده روایت هایی ما در موسیقی
روایت سازی است.
این مدرس آواز گفت :تا زمان مرحوم اســتاد عبداهلل دوامی
روایت آوازی برای موسیقی نداشــتیم که ایشان برداشتی که از
موسیقی سازی داشــتند و این را به رپرتوار آوازی تبدیل کردند.
بخشــی از آن هم ممکن نبود چون همه گوشه های سازی قابل
اجرا در بخش آواز نیســت بخاطر همین ردیف ســازی بســیار
گسترده تر است.
نوربخــش گفت :در بخــش آواز همه اســتادانی که داریم با
توجه به هوش و استعدادشــان و توانایی شــان می توانســتتند از
اســتادان شــان فرا بگیرند ،ولی در بخش ساز چارچوب مشخص
وجود داشــت .بخش رپروار آوازی را می تــوان از خوانندگی جدا
کرد .تمام شــاگردان استاد دوامی خواننده نبودند ولی بابی گشوده
شد به نام ردیف دانی این بخش از خوانندگی جداست .مثال مرحوم
استاد محمود کریمی هیچ وقت خواننده نبودند و ادعای خوانندگی
نداشتند ولی یکی از مراجع ما در ردیف ،مرحوم کریمی هستند.
مدیر عامل خانه موســیقی ادامه داد :یکی از کسانی هم که
در بخش آوازی چهارچوبی مشخص کرد ،استاد اسماعیل مهرتاش
بود .ایشــان هم خواننده نبود و نوازنده بــود که ردیف را بصورت
ســازی آموخته بود که با ذوق و سلیقه خودش چارچوبی را مدون
کرد و اشــعاری را با ذوق و ســلیقه خودش روی جمالت سازی
گذاشت و به رپرتواری در بخش آواز تبدیل شد.
وی افزود :افــراد دیگری مانند نورعلی خان برومند بودند که

شیوه آوازی سیدحسین طاهر زاده را آنالیز کردند و به عنوان شیوه
آوازی منتقــل کردند .برخی امروزه به غلط می گویند ردیف طاهر
زاده که این اشــتباه است و مرحوم طاهر زاده ردیف نداشتند .آنچه
وجــود دارد شــیوه آوازی طاهر زاده اســت ،و کاری بدیع بود که
مرحوم برومند انجام دادند .یکی از با ســلیقه ترین خوانندگان در
تاریخ ایران سیدحسین طاهرزاده است .آن ذوق ،سلیقه ،ادوات آواز
و تحریر هایی که مد نظر داریم ،ســید حسین طاهر زاده بهترین
وجه آن را ارائه کرده اســت و این را مرحوم برومند آنالیز کرد و به
شاگردانش منتقل نمود.
نوربخش گفت :نکته ای وجود دارد که متاســفانه امروز دیده
می شــود برخی نوازندگان همین شیوه را می خواهند دنبال کنند
و به این شــکل مــی خواهند آموزش را منتقــل کنند .این کار از
هر کســی بر نمی آید و هر کســی هم نمی تواند از آن اســتفاده
کند .برومند شاگردان زیادی داشت ولی در آواز یک نفر شد استاد
محمدرضا شجریان .در صورتی که فقط این آقایان یعنی گلپایگانی
و شــجریان و رضوی سروستانی شاگرد برومند نبودند .وقتی نفس
برومند به شجریان می خورد شاهد تحولی عظیم هستیم که انگار
کلیدی را به یک آدم هوشــمند می دهند و قادر است دریچه های
زیادی را بگشــاید .کسانی هم هســتند که راه ردیف را نرفتند و
نمونه اش اســتاد نادر گلچین (که در اینجا حضور دارند) هستند که
سبک و سیاق و اسلوبی را در آواز ارائه دادند.
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نوربخــش در پایــان از داود فیاضی و بهــاره فیاضی برای
گردآوری و ثبت این مجموعه ردیف تشــکرد کــرد و گفت :باید
هر کاری که در حوزه آواز انجام می شود را به فال نیک بگیریم.
پس از این سخنان ،رضا نوابی از شاگردان اسماعیل مهرتاش
پشت تریبون قرار گرفت و در سخنان کوتاهی درباره شکل گیری
آلبوم «ردیف آوازی اســتاد اســماعیل مهرتاش بــه روایت داود
فیاضــی» توضیح داد .در ادامــه داود فیاضی با همراه گروهی به
سرپرستی بهاره فیاضی به اجرا چند قطعه در دستگاه شور پرداخت.
پیش از این اجرا بهاره فیاضی یادی از محمدرضا لطفی ،استاد فقید
موســیقی ایران کرد که پیگیر گردآوری این ردیف بود و از حضار
خواست تا به احترام او دقایقی ایستاده تشویق کنند.
در ادامه برنامه ســید علیرضا میرعلینقی که ردیف اسماعیل
مهرتاش به همراه یادداشــت وی منتشر شــده است در سخنانی
گفت :بیش از آنچه فکر و تصور کنیم گرد آوری و ضبط این ردیف
در این  5 -4ســال زحمت برد .اگر اعتقاد و عشــق وجود نداشت
ردیف مهرتاش هم سرنوشــتش مانند دیگر متون مرجع موسیقی
می شد و باید از زحمات آقای فیاضی تشکر کرد.
سپس داود فیاضی پشت تریبون قرار گرفت و منتی را درباره
روند شــکل گیری مجموعه ردیف آوازی اســماعیل مهرتاش و
هنچنین شخصیت این هنرمند فقید قرائت کرد .فیاضی در بخشی
از متن خود آورده بود .امشــب شــب مهرتاش است که ردیف او
کارگاه موســیقی ما اســت .اگرچه زنده یاد مهرتاش تنها در یک
زمینه اســتاد نبود .قدما به این گونه افراد که در چند رشــته ســر
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آمد بودند جامع االطراف یا ذوفنــون می گفتند که تعداد این افراد
بسیار کم است .ایشان برگزیدگانی هستند که هم خالق اند و هم
دارای باالترین درجه در اخالق هســتند .اسماعیل مهرتاش چنین
شخصی بود.
در ادامه نمونــه هایی از ردیــف آوازی مهرتاش به روایت
داود فیاضی پخش شــد و فیاضی در مــورد هر کدام توضیحاتی
را ارائه کرد.
سپس پیروز ارجمند(مدیرکل دفتر موسیقی) پشت تریبون قرار
گرفت و با ابراز خرســندی از انتشار این ردیف گزارشی از عملکرد
دفتر موســیقی در زمینه حفظ و اشاعه ردیف ارائه کرد .وی گفت:
بیش از پنجاه درصد از فعالیت های اجرایی دفتر موسیقی تاکنون
برونسپاری شده و شورای ردیف در دفتر موسیقی شکل گرفته که
بزودی کار خود را آغاز می کند.
پس از این ســخنان لوح تقدیر دفتر موســیقی توسط پیروز
ارجمند به عبدالرضا نوروزی مدیر موسســه هزار آوا و تولید کننده
لوح فشــرده اهدا شــد .در ادامه نیز نوروزی (ناشــر) در سخنان
کوتاهی از انتشــار ردیف آوازی مهرتاش ابراز خوشحالی کرد و از
پیروز ارجمند نیز تشکر کرد.
در پایان مراســم جمعی از هنرمنــدان از جمله داود گنجه ای
(قائم مقام خانه موسیقی) ،نادر گلچین ،حمیدرضا نوربخش ،مجید
درخشــانی ،علی رســتمیان ،پیروز ارجمند و ...روی صحنه حاضر
شــدند و از ردیف آوازی اسماعیل مهرتاش به روایت داود فیاضی
رونمایی کردند.
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سعید فرج پوری:

نقش خانه موسیقی در اتحاد و همدلی
هنرمندان بسیار مهم است
ســعید فرج پوری ،آهنگساز و نوازنده کمانچه سال  ۱۳۳۹در ســنندج به دنیا آمد .از جمله فعالیتهای این هنرمند میتوان به
تدریس در کانون چاووش ،مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ،هنرستان های دختران و پسران ،دانشگاه هنر  ،دانشگاه علمی کاربردی،
نوازندگی در گروه های شــیدا ،عارف ،آوا  ،دستان و شرکت در ضبط آثار زیادی از آهنگسازان معاصر و اجرای کنسرت در مراکز
فرهنگی و فســتیوالی در اروپا ،آمریکا ،کانادا ،آســیا به همراه گروه های مختلف موسیقی ایرانی اشــاره کرد .از آثار این هنرمند
می توان به « ای جان جان بی من مرو»« ،میخانه خاموش»« ،تکنوازی کمانچه در دستگاه سه گاه»« ،تکنوازی کمانچه 2در دستگاه
همایون»« ،کمانچه نوازی بر اساس نغمه های کردی» و کتاب « 20قطعه برای کمانچه» اشاره کرد.
فرج پوری چند ســالی است که به کشور کانادا مهاجرت کرده اما هر ساله با سفر به ایران با سرزمین مادری خود ارتباط دارد .در
سفر اخیر این هنرمند و حضور چند ساعته وی در خانه موسیقی فرصتی پیش آمد تا درباره فعالیت های اخیرش به گفتگو بنشینیم:

*فضا های آموزش موسیقی ایرانی در کانادا چطور است؟

*جناب فرج پوری در ابتدا بفرمایید چند سال است که
از ایــران مهاجرت کرده اید و همچنین چه فعالیت هایی در
زمینه موسیقی در کشور کانادا دارید؟

االن در کالج هم درس موســیقی ایرانی گذاشتند که دوست
عزیزم آقای بهروزی نیا در آنجا فعال هستند .آموزشگاه «نوا» که
یک مرکز هنری است هم توسط آقای بهروزی نیا تاسیس شده و
شاگرد می پذیرد .همانطور که گفتم عالوه بر ایرانی ها خارجی ها
هم به دنبال موســیقی ایرانی می آیند .در زمینه خوشنویسی آقای
کابلی هم در آنجا هســتند و تدریس مــی کنند .در زمینه تاتر هم
چند ســالی آقای رحمانیان آنجا حضور داشتند .فعالیت های همه
جانبه ای در زمینه هنر انجام می شود.

تقریبا پنج ســال است که از ایران به کشور کانادا و شهر ونکوور
مهاجرت کرده ام .در آنجا هم فعالیت های زیادی از نظر تدریس دارم.
برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف در آمریکای شمالی و اروپا را
هم دربرنامه هایم دارم .در ایران اگر مشکلی پیش نیاید ،مجوز سر وقت
داده شود و برنامه کنسل نشود هم برنامه هایی برای کنسرت دارم .در
یک سال گذشــته از نظر برنامه زیری کمی سخت تر شده و ممکن
است عملی نشــود .برنامه های ما حداقل از یک سال قبل مشخص
است و نمی توانیم برای سه ماه برنامه ریزی کنیم ،چون اعضای گروه
دستان هم هر کدام در یک کشور هستند و برنامه های فردی خودشان
را دارند .به همین دلیل باید زمان هایمان به هم بخورد تا برنامه ریزی
داشته باشیم و یک جا دور هم جمع شویم.

*فضای موســیقی خارج از ایران را چطــور ارزیابی
می کنید و این چه تاثیری بر کار هنرمندان می گذارد؟

اگــر بخواهیم از نظر مخاطبــان ارزیابی کنیم باید این نکته را
بگویم که شنونده و مخاطب هیچ جا مثل ایران نمی شود .در اینجا
 75میلیون جمعیت داریم و اصل قضیه ایران است .اما از یک زاویه
دیگر که بخواهیم نگاه کنیم این اســت کــه در غرب جوان های
ایرانی که می خواهند فرهنگ خودشان را بشناسند خیلی به موسیقی
ایرانی روی آورده اند .شاید یک بخش آن به این دلیل است که این
جوان ها در آنجا دستشان باز است و همه نوع موسیقی را می بینند
 ،می شنوند و یک بخش از وقتشان را روی شناخت و آموختن هنر
جدی موســیقی ایران می گذارند .مثال یک جوان بیســت ساله در
دانشگاه همکالســی چینی یا اوکراینی دارد که از او می پرسند آیا
شما موسیقی دارید؟ به همین دلیل به سمت موسیقی ایرانی می رود.

*وضعیت آموزش موســیقی ایرانــی و هنرآموزان در
شهری که شما ساکن هستید چگونه است؟

در شــهر های بزرگ جمعیت ایرانی بیشتری متمرکز است و
امکان فعالیت موسیقی ایرانی خیلی بیشتر است .بیشترین حمایت
ما از جانب ایرانی هاســت ولی خیلی از خارجی ها هم موســیقی
شــرق را بســیار دوســت دارند .وقتی با ملیت های دیگر مقایسه
می کنــم می بینم ایرانی یک تعصب خاصی روی فرهنگ ،زبان و
موسیقی شان دارند و از آن حمایت می کنند.
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در ایران شــاید چنین اتفاقی نیافتد ولی در خارج از کشور مارا
به یک رادیو در کانادا دعوت می کنند تا موسیقی ایرانی را معرفی
کنیم و اجرایی داشته باشیم .این وجه خیلی مثبت است و فرهنگ
ایرانی شناخته می شود.

فرهنگی برای آن افت دارد .ما ایرانی هستیم ،ریشه های فرهنگی
بســیار قوی داریم و دوست نداریم این مسائل که غیر عادی است
در آن سوی مرزها بازتاب پیدا کند.

*شما همواره در سفر هایی که به ایران داشتید سری هم به
خانه موسیقی می زنید ،می خواهیم نظر شما را راجع به فعالیت
های این نهاد و نقش آن در جامعه موسیقی کشور بدانیم.

*بــه غیر از گروه دســتان با کدام گروه هــا در زمینه
برگزاری کنسرت و تولید آلبوم فعالیت می کنید؟

نقش اصلی خانه موسیقی ،برقراری پیوند بین اهالی موسیقی
است .بخصوص در شرایطی که االن کمی فشار بر روی موسیقی
بیشتر شده اســت .هر چقدر اتحاد بین موسیقی دانان بیشتر باشد
بیشــتر می شود جلو رفت و بیشتر کار کرد .اینجا کار کردن خیلی
سخت است و خانه موسیقی با همین ترکیبی که دارد و زحمتی که
می کشند برای اتحاد هنرمندان بسیار موثر است.
اگر هم مشــکلی بین اعضا در رابطه بــا موضوعات مختلف
وجود دارد باید در همین خانه حل شــود تا رشته پیوند پاره نشود و
همیشه در کنار هم باشند و بتوانند به هدف اصلی که ارتقا موسیقی
و فرهنگ این کشــور است برسند .االن به این اتحاد خیلی بیشتر
نیاز داریم که همه دست دست هم دهند و جلو بروند.

در ونکوور با جمعی از دوستان جوان تر گروهی به نام همنوازان
است که اجراهایی داریم .با گروه دستان فعالیت های بین المللی در
کشــور های دیگر داریم .اخیرا به همراه آقای محمدرضا شجریان
در قالب گروه شهناز کنســرت هایی در اروپا داشتیم .فعالیت های
گروهیام در سال های اخیر به همین شکل بود.
اخیــرا یک آلبوم به نام «میخانه خامــوش» به همراهی گروه
دستان و با خوانندگی آقای ساالر عقیلی از من در ایران منتشر شده
اســت .یک آلبوم دیگر هم با گروه دستان و خوانندگی آقای جمال
کردســتانی ضبط کردیم که امیدوارم تا  7-6ماه دیگر منتشر شود.
یک کار دیگر هم که حدود یک ساعت است با آقای شجریان آماده
کردیم که البته هنوز ضبط نکردیم ولی در برنامههایمان هست.
*برنامه ای برگزاری کنسرت در ایران دارید؟

خیلی دوست داشتم این بار که به ایران آمدم حداقل یک برنامه
تکنوازی اجرا می کردم اما برای برنامه ریزی ها کمی دیر شده بود.

*حتما از رســانه های مختلف در جریان مسائلی مانند لغو
کنسرت ها در ایران قرار می گیرید .این نوع مشکالت چه بازتابی
در خارج از کشور و همکاران شما در دیگر کشور ها دارد؟

این مســائل اصال بــرای آنها قابل پذیرفتن نیســت و اصال
در فکرشــان هم نمی گنجد که بگوییم کنســرتی لغو شد .گاهی
صحبتی که درباره محدودیت های موسیقی در ایران می شود که
اصال برایشــان قابل درک نیست .اگر بگویند کنسرتی کنسل شد
اصال نمی توانند تصور کنند چرا یک کنسرت باید کنسل شود.
در آنجــا چیزی بــه نام مجوز از وزارت ارشــاد یا اماکن و ...
نداریم .اگر بخواهیم کنســرتی برگزار کنیم ســالن را می گیریم،
بلیتــی را تهیه می کنیم و به مرکز برگزاری کنســرت می دهیم،
آن هــم بلیت را می فروشــد و کنســرت برگزار می شــود .این
گرفتاری هایــی که در اینجا داریم در آنجا اصــا وجود ندارد .به
همین خاطر وقتی صحبت لغو کنسرت در ایران می شود فکر می
کنند یک جور شوخی است .مسائل ما خیلی آنجا فرق دارد.
این مشــکالت بازتاب خیلی زیادی در خارج از کشــور دارد.
دیگر ارتباط ما مثل قبل نیســت و باتوجه به اینترنت و شبکه های
ماهوارهای به محض اینکه کوچکترین مساله ای در ایران اتفاق می
افتد در همه جا خبرش منتشر می شود که تاثیر بدی می گذارد.
مثال قرار بوده یک کنسرت در یک ساعت معین برگزار شود.
خوشــبختانه در کشور ما که مشــکل امنیتی وجود ندارد و از همه
کشور های اطراف از نظر امینت وضع خوبی داریم و شرایط عادی
حکم فرماست .بنابر این یک اتفاقی مانند لغو کنسرت بازتاب بدی
دارد .مسائل لغو کنسرت ،مشکالت زنان موسیقی دان و ...چیزهایی
هستند که وقتی از ما در یک مصاحبه یا جای دیگرسوال می کنند
از کنار آن رد می شویم و اصال به آن وارد نمی شویم چون از نظر
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االن و در شــرایطی که فشــار بر روی
موسیقی بیشتر شده است ،هر چقدر
که اتحاد بین موســیقی دانان بیشتر
باشد بیشتر می شود جلو رفت و خانه
موسیقی برای اتحاد هنرمندان بسیار
موثر است.
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مدیرعامل خانهموسیقی در نشست رسانهای:

عده ای از جدیت خانه موسیقی در
دفاع از حقوق هنرمندان ناراحت هستند
نشست خبری حمیدرضا نوربخش ،مدیر عامل خانه موسیقی  24خردادماه به منظور
شفاف ســازی فعالیت های این نهاد همچنین پاسخ به برخی شبهات مطرح شده
در رسانه ها با حضور اصحاب رسانه های مختلف در ساختمان شماره 1برگزار شد.

در ابتدای این نشســت حمیدرضا نوربخش ،مدیر عامل خانه
موسیقی گفت :از سال گذشته که مجموعه فعالیت هایی را سامان
دادیم و عملکــرد قابل توجه و حضور موثر در اتفاقات موســیقی
داشــتیم .مساله لغو کنســرت ها پیش آمد که بعد از آن بیانیه خانه
موسیقی صادر شد و در ادامه کمپینی در اینجا برای حمایت از صنف
هنرمندان موسیقی تشکیل شد .در مجموع به سمتی می رفتیم که
می شد برای اتفاقات تلخ حوزه موسیقی چاره جویی کرد.
جریانی بوجود آمده که از اتفاقات خانه موسیقی نا خشنودند
وی افزود :دقیقا درهمین زمان که فعالیت هایمان داشت به ثمر
می نشست مساله عجیب و غریبی پیش می آید به نام نقد  15ساله
عملکرد خانه موسیقی که این واژه خیلی عجیب است .گویا عده ای
از خواب بیدار می شــوند و می خواهند  15سال فعالیت یک نهاد را
نقد کنند .اگر نقد راجع به یک مقطع زمانی باشد ،می پذیریم که نقد
سازنده و مشفقانه است و از آن می شود استقبال کرد.
نوربخش گفت :واژه نقد  15ســاله نشان از جریان هایی دارد
که از اتفاقات اخیری که در خانه موســیقی می افتد خشنود نیستند.
میآیند جریانی را سازماندهی می کنند و متاسفانه دوستانی هم از
روی ناآگاهی یا دلسوزی ،ممکن است که به آن جریان بپیوندند.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :در ماه های اخیر خانه موسیقی
عملکرد قابل دفاعی داشــته اســت .در تمام مسائلی که باید دخالت
مــی کرده ،اتفاقاتی که باید اعالم موضع می کرده و جاهایی که باید
اعتراض می کرده ،وارد شده است .در بحث لغو کنسرت ها بیانیه ای
صادر شد که خیلی ها را ناراحت کرد و میدانیم که چه کسانی از آن
خیلی ناراحت شدند و واکنش هایی را دیدیم.

بخش حقوقی ما با جدیــت پیگیر زیان مالی لغو
کنسرت هاست
وی افزود :بعد از آن هم کمپینی تشکیل شد که اصحاب رسانه
حضور داشتند که هنرمندان به یک نهاد اعتماد کردند و برای پیگیری
حقوقشان وکالت دادند .متعاقب آن با مسئوالن قضایی جلسات مکرر
گذاشتیم که داشتیم به ساز و کاری می رسیدیم و همین االن هم در
حال پیگیری هستیم که تک تک افراد بیایند و وکالت بدهند .بخش
حقوقی ما این مساله را به جدیت پیگیری می کند که اگر کنسرتی
لغو شود ،ضرر و زیان مادی آن را چه کسی باید جبران کند.
نوربخش گفت :این مشــکالت بجز فریــاد زدن نیاز به یک
سری ســازوکارهای قانونی دارند .اگر کنسرتی در شهرستانی لغو
شود آن شرکت برگزار کننده ممکن است همه سرمایه اش را برای
تبلیغات بگذارد و اگر برنامه ای لغو شــود جواب آن برنامه گذار که
ضرر مالی داده است را چه کسی باید بدهد؟
انتظارات از خانه باید واقع بینانه باشد
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :حاال عده ای می گویند خانه
موســیقی چه کاری کرده اســت؟ وقتی رئیس جمهور در نشست
خبری دیروزشــان آنطور موضع گیری مــی کنند و موضع وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی را هم همه ما می دانیم و عمال وزارت
ارشــاد می گوید در این اتفاقات کار زیادی نتوانستیم انجام دهیم.
حاال خانه موسیقی چه کاری می تواند بکند؟
وی افزود :باید انتظارات ما واقع بینانه باشد .غیر از این است که
می توانیم اعتراض کنیم و در کنار دولت پیگیر این مسائل باشیم؟
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باید بیشتر از همه پاسخگوی آن ضرر و زیان ها باشیم .واقعا بعضی
از این کنسل شدن کنسرت ها زندگی فردی را زیر و رو می کند.
نوربخش درباره جلســات نقد عملکرد خانه موســیقی گفت:
تماسی با سازمان فرهنگی و هنری داشتم و تنها مطلبی را عنوان
کردم این بود که وقتی قرار است جلسه نقدی برگزار شود ،نماینده
خانه هم مایل است حضور پیدا کند .آنها هم گفتند که خواست ما
منطقی است و عجیب است که آن جلسه قرار است به آن صورت
برگزار شــود .ما اعالم کردیم که دوست داریم حضور پیدا کنیم و
باید هم حضور پیدا کنیم و قاعده نقد این است که طرفین صحبت
می کنند و افکار عمومی قضاوت کنند.

راهکاری دموکراتیک است.
نوربخش در ادامه گفت :در آن جلسه نقد  15ساله عملکرد موسیقی،
مسائلی مطرح شده که در رسانه ها نیامده و فایل صوتی را هم در اختیار
ما نگذاشتند زیرا فکر می کردند بهتر است آن حرفها رسانه ای نشود.
مدیرعامل خانه موســیقی درخصوص شــبهاتی که پیرامون
اساسنامه خانه موسیقی مطرح می شود گفت :وقتی همه حرف های
یک منتقد چه زمانی که اینجا بود چه زمانی که از اینجا رفته همین
چیزهــا بود .همه حرف های ایشــان در اینجا صرف این حرف ها
می شــد که این بند اساسنامه یا کلمه چرا اینطور شد .موضوع این
است که کارکرد اینها درموسیقی چقدر تاثیرات دارد .درست است
که باید مشکالت اساسنامه ای حل شود ،سازکار دموکراسی باشد
و به اساسنامه عمل شــود .ولی نباید فقط به لغت ها توجه کنیم،
مشکالت موسیقی فقط اینها نیست.

هجمه ها علیه خانه موسیقی را پیش بینی می کردیم
وی افزود :هجمه ای راه افتاد که گفتند خانه موسیقی از طریق
البــی گری ها چــه کرده اند .البته قابل پیــش بینی بود که چنین
مســائلی راه می افتد .آنچه ما کردیم و همه ماجرا همین بود .بعد از
آنکه آن جلسه کنسل شد ،باز هم با یکی از برگزار کنندگان صحبت
کردم و خواســتم جلسه بطور مشترک برگزار شود و حتی گفتم که
در هر تاریخ و در هر چند جلسه که باشد ،من شرکت خواهم داشت.
نوربخش گفت :بعد به من اعالم کردند که بعضی از دوستان
حاضر نیســتند که با حضور شما در جلسه مشترک شرکت کنند و
همیــن نکته آن نظر اولیه ما را تقویت کردچرا که اگر مســاله ای
پشــت پرده این نقد ها وجود ندارد نباید کسی بگوید که من مایل
نیستم طرف مقابل هم در نقد حضور داشته باشد.
وی درباره اظهار نظر یکی از منتقدان خانه موســیقی گفت:
یکی از این آقایان جمله درخشانی را گفتند که الزم است فالسفه
قرن در موردش صحبت کنند و اصال تز دکترا بشود .این دوست ما
گفته اند «هیچ آدم غیر دموکراتیکی حق ندارد از مواهب دموکراسی
بهره ببرد» .دیکتاتورهای عالم هم تا بحال اینطور حرف نزده اند.

پروسه تغییرات اساسنامه طوالنی است
نوربخــش گفت :وقتی یک اساســنامه از مجمع عمومی که
اصالح شده ،تا زمانی که به دبیرخانه موسسات فرهنگی در وزارت
ارشاد تایید شــود و نامه ثبت شرکت ها بگیرد پروسه ای دارد که
کوتاه هم نیست .ما در زمانی داریم این مسائل را تحلیل می کنیم
که این زمان کمترین تعامل را با وزارت ارشاد داشتیم و زمانی بود
که نهاد های مشابه ما دچار دهها مسائل اینچنینی در وزارت ارشاد
بودند .زمانی که نامه از وزارت ارشاد برای ثبت شرکت ها فرستاده
می شود ،همان مبدا قانونی کار و مستند می شود.
وی افزود :ما در همان زمان خودش این اساسنامه را به وزارت
ارشــاد دادیم .ممکن است دوباره از ارشــاد بگوید باید به امضای
مجمع برســد و چند بار این پروسه تجدید شود .در ثبت شرکت ها
هم ممکن اســت به یک کلمه ایراد بگیرند و االن هم کامپیوتری
شــده و دیگر نمی توانیم خودمان برویــم و توضیح بدهیم و این
پروسه ماه ها طول می کشد.

یک جریان سازماندهی شده پشت پرده نقد خانه
موسیقی است
مدیر عامل خانه موسیقی گفت :ما گفتیم فایل صوتی این برنامه
را به ما بدهید .بعد برگزار کننده جلسه گفتند که این برنامه فایل صوتی
ندارد! این نکات نمی تواند همگی اتفاقی باشــد افکار عمومی بدانند
که اینها حکایت از یک جریان سازماندهی شده دارد و آنها دنبال کار
خودشان هستند و به دنبال امور صنفی هنرمندان موسیقی  .البته بعضی
از رسانه ها هم از این جریان حمایت می کنند.
وی افزود :در زمانی که به قول استاد حسین علیزاده ،بیشتر از همیشه
نیاز به همدلی میان هنرمندان موسیقی داریم ،زیبنده نیست که اینچنین
به یک نهاد با حرف های واهی بتازیم .بســیاری از این حرفها سندیت
ندارد و با خیال خودشان آمارهایی می دهند و حرف های بیهوده می زنند.
منیت ها سرچشمه می گیرد
نوربخش گفت :خیلی از مسائل از ّ
و همان مثال معروف اســت که «دیگی که برای من نجوشد.»...
خیلی ها مســاله شان اصال موسیقی نیست .مساله شان این است
که چرا فالنی هســت ولی من نیســتم .این هــم راهکار دارد که
شماره هفدهم -بهار 94

در اساســنامه اجازه انحالل خانه موســیقی را به
ارشاد ندادیم
نوربخش گفت :در اساســنامه ما استقالل خانه موسیقی حفظ
شده اســت و وزارت ارشــاد اجازه انحالل این نهادها را ندارد .به
همیــن دلیل اتفاقاتی که برای خانه ســینما افتاد ،وزارت ارشــاد
نتوانست خانه سینما را منحل کند.
وی افزود :در زمان گذشــته که دوستان گفتند  44مورد اصالح
اساسنامه داشتیم ،بندی را وزارت ارشاد قرار داده بود که وقتی اساسنامه
برای اصالح برده می شــد این بند در آن گنجانده می شد که اجازه
انحالل نهاد را به دولت می داد .دوستان ما در هیئت مدیره و شورای
عالی نظرشان این بود که نباید این کار را انجام دهیم .به همین دلیل
که خیلی مهم بود که تاخیری انجام شد و بعد هم انجام شد که مبدا
قانونی ما است .کجای این تاریخ قانونی مشکل دارد که آقایان جلسه
گذاشتند و می گویند ما خودمان را بر مسند قدرت گذاشته ایم.
نوربخش در توضیح اساســنامه که چند ماه روی سایت خانه
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موســیقی نبود گفت :اساسنامه ای که ما داده ایم باید ثبت قانونی
شــود و اساسنامه ای هم قبال وجود داشــته است .بین این مساله
یک اختالفی وجود دارد .یا چون ما به اساســنامه قبلی عمل نمی
کنیم و اگر اساســنامه جدید را بگذاریم جرم است و هنوز به ثبت
شرکت ها نرفته است و این یک بالتکلیفی است .بخاطر اختالف
اساسنامه را روی سایت نگذاشتیم.
وی افزود :ما دیگر مجبور شــدیم همیــن چیزی که االن روی
سایت هســت را منتشــر کنیم که حد اقل آن دو مورد اصالح شده
دو ســال هیئت مدیره به چهار سال و تعداد افراد کانون ها در مجمع
عمومی از  3نفر به  5نفر را همه بدانند .در اساسنامه ما همه اصالحات
صورت گرفته و منتظر ثبت جدید آن هستیم .همین است که میگویم
بدون هیچ اطالعی حرف می زنند .اگر هر کدام از دوستان این مساله
را سوال می کردند برایشان توضیح میدادیم.

مقابل آنها ایستادم که برای خانه موسیقی کتاب بخریم .شما مگر
می توانید یک تنه بایســتید؟ مگر یک نفر در یک جمع که هر نفر
یک رای دارد چقدر می تواند قدرت تصمیم گیری داشــته باشد؟
اگر همه موافق نبودند مگر می توانستید بایستید؟
افتخار می کنیم که برای یک نهاد ساختمان خریدیم
مدیر عامل خانه موسیقی درخصوص خریدن ساختمان جدید خانه
موسیقی و انتقادات وارده به این موضوع گفت :آیا باید به یک نهادی
که برای خودش ســاختمان می خرد ایراد گرفت؟ حرفهای بیمبنا
همین است دیگر که می گویند ساختمان  10طبقه خریدیم .ساختمان
 10طبقه ما کجاست؟ ما ساختمان خریدهایم اما  10طبقه نیست.
نوربخش افزود :یک ساختمان عاریتی در خیابان صبای جنوبی
داشــتیم که آپارتمانی در یک پاساژ بود و در شان هنرمندان نبود .هر
سال هم به ما اخطار تخلیه می دادند .یک بار هم اثاثیه خانه موسیقی
را به خیابان ریختند .ما به فکر تجمیع ساختمان ها افتادیم که ساختمان
خیابان فاطمی که االن در آن هســتیم را بین هفت تا هشت میلیارد
فروختیم و یک ساختمان بزرگتر حوالی میدان فاطمی خریدیم که واحد
بیمه و عضویت چند ماه است در آنجا مستقر هستند.

دوره فعالیت شورای عالی هم از دو سال به چهار
سال تغییر یافت
نوربخش در مورد دوره فعالیت شــورای عالی خانه موسیقی
گفت :در اساسنامه قبلی دوره فعالیت شورای عالی  3سال بود که
آن را هم به چهارســال تغییر دادیم .این نکته را باید یاد آور شود
که شــورای عالی خانه موسیقی سمت اجرایی ندارد و خال شورای
عالی در شــش ماه و یکسال مشــکلی برای خانه موسیقی بوجود
نمی آورد .شورای عالی ناظران و مشاوران ما هستند .در اساسنامه
خانه موسیقی شورای عالی سمت قانونی ندارد .بندی در اساسنامه
وجود داشــت که شورای عالی باید عضویت ها را تایید می کرد و
همین آقای فاطمی گفتند ما در اینجا شورای نگهبان نمی خواهیم
و شورای عالی فقط باید مشورتی باشد و آن بند هم جزو همان 44
بندی است که تغییر دادند .االن هم در مرحله ثبت است.
نوربخش در مورد مســاله دستمزد ها گفت :برخی موضوعات
خنده دار است و نباید به آن وارد شد .االن حقوق یک کارمند معمولی
چقدر اســت و اگر یک نفر مدیر باشــد چقدر باید حقوق بگیرد؟ آن
رقمی هم که به عنوان دستمزد اعالم شد قطعا صحیح نیست.

ملک خانه موسیقی ارث پدری هیچکس نیست
وی افزود :اصال اگر چند ملک هم بخریم مگر ارث پدری ما
است؟ ملک متعلق به خانه موسیقی است .مگر ملک خریدن برای
یک نهاد ایرادی دارد؟ این باید برای یک نهاد افتخار باشــد .چند
صنف هنری در این مملکت هنوز یک اتاق ندارند.
نوربخش در ادامه در خصوص کانون صدابرداران که در جلسه
نقد و بررســی مطرح شد گفت :تشــکیل کانون صدابرداران در
هیئت مدیره تصویب شــده بود تا ساز و کار آن به تشکیل مجمع
عمومی برسد پروســه ای زمانبری دارد .در آن زمان هنوز مجمع
عمومی شان تشکیل نشده بود.
هیئت مدیره کانون سازسازان کنار گذاشته شدند
مدیرعامل خانه موســیقی درباره مساله کانون سازسازان گفت:
مواردی اســت که نمــی خواهیم کامال وارد جزئیات شــویم .کانون
سازســازان تخلفات عدیده ای داشته اند .طبق اساسنامه نظر شورای
داوری الزم االجرا است .شورای داوری اعالم کرد که یک عضو هیئت
مدیره متخلف است و باید کنار گذاشته شود .آن مساله هم مساله کلی
آنها بود و آن شخص نماینده آنها بود .آنها بر خالف اساسنامه زیر بار
حکم داوری نرفتند و ما مجبور شدیم کل هیئت مدیره کانون را کنار
گذاشتیم .افراد دیگری را آوردیم که همگی از پیشکسوتان این حرفه
هستند و االن هم تمام روند صنفی ،عضویت و بیمه سازندگان ساز در
حال انجام است و هیچ وقت مختل نشده است.
نوربخش در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به حمایت
خانه موسیقی از یک کاندیدای خاص در انتخابات ریاست جمهوری
گفت :من قسم جالله می خورم که خانه موسیقی از کسی حمایت
نکرد و خانه موسیقی چنین مصوبه ای نداشت.

تناقض در حرف های منتقدان دیده شد
نوربخــش درباره صحبت های ضد و نقیضی که در جلســه
نقد خانه موســیقی مطرح شد گفت :این دوستان یکبار گفته اند ما
دموکراتیک هســتیم و خودمان دیگر کاندیدا نشدیم .یک بار هم
گفته اند ما به اعتراض اســتعفا دادیم و رفتیم .این سخنان ضد و
نقیض در صحبت های دو نفر دیده شد.
مدیرعامل خانه موسیقی افزود :آقای ساسان فاطمی گفتند که
ما باید اســتعفا دهیم تا با ما در یک جلسه بنشینند .این حرف خودش
دموکراتیک نیست .ایشان خودشان را امام فرض کردند و ما را شاپور
بختیار! و جالب است که ایشان از ساز و کار دموکراتیک حرف می زنند.
نوربخش در واکنش به برخی ســخنان مطرح شــده درباره
کتابخانــه خانه موســیقی گفت :گفته اند ســه میلیون بن کتاب
داشــته اند و می خواستند بین خودشان تقسیم کنند و من یک تنه
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مساله انتخابات یک مساله ملی است نه سیاسی
بعضی از اعضای هیئت مدیره خانه موســیقی از آقای قالیباف
حمایت کردند که سه نفر نیز حمایت نکردند .اسناد و اطالعیه های
مربوط به انتخابات و موضع بیطرفی خانه هم به صورت شــفاف و
روشــن در سایت قرار دارد و درست نیست که بعد از دوسال که از
یک مســاله میگذرد قضاوت کنیم که در آن مقطع نگرانی ما چه
بود و برای چه آن کار را انجام دادیم .مســاله انتخابات یک مساله
ملی است نه سیاسی ،ما کار سیاسی نکردیم.
شرط اول شــعبه خانه موسیقی داشتن یک مکان
مستقل است
مدیرعامل خانه موسیقی در مورد مبحث شعب خانه موسیقی
گفت :تمام شــعبی که برای خانه موسیقی برقرار کرده بودند غیر
قانونی بود .مثال به یک آموزشگاه موسیقی در یک شهر اجازه داده
بودند که شعبه خانه موسیقی در آنجا دایر شود .به این چیز ها توجه
نشده بود .نمی توان یک نهاد را به نفع یک نفر مصادره کرد .شرط
اول شعبه خانه موسیقی داشتن یک مکان مستقل است.

این اســت که هر عضوی که در موعــد مقرر پولی نمی دهد باید
به او اخطار داده شــود و اگر پولی نپرداخت باید اخراج شود چون
به پروژه زیان وارد می شــود .ما این کار را نکردیم چون هنرمند
بودند و همکار ما بودند .پروســه طوالنی شد و به مقطع تحریم
هــا برخوردیم که دالر چند برابر شــد .گفتند که این قرارداد باید
تکملــه بخــورد و  30درصد افزایش قیمت داریــم .برخی اعضا
گفتند ما یک ریال هم بیشتر نمی دهیم.

نظارت بر آموزشــگاه ها جزو وظایــف ذاتی خانه
موسیقی است
نوربخش در باره مســاله نظارت بر آموزشگاه ها گفت :بحث
نظــارت بر آموزشــگاه ها از اواخــر دولت نهم از خانه موســیقی
گرفته شــد نه اینکه ما رهایش کردیم .کارشناسی آموزشگاه های
موســیقی در اینجا انجام می شد و بعد ارشــاد دولت قبلی گفتند
اجازه کارشناسی را به خانه موسیقی نمی دهیم.سیاست دولت قبل
تعامل با صنــف نبود در آن زمان ما خیلی هــم اعتراض کردیم.
االن تفاهم نامه خانه موســیقی با مرکز گســترش آموزش هنری
نوشته شده و از ماه بعد دوباره این نظارت دارد به خانه موسیقی بر
می گردد .این نظارت جزو وظایف ذاتی خانه موسیقی است.

 43نفر از اعضای تعاونی مســکن آپارتمانشان را
تحویل گرفتند
وی افزود :به داوری اتاق تعاون رفتیم که آقایان قبول نکردند.
بارها بازرسین و حسابرسان رسمی آمده و نظرشان را اعالم کردند
و خیلی داوری های دیگر که اســنادش همه موجود است .تا االن
هم این پرونده باز اســت .تا االن هم  43نفر کلید آپارتمانشان را
تحویل گرفتند و بقیه هم از سوی تعاونی اخراج شدند.
نوربخش گفت :عضویت در تعاونی مسکن  30هزار تومان است
نه 30میلیون تومان 30 .میلیون تومان برای همین پروژه داده شده
است و چون شکایت کرده اند ،دیگر پروسه قضایی دارد و قاضی باید
حکم دهد و پول به صندوق دولت برود و پول هایشان را پس بگیرند.

تعاونی مسکن جزو شفاف ترین موضوعات خانه
موسیقی است
مدیرعامل خانه موسیقی در باره مسائل تعاونی مسکن اعضای
خانه موســیقی گفت :تعاونی مسکن جزو شفافترین موضوعات
خانه موســیقی است ،تعاونی خانه موسیقی تابع قانون تعاون است.
تعاونی یک نهاد مســتقل است و یک تشکل جدا از خانه موسیقی
است و از نظر تشکیالتی به خانه موسیقی ندارد .هیچ الزامی برای
این نیســت که بازرس آن باید عضو خانه موســیقی باشد .ما یک
پروژه ای را در اشــتراک با انجمن صنفــی روزنامه نگاران تعریف
کردیم و آنها زمینی را بدون اینکه از ما وجهی بگیرند به این پروژه
اختصاص دادند و ما را در آن شریک کردند.
نوربخش افزود :قرار دادی هم که در تعاونی مســکن خانه
موســیقی وجود دارد ،قرار داد تیپ تعاونی است و همه تعاونی ها
همیــن قرارداد را دارند و طبق قانون همه جا الزم االجراســت.
قرار بود با یک مبلغی کمتر از دو ســال تمام شود .قانون تعاونی

بارها گفته ام در خانه موســیقی تریبون آزاد برای
اعضا داریم
نوربخش در بخش پایانی سخنانش گفت :همه حرف هایی که
گفته می شود همه حقیقت نیست .ما در خانه موسیقی نشست ماهیانه
داریم و برای حضور به کســی کارت ورود نمی دهیم و ورود کســی
راکنترل نمی کنیم .تریبون آزاد برای نقد گذاشته ایم .صدها بار خودم
گفتم که تریبون خانه موسیقی آزاد است و این سخن ترجیع بند حرف
هایم شده است .خود آقای روشن روان دو سال پیش در اینجا سخن
گفتند .ولی اگر می گوییم که از قیافه یک نفر خوشم نمی آید و دیگر
خانه من نیست ،دیگر این درست نیست .باید دموکراتیک عمل کنیم.
کسی جلوی دوستان را نگرفته و میتوانند بیایند.
در آخرین لحظاتی که فصلنامه برای چاپ ارسال می شد پاسخ
عده ای از اهالی موسیقی به سخنان مدیرعامل در نشست رسانه ای
به خانه موسیقی ارسال شــد که در سایت این نهاد منتشر و قابل
مشاهده است.
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نق
بی
چ
ن گاهیکواتههبمفهوم«ساقیانهم»و ل ند تاز
مثنوی«محیطاعظم»بیدل

بابک خضرائی*

«ساقىنامه منظومهاى اســت مستقل كه شاعر در آن ساقى
را مورد خطــاب قرار مىدهد و به بهانة خواســتن باده ،مكنونات
خاطــر خود را دربارة ناپايــدارى دنيا ،رهايى از خــود ،ناهنجارى
روزگار و مذمت زاهدان ريايى آشــكار مىكند و در ضمن بيان اين
مطالــب كلمات حكمتآميز و مضامين عرفانى نيز بر آن مىافزايد
و خواننده را به دريافت [و غنیمتشــمردن] دم اندرز مىدهد .در
ميان اين شعرها بيشتر اوقات مغنى هم مورد خطاب قرار مىگيرد
و شــاعر از او مىخواهد كه ســاز بگيرد و نغمــهاى بنوازد كه به
اين بخش از ساقینامهها ،مغنىنامه نيز گفتهاند» (گلچين معانى،
ص1؛ کیانی ،ذیل مدخل).
ساقینامهها بيشتر در قالب مثنوى و در بحر متقارب مثمن
مقصور يا محذوف (فعولن فعولن فعولن فعل) ســروده شده و این
نظر وجود دارد که رعایت این قالب و وزن ،برای آنکه منظومهای
ساقینامه خوانده شــود ،شرط اساسی است (مؤتمن ،ص )236اما
ســاقىنامههایی در قالبها و بحرهاى ديگر نيز سروده شده است؛
چنانکه فخرالدين عراقى (متوفى  )688در ترجيعبندی ،با این بیت
ترجیع« :در میکده میکشم ســبویی /باشد که بیابم از تو بویی»،
در ابیات متعدد ســاقی را مورد خطاب قرار میدهد (مانند این بیت
ســاقی! بده آب زندگانی /پیش آر حیات جاودانی) که نهتنها قالب
این منظومه مثنوی نیســت ،که وزن آن هم وزن متقارب نیست
و بــه وزن لیلی و مجنون نظامی (مفعول مفاعلن فعولن) اســت.
بااینهمه باید توجه داشــت که همة ابیاتی را که خطاب به ساقی
سروده شده (مانند برخی رباعیات خیام) ساقینامه خوانده نمیشود،
زیرا این ابیات پیوســتگی ندارند و منظومهای را شــکل نمیدهند
(کیانی ،همان).
گفته شده «برخی ابیاتی که فردوسى در بىاعتبارى اين جهان
و نكوهش آن ســروده است و توصيفى كه از مجالس بزم و طرب
دارد ،اگرچه در آن خطاب به ســاقى و مطرب كمتر ديده مىشود،
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سرمشــق ساقىنامهسرايان بعدى بوده است» بااینهمه باید توجه
داشــت که برخی از ابیاتی ازایندست که به فردوسی نسبت داده
شده در نسخ معتبر شاهنامه نیامده است (کیانی ،همان).
از فخرالديــن اســعد گرگانى (متوفى در حــدود  )450ابیات
پراکندهای خطاب به ساقى (بيا ساقى آن آب آتش فروغ /كه از دل
برد زنگ وز جان ُوروغ) و مغنى (مغنى بيا و بيار آن سرود /كه ريزم
ز هر ديده صد زندهرود) به دست آمده است (انجوی شيرازى ،ج،1
ص 1175ـ  .)1176ظاهراً فخرالدين اسعد گرگانی منظومهاى در
قالب مثنوى و به بحر متقارب ســروده بوده كه در ابتداى حكايات
آن بیتهایی خطاب به ســاقى و مغنى بوده است (محجوب ،ص
)79؛ این منظومة از دست رفته را بايد نخستين ساقىنامه دانست
(کیانی ،همان).
نظامــى (متوفى  )605در بخشهای متعددی از شــرفنامه
(بخشــی از مثنوی اسكندرنامه) ابیاتی را در آغاز داستانها خطاب
به ساقی آورده است؛ مانند این بیت« :بیا ساقی آن ارغوانی شراب
 /به من ده که تا مست گردم خراب» که بعید نیست او در سرودن
این ابیات ،که در بحر متقارب و به قالب مثنوی است ،از فخرالدین
اسعد گرگانی تأثیر گرفته باشد .شاعران پس از نظامی ،و احتما ًال به
تقلید از او ،منظومههای متعددی در قالب مثنوی و در بحر متقارب
ســرودند که در آن ابیاتی خطاب به ساقی میتوان یافت؛ ازجمله
اميرخســرو دهلوى (متوفى  ،)725در آيينة اســكندرى ،خواجوى
كرمانى (متوفى  786ق) در مثنوى هماى و همايون ،عبدالرحمان
جامى (متوفــى  898ق) در خردنامة اســكندرى و راجى كرمانى
(متوفى 1261ق) در حملة حيدرى .نیز «در دورة صفوى به ســبب
اهميت و تعداد زياد ســاقىنامهها ،مجموعههايى از آنها به دست
داده شــد .عبدالنبى فخرالزمانى (زنده در 1041ق) در سال 1028
نزديك به  50ساقىنامه را به همراه شرح احوال سرايندة هريك در
تذكرهاى بهنام ميخانه گرد آورد كه احمد گلچين معانى تكملهاى
بــر آن افزود و آن را تذكرة پيمانه ناميد كه تعداد  62ســاقىنامه
در آن جمعآورى شده اســت» (کیانی ،همان) .در میان این همه
ساقینامه ،به نظر میرسد ســاقىنامهای که حافظ سروده است،
امروزه معروفترین ساقینامه نزد ایرانیان باشد.
اما منظومهای که در اینجا ابیات بیشتری از آن نقل خواهد
شد ،دور ششــم مثنوی «محیط اعظم» از عبدالقادر بیدل دهلوی
(متوفی  1133ق) است .بهویژه در بخشی از آن با عنوان «خطاب

به مطرب» (بیدل دهلوی ،ص  203ـ  )205اصطالحات موسیقی
متعددی آمده اســت از جملة این ابیات :مغنی کنون وقت جوش و
نواست /که بنیاد هستی به دوش صداست //بمال از ره لطف گوش
رباب /مبادا شود نغمه پامال خواب //کلید در دل به مضراب ده /به
ناخن ازین رشته یک تاب ده //تغافلگر حال بیدل مباش /ز آهنگ
این پرده غافل مباش //همه ســازها محو کار دلاند /همه پردهها
پردهدار دلاند //اگر بر مقام تأمل زنی /به شور دو عالم تغافل زنی.
نیــز در ادامه ،ابیاتی را در «صفت» ســازهای قانون ،دف،
طنبور ،نی ،و چنگ آورده است؛ مث ً
ال در صفت قانون :بیا ساقی آن
ساغر دلنواز /که دارد خطش تار قانون راز //ز آهنگ قانون بگیرم
شــگون /ز قانون خاموشی آیم برون //ز شکل مثلث موالید ذوق/
طربگاه صد عشرتستان ذوق.
چند بیت در صفت دف :بیا مطرب ،ای شوخی راز دل /خروش
جنون پردة ساز دل //غبار رهت نور عرفان ما /هجوم خیالت چراغان
ما  //که در ساز عشرت شتابی کنیم /شب خود ز دف ماهتابی کنیم//
مهی برتراشیم از ساز دف /به مهتاب غلتیم از آواز دف.

منابع:

کیانی ،علی« ،ساقینامه» ،دانشنامة جهان اسالم ،زیرچاپ.
ميرجمالالدين حسينبن فخرالدين حسن انجوشيرازى ،فرهنگ جهانگيرى ،چاپ رحيم عفيفى ،مشهد .1351
عبدالقادر بيدل دهلوى ،محیط اعظم ،به تصحیح و تحشیة یوسفعلی میرشکاک ،تهران.1370 ،
احمد گلچينمعانى ،تذكرة پيمانه ،مشهد .1359
محمدجعفر محجوب« ،ساقىنامه مغنىنامه» ،سخن ،ش  ،119ارديبهشت .1339
زينالعابدين مؤتمن ،شعر و ادب فارسى ،تهران .1364
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کم
نشست مشترک یسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی رد خاهن موسیقی
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سند مو ی هب ور ی عا ی ا الب ر ی ی رود
جلسه مشترک کمیســیون هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی و هیات
مدیره خانه موسیقی فروردین ماه سال جاری در محل خانه موسیقی برگزار شد.

جلسه مشترک کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب
فرهنگی و هیات مدیره خانه موســیقی فروردین در خانه موسیقی
برگزار شد.محمد حســین ایمانی خوشخو(رییس کمیسیون هنر و
معماری شــورای عالی انقالب فرهنگی) در این جلسه با قدردانی
از خانه موسیقی گفت :خانه موسیقی یک اندیشکده موسیقی است
که دغدغه حفاظت از اصل موســیقی را دارد و فعالیت های صنفی
نیز انجام می دهد اما جایگاه خانه موســیقی هنوز به طور کامل و
جامع تعریف و تبیین نشــده است و می بایست زمینه های حضور
و نقش خانه موســیقی در حوزه های گوناگون مســایل موسیقی
بیشتر شود.
ایمانــی خوشــخو با اشــاره به ضــرورت وحــدت رویه و
سیاستگذاری واحد در هنر گفت :بزرگترین مساله هنر عدم وحدت
رویه و سیاســتگذاری واحد است که پیامدهایی را برای هنر دارد.
نهادها و دستگاههای متعددی در حیطه هنر تصمیم گیری می کنند
و تشــتت تصمیم گیری و گاهی نگرش های سیاسی مانع توسعه
هنر می شود .کشــور ما از لحاظ منابع در حیطه هنر غنی است و
زمینه توســعه هنر وجود دارد اما در استفاده از این منابع و تبدیل
آنها به محصول هنری ضعف داریم.
رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی
ادامه داد :کمیســیون هنر و معماری به دنبال آن است تا به ایجاد
وحدت رویه در سیاســتگذاری هنر کمک نماید .در رشــته های
گوناگون هنر دستورالعمل و مصوبه از سوی نهاد عالی وجود ندارد
و فقط مصوبه ای در حوزه تئاتر مربوط به ســال ها پیش اســت.
بنابراین کمیســیون هنر و معماری شورا تهیه سندهای موسیقی،

تئاتر ،معماری و ســینما با نظر هنرمندان و متخصصان هر رشته
را در اولویــت برنامه های خود قرار داد و امیدواریم تا پایان ســال
جاری اسناد این رشته های هنری نهایی و در شورای عالی انقالب
فرهنگی مصوب شود.
ایمانی خوشــخو افزود :ســند موســیقی با نظر هنرمندان و
صاحبنظران تهیه شــده اســت و امیدواریم در آینــده نزدیک در
شــورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شود .این سند یک نقطه
شروع اســت تا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه فرهنگی
مصوبه ای در زمینه موســیقی و صیانت از اصل موســیقی داشته
باشد و نهادها و دســتگاههای متعدد هنری بر اساس این مصوبه
برنامه ریزی کنند.
رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی
خاطرنشــان کرد :کارگروههای تخصصی در کمیسیون با حضور
صاحبنظران هر رشته هنری از جمله موسیقی تشکیل می شود که
مسایل هنری را بررسی می کنند.
ایمانی خوشخو با اشاره به مسایل موسیقی در سال  93گفت:
متاسفانه وضعیت موسیقی در سال گذشته مناسب نبود و امیدواریم
در ســال جاری با تدبیر مدیران و مسووالن و همیاری هنرمندان
وضعیت مناسبی را در موسیقی داشته باشیم.
رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی
با اشــاره به طرح راه اندازی دانشگاه هنرهای اصیل و ملی استاد
محمود فرشــچیان گفت :استاد فرشچیان از سال ها پیش دغدغه
داشت که مرکزی برای آموزش هنرهای ایرانی و ملی که در حال
فراموشــی است راه اندازی شود که کمیسیون هنر و معماری شورا
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این موضــوع را در وزارت علوم ،تحقیقات و فنــاوری دنبال کرد
و طرح دانشــگاه تهیه شــد و به تایید و تصویب شــورا رسید که
اساســنامه آن نیز به زودی ابالغ می شود .در این دانشگاه حفظ و
آموزش آواها و نواهای محلی و ملی نيزدیده شده است.
حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی) در ادامه این
جلســه گفت :با توجه به اینکه به نمایندگی از خانه موســیقی در
جلسات کمیســیون هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی
حضور دارم مشــخص است که شورا دغدغه موســیقی را دارد و
یکی از فعالیت های کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب
فرهنگی تهیه ســند موسیقی است و موارد و اتفاقات روز موسیقی
نیز در کمیسیون مطرح می شود.
نوربخش در ادامه گفت :متاســفانه وضعیت موسیقی در سال
گذشته نامناسب بود و مسایل برای موسیقی پیش آمد و اعتراضاتی
نیز به این وضعیت در خانه موسیقی انجام شد
مدیر عامل خانه موســیقی افزود :یکی از مســایل موسیقی،
رسانه اســت ،در دوران شکوفایی موسیقی ،هنرمندان توسط رادیو
معرفی شــدند اما امروز صدا و سیما کمتر به موسیقی اصیل توجه
دارد و می بایســت که در زمینه موسیقی مذاکرات جدی با صدا و
سیما داشته باشیم
داریوش پیرنیاکان(دبیر و سخنگوی خانه موسیقی) نیز در این
جلسه گفت :در سند موســیقی که در کمیسیون هنر و معماری با
نظر تعدادری از هنرمندان و صاحبنظران موســیقی تهیه شده همه
جوانب دیده شده است و اگر درباره این سند تصمیم گیری جمعی
شــود و در شــورای عالی انقالب فرهنگی که مصوبات آن قانون
است ،تصویب شود کار مهمی انجام خواهد شد.
دکتر حسن ریاحی در این جلسه گفت :متاسفانه برنامه تدوین
شده ای در حوزه موســیقی نداریم و با وجود اینکه در دانشگاه ها
تالش شــده و فارغ التحصیالن توانمندی در حوزه موسیقی داریم
اما برنامه ای برای آنها نداریم .مساله اصلی در حوزه موسیقی این
است که جوانان از موسیقی ملی دور شده اند که البته این موضوع
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فقط در کشور ما نیست.
ریاحی افزود :طرحی را برای تشــکیل کانون موســیقیدانان
جوان پیشــنهاد کرده ایم تا جوانان به موسیقی ملی و نواحی توجه
کنند و آثاری را تولید کنند که امیدواریم با حمایت نهادها این طرح
اجرایی شود.
محمد ســریر(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) با اشاره به
مسایل موسیقی گفت :مسایل موسیقی در کشور ما چند جانبه است
که باید به جنبه های مختلف آن پرداخت .بخشی از مسایل مربوط
به مسووالن فرهنگی است که با توجه به شرایط نمی توانند برنامه
بلند مدت برای موســیقی داشته باشند .بخشی از مسایل در حوزه
هنرمندان اســت که ما شخصیت های موســیقی را که به عنوان
هنرمند شکل گرفتند و شاخصه فرهنگ موسیقی هستند از دست
می دهیم و جایگزینی برای آنها نداریم و امروز ما نوازنده داریم اما
شخصیت موسیقی شکل نمی گیرد ،در حالی که در موسیقی ملی
شخصیت ها هســتند که به موسیقی هویت می دهند .اینکه ساز
نباید دیده شــود یکی از گرفتاری ها و مسایل موسیقی در کشور
ماست که باید برای این مشکل راه حلی پیدا شود.
زیداهلل طلوعی (عضو هیئت مدیره خانه موســیقی) نیز در این
نشست گفت :با توجه به وضعیت موسیقی در کشور ما و مشکالتی
که وجود دارد می بایســت افراد متخصــص با بحث و گفت و گو
موســیقی را از آفت های سیاســی دور کنند .مسایل دیگری مانند
مشکالت معیشــتی و کاری هنرمندان ،آموزش موسیقی ،معافیت
های مالیاتی در حوزه موســیقی وجــود دارد که باید به آنها توجه
جدی شود.
نصراهلل ناصح پور(عضو هیئت مدیره خانه موسیقی) در ادامه
جلســه گفت :سال  93بدترین سال برای موســیقی بود که افراد
غیر مســوول و کسانی که موســیقی را نمی شناسند مانع اجرای
موســیقی شــددند در حالی که برنامه ها مجوز وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی را داشتند .امیدورایم امسال آرامش بیشتری در حوزه
موسیقی شاهد باشیم.
داوود گنجه ای(عضو شورای عالی و قائم مقام خانه موسیقی)
نیز در این جلسه مطالبی را درباه مسایل موسیقی بیان کرد.
در این جلسه آقایان حسن بلخاری ،محمدرضا جعفری جلوه،
غالمرضا اسالمی ،رحمت امینی ،امیر اسماعیل آذر ،مجتبی آقایی،
حســین پارســایی ،محمد خزایی و محمدعلی خبری از اعضای
کمیســیون هنر و معماری شــورای عالی انقالب فرهنگی حضور
داشتند و نظرات خود را درباره مسایل موسیقی بیان کردند.
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سیری رد آاثر و احوال حاج آاق محمد مجرد اریانی 1274 - 1351

نام اصلیاش محمد مجرد ،نام پدرش حاج علی ،نام مادرش فاطمه
و شناســنامهاش (به شــمارة  )1816صادره از روسیه بود .هنگامی که
این خانوادة ایرانیتبار از ایروان به ایران مهاجرت کردند و در تهران به
تجارت مشغول شدند ،محمد پسوند ایرانی را به نام خود افزود.
او در نوجوانی شــاگرد میرزا عبداهلل شــد و در این راه تا جایی
پیشــرفت کرد که در کتب تاریخ موســیقی مکرر اقوال او اســتناد
میشود .وی سهتار را به زیبایی مینواخت و از معدود آثار بهجامانده
از ایشان ،این نکته هویدا است .نیز او بود که برومند را تشویق کرد
یک دوره ردیف میــرزا عبداهلل را نزد خلیفه کالس او ،اســماعیل
قهرمانــی ،کار کند .این ردیــف به روایت اســماعیل قهرمانی در
منــزل حاج آقا محمد به ضبط رســید که نوار ریــل آن هماکنون
نــزد خواهرزاده برومند اســت .تالش حاج آقا محمــد برای حفظ
ردیف جناب میرزا حســینقلی باعث شــد تا در منزل آقای هودهای
با دعــوت از فخامالدوله بهزادی ردیف جناب میرزا حســینقلی به
روایت فخامالدوله بهزادی به ضبط برســد .از آثار بهجامانده از حاج
آقا محمد مقاله «چغانه» (چاپ شده در مقدمة کتاب آموزش تمبک
به کوشش حسین تهرانی و دیگران) است .حاج آقا محمد از جوانی
به جمعآوری سازهای نفیس عالقه نشان میداد و برای این سازها
به تشخیص خود اسمی روی آنها میگذاشت .از جمله پس از فوت
درویشخان در آذرماه  1305ش حاج آقا محمد همة سازهایش را از
دختر درویشخان خرید .از وضعیت کنونی برخی از سازهای حاجآقا
محمد این اطالعات در دست است:
 .1ســهتار دست درویشخان ،ساخت استاد فرجاهلل که اسپهبد
نامید ،این سهتار بعدها به نورعلی برومند رسید و پس از فوت برومند
هماکنون نزد خانواده مهدی کمالیان است.
 .2تمبکی که به دست دکتر صفوت رسید و ایشان ضرب را از
طریق مهدی کمالیــان به ناصر فرهنگفر فروخت و هماکنون نزد
فرزند ایشان است.
 .3سنتوری از آقای عبدالرسولی خریده بود که سرگذشت جالب
آن از حوصله این مطلب خارج است .این سنتور ساخت زادور بوده و
هماکنون نزد جناب مجید کیانی است.
 .4سه عدد سهتار ساخت حاج طاهر به نامهای مسکین ،محک
و تهمتن که مدتی دســت اســتاد صبا بود و هماکنون در مجموعه
سازهای زندهیاد محمدرضا لطفی است.
 .5ســهتاری ســاخت محمدخان صفا که تزئیناتی با شاخ روی
کاسه انجام شده بود این سهتار بعدها به دست حسین علیزاده و بعداً
به دســت مرحوم چایچی در اصفهان رسید .پس از درگذشت مرحوم
چایچی اطالع دقیقی از سرنوشت این سهتار در دست نیست.

منابع و مأخذ:

بهروز مبصری ،گفتهها و ناگفتهها ،خاطرات مهدی کمالیان ،نشر نی.1381 ،

* بهروز مبصری

 .6تاری مشکی رنگ ســاخت استاد فرجاهلل ،به نام یاقوت که
بعدها به نورعلی برومند رســید و در ســال  1354آن را به زندهیاد
محمدرضا لطفی فروخت.
 .7کمانچهای ســاخت کریمخان یا کرمخان (شبیه ساز مرحوم
اســتاد بهاری) که بعدها در مجموعه ســازهای زندهیاد محمدرضا
لطفی قرار گرفت.
 .8سهتاری از چوب فوفل ساخت شخصی به نام سازگار؛ کاسة
آن یک تکه و نامش هم فوفل بود .این ســهتار بهواســطة مهدی
کمالیان هدیه شد به جناب محمدرضا شجریان.
 .9قدیمترین سهتاری که در مجموعة سازهای حاج آقا محمد
قرار داشت ،سهتاری بود معروف به کار مراغه که ساخت ارامنة آنجا
و ظاهراَ مربوط به دوران قبل از قاجاریه اســت .این ســاز به دست
خواهرزاده حاج آقا محمد به نام سید جالل تهرانی رسید .او پس از
انقالب در پاریس درگذشــت و از سرنوشت این سهتار اطالعی در
دست نیست.
 .10یک ســهتار ســاخت یحیی بود که نامش با یحیی تارساز
یکی اســت؛ اما قبل از او میزیسته اســت و مربوط به اوایل دوره
قاجاریه است این سهتار به دست دکتر داریوش صفوت رسید.
 .11یک ســهتار ساخت استاد فرج اهلل به نام قلندر که ساز دست
منتظمالحکما بود و به این دلیل نامش را قلندر گذاشته بودند که مانند
خرقه قلندران وصله وصله بود؛ به این ترتیب که یک تکه چوب توت بود
و یک تکه گردو و این تکهها مساوی و موازی هم نبودند و این تکهها
را بغل هم گذاشته صاف کرده بودند.این کار در قدیم که ابزار مثل امروز
نبود ،کاری دشوار بوده است .این سهتار بعدها به دست نورعلی برومند
رسید و هماکنون نزد خواهرزادهاش محمد برومند است.
از آثــار بهجامانده از حاجآقا محمد میتوان به چند نوار ریل که در
مرکز حفظ و اشاعه ضبط شده و در آن سهتار نواخته یاد کرد؛ این ضبط
به همراه آواز محمود کریمی و در راستپنجگاه است .گن ایچی تسوگه،
موسیقیشناس ژاپنی ،نیز با او مصاحبهای کرده که در فصلنامة موسیقی
ماهور (شــمارة )1393 ،64به چاپ رسیده است .از جمله کسانیکه با
او همنشــین بودهاند میتوان از عبــداهلل دوامی ،محمود کریمی ،علی
تجویدی ،فرامرز پایور ،دکتر داریوش صفوت نام برد.
حاج آقا محمد ایرانی مجرد در آذرماه  1349درگذشت .وصیت کرده
بود که وی را در نجف اشرف به خاک سپارند اما در آن روزگار روابط ایران
و عراق رو به تیرگی گذاشــت و مرزها بسته شد .پیکرش را در ابنبابویه
تهران به امانت گذاشتند اما پس از گذشت دو سال و سه ماه به دلیل بسته
بودن مرز ایران و عراق ســرانجام پیکرش را در بهمنماه  1351ش در
بهشتزهرا (قطعه  ،6ردیف  ،186شماره  )12به خاک سپردند.

مصاحبه با مهدی کمالیان.1373 ،
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گاهی گذرا هب ماجرااهی اخیر

دقتنمان هچ می گویند ،مخالفان هچ می خواهند

مقدمه:
اینکه انتقاد چیست و منتقد کیست در اینجا نیاز به طرح و تعریفی دوباره ندارد؛ فرض را بر
این می گذاریم که خوانندگان این فصلنامه تعریف جامع و دقیقی از شــرایط نقد و منتقد را
بلدند و به خوبی می دانند که خاســتگاه نقد از کجاست و هدف منتقد از بیان نقد چیست و
روش های صحیح و اصولی برای رسیدن به نتیجه مثبت کدام است.
با این مقدمه کوتاه به شرح ماجرای نقد خانه در فصل بهارمی پردازیم:

آغاز ماجرا
اوایل خرداد ماه در برخی رســانه ها بویژه در یکی دو رسانه
خاص اعالم شد که تشکلی به نام «گفتمان ضرب اصول» در سه
جلســه می خواهد عملکرد پانزده ســاله خانه موسیقی را نقد کند.
در ایــن خبر کوتاه آمده بود که نقد با حضور آقایان روشــن روان،
محمدسعید شــریفیان (هردو از مدیرعامالن اسبق خانه موسیقی)
و ساســان فاطمی (عضو سابق هیات مدیره خانه) در فرهنگسرای
ارســباران برگزار می شــود.همچنین در این خبر آمده بود که در
جلسه نخست ،منتقدان ،در جلســه دوم ،مسئوالن خانه موسیقی
و در جلسه ســوم طرفین یعنی منتقدان و مسئوالن با هم شرکت
خواهند کرد.
انتشــار این خبرچند پرسش و ابهام جدی ایجاد کرد؛ اول
اینکــه در باره مشــخصات اعضای «گفتمــان ضرب اصول»
و خاســتگاه آنهــا و دیگر ویژگی های مربوط به این تشــکل
نوظهــور در هیچ جایی توضیحی ارائه نشــد؛ گویی این جمع
نامرئی تشــکلی مخفی اســت وبایــد محرمانه بمانــد؛ (بعدا
هویــت آنها معلوم شــد) دوم اینکه برای اجــرای این برنامه
کــه علی القاعــده نیمی از طراحی آنها مربــوط به خانه بود با
مســئوالن خانه موســیقی در خصوص تاریخ و نحوه برگزاری
و انتخاب محل و دیگر مســائل مربوط هیچ هماهنگی صورت
نگرفتــه بود؛ به عبارت دیگــر هیچگونه حــق انتخابی برای
طرف مقابل قائل نشده بودند.
واما مهمتــر از همه ،عنوان کلی و ابهــام برانگیز برنامه
بــود؛ یعنی «نقد عملکرد پانزده ســاله»! برای تصویر بهتراین
برنامــه ریزی نقد و درک عمق ماجرا فرض کنید بی مقدمه در
رســانه ها عده ای اعالم کنند می خواهنــد نقد عملکرد پانزده
ساله دولت را برگزار کنند ،حال کدام دولت،کدام رئیس دولت
وکــدام موضوع و برنامه ...بماند /تو خود حدیث مفصل بخوان
از این مجمل!
شماره هفدهم -بهار 94

قلب حقیقت
در پی انتشــار ایــن خبر و با توجه به محــل برگزاری که از
زیرمجموعه های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بود و
با گفت و گوها و پرس و جوهایی که متعاقبا از سوی مراکز مختلف
از جمله خود ســازمان به عمل آمد مدیرعامل خانه موسیقی اعالم
کرد خانه از نقد اســتقبال می کند اما نقــدی که با رعایت اصول
بیطرفی و با حضور طرفین برگزار شــود زیرا ممکن است سخنانی
مطرح شود که امکان شنیدن پاسخ آن برای مخاطب همانروز پدید
نیاید وقس علیهذا ...بعدا یکی از مســئوالن ضرب اصول نیز قبول
کرد تا ســه نفر از مســئوالن خانه هم در نخستین جلسه شرکت
کنند و مســئوالن ســازمان نیز این درخواست را منطقی دانسته و
درخواســت تعویق جلسه نخســت و برگزاری جلسه توامان را به
فرهنگسرای ارســباران اعالم کردند اما به ناگهان اعالم شد این
نشست در فرهنگسرا لغو شده است!
از ســوی دوستان چنین القا شد که با فشار خانه موسیقی جلسه
نقد لغو شده است در حالی که حقیقت ماجرا چنین نبود و به گفته خود
مسئول برگزاری ،یکی ازخود منتقدان با نشست مشترک مخالف بوده
و علی رغم اعالم خبر ،از ابتدا نیز قرار شــرکت نداشته است! (یعنی از
آغاز اعالم اینکه جلسه سوم با حضور طرفین خواهد بود واقعیت نداشته
است) جالب اینکه بعدا هم به صراحت این موضوع اعالم شد و منتقد
مذکور صراحتا اعالم کرد که در صورتی حاضر به نشســت مشترک
خواهد بود که اول اعضای هیات مدیره خانه استعفا بدهند! اما این باور
غلط باز از سوی این دوســتان ضرب اصول وعلی الخصوص همان
یکی دو رسانه خاص که معرف همه اهالی فرهنگ است استمرار یافت
و چنین شایع کردند که خانه با اعمال فشارموجب لغو جلسه نقد شده و
مخالف شرکت در نشست مشترک است.
به هرحال جلســه نقد بدون توجه به خواســت منطقی اهالی
فرهنگ و اعضای هیات مدیره در محل دیگری برگزار شد (اینجا
دیگر فشــار خانه موسیقی قدرت الزم را برای لغو نداشت!) در این
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جلســه آقایان با مجری گری جناب مهدوی(مدیراسبق موسیقی
حوزه هنری) در محیطی کامال یکســویه به طرح انتقادات خویش
پرداختند که بخشــی از ســخنان به صورت گزینشی در رسانه ها
منعکس شد و پاسخ آنها نیز در نشست خبری مدیرعامل خانه داده
شد( .در همین فصلنامه آمده است).

نتوانســته آنگونه که باید و شــاید به هنرمندان ارزشمند و بزرگی
چون فرهنگ شــریف خدمات رسانی شایسته داشته باشد ولی در
حد توان خود سعی وافر داشته است و خود استاد شریف هم مطلع
هســتند اما شان و جایگاه و مرتبه این اساتید به گونه ای است که
نهاد خانه موسیقی هیچگاه به خود اجازه نشر خدمات ناچیزخود را
نمی دهد.اما متاســفانه قضاوت های بی پایه  ،آبرو بری و تهمت
و افتراو ...گویی این روزها برای بعضی ها که هدف وسیله شان را
توجیه می کند چون آب خوردن شده است!

قوه قضائیه حالل موضوع تعاونی مسکن
یکــی از محورهای اصلی انتقادات در این نشســت موضوع
تعاونی مســکن خانه بوده اســت بدون اینکــه وارد جزئیات این
موضوع شویم فقط باید در یک جمله گفت به دالیل عدیده تعاونی
مســکن در همه نهادها و سازمان ها متاســفانه مناقشه برانگیز و
مشــکل زا اســت و خود آقایان هیات مدیره هم بارها رسما و در
مجامع مختلف به اشتباه خود در ورود به این مساله اذعان کرده اند
اما بــه هرعلتی این اختالفات بروز کرده اســت؛ از قضا مجریان
تعاونی مسکن(انجمن روزنامه نگاران) هم از جانب یکی از همین
منتقدان دو آتشه معرفی شده و تا کنون هم مورد تائید ایشان بوده
و هست ....اما به هرصورت مشکالت و سوءتفاهماتی رخ داده و هر
کــدام از طرفین خود را حق به جانب می دانند ،طبیعتا قضاوت در
این شرایط کار بســیار دشواری است ،خب دستگاه قضایی اساسا
برای رســیدگی به این موارد درست شده است ولذا بستن تهمت و
افترا و بی حرمتی به یکدیگرو به زیر سوال بردن شخصیت هنری
و انسانی اعضا و ...به هیچ وجه پسندیده و وارد نیست.بدیهی است
که این نکته الزم االجرا برای طرفین ماجراست.

دایه های دلسوزتر از مادر
نقش یکی دو رســانه در آتش بیاری معرکه بســیار پر رنگ
بود؛ رســانه هایی که به ظاهر مدعی اند بیش از دیگر رســانه ها
ذوب در والیتند ،در ســالی که از ســوی رهبرمعظم سال همدلی
و همزبانی نامیده شــده خیلی خوب به تکالیفشــان عمل کردند و
بــا تحریف گفته ها و مصاحبه ها،انتقــال جانبدارانه اخبار ،انتقال
گزینشــی سخنان و...در خالف همدلی و همزبانی هنرمندان سعی
بلیغ نموده و رنج فراوان بردند.
عالوه بر اینها حضرات دلســوز هنردر پس پرده با همکاری
و همگامی با مخالفــان فعالیت های صنفی و پراکندن تخم نفاق
ســعی در تضعیف نهاد مدنی و صنفی هنر موسیقی و افتراق بین
هنرمندان پرداختند.شــگفتا که ســابقه برخی از این رسانه ها در
ضدیت با نهادهای مدنی ،هنرموسیقی و بویژه رئیس شورای عالی
خانه موســیقی چون آینه روشــن اســت اما اینک در غم و اندوه
نقاط ضعف خانه موســیقی و با هدف تقویت این نهاد و هنرمندان
موسیقی(تو بخوان مطرب) شب و روز ندارند! شگفتا

دالیل فقدان فایل صوتی
مســئول برگزاری این نشســت در آغاز قــول داده بود فایل
صوتی نشســت را به منظور پاســخگویی خانه موسیقی در اختیار
این نهاد قرار بدهد اما بعد از برگزاری با خلف وعده خویش اظهار
داشــت که این برنامه ضبط نشده است! البته شاید بتوان حق را به
ایشان داد چرا که ممکن اســت مصلحت دوستان در شنیدن کل
مطالب نباشد.

ضعف خانه موسیقی انکارپذیرنیست
اما در این میان اصل نقد و حرف حســاب معلوم نشد که چه
بوده و چیســت! آنقدر فوران احساســات و نفرت پراکنی و مسائل
شــخصی و تهمت ها و الحان سخت و خشن و غیرفرهنگی غالب
بود که کســی نتوانست دو کلمه حرف حســاب از بین این همه
حرف و حدیث ها در یابد؛ این ســخن نافی ضعف ها ،کمبودها و
نقصان های خانه موسیقی نیست اساسا مگر می توان ادعا کرد که
این نهاد هیچ مشکلی نداشته و ندارد؛ خانه موسیقی از آغاز تشکیل
تا کنون با موانع و ســختی های بیشماری دست و پنجه نرم کرده
است و قطعا با این توان و امکانات هرگز پاسخگوی خواست های
بحق اعضا نبوده ودر این شــکی نیست اما ایا نباید در حد امکانات
و توانایی های این نهاد انتظارات را بیان داشت؟
بله قطعا نمی توان گفت کــه همه چیز بر وفق مراد همگان
است خیر این نهاد هم نقاط ضعف وقوت فراوانی داشته و دارد و نه
تنهــا هیات مدیره و مدیرعامل فعلی به آن اذعان دارند بلکه بارها
اعالم شده است اعضا مشارکت بیشتری بکنند و به صحنه بیایند تا
نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت قوی تر شود.اما انصافا چه نکات و
مطالب متقن و مستندی در این نشست ها مطرح شده که متناسب
با این همه جنجال ها باشــد؟ غالبا مطالب کلی و یا نکاتی در باره

وقتی هدف وسیله را توجیه می کند
بســیار غم انگیزاست؛ وقتی هدف وسیله را توجیه می کند...
یکــی دیگر از حاضران به هر انگیزه و هر دلیلی (که البته برخی ها
از جمله استاد فرهنگ شریف انگیزه را «خودنمایی «عنوان کردند)
برای تخریب یک نهاد صنفی آبروی اســتاد بی بدیل موسیقی و
نوازنده برجسته تار،جناب فرهنگ شریف را وسیله کردند؛ شخصی
در این جمع با بیان اینکه اســتاد شریف هزینه درمان ندارد و خانه
موســیقی هیچ کاری برای ایشــان نکرده است مجبور به فروش
ســازش شــده اســت!ادعایی که به مدد شــبکه های خبری به
طرفه العینی آبروی استاد را در سراسر گیتی به باد داد!
تقریبا همگان می دانند که خانه موســیقی با توجه به مضایق
موجود و نداشــتن ردیف بودجه و هزار و یک دلیل دیگر که همان
اعضــای اصلی منتقد بهتــر از همه به این موارد آشــنایی دارند
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اساسنامه که در پاسخ مدیرعامل خانه به تشریح آمده است.آیا واقعا
مسائل و ادعاها در حد این همه جار و جنجال ها بود؟ البته قضاوت
با ناظران بی طرف و نهایتا با افکار عمومی است.

نیازهای اعضا نیســت و باید از بین بروند؛چه ایرادی دارد این هم
نظری است و باید با گفتگو و تعامل به راه حل درست تری رسید.
همگان در طرح نظرات خود به شــرط رعایت قواعد اصولی ازادند
اما نکته ظریف و باریک همین جاســت که نباید این دســته را به
عنوان منتقد معرفی کرد زیرا که منتقد یک نهاد در حقیقت طرفدار
ودغدغه دار آن نهاد است و هرگز تیشه به ریشه آن نهاد نمی زند.

چند نمونه از نقدها
ناگفته نماند در این میان ســخنان و ادعاهایی مطرح شد که
واقعا تاســف آور و از فرط تاسف شــاید بتوان گفت خنده آور بود؛
مثال حقوق مدیرعامل یا معاون اجرایی فالن تومان اســت و این
زیاد اســت...اگر یک نفر باشد بهتر است...شما ببینید نقد موسیقی
و نهاد صنفی به چه جاهایی رسیده است،مثال شما بخواهید دولت
یا ســازمان و نهادی را نقد کنید بفرمائید که چرا دوتا معاون و سه
رئیس دفتر بهتر است حقوق ســه منشی را بدهیم به یک منشی
که بهتر کار می کند! حاال جالب تر اینجاســت که اتفاقا این سخن
از طرف کسی مطرح می شود که  !...بهتر است فعال بماند تابعد.
و یا اینکه یک وانت کتاب در خانه موجود بوده و از سرنوشت
آن اطالعی در دست نیست ! خب اینکه کاری نداشت قبال سوال
می کردید به شما با سند زنده توضیح داده می شد.
ویا اینکه یکی دیگر از حضرات خانه موسیقی را به سیاسی کاری
متهم و اظهار داشــته که این نهاد از اقای قالیباف در زمان انتخابات
ریاســت جمهوری حمایت کرده اســت و بالفاصله از سوی همان
رســانه های دلسوز اصرار و اصرار و اصرار که خانه موسیقی این کار
را کرده است ...بارها به این ادعا پاسخ داده شده از جمله در نشست
اخیر اقای نوربخش...یکبار دیگر باید گفت و نوشت که اخبار صریح
و روشــناش در سایت و در همان ایام منتشر شده و هم اینک قابل
جســتجو و دسترسی اســت .در آنجا به صراحت تاکید شد که خانه
موســیقی از هیچیک از نامزدها حمایت نمــی کند وفقط چهار نفر
از اعضــای هیات مدیره به عنوان شــخص حقیقی و نه حقوقی از
آقای قالیباف حمایت کردند .در همان زمان هم یکی از خبرگزاریها
همین اشتباه را مرتکب شد و بعد از نامه خانه موسیقی خبر را اصالح
کرد /اما مگر می شود کسی که خودش را به خواب زده بیدار کرد؟

مخلص کالم
دوســتان عزیز موضوع خیلی ســاده اســت؛ خانه موسیقی
به عنوان یک نهاد مدنی پویا در هشــت ســال گذشــته بویژه در
دولت قبــل و در توفان های بالخیز با درایت و اقتدار و با زحمات
بسیاری از اعضا جانانه ایستادگی و از آن شرایط سخت به ظرافت
عبورکرد؛در بزنگاه های تاریخی با انتشــار اطالعیه ها و بیانیه ها
از حقوق هنرمندان و همصنفان با شجاعت تمام حمایت نمود؛ در
مقابل برخی رســانه هایی که رئیس شورای عالی را وطن فروش
خواند ایســتاد و جانانه دفاع کرد و به هر طریقی با ایثار و زحمات
فراوان موفق به توســعه فضا و مکان مناسب شد به طوری که در
بین دیگر اصناف و نهادها به عنوان یکی از مقتدرترین اصناف قد
علم کرده اســت و در مقابل اجحاف ها و تهدید ها و تحدیدها با
اجماع هنرمندان و تشکیل کمپین حمایت از موسیقی چهره ای بی
ســابقه از اتحاد و همدلی هنرمندان به نمایش گذاشت و حال این
چهره شده است همان قضیه معروف دشمن طاووس!
این برجســتگی و تشخص را همین هنرمندان به قولی «پیر»
و به زعم جامعه قدرشناس« ،پیشکسوتان» خبره به دست آوردند و
اینها بودند که به این نهاد اعتبار،اقتدار و احترام بخشیدند نه بالعکس.
در پایان باید به جد حساب منتقدان واقعی را که همانا دلسوزان
این نهاد هســتند از بقیه جدا کرد.برای این دسته که به اهمیت و
جایگاه تشــکل صنفی پی برده اند احترام عمیق قائل بود و قدرآنها
را باید شناخت؛چرا که وقت و عمر شریف خود را می گذارند تا این
نهاد به اصالح برسد و با طرح انتقادات بجا و سازنده خود درحقیقت
یاری رسان و حامی خانه موسیقی و به عبارتی خانه خود هستند.اما
در پشــت آنها هستند دیگر افرادی که با نیات مختلف ولی با یک
هدف واحد یعنی تخریب و تضعیف خانه موســیقی و هیات مدیره
آن بر شاخ نشسته بن می برند و دست اتحاد به یکدیگر داده اند.
و جا دارد یک توصیه نیزبه دوســتانی شــود که اعتراضشان
حضور مســتمر اعضای فعلــی هیات مدیره و هدفشــان ورود و
ســکانداری نهاد خانه موســیقی اســت.با توجه به ساختار موجود
دوستان نازنین،رســیدن به این هدف راه خودش را دارد؛ پایبندی
به دموکراسی وشرکت در انتخابات؛ همه اعضای متقاضی باید در
مجامع شــرکت کنند و رای بیاورند و با افتخار جانشــین رفتگان
بشوند؛ به عبارتی بجا آوردن رسم گردن نهادن به دموکراسی ...با
جار جنجال و متهم کردن دیگران به استبداد و دیکتاتوری و تهدید
و فشــار و تهمت و هتاکی به پشــتوانه یکی دو رسانه خاص که
نمی توان دیگران را از صحنه به در کرد و خود جایگاهی شایســته
به دست آورد! آیا می توان؟

ضرورت مرزبندی بین منتقدان
همانطور که در مقدمه این مطلب آمد منتقد شــرایطی دارد،
او پایبند به کلیه مســائل اخالقی اســت و هرگز دروغ نمی گوید،
سخنان و مطالبش را در کمال احترام به طرف مقابل ارائه می کند،
برای گفته هایش استدالل منطقی می آورد ،هدفش اصالح امور و
تعالی اســت و نه تخریب و تضعیف طرف مقابل و هیچگاه مسائل
و اختالفات شخصی را در طرح انتقاداتش دخالت نمی دهد.با این
تفاســیر باید ارزیابی کرد که تا چه حد خانه موسیقی منتقد واقعی
و متعهد به این شــرایط داشته است؛ در غیر این صورت باید گفت
این نهاد با عده ای مخالف و نه منتقد روبه رو اســت.البته این هم
در دنیــای آزاد امروز که همه حق ســخن و گفتار و ارائه نظریات
خویش را دارند کامال پذیرفته شده است.
عده ای اساســا اعتقادی به نهاد مدنی و ساختار دموکراتیک
نداشته و معتقدند که اینگونه مراکز در شرایط فعلی ایران جوابگوی
شماره هفدهم -بهار 94
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اخبـار
چکناوریان در ســخنانی به بررسی ویژگی های فردی و همچنین
آثار این هنرمند پرداخت.
ســپس لوریس چکناوریان پشت تریبون قرار گرفت و درباره
روند شکل گیری این اپرا گفت :من از کودکی با اشعار فردوسی در
زورخانه آشــنا شدم و بعد از آن همیشه به داستان رستم و سهراب
عالقه داشــتم .در تمام سال های فعالیتم دوست داشتم این اپرا را
بنویسم.
وی افزود :پس از آنکه بــه اتریش رفتم و کارل ارف با کارم
آشــنا شــد کمک هزینه ای برای من فراهم کرد و من کار روی
اپرای رســتم و ســهراب را آغاز کردم .موســیقی زورخانهای و
موســیقی که در دستههای عزاداری ماه محرم نواخته میشود ،دو
منبع الهام در تصنیف موسیقی اپرای رستم و سهراب بودند.
چکناوریان گفت :ســاخت این اپرا  25سال زمان برد و بعد از
نوشتن آن  15سال نزد خودم باقی مانده بود تا درنهایت در تهران
به روی صحنه رفت.
این آهنگساز همچنین درباره ادای اشعار در اپرا گفت :در اپرا
چون تمرکز بر روی موســیقی است مثل تاتر ادای کلمات مفهوم
نیست چون قرار است احساسات از طریق موسیقی بیان شود بنابر
این اشــعار در این اپرا ممکن است مفهوم نباشد .ضمن اینکه این
اشــعار توسط افرادی خوانده شده که فارســی زبان هم نیستند و
بسیاری از حروف فارسی را نمی توانند ادا کنند.
پــس از این ســخنان فیلم اپرای «رســتم و ســهراب» به
آهنگسازی و رهبری لوریس چکناوریان پخش شد.

یازدهمین دوره کالسهای صدابرداری آغاز شد

ترم اول یازدهمین دوره کالسهای صدابرداری خانه موسیقی
از  11خردادماه در ساختمان شماره  1آغاز شد.
جلســه توجیهی آغاز دور یازدهم کالس هــای صدابرداری
روزچهارشــنبه بــا حضور دانشــجویان برگزار شــد و سوســن
بخشــایش(عضو هیئت مدیره کانون صدابــرداران) در مورد نحوه
برگزاری کالس ها نکاتی را مطرح کرد.
تــرم اول ایــن کالس ها بــه مباحث آکوســتیک و الکترو
آکوســتیک اختصاص دارد و ترم دوم این کالس ها نیز کار با نرم
افزارهای کامپیوتری نظیر کیوبیس آموزش داده می شود.
در ترم سوم دانشجویان به استودیو های صدابرداری رفته و کار
عملی در استودیو را فرا می گیرند و در پایان دوره به فارغ التحصیالن
از طرف خانه موسیقی گواهینامه پایان دوره اعطا می شود.
نمایش اپرای «رستم وسهراب» در خانه موسیقی

جلسه هم اندیشی کانون ناشران
با موضوع نشر دیجیتال

جلســه آشــنایی با اپرا به همت کانون خوانندگان کالسیک
 30اردیبهشــت ماه با نمایش اپرای «رســتم و سهراب» ساخته
لوریس چکناوریان و با حضور جمعی از هنرمندان و عالقمندان در
ساختمان شماره 1برگزار شد.
در ابتدای این برنامه نسرین ناصحی(رئیس کانون خوانندگان
کالسیک) ضمن خوش آمد گویی به حضار گفت :چند ماه در اجرای
برنامه های آشنایی با اپرا وقفه افتاد ولی امروز خوشحالیم که این
جلسات با نمایش اپرای رستم و سهراب اثر آقای چکناوریان از سر
گرفته می شود و قرار است این جلسات ادامه پیدا کند.
در ادامــه برنامــه عظیمی نــژاد از عالقمنــدان آثار لوریس

دومین هم اندیشی کانون ناشــران خانه موسیقی با موضوع
بررســی فروش دیجیتال آثار صوتی و آسیب شناسی قراردادهای
فروش دیجیتال  29اردیبهشــت با حضور جمعی از ناشــران در
ساختمان شماره 1برگزار شد.
در ابتدای این نشست رامین صدیقی(رئیس کانون ناشران) به
مســاله عرضه دیجیتال آثار صوتی اشاره کرد و گفت :الزم است
درباره عرضه دیجیتال آثار صوتی جلســات بیشــتری برگزار شود
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تــا همه همکاران آگاهــی الزم را پیدا کنند .نباید از این مســاله
فرار کنیم چون خواه نا خواه تا چند ســال دیگر فروش فیزیکی به
این شــکل امروز وجود نخواهد داشت و فقط محدود به عرضه در
کنسرت ها و مکان های خاص می شود.
وی افزود :کانون ناشــران خانه موســیقی از این پس باید در
زمینــه آموزش حوزه فروش آثار دیجیتال و قراردادهای آن تالش
بیشتری داشته باشد .باید روی این مساله حساسیت داشته باشیم تا
بتوانیم به سواالت همکاران خود در این زمینه پاسخ دهیم.
در این جلسه بابک چمن آرا(سخنگوی کانون ناشران) درباره
مســاله نشــر آثار صوتی در فضای مجازی گفت :موضوع فروش
دیجیتال آثار در سال های اخیر در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته
و بایــد برای ما هم مورد توجه قــرار گیرد .اکثر افرادی که در کار
تهیه ،تولید و نشــر آثار موسیقایی هســتند باید به این نکته واقف
باشــند که اگر می خواهیم در این عرصــه باقی بمانیم ،باید تغییر
کنیم چون ما امروز در شــرایطی قرار داریــم که باید و تحت هر
شرایطی خود را به روز کنیم.
وی افزود :امروز عقد قراردادهــای مالی فروش دیجیتال در
دنیا بســیار مطرح است و باید به آن بیش از اینها توجه کنیم .باید
باور کنیم که ایجاد یک فروشگاه دیجیتالی در عرصه تولید و نشر
آثار موســیقایی ،موضوع بسیار جدی و پراهمیتی است و به عنوان
صاحب اثر باید در این حوزه سهمی داشته باشیم.
چمن آرا در بخشی از سخنانش به مبحث آهنگ های پیشواز
و قرارداد با شرکت های مخابراتی اشاره کرد و گفت :قراردادهای
مربوط به آهنگ های پیشواز در موقعیتی بسیار ناجوانمردانه منعقد
شده اســت .ما در دوره های اول وارد این کار شدیم تا این مساله
باب شــود و کار ها راه بیافتد اما امروز پس از گذشت چند سال و
جا افتادن این موضوع همچنان تنها دو و نیم درصد به ناشر تعلق
می گیرد .بــرای حل این موضوع باید یــک حرکت صنفی انجام
داد و اگر چند ناشــر دیگر قرارداد نبندند شــرکت های مخابراتی
پیشنهادات بهتری به ناشران می دهند.
در ادامه جلســه همچنیــن اردوان جعفریــان ،از اعضای کانون
توضیحاتی در باره برخی شــیوه های فروش دیجیتالی و قرارداد ها در
دیگر کشور ها صحبت کرد و تجربه های خود را با دیگر ناشران در میان
گذاشت و دیگر ناشران هم دیدگاه های خود را در این زمینه بیان کردند.

کنسرت پژوهشی آنســامبل سل با عنوان « رنگ نغمه های
ســرزمینی در موسیقی آکادمیک» اول خردادماه با اجرای آثاری از
موسیقی دانان مشــهور جهان در تاالر پژوهشکده فرهنگ ،هنر و
معماری به روی صحنه رفت.
در این برنامه که به همت خانه موســیقی ایران برگزار شــد،
بهمن مه آبادی (سولیســت ویلن) به همــراه نهال محبی (ویلن)،
ارغوان صباحی و سیامک سلطانعلی زاده (ویوال) ،سارا عبداهلل زاده
و پرنشید شکوهی (پیانو) یه اجرای آثار می پردازند.
پیش از این نیز آنســامبل سل کنسرت هایی را در ارتباط با
موضوعات مختلف از آن جمله ســبک باروک ،رومانتیسم و الیت
برگزار کرده بود.
خانه موسیقی در داخل و خارج از کشور شعبه ای ندارد

نهاد مدنی خانه موســیقی بجز تهران در هیچ شهرستانی در
ایران و یا در خارج از کشور شعبه و نماینده ای ندارد .دفتر مرکزی
نهاد خانه موسیقی در تهران خیابان فاطمی غربی و واحد عضویت
و بیمه آن در میدان فاطمی قرار دارد و در هیچ شهرستانی در حال
حاضر شعبه فعالی ندارد.
الزم به ذکر اســت با توجه به برخی اخبار و شایعات عده ای
بــا ادعای کذب ،خود را نمایندگان خانه موســیقی معرفی کرده و
حتی تالش دارند تا به عنوان نماینده این نهاد در خارج از کشــور
به فعالیت بپردازند.
همچنیــن خانه موســیقی هیچ صفحه ای در شــبکه های
اجتماعی نداشــته و تنها پایگاه اطالع رســانی این نهاد وبسایت
رسمی خانه موسیقی به نشانی  www.iranhmusic.irاست.
در پایان به اطالع می رســاند خانه موسیقی ایران به عنوان تنها
نهاد رسمی،قانونی و به ثبت رسیده در حوزه فعالیت صنفی و تخصصی،
پیگیری برخورد با متخلفان و سوءاســتفاده کنندگان از نام این نهاد را
حق قانونی خود دانسته و با این افراد سودجو برخوردخواهد کرد.

کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل
برگزار شد

مهلت اعضا برای تکمیل پرونده
و برقراری بیمه تمدید شد
اعضایی که تاکنــون برای تکمیل
پرونــده و اخد معرفــی نامه به صندوق
اعتباری هنــر اقدام نکرده انــد تنها تا
تاریخ 31تیر ماه فرصت دارند تا به واحد
بیمه و عضویت خانه موسیقی مراجعه و
شماره هفدهم -بهار 94
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جهت برقراری مجدد بیمه خود اقدام نمایند.
اعضای خانه موســیقی برای صــدور معرفی نامه به صندوق
اعتباری هنر با در دســت داشــتن مــدارک ذیل به ســاختمان
شماره(2واحد بیمه) مراجعه کنند.

موسیقی واریز کنند.
 تحویل فرم شرکت در مسابقه و تحویل به دبیرخانه مسابقهمهلت ارسال آثار:

آثار تا پایان تیر ماه  1394به همراه فرم شــرکت در مسابقه،
پارتیتور و فایل صوتی اثر به دبیرخانه مســابقه واقع خانه موسیقی
در ساختمان فاطمی تحویل گردد.
پس از بررسی وارزیابی توسط داوران شده و طی مراسمی به
سه نفر از برگزیدگان لوح تقدیر و جوایزی اهدا می گردد.
شرکت در این مسابقه برای عموم عالقمندان آزاد است
الزم به توضیح اســت ،فرم شرکت در مسابقه از سایت خانه
موسیقی قابل دانلود است.

مدارک الزم:

-1کارت عضویت خانه موسیقی
-2کپی کارت ملی
-3کپی دفترچه بیمه
همچنین آن دسته از اعضای خانه موسیقی که کارت عضویت
معتبر دارند برای تمدیــد و یا برقراری مجدد بیمه می توانند با در
دست داشتن کارت عضویت و کپی پشت و روی آن مستقیما و در
اسرع وقت به صندوق اعتباری هنر مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است ،تمامی اعضای متقاضی برقراری بیمه باید
پیش از مراجعه حضوری به صندوق اعتباری هنر،ابتدا به ســایت
 http://honarcredit.ir/membershipمراجعه و فرم مربوط
به عضویت را تکمیل کنند.
نشانی ساختمان شماره 2خانه موسیقی(برای افرادی که اعتبار
کارت عضویت آنها منقضی شده) :تهران -میدان فاطمی -خیابان
شــهید گمنام -خیابان جهانمهر -نبش بوعلی غربی -پالک-12
خانه موسیقی ایران -طبقه دوم -واحد بیمه و عضویت
نشــانی صندوق اعتباری هنر (برای اعضایی که کارت معتبر
عضویت دارند) :تهران  -خیابان قائم مقام فراهانی  -کوچه ششم
 -پالک  - 13ساختمان هنر

فراخوان دوساالنه آلبوم برتر موسیقی
خانه موسیقی در نظر سومین دوره معرفی آلبوم برتر موسیقی
(دوساالنه) را در سال جاری برگزار کند .متقاضیان شرکت در این
مســابقات با توجه به شرایط اعالم شده ذیل می توانند آثار خود را
حداکثر تا تاریخ  31تیرماه 1394به دبیرخانه جشــن خانه موسیقی
ارائه کنند.

فراخوان سومین مسابقه آهنگسازی
کانون آهنگسازان خانه موسیقی

آلبوم موسیقی ملی ایران

 -1موسیقی سنتی
 -2موسیقی كالسیك ـ اركســترال (آثاری كه با استفاده از
سازها و فرم های كالسیك ساخته شده است)
این آلبوم ها باید نخستین بار در مقطع زمانی شهریور 1392
تا پانزدهم تیر 1394به صورت رسمی منتشر شده باشد.
نحوه ارسال آثار:
-1مراجعه به سایت خانه موســیقی و تكمیل فرم مربوط به
مسابقه و ارسال پستی به همراه دو نسخه از اثر یاد شده به نشانی
خانه موسیقی.
-2مراجعه حضوری در محل خانه موســیقی و دریافت فرم و
ثبت نام.
الزم به ذکر است بخش رقابتی جشن سال گذشته به معرفی
کتاب برتر در رشته های مختلف اختصاص داشت.
نشــانی :تهران ،خیابان فاطمی غربی ،نرســیده به جمالزاده،
پالک 270
تلفن 66917712 - 66917711:فکس66902146:

فراخوان سومین مســابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان خانه
موسیقی به فرم آکاپال برای آواز چهار صدایی منتشر شد.
موضوع مسابقه:

آهنگسازی به فرم آکاپال برای آواز چهارصدایی بر روی یکی
از رباعیات خیام نیشابوری به انتخاب خود آهنگساز
زمان اثر :بین  3تا  5دقیقه
نحوه شرکت در مسابقه:

 آثار باید به صورت پارتیتور(نت نوشته) ارائه شود. عالقمنــدان جهــت شــرکت در مســابقه بایــد مبلغ300.000ریــال طــی فیــش پرداختی به شــماره حســاب
 106000342002بانــک ملی شــعبه صبا  546بــه نام خانه
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