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موسیقی در تقابل دوجناح

*حمیدرضا عاطفی

با ســال  95وداع می کنیم و سالمی به سال جدید میدهیم ؛
سالها به سرعت سپری میشود ،نسلها میروند و نسل نو میآیند...
ولی زندگی کماکان جاریســت و ارزش زندگی به ماندگاری است و
جاودانگی ...این عمر گرانمایه اســت که صرف میشود ...خوشا به
حال کســانی که عمرشان همه با خیرخواهی و محبت برای خود و
اطرافیان و در مســیری تعالی بشریت صرف شود تا بدین سان نام
نیکی از آنها به یادگار بماند .هرکســی نغمه خود خواند و از صحنه
رود؛صحنه پیوســته به جاســت ،خرم آن نغمه که مردم بسپارند به
یاد»...
سال 1395برای خانه موسیقی سال متفاوتی بود ؛ سال انتخابات
کانونها و در نهایت تعیین هیئت مدیره جدید برای این نهاد صنفی
تخصصی و ســال جدید هم که در آســتانه آن قرار داریم نیز سال
انتخابات است ،اما این بار برای تعیین دولت دوازدهم.
تغییر دولتها ،طبیعتا تغییر رفتارها را به دنبال دارد ؛ قطعا استقرار
دولت جدید و فعالیت قوه مجریه که اداره آن توســط هیئت دولت و
با هدایت رئیس آن که دارای تفکرات و جهان بینی خاصی است در
همه زمینهها از جمله مسائل فرهنگی و هنری تاثیرمیگذارد.اصوال
انتخابات در زندگی همه مردم تاثیرگذار بوده و با تعیین دولت جدید
فراز و فرودهایی برای اقشــار مختلف پدید میآید اما از آنجا که در
عرصــه فرهنگ و هنر هنوز بعد از نزدیک به چهل ســال به جای
ضوابط و قانون و آئین نامههای اجرایی سالیق حاکم است و هنوز
برنامه مدونی برای سیاســتهای فرهنگی بویژه در حوزه موسیقی
وجود ندارد انتخابات برای اهالی فرهنگ وهنر سرنوشــت ساز تر و
مهم تر به نظر میرسد.
در ایــن میان ،نوعی تناقض قابل تامل وجود دارد ؛ در مبارزات
انتخاباتی و در کمپینهای تبلیغاتی در این چند دوره شاهد بوده ایم
کــه در اردوگاه اصالحات و اعتدالیــون که دولت فعلی یعنی دولت
تدبیر و امید نماینده این جناح است در حرف و سیاستگذاری و شعار
طرفدار اهالی فرهنگ و هنر بوده ودولتمردان آن مشــخصا از هنر
موســیقی نام میبرند تا به نوعی تابوی حرمت آن را شکسته و به
صراحت خود را مدافع هنر موسیقی وموسیقیدانان نشان دهند.حتی
در میان دولتمردان و مسئوالن بلند پایه دولت نوازنده توانایی که گاه
به اجرای کنسرت میپردازد و از هنرمندان و نسل نوجوان موسیقی
نیز حمایتهای شایسته دارد مشغول به کار است!
دردوران تبلیغات انتخابات قبلی ،آقای روحانی مشخصا از فخر
آواز و موسیقی ایران اســتاد محمدرضا شجریان به عنوان هنرمند
برجســته و ســفیر شایســته هنر ایران در جهان نام برد اما پس از
پیروزی در انتخابات این فخــر آواز هیچگاه اجازه فعالیت و اجرای

صحنه ای نیافت.البته که این حرف به معنای بی تفاوتی ریاســت
جمهوری به استاد شجریان نیست و همه ما از نزدیک با خبر بوده ایم
که ممانعتها از کجاســت اما صحبت بر سر این است که برخالف
جناح مقابل که هیچگاه از حلیت موســیقی و جایگاه رفیع این هنر
و اقبال مردمی ،ســخنی به میان نیاورده و اساسا اعتقادی هم به آن
ندارد و در تئوری و نظر به شــدت با آن مخالف است ولی هنگامی
که بر کرسی قدرت مینشــیند گویی همه چیز با تسامح و تساهل
مصلحتی به دســت فراموشی سپرده شده و فضا برای فعالیت اهل
موسیقی نســبت به دورههای دیگر خیلی بهتر و بازترودلچسب تر
میشود و ممنوعیتها به حد اقل خودش میرسد.
ایــن بوالعجب یک بام و دو هوا که دقیقا برعکس مانیفســت
و بینش دو جناح سیاســی ایران در دو دهه گذشــته وجود داشته به
خوبی قابل لمس و مهمتر از آن قابل بررسی،آسیب شناسی و نتیجه
گیری است.
کمترین و واضح ترین نتیجه ای که میشود از این روند گرفت،
سیاسی کردن موضوع و مقوله موسیقی به منظورفشار به جناح مقابل
و ناراضی کردن اهل فرهنگ از دولت و وضعیت اجتماعی اســت.به
عبارت دیگر فضای فرهنگی به طور اعم و فعالیتهای موسیقایی به
طور اخص همچون اهرم فشار برای جناح به ظاهر مخالف موسیقی
عمل می کند تا جناح موافق موســیقی را به زانو درآورد و این وسط
اهالی موسیقی هســتند که وجه المصالحه طرفین که نه بلکه وجه
المنازعه دوســتان قرار میگیرد .در این میان اهالی هنر و موسیقی
هستند که تحت شدیدترین فشارها و آسیبها قرار گرفته و همواره
با خسارتهای زیانبار مواجه میشوند.
این شرایط ســخت و طاقت فرسا که حدود چند دهه گریبان
اهالی موســیقی را گرفته اســت باید روزی به پایان برســد و آن
روز امیدواریم که در انتخابات پیش رو که بهار ســال  1396است
طلــوع کند ؛انتخابات دولت دوازدهم فرصت مغتنمی اســت برای
آســیب شناسی این مســائل که در اینجا به اختصار به آنها اشاره
کردم.از همه صاحبنظران،دولتمردان بویژه مسئوالن وزارت ارشاد
،اهالی صنف موســیقیدان،نظریه پردازان و سیاســتگذاران کالن
فرهنگی کشــورانتظار میرود برای حل ریشــه ای این معضل و
پرهیزدادن سیاستمداران برای اســتفاده ابزاری از هنر و موسیقی
در ایــام پیش رو گام بردارند.امیدوارم ســال نــو برای همه مردم
ایران و همه فرهنگمداران و هنرمندان ،ســالی سرشار از موفقیت
و بهروزی باشد.ســال رسیدن به آروزی چهل ساله مردم که همانا
آزادی فعالیت صنفی و هنری در چارچوب قانون برای همه مردان
و زنان ایرانی است...
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یادی از مسافران سال 1395
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نگاهی به نشستهای زمستانه خانه موسیقی

نشست دی ماه اعضا و هنرمندان خانه موسیقی رو  25دیماه
در فرهنگسرای ارســباران برگزار شد .این نشست با استقبال کم
نظیر مخاطبان مواجه شد و در آن گروه های موسیقی در رشته های
مختلف به اجرای برنامه پرداختند.
در ابتــدای برنامه گروه کر به سرپرســتی قدرت اهلل انتظامی
قطعاتی را از موســیقی ملی ایران و همچنین تصنیف های خاطره

انگیز قدیمی اجرا کرد که با استقبال خوب حضار مواجه شد.
برنامه بعدی به دو نوازی تار و تنبک در دســتگاه همایون و
بیات اصفهان اختصاص داشــت که محمد حسین تاجیک (تار) و
مصطفی محرمی (تنبک) در ایــن بخش هنرنمایی کردند .برنامه
با دو نوازی تار و کوزه آرشــام کیانی(تــار) و آرین یزدانی (کوزه)
ادامه یافت و ســپس همنوازی تنبور صیاد محمدی ،و فرزاد بازگیر
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در این نشست کمانچه امیر همتی رونمایی شد

(تنبرو) ،افشین صائب نژاد(دف) به اجرا در آمد.
در ادامه امیر همتی ،ســازنده تنبک و کمانچه در مورد ساخته
اخیرش ،کمانچه با شــکل کاسه ای متفاوت سخنرانی کرد و این
ســاز را معرفی نمود .برنامه بعدی به اجرای آواز به همراهی تار و
تنبک اختصاص داشت .ســپس دوتار نوازی شیوا هوشمند ،هاجر
محمدیان و قاسم رضایی روی صحنه رفت.
این برنامه با دو نوازی تار و تنبک احســان آقایی و شــیرزاد
شریف پایان یافت.

هنری سال به نام «تحلیل ردیف بر اساس نت نویسی ردیف میرزا
عبداهلل» تالیف داریوش طالیی ،قرائت کرد.
برنامه بعدی به دو نوازی تار و تنبک احســان منظمی و سحر
احمدی در دستگاه همایون و قطعاتی از فرهنگ شریف اختصاص
داشت و سپس آقای سپهر به نوازندگی آکاردئون پرداخت.
در ادامه مجری برنامه مصیبت وارده به حسین علیزده (فقدان
بــرادر) و فرزاد طالبی(فقدان مادر) را به ایشــان تســلیت گفت و
همچنین یاد و خاطره شــهدای آتشنشان حادثه پالسکو را گرامی
داشت.
برنامه بعدی به معرفی و رونمایی آلبوم «ســرود تنهایی یک
رهگــذر» اثر وصال عربزاده اختصاص داشــت کــه در ابتدا رضا
مهدوی (مدیر نشــر راوی آذر کیمیا و ناشر اثر) در مورد روند تولید
این آلبوم صحبت هایی ارائه کرد و سپس داریوش پیرنیاکان(استاد
موسیقی و نوازنده پیشکســوت تار و سه تار) در سخنانی کوتاه از
مخاطبان برای شنیدن این اثر دعوت کرد.
ســپس بهروز مبصری عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران
خانه موســیقی مختصــری از تاریخچه ضبط صفحــه در زمان
قاجار را ارائه داد و در ادامه آنســامبل کالســیک باشگاه موسیقی
فرهنگسرای ارسباران سرپرستی وحید افتخار حسینی به اجرای دو
قطعه از گریک و سیبیلیوس پرداخت.
اجرای آواز به همراه پیانو توســط فرزاد قربانی و همســرش
غــزال ناظر فصیحی و همچنین اجرای همنــوازی تنبور و دف و
تنبک توســط جواد عزیزی ،امید ثمری ،میــاد داول پایانبخش
نشست بهمن ماه خانه موسیقی بود.

نشست بهمن ماه با چند پیام تسلیت و تبریک
آخرین نشست ماهانه سال  1395خانه موسیقی عصر روز سی
ام بهمن ماه با اجراهای متنوعی از موسیقی و همچنین معرفی یک
آلبوم در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
با توجه به ترافیک و شــلوغی اســفندماه ،دراین ماه نشست
ماهانه برگزار نشد و نشست بهمن ماه آخرین برنامه مشترک حانه
و فرهنگسرای ارسباران بود که از ابتدای سال  95آغاز شده بود.
به گزارش فصلنامه خانه موســیقی ،در ابتدای نشست بهمن
ماهیانه که با حضور جمع زیادی از هنردوستان و هنرمندان برگزار
شــد ،سینا و ســهیل قادری به اجرای دو نوازی سنتور و تنبک در
دستگاه ماهور و قطعاتی از استاد فرامرز پایور پرداختند.
در ادامه مولوی(مجــری برنامه) متن های جداگانه ای حاوی
پیام تبریک خانه موســیقی را به مناسبت کسب جایزه گرمی برای
آلبوم یویوما که کیهان کلهر نیز درآن آلبوم مشارکت داشته و یک
افتخارجهانی محســوب می شــود و همچنین برای انتخاب کتاب
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گفت وگو با شاملو کاربند (شاملونیا) مدرس و نوازنده ویولن:

یک دنیا سخن یک جهان ساز

درآمد:
شــاملو کاربند مدرسان و نوازندگان پیشکســوت ویولن اســت که چند دهه از عمر گرانمایهاش را بدون هیچ حاشیه و دو از ادعا و
خودنمایی صرف تدوین ،پژوهش ،تالیف و گردآوری ردیفها و قطعات مختلف موسیقی کرده است .چندی پیش در فرصتی که شاملو از
سفر بازگشته بود بعد از تماس تلفنی به محل آموزشگاه ایشان رفتیم و در محیطی ساده و بسیار صمیمی خیلی راحت در کمال فروتنی
و تواضع به سواالت پاسخ داد که نشان از افتادگی و استادی ایشان در موسیقی میداد .به دور از هرگونه تظاهر بسیار روان و صادقانه
به صحبت نشست آنچه میخوانید حاصل آن مصاحبه است.

آن زمان ویلن اســتاد صبا و مهدی خالدی از رادیو پخش میشد و
مــن خیلی تحت تاثیر قرار می گرفتم و چون مادرم عالقه زیاد مرا
به ویلن احســاس کرد با سفارش یکی از آشنایان یک ویلن برای
من خریدند و زیر نظر یک اســتاد محلی به نام بروخیم نت خوانی
و نوازندگــی ویلن را آموختم که از روی مجالت موســیقی که در
آن زمان نت آهنگها را به زیبایی نوشــته بوند و توسط خوانندگان
مشهور اجرا می گردید فرا گرفتم و خیلی به سرعت پیشرفت کردم
که بعد از دو سال در رادیو سنندج ویلن سلو زدم.

از خودتان بگوئید و اینکه چگونه با موسیقی آشنا
شدید.
در اردیبهشــت  1321ش در ســنندج متولد شدم،مادرم قب ً
ال
شــاگرد درویش خان و نی داود بود از  5سالگی آموزش سه تار را
با اینجانب شــروع کرد ولی من ابتدا شاید به خاطر کودکی به این
ســاز عالقه ای به خرج ندادم ولی چون مادرم عالقه داشت سعی
کــردم این را یاد بگیرم تا آن موقع هم ویلــن را ندیده بودم ولی
وقتی صدای آنرا از رادیو می شنیدم برایم خیلی لذت بخش بود در
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در ســال  1336ش برای ادامه تحصیــل و ادامه فراگرفتن
نوازندگی ویلن به تهران آمدم و تابســتان آنسال به کالس درس
اســتاد صبا رفتم که منزلشــان در خیابان ظهیراالسالم بود و این
اســتاد بزرگوار با وجودیکه بیمار بود خیلی بــا تواضع و مهربانانه
با من رفتار کرد در حالیکه خودم اضطراب داشــتم از من خواست
ویلن بزنم تکنیک نداشتم و تکنیک دست چپ و طرز درست آرشه
کشــی را به من یاد داد خیلی بنده را تشــویق کرد و گفت بیمارم
حال مناسبی ندارم .حیف که نمی توانم به شما درس بدهم و یک
نامه نوشت و مرا معرفی کرد به خدمت استاد علی تجویدی و پس
از آن هم چند بار خدمت استاد صبا رسیدم و ایشان را می دیدم و
متاسفانه در آذر ماه همان سال فوت کرد و من نزد استاد تجویدی
تمام ردیف و آثار اســتاد و بزرگان موســیقی و کتابهای روح اهلل
خالقی و ...طی مدت  6ســال از ایشان فرا گرفتم بطوریکه مدتی
هم به عنوان خلیفه کالس دســتیار اســتاد تجویدی بودم .در این
مدت هم وارد دانشگاه تهران رشته شیمی شدم و لیسانس گرفتم.
تئوری و سلفژ را از ســیروس شهردار فرا گرفتم و بعد از گذراندن
دوران ســربازی به عنوان کارشــناس در وزارت بهداری استخدام
شــدم و پس از گذشت  10سال در دوره اول لیسانس آهنگسازی
را از هنرکده موسیقی گرفتم و همزمان با معرفی استاد تجویدی و
اســتاد فخرالدینی به عنوان نوازنده ویلن اول و آهنگساز با ارکستر
بزرگ رادیو و تلویزیون به مدت  4ســال همکاری داشتم که بیش
از  100اثر را با صدای خوانندگان معروف آن دوره اجرا کردم.
اولین آهنگی که ساختید چه بود.
اولین آهنگ من توسط خانم سیمین غانم در اواخر دهه چهل
بنام بهار اجرا شــد و بعد برای خوانندگانی چو سیما ما فیها – سیما
بینا – جناب منتشری و ...آهنگهایی را ساختم.
در هنرکده موســیقی با کدام هنرمندان هم دوره
بودید.
در هنرکده موسیقی که آقای مصطفی کمال پور تراب رئیس
آنجا بود .جناب دهلوی هم بودند با مرحوم مرتضی گرگین زاده –
صدر الدین مهوان – اکبرپور و ...هم دوره بودم.
یکی از کارهای جالب چهار مضراب درویش خان می باشد که
ابتدا اســتاد صبا بطور ســاده آنرا نوشته و سپس توسط اینجانب با
سبکی نو – نت نگاری آن نوشته شده و همان باعث شد که سبکی
نو در ویلن بوجود آید که آثار آن در کتابهایم موجود است.
از شاگردان خود چه کسانی را می توانید نام ببرید.
آقای فرید مرصعی – و ســیامک خواهانی و شــادمهر عقیلی
می باشــند البته شاگردان بســیاری داشــتم و فقط هنوز معروف
نشده اند .شــاگردانم عالوه بر ایرانی نواختن کالسیک غربی هم
می نوازند به علت آنکه خود من سالیان زیاد ویلن کالسیک غربی
کار کردم نزد هویک هوسیان و هراچ ماکولیان و معتقدم نوازندگان
ویلن ایرانی حتم ًا برای اســتحکام انگشتانش باید ویلن کالسیک
غربی هم کار کند.
ساز دست شما ساخت چه کسی است.
چند تا ویلن کار دســت دارم که از ســازندگان بزرگ ایرانی
است .آقایان قنبر مهری – رضا مختاری – اکبری لطف داشتند به
شماره بیست و چهارم -زمستان 95

بنده هدیه کردند.
برای یک مبتدی کدام کتاب آموزشــی را توصیه
می کنید.
به عنوان پایه بهترین اتود آموزشی  4کتاب هنرستان از روح
اهلل خالقی و بعد کتاب پیشــرفته از مهدی مفتاح و سپس کتابهای
ردیف و قطعات ضربی اســتاد صبا می باشــد که مربوط به مراحل
پیشرفته اســت .از آثار اســتاد تجویدی و اینجانب هم می توانند
استفاده کنند.
برای گســترش ویلن ایرانی چه کارهایی انجام
دادید.
ســعی کردم ســبکی نو برای ویلن ایرانی بوجود آورم که از
تکنیک باالتری برخوردار باشد .ردیف کاملی را برای ویلن نوشتم
چون ردیف صبا تعداد گوشــه ها که نوشته شــده کافی نیست و
کتابهایی که از آثار خودم برای ویلن به چاپ رساندم.
شما خودتان ویلن کدام هنرمند را گوش می دهید.
از ویلــن پرویز یاحقی و حبیب اله بدیعی و اســداهلل ملک و
استادم علی تجویدی بسیار خوشــم میاید ولی بیشتر ویلن پرویز
یاحقی روی من اثر می گذارد.
چرا پس از انقالب به ساز ویلن کمتر توجه شد؟
چه ســوال خوبی – برداشت بنده این اســت که متاسفانه در
ســالهای قبل از انقالب در این فیلم ســینمایی و ...مرتب تصاویر
کاباره ها و ...نشــان میدادند که نوازنده ویلن در سطح خیلی خیلی
پائین می نوازد که در اصل حرمت ســاز ویلن را خیلی پائین آوردند
و مردم هم فکر می کردند که ســاز ویلن بــه درد همین مجالس
می خورد در حالیکه ویلن یک ســاز جهانی اســت کــه در تمام
ارکســترهای بزرگ در تمام کشورها اســتفاده می شود ویلن این
امکان را دارد که تمام ردیف ها و گوشه ها را بنوازد و همچنین آثار
کالسیک جهانی را اجرا کند.
بین آرشه ایرانی و آرشه کالسیک چه تفاوت هایی
وجــود و بــرای فراگیری ویلــن نــوازی ایرانی چه
پیشنهادی دارید؟
در کتابم از آرشــه های کالسیک مانند اســتکاتو و سالتاتو و
اسپیکاتو اســتفاده کرده ام .در مقدمه کتابم نوشته ام که مفتخرم
با کمک و همیاری دخترم نســیم شــاملو که خود از موسیقیدانان
می باشــد  75قطعه از آثارم را که در دهه ششم زندگیم ساخته ام
تقدیم هنرمندان بخصوص نوازندگان ویلن بکنم توضیح اینکه در
این قطعات از تلفیق تکنیک از تلفیق تکنیک موســیقی کالسیک
غربی در موســیقی ایرانی اســتفاده نموده ام .لذا توصیه می شود
نوازندگان محترم عالوه بر فراگیری تکنیک های مخصوص ویلن
ایرانی که دارای نکته ها و ریزه کاریهای فراوان می باشــد و باعث
می شــود بتوانند قطعات را به اصطالح شــیرین نوازی کنند باید
چندین سال ویلن کالسیک و کنترتو ویلن های مختلف را بنوازید
تا اجرای قطعات این کتاب آسانتر شود.
آیا شما آرشه دراب را وارد ویلن نوازی کردید.
بله عرض کنم قب ً
ال در ســازهای اصیل ایرانی مانند تار و سه
تار و سازهای مضرابی که شــامل سه مضراب راست چپ راست
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بوده که من در ویلن از آرشــه دراب چپ راست چپ استفاده کرده
ام و بــرای اولین بار قطعه ای با آرشــه دراب به نــام راز و نیاز را
در ماهور ســاختم و در کتاب قطعات چهار مضرابها آنرا نوشــتیم
و عالمت  Dرا انتخاب نمودم و دســتکانه که در موسیقی آوردم با
ســالتاتو دارای حالت خاص ایرانی است که بیانگر صدای تار و سه
تار و حالت آن می باشد.
در مورد آقای بیژن مرتضوی که از برخی آثار شما
و نوازندگان دیگر ویلن در کارهایش اســتفاده کرده
بفرمائید.
وقتی شــخص آثار دیگران را می نوازد الاقل نامی از صاحب
اثر می بایستی ببرد که ایشان اینکار را نکرده آقای مرتضوی شاگرد
جنــاب جهانگیر کامیانی بوده که ایشــان دوســت و همکار بنده
هستند اما گفته است که شاگرد تجویدی بوده ولی آقای تجویدی
به بنده گفته یک روز والدین ایشان آمدند و یک عکس از نوجوانی
ایشان آورده بودند و گفتند که شاگرد شما بوده که استاد تجویدی
فرمودند چنیــن چیزی به خاطر ندارم و با توجــه به اینکه مدتها
دستیار استاد بودم بعداً ایشان از بنده سوال کردند که چنین فردی
را به خاطر داری بنده هم اظهار بی اطالعی کردم .آقای مرتضوی
قطعه ای در چهارگاه با ویلن و ارکستر اجرا نموده که با آن معروف
شــده که ترکیبی از اثر وداع در چهارگاه ســاخته بنده است که در
صفحه  93کتاب طراوت شبنم و قطعه شکایت دل در صفحه  80و
 81کتاب استاد تجویدی می باشد و آنرا به نام خودش اعالم نموده.
استاد تجویدی در کتاب قطعات و چهار مضرابها اثر مشترک بنده و
اســتاد تجویدی صفحه  43و  43استفاده کرده با کمال تأسف بنام
خودش اعالم نموده تاریخ نشر آثار بهترین گواه است.
در حال حاضــر در کجا اقامت دارید و آیا تدریس
هم می کنید؟
بنده  12سال اســت که در کانادا اقامت دارم و سالی یک بار
به ایران میایم در تهران می مانم و در آموزشــگاه موسیقی گلبانگ
شاملو به شاگردان قدیمی درس می دهم.
در کانادا در یکی از کالج ها در شــهر ونکور تدریس می کنم
و شــاگرد خصوصی هم دارم .آخرین کتابم هــم به نام خاطرات
ســبز شامل  75قطعه با ســبک جدید که اخیراً توسط ناشر پارت
منتشر شده در سالهای اخیر تحت تاثیر محیط زیبای سرسبز آنجا
کــه در کنار اقیانوس آرام قــرار دارد گرفتم و امیدوارم مورد توجه
هنردوستان قرار بگیرد.
از سبک های مختلف ویلن نوازی ایرانی بگوئید.
ابتدا سبک استاد صبا که تحت تاثیر حسین خان هنگ آفرین
اســت و نوازندگان کمانچه بوده ولی سبکی با تکنیک کامل برای
ویلن ابداع نمودند –سبک مهدی خالدی که از بهتین شاگردان استاد
صبــا بودند که در عین حال تحت تاثیر صبا بوده -حبیب اهلل بدیعی

و همایون خرم تحت تاثیر آن ســبک بداهه پردازی بودند .ســبک
اســتادم جناب علی تجویدی که یک ســبک خاصی است و سبک
رضا مهجوری که شیرین نوازی ویلن است که حسین خان یاحقی
هم تحت تاثیر ایشــان بوده و سپس سبک پرویز یاحقی که تحت
تاثیر دایی خود حســین یاحقی است اما بسیار گسترده تر و امروزی
تر ســبک اسداهلل ملک که تحت تاثیر شاپور نیاکان و پرویز یاحقی
میباشــد .بخصوص از نظر کوکهای مختلــف و تنوع و آخری هم
سبک خودم است که از ویلن نوازی ایرانی و کالسیک یک عصاره
از یک نسل تلفیقی ویلن نوازی دوره معاصر است .امیدوارم که ویلن
نوازی در ایران روز به روز شاهد کارها و آثار بهتری باشیم.
فهرستی از آثارتان بفرمائید.
-1ردیف کامل ماهور  62گوشه و شور
 57-2گوشه برای ویلن و کمانچه
-3دستگاه نوا روایت میرزا عبداهلل و میرزا حسینقلی
-4چهار مضراب شامل  48قطعه
-5طراوت شبنم شامل  54قطعه
-6پیش درآمد – دو ضربی – چهار مصراب و رنگ
-7کتاب نسیم دل انگیز شامل  24قطعه برای تار و سه تار
-8کتاب خاطرات سبز شــامل  75قطعه جدید برای ویلن و
کمانچه
آثار صوتی – -1مجموعه آثار استاد صبا در یک آلبوم  5کاسته
انتشار 1373
برگزیده ای از آثار بزرگان روح اهلل خالقی
-4مجموعه آثار استاد علی تجویدی به نام مقام های موسیقی
ایرانی آلبوم  11عدد سی دی انتشارات باربد 1393
-5آلبوم جشن گلها از تک نوازی خودم .قطعات پایان جدایی
– خزان عشق – بر بال فرشتگان – چهار مضراب با سبک زنده یاد
امیر بیداریان – پرویز صراف – شبنم شارک
اجازه می خواهم از زندگی شــخصی خود مطلبی
بفرمائید؟
بله خواهش می کنم – عرض کنم ســال  1356با همســرم
ازدواج کردم دو تا دختر به نام شــبنم که دکترای شهرســازی و
لیســانس موســیقی دارد و دیگری نسیم که ایشــان هم دکتری
موســیقی دارد .در پایان باید از همسرم ســپاس و تشکر فراوان
داشته باشم که با فداکاری زحمت فراوان و همکاری با آموزشگاه
گلبانگ در اداره آن و رفاه خانواده اینجانب توانســته ام به فعالیت
در موســیقی بپردازم و در واقع هر چه که هستم مدیون و مرهون
ایشان هستم.
با سپاس تشــکر از اینکه وقت خود را در اختیار
اینجانبان قرار دادید.
بهروز مبصری – جعفر رستمی
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دیدگاههایی در مورد طبقهبندی
در موسیقی کنونی ایران
نظامهــای طبقهبندی ،چه طبقهبندی موضوعات شــناخت
علمی و چــه طبقهبندی موضوعات زندگــی روزمره ،هم بر اثر
عوامــل بیرونی و هم بــر اثر عوامل درونی ،همــواره پویا و در
معرض دگرگونی و نوشــوندگی هســتند .مثال طبقهبندی مواد
غذایی به ارگانیک و غیرارگانیک که عمر آن به بیســت ســال
هم نمیرســد ،نتیجه مســتقیم یک تغییر بیرونی است :نخست
امکانات تازهای برای فرآوری خوراکیجات فراهم شــد ،ســپس
عدهای نســبت به عوارض این تغییر فراوری پرداختند و هشدار
دادند و سرانجام مصرفکنندگان عمال در معرض دو گزینه برای
انتخاب خود قرار گرفتند( .تاثیرگــذاری این نظام طبقهبندی در
ایران مواجه با عصر جهانیشــدگی خالی از طنز نیست :در حالی
ِ
که تقریبا همهی فراوردههای کشــاورزی ما به صورت سنتی و
خودبهخود ارگانیک هستند ،ســلفخرباغکار دوددانگهی شهریار
مثــا ،خیار خود را به عنوان صیفیجات ارگانیک در ســوپرهای
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* محمدرضا فیاض

شمال تهران عرضه میکند!)
تغییــرات درونی نظام های طبقهبنــدی ،غالبا بر اثر تعمیق
دانش ،اکتشــافات علمی ،نظریه پردازیهای بدیع و مواردی از
این دست روی می دهند .مثال دانش عروض شعر فارسی قریب
هزار ســال بر مبنای سه رکن سبب ،وتد و فاصله به طبقهبندی
شعر فارســی می پرداخت؛ اما با رواج دانش نوپدید زبانشناسی
ســاخت آوایی زبان فارســی ،امکان
و کاربســت عملی آن در
ِ
متفاوتی بــرای طبقهبندی اشــعار پدید آمــد :ردهبندی اوزان
برحسب انواع هجاهای زبان فارسی .به کارگیری موشکافانهی
این سیســتم توسط جاویدان یاد ابوالحســن نجفی ،آثار سترگ
وزن شعر فارســی و دربارهی طبقهبندی وزنهای شعر فارسی
را پدید آورده اســت .در اینجا نوع تازه ای از وزن شعر فارسی
پدید نیامده ،بلکه پیشــرفت علمی اســت که به دگرگونه دیدن
موضوع انجامیده است.
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واقعیت آن اســت که موســیقی در ایران در هــر دو زمینه
تغییرات عمیقی را از ســر گذرانده و میگذراند .از یک ســو در
عمل انواع تازه ای از موســیقیها پدید آمده اند ،و از سوی دیگر،
دانش موسیقیشناســی در ایران ،در ســطح و در عمق گسترش
یافته است .پویایی و جوانی جامعهی ایران ،گسترش چشمگیر و
رشــد کمی و کیفی آموزش رسمی و غیررسمی موسیقی ،ارتباط
آســان و گســترده با منابع عملی و نظری موســیقی در جهان
و...ابعاد زندگی موســیقایی ایران را کامــا دگرگون کرده ،و از
همینجااســت که طبقه بندیهای "ســنتی" موجود برای تبیین
این واقعیت متکثر نمیتوانند کارایی چندانی داشــته باشند .مثال
ســه دهه پیش کوشــشهایی برای طبقهبندی انواع موســیقی
ایرانی بــه ردیف نوازی و شیرین نوازی صورت میگرفت؛
هرچند همان زمان هم چنین نگرشــی بسیار مجادله برانگیز بود،
با این حال ،دســت کم به خاطر شــعاع کوچک موسیقی دهه ی
شــصت ،قدرت آن را داشت که بخشــی از واقعیت ها را توضیح
دهد و شماری را مجاب کند ؛ اما اکنون چهار سال مانده به پایان
این قرن ،به نظر میرســد که طبقهبندی بر اساس شیریننوازی
و ردیفنوازی حتی همان قدرت تفسیرگری جزیی خود را هم از
دست داده باشــد .یک نمونهی دیگ ِر طبقهبندیهای منسوخشده
و کمابیش ازیادرفته ،بازمیگردد به طبقهبندی واحد ارزیابی دفتر
موســیقی وزارت ارشاد با اســتفاده از حروف رمز "س"" ،ک"،
"ج" و...در دههی هفتاد؛ که خوشــبختانه خــود وزارتخانه در
یک بازبینی منطقی ،سالهااســت که ایــن طبقهبندی ناکارآمد
را وانهاده است.
این نوشته گرچه حاوی پیشــنهادهایی هم هست ،داعیهی
آن را ندارد که یک سیســتم جامع طبقهبندی انواع موسیقی رایج
در ایران امروز به دســت دهد .در واقع منطقیتر آن اســت که
پیدایــش چنین نگرشهای کالنی را تنها از راه طرح دیدگاههای
متفاوت و مشارکت گروهی در بحث ،آن هم به صورت تدریجی
و در بســتر زمــان ،تحقق پذیر بدانیم .در این راســتا مالحظات
چندگانهای را میتوان مد نظر قرار داد:
 -1بدیهی اســت کــه طبقهبندی همیشــه میتواند از
منظرهــای گوناگون صــورت پذیرد .مثال می توان موســیقیها
را از زاویــه ی اقتصــادی در دو گروه واجد توجیــه اقتصادی یا
فاقد توجیه اقتصــادی طبقه بندی کرد .یــا از منظری دیگر ،با
توجــه به خصوصیــات اجتماعی ایــران ،موســیقیها را در دو

ردهی موســیقیهای رسمی و غیررســمی( به تعبیر عملی مجاز
یا غیرمجــاز ،روی زمینی یا زیرزمینــی) طبقهبندی کرد .چنین
طبقهبندیهایی هرچند برای مدیران اقتصادی ،جامعهشناســان،
سیاســیون و...میتواند تبیینگر باشــد ،اما فاقد بنیاد موسیقایی
است .اهل موسیقی در وهلهی نخست باید بتوانند موسیقی را بر
مبنای عناصر موسیقایی طبقهبندی کنند.
 -2مطابق یک تعبیر موسیقیشناسانهی عام ،موسیقیها
الجرم در یکی از ســه ردهی کالسیک ،مردمی و همهپسند قرار
میگیرند .این طبقهبندی بســیارعام بیشــک میتواند داربست
مناســبی برای تبیین موضوع فراهم کند؛ با این حال پیداست که
درست به خاطر همین خصیصهی عامبودگی ،به تنهایی نمیتواند
نقشهی روشــنی از موقعیت موجود ارائه کند .استیفن هاوکینگز
در کتــاب طرح بــزرگ در نقل قول مطایبه آمیزی از اینشــتین
برای ویژگی های یک نظریه خوب می نویسد :یک نظریه باید تا
جایی که امکان دارد ســاده باشد ،ولی نه ساده تر از آن 1.انطباق
طبقهبنــدی کمینهگرای کالســیک ،مردمی و مردم پســند ،بر
زندگی موســیقایی ایران" ،ساده تر ازآن"ِ اینشتینی است:شمایی
چنان کلی که گویی هنوز طبقهبندیهای جزیینگرانهتری را هم
باید منتظر بود.
ابوالحســن نجفی در همان کتاب دربارهی طبقهبندی شعر
فارسی مینویسد:
"بهترین طبقه بندی آن اســت که بیشترین مقدار واقعیت را
دربربگیرد وســادهترین راه توضیح آنها را به دست دهد .پس هر
طبقهبندی معتبری باید واجد ســه شــرط زیر باشد -1 :سهولت
مراجعه-2...تعیین سلســله مراتب واحدها و در نتیجه ،شــناخت
روابط متقابل آنها با یکدیگر وبا کل دســتگاه .بهترین شــیوهی
طبقهبندی آن اســت که ما را از این طریق به اصل ســازندهی
واحدها و کل دستگاه راهنمایی کند و بدین گونه علت واقعیتها
را به نحو احســن توضیح دهد -3...پیشبینی واقعیتهای آینده،
این شرط گرچه از واجبات علم نیست اگر حاصل شود خود دلیلی
2
است بر استواری دستگاه و شیوهی طبقهبندی".
 -3طبقهبندی از خصیصهی دوگانهای برخوردار اســت:
هم روش دســت یافتن به دانش اســت و هــم محصول دانش.
ما برای شــناخت یک موضوع ناگزیریــم طبقهبندی را به عنوان
متدلوژی به کار گیریم ،در عین حال شــناخت ما دســت آخر به
بندی امو ِر جدا از هم متبلور می شــود .اما
صورت یک نظام طبقه ِ
10

فصلنامه خانه موسيقي

مقــــــالـــــه

www.iranhmusic.ir

عالوه بر این دو ،با باریکاندیشی در نظامهای طبقه بندی -چه
در زندگــی روزمره و چه در امور علمی -خصیصهی ســومی را
هــم میتوان در آن یافت :یک نظــام طبقهبندی ،پارادایم زمانه
را نســبت به موضوع مورد مطالعه آشــکار میکنــد .طبقهبندی
انســانها در آتن باستان در دو گروه ازاد و برده ،بازتابدهندهی
نوع تلقی آن عصر از انسان بود و بازتاب دهنده ی بخش بزرگی
از تمام مناســبات دوران .یونان دوهزار و پانصد سال پیش بیش
از حد دور اســت و به یک مثال ملموس و دربرابر چشــم رجوع
کنیم :طبقهبندی رایج دســتاندرکاران بازار امالک و مســکن
تهران در نظام ســهگانهی نوســاز ،چندسال ســاخت و کلنگی،
فقط روشــی برای سهولت مراجعه نیســت؛ در این طبقه بندی،
چکیدهی نگرش اقتصادی-احتماعی-زیســتی-فرهنگی تهران
این زمانه جریان دارد :مســکن سرمایهای است که باید مدام در
جریان باشد ،پانزده  -بیست سال برای راکد انداختن این سرمایه
کافی است؛ باید با کلنگ ویران کرد و دوباره نو ساخت .پیداست
که چنین نطام طبقهبندی ســکونتگاهی ،در هیچ شــهری که از
شــهریت برخوردار باشــد ،نمی تواند کارایی داشته باشد؛ مسکن
ســاخته میشود که یک یا چند قرن حتی ،بماند ،نه آنکه بیست
سال بعد ویران شود.
 -4یک اشــتباه راهبردی در کار طبقهبندی ،حساسیت
مفرط نشــان دادن به اســامی آحاد مجموعه اســت .طبیعتا در
مواجهــه با یک موضــوع یا پدیدهی جدید که هنــوز فاقد نام و
عنوان روشن اســت ،میتوان و باید نسبت به واژگزینی مناسب
حساســیت به خرج داد .اما تغییر عناوینی که مدتها در کاربست
زندگی آنسانها حضور داشتهاند ،ولو این عناوین فاقد دقت کافی
باشــند ،دردسرآفرین است .مثال عنوان موســیقی ملی برای هر
کسی که در فضای زندگی موسیقایی ایران نفس کشیده ،تصویر
کمابیش روشنی را تداعی میکند :یک ارکستر حدودا چهل نفره(
کمی بیشــتر یا کمتر) متشــکل از زهیهای ارکستر سمفونیک،
چند بادی چوبی ،تعداد محدودی پرکاشــن ارکستر سمفونیک و
احیانا پیانو ،تعداد محدودی ســاز ایرانی برای تقویت رنگ ایرانی
ارکستر ،که نغمات ایرانی را اجرا میکنند؛ خواه به صورت تعدیل
شــده و خواه با فواصل ریزپرده ،خواه بر اســاس نغمات ردیفی و
خواه بر اساس موسیقیهای محلی و خواه اصال تازه تصنیفشده.
ممکن اســت منتقدین اطالق عنوان ملی به این بافت موسیقایی
اعتراض کنند که مگر دیگر انواع رایج موسیقی در ایران به ملت
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ایران تعلق ندارند؟ مگر موســیقی دســتگاهی هویت موسیقایی
ملی مــا را منعکس نمیکند؟ دهها و دهها اثر ماندگار موســیقی
پاپ این صد ســال که بخشی از خاطرهی ملی مشترک ایرانیان
همه جای دنیا هســتند ،آیا درخور عنوان ملی نیستند؟ و غیره و
غیره.
پیداســت که چنانچــه از جنبهی صرف لغــوی به موضوع
بنگریم ،ایــراد چنین منتقدانی نامربوط نیســت .با این حال ،در
کاربســت زندگی عملی ،عنوان موســیقی ملی کماکان به همان
طیف معنایی بند باال داللت خواهــد نمود و تغییر دادن عنوان-
3
ولو به دالیل مســتدل -فقط موضوع را تا مدتها مبهم میکند.

مگر موسیقی دستگاهی
هویت موسیقایی ملی ما را
منعکس نمیکند؟ دهها و
دهها اثر ماندگار موسیقی
پاپ این صد سال که
بخشی از خاطرهی ملی
مشترک ایرانیان همه جای
دنیا هستند ،آیا درخور
عنوان ملی نیستند؟
نسبی عنوان موســیقی تلفیقی برای
 -5رســمیت یافتن
ِ
شمار زیادی از موسیقیهایی که در ایران خلق می شوند ،نمونهی
دیگری اســت از این واقعیت که نباید در نامگذاریها حساسیت
مفــرط به خرج داد :از ایــن زاویه میتوان شــبهه کرد که مگر
در موســیقی ملی تلفیق عناصر ایرانی با برخی ابزارهای ارکستر
ســمفونیک اتفاق نیافتاده؟ یا مگر موســیقی پاپ ،حتی از همان
اوان پیدایــش ،ملودیهای دیگر فرهنگها را با زیباییشناســی
ذائقه ایرانی تلفیق نمیکرده است؟ اما شنوندهی عنوان موسیقی
تلفیقی پذیرفته که فارغ از تمام این چندوچونها ،معنای روشنی
را در ذهن مجســم کند :تلفیق ســازها ،ملودیها و ساختارهایی
از موســیقی ایرانی با سازها ،ملودیها و ساختارهایی از هر جای
دیگ ِر دنیا ،به جز با ارکســتر سمفونیک ،که در وهلهی اول ،فاقد
رویکرد همهپسندانه است .اگر موسیقی ملی در دوران نضجگیری
هویت ملی شــالودهافکنی شد ،موسیقی تلفیقی حاصل مواجهه با
11
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عصر جهانیشــدگی است .با آنکه میتوان پیشبینی کرد که با
گسترش روندهای جهانیسازی ،از پیکرهی موسیقی تلفیقی هم
گرایشهای بســیار متنوعی ســربرآورد ،اما در محدودهی زمان
حال ،این عنوان تا حد بسیار زیادی داللتهای روشنی دارد.
 -6سرگذشــت تغییر عناوین مهم ترین سیستم موسیقی
تاریخی -هنری ایران در خالل قرن اخیر ،موســیقی دســتگاهی
کنونی ،موضوع بااهمیتی است که می تواند موضوع چندین مقاله
از زوایای مختلف باشد .نویسندگان و موسیقیشناسان برچستهی
آغاز قرن به وجود آن اشراف داشتند ،بدون آن که چندان دغدغهی
نام آن را داشته باشند .مخبرالسلطنه هدایت مینویسد:

خصوص صبغهی موسیقیشناســانهی خطاب به پژوهشــگران
خارجی را دارد ،میتوان به کاربرد عنوان موســیقی کالســیک
ایرانی برخورد ،ولی در اصطــاح عموم ،تا حوالی دههی پنجاه،
این موسیقی با برچسب موسیقی اصیل ایرانی شناخته میشد .از
نیمهی دوم دهه پنجاه و به خصوص در سالهای بعد از انقالب،
به دالیل قابل فهم ،عنوان موســیقی ســنتی ایران بوده که در
بیشــترین بســامد ممکن به کار گرفته شده و تا زمان حاضر نیز،
هنوز رایجترین اصطالح در جامعهی زبانی ایرانیان است.
از حوالی دههی هشــتاد ،رویکرد آکادمیک مجدانهای برای
نامیدن این موســیقی تحت عنوان موسیقی کالسیک ایرانی آغاز
شده اســت .در این حقیقت تردیدی نیست که صفت کالسیک،
بیشــتر از صفاتی چون اصیل و سنتی ،ویژگیهای این موسیقی
را توضیح میدهند .اما گذشته از بسیاری مباحث بااهمیت نظری
خــارج از موضوع ایــن متن که عمدتا برمی گــردد به مختصات
غیرکالســیک توســعه جامعه ایران در دو سده اخیر و با پذیرش
این واقعیت که روند کالسیک شــوندگی احتمالی یک موسیقی
نیز مانند تجدد در هر نقطه سرشــت و سرگذشــت خاص خود را
دارد ،اولین مشــکل عبارت اســت از جا انداختن یک اصطالح
جدیــد در یک جامعهی زبانــی که پیشتر به گســتردگی و در
طول چند دهه ،به اصطالح دیگری خو گرقته بود .بدون شــک
مداومت و اســتمرار کاربرد اســت که میتواند در خالل زمان بر
این مشکل فائق آید.
 -7یک اشــتباه کامــا ناروا امــا رایــج در نظام های
طبقهبندی موســیقی ،استفاده از برچســب هایی چون نو ،نوین،
جدید ،مدرن ،معاصر و امثال آن اســت .در توضیح این نارواییها
پیــش از همه باید این حقیقت را در نظر داشــت که اصیل ترین
نوها هم باالخره مشــمول زمان میشــوند :آیا پنجاه سال دیگر
هم اثری که امروز بر صدر فهرســت موسیقی نو نشسته می توان
هنوز موســیقی نو نامید؟ در فرهنگهای موسیقایی با پیشینهی
غنی ،صفاتــی از قبیل معاصر ( contemporaryانگالیســی یا
 contemporainفرانســه) غیر از داللت بــه زمانهی خلق اثر،
بیشتر به آن ارجاع میدهد که هنوز قفسهی کامال مجزایی برای
طبقه بندی این موســیقیها طراحی نشده ،و باید در معبر زمان
به ارزیابی جایــگاه آنها ،و احیانا اختصاص دادن یک قفســهی
علیحده به آنها پرداخت.
صفــت معاصــر ،در درون فرهنگی که برای کالسیســیزم

با گسترش چشمگیر تولید
موسیقی به دنبال تاسیس
رادیو در ایران و تنوع
نسبتا گستردهی حیات
موسیقایی متعاقب آن،
اطالق یک عنوان مشخص
به این نوع موسیقی
ضرورت مبرمی یافت
"موسیقی بر دو قسم است :حال و قال .اهل قال از موسیقی
تحریک اعصــاب میخواهند ،و اهل حــال آرامش اعصاب .آن
تحریک اعصاب اســت و این تنظیم نغمات ظریف...آنها را من...
4
نوشتهام...و امروز سند سعی قدماست"
دربسیاری نوشــتههای خالقی نیزغالبا با انواع استداللها از
این سیستم به عنوان موسیقی قدیم( در مقابل موسیقی جدید که
حاصل پایمردیهای وزیری است) نام برده میشود:
"معلوم می شــود که موســیقی امروز ما را با موسیقی قدیم
رابطهای نزدیک است....موســیقی امروز ما از دوران فارابی تا چند
5
سال پیش اگر هم تفاوتی کرده باشد بینهایت نامحسوس است"
با گسترش چشــمگیر تولید موسیقی به دنبال تاسیس رادیو
در ایران و تنوع نسبتا گســتردهی حیات موسیقایی متعاقب آن،
اطالق یک عنوان مشخص به این نوع موسیقی ضرورت مبرمی
یافــت .هر چند اینجــا و آنجا در برخی اشــارات پراکنده که به
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اعتبار بیچندوچونی قائل اســت ،نگاهی عمیقا صیانتگرایانه به
تمام شــئون فرهنگی خود دارد ،و مسکن را در سه گروه نوساز،
چندسالســاخت و کلنگی طبقهبندی نمی کند ،یک معنی دارد و
ایران کنونی که با شدتی غیرقابلفهم و حتی
در فرهنگ متداول ِ
گاه ویرانگــر ،میخواهد در همه چیز بهروز باشــد ،معنایی کامال
متفاوت .در افق فکری فعلی ایران ،بیشتر اوقات صفت معاصر به
مثابهی همپای زمانــه ،و نامعاصر به مثابهی بیرون از گردونهی
زمانه اداراک میشــود .اما پرسیدنی است که مگر زمانهی جاری
فقط یک معنی دارد؟ ســتیزه گران داعش هماناندازه محصول
ایــن عصرند که دوســتداران محیط زیســت .یــک عصر ،در
مجموعهی امکانات بســیار متنــوع و گاه ضدونقیضی که ارائه
می کند ،قاب گرفته میشــود .مگر آنکه به هر دلیلی ،کسی به
صورتی پیشینی مجاب شده باشد که خود به تنهایی معنای غایی
زمانه است و الغیر.
در این راستا ،کوشــش برخی هنرمندان موسیقی کالسیک
ایرانی در چند ســال اخیر برای شناساندن آثارشان تحت عنوان
موســیقی معاصر ایرانی ،اقدامی اســت دســت کــم غیرعلمی.
معاصر اگر بــه معنای کنونی به کار گرفته شــود ،دربردارندهی
شــمار کثیری از امکانات اســت :از هنرمندانی که میکوشند بر
مبنای موســیقی مثال عهد تیموری به راه حلهای بدیعی برسند،
تا کســانی که چهارمضرابهای هنرمند فقید فرهنگ شریف را
دســتمایهی کار و آفرینشهای خود قرار میدهند و...اما چنانچه
معاصر بودن در اینجا به معنایی مترادف "فرزند زمان خویشــتن

باش" به کار گرقته میشــود ،به راستی که ادعای زیاده بزرگی
طرح شــده :چه کسی میتواند مدعی شــود این عصر تنها یک
فرزند دارد و آن یگانه فرزند ،منم؟
واقعیت آن اســت که با گسترش و اشــاعهی خیرهکنندهی
موســیقی کالســیک ایرانی در چهل ســال اخیر -به هر دلیلی
که بــوده و این نکتهی مهــم خارج از این بحث اســت -تنوع
و تکثرچشــمگیر و در عین حال خوشــایندی پدید آمده و شمار
بســیار زیادی از هنرمندان میکوشــند با آغاز کــردن از همان
مبانی کالســیک صورتبندی شــده در عهد قاجار و مدون شده
در ایــن نیم قرن ،به نتایج متفاوتی برســند و موســیقی ِ ِخود را
پدید آورند .این روندی اســت ناگزیر و به تعبیری حتی خجسته.
در پایــان این متن ،میتوان این پیشــنهاد را مطرح کرد که این
نوع موســیقی را که احتماال در ســالهای آتی نیــز تا حد قابل
توجهی به رشــد خــود ادامه خواهد داد ،از یــک طرف به خاطر
همپیوندی با موسیقی کالسیک ایرانی ،و از طرف دیگر به خاطر
گشــوده بودنش به روی تجربههای تازه ،موســیقی کالســیک
جعل این برچسب تازه ،چند هدف
ایرانی تجربهگرا بشناســیم .در ِ
جریان به
همزمان تعقیب شــده :در وهلهی اول تبارشناسی یک
ِ
هر روی مطرح در موســیقی کنونی ایران و برجستهسازی مهم
تریــن خصیصهاش؛ اما عالوه بر ایــن ،در بطن آن یک حقیقت
تاریخی هم مندرج است :تعادل پای بندی به سنت و زایشهای
تازه .کالســیک ترین آثار کنونی هم در بوتهی تجربه گداخته و
پدید آمدهاند؛ این در باید باز باشد.

پی نوشت:

 -1هاوکینگز،استیفن؛ ترجمه سارا ایزدیار /علی هادیان ،انتشارات مازیار1390،؛ ص497
 -2نجفی ،ابوالحسن؛ درباره ی طبقه بندی شعر فارسی؛ انتشارات نیلوفر ،1394 ،ص12
 -3البته چنانچه از زاویهی تاریخی به سرگذشــت موســیقی در ایران بنگریم ،شاید همین عنوان ملی مناسبترین صفت برای این نوع موسیقی باشد :این ژانر در اوج
دوران پروژهی ملتســازی نطفه بست و اساســا از اجزای بسیار بااهمیت این گفتمان است .به عالوه ،در آثار مکتوب برجستهترین چهره های این گفتمان ،یعنی زنده
یادان وزیری و خالقی ،همواره از همین ترکیب موســیقی ملی برای متمایز کردن خود از آن گروه موســیقیدانهایی که بنا به دالیل گوناگون ،همان شالودهی موسیقی
غرب را مبنای آثار خود قرار می دادند ،اســتفاده شــده است .از این پیشینهی تاریخی گذشــته ،این ژانر برای شمار بسیار چشمگیری از ایرانیان ،فراتر از تنوع فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی ،طبقاتی ،عقیذتی ،هنری و...بازتاب دهندهی آن تصویر ویرایش شده ،یا به تعبیر امروز ،فاخر ،از ایرانی بودن است .روشن است که این نوع موسیقی
هم در آینده میتواند دســتخوش تغییرات زیادی شــود :ممکن است کاربرد برنجیها در آن افزایش یابد ،ممکن است حجیم تر شود ،ممکن است سیستم هارمونیک
ایرانیت رسمی و فاخر وپذیرفته نزد عموم،
آن دســتخوش تغییرات فاحش شــود و غیره .در صورت چنین تغییراتی ،شاید میزان وفاداری آن به همان تصویر برگزیده از
ِ
کماکان میتواند معیار تعلق یک اثر به ردهی موسیقی ملی باقی بماند.
 -4هدایت ،مهدیقلی؛ خاطرات و خطرات؛ انتشارات زوار ،1389 ،ص 40-37
 -5خالقی ,روح اهلل؛ نظری به موسیق؛ نشرنو1370 ،؛ ص228
* رئیس کانون پژوهشگران
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شــاید مهمترین تأثیری که «مرکز حفظ و اشاعهی
موســیقی» بر هنرجویان خود گذاشت ،پرورش روحیهی
«ذهنیت گرایی» و «چیستیگرایی» در آنان بوده باشد،
به گونهای که «تربیت و تعلیم ذهنی» بر «تربیت و تعلیم
موســیقی» تقدم یافت .هنرجویان مرکز حفظ و اشــاعه
(که اکنون از بزرگان موســیقی ایران محسوب میشوند)
به موســیقی ،آواز ،ســاز ،ردیف موسیقی ملی و اساس ًا به
تمامی ارکان موســیقی کالسیک ایرانی ،نگاهی فلسفی
و پرســشآمیز داشــتند و در پی «چیستی» و «چرایی»
جزئیات و کلیــات آن برآمدند .همین نگاه جســتجوگر
و ذهنیت پرسشــگر در اســلوب نوازندگی و خوانندگی
هنرجویان مرکز حفظ و اشــاعه تأثیر بســزایی گذاشت.
زیرا آنان شناخت موســیقی را از «کالبد» به «روح ِ» آن
نیــل دادند و بالطبع جنس موســیقی آنان متفاوت جلوه
نمود .آنها میدانستند که همراه با تمرین و ممارست که
به پرورش «جســم» و افزایش تکنیک میانجامد ،باید
خویشتن خویش،
به خودشناســی بپردازند و با رجوع به
ِ
پرورش «روح» را نیز موجد و موجب گردند.
«موســیقی ارتباط با روح دارد و روح ارتباط با خدا»
؛ اگر این جمله – که گویا منســوب بــه دکتر «نورعلی
الهی» است -را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم ،به زعم
راقم این سطور ،فلسفه شکلگیری و حداعالی ایدهآلها
و آرمانهــای «مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی» و راز
«جریانساز بودن» این نهاد ،در همین جمله نهفته است.
بانو «فاطمه واعظی» (پریســا -متولد  25اســفند
 )1328نیز برخاســته از این مکتب بــود .وی فراگیری
جدی ردیف را در محضر استاد برجسته و ردیفدان فقید،
«محمود کریمی» آغاز کرد و با صالحدید ایشان پس از
دو ســال به وزارت فرهنگ و هنر راه یافت ولی تحصیل
و تلمذ را همچنــان در محضر محمود کریمی ادامه داد.
پس از ســالها تحصیل در مکتــب محمود کریمی و با
تداوم و استمرار فعالیتهای هنریاش در ارکستر وزارت
فرهنــگ و هنــر ،به مرکز حفظ و اشــاعه راه یافت و با
شخصیت کمنظیر و جریانساز «دکتر داریوش صفوت»
(بنیانگذار مرکز حفظ و اشاعه موسیقی) آشنا شد .انقالب
ایدئولوژیکی -هنری بانو پریســا در این مرکز رخ داد و
وی را بر آن داشت که از منظر دیگری به موسیقی و آواز
بنگرد و در این خصوص بیاندیشد .این تغییرات عقیدتی
و روحی منجر به تغییر جهانبینی وی به موسیقی شد که
به شدت بر آثارش تأثیر گذاشت.

در آستانهی نخستین روزهای بهاری و
یادی از یک هنرمند قدیمی

سکوت گلها و
پاسخ تاریخ به
این سکوت

* محمدرضا ممتازواحد
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با شنیدن صدای پریســا میتوان یک نوع «درونگرایی»
عجیب را در صدای وی تشخیص داد .به هر صورت «صدا» نیز
مانند یک انسان دارای شخصیت است و بدیهی است با شنیدن
«دقیق» یک صدا ،تا حدی میتوان ،شــخصیت آن صدا و به
صاحب صدا را مورد تحلیل قرار داد .صدای
تبع آن شــخصیت
ِ
پریســا ،صدایی «درونگرا» است؛ صدایی است که برخاسته از
شخصیت فرهنگی هنری صاحب آن صدا است .صدایی که به
شنونده میفهماند این صدا دارای قواعد و اصول خود است که
ســخت بر آن پایبند بوده و میباشد و نه به مانند خیل کثیری
که همواره حزب باد بوده و هســتند و نان را به نرخ روز خورده
اند .این کرامات معنوی -هنری (که در ابتدای نوشتار هم به آن
اشاره شد) برخاسته از «خویشتنشناسی» و «تکامل روح» است
که همانا «تعالی هنری» را در پی خواهد داشــت و در مورد بانو
پریسا نیز چنین شــد .درونگرایی و آشنایی با فلسفه و قوانین
معنــوی به انضمام ارتقاء و پرورش بُعد روحانی «خود» و «هن ِر
خود» ،مانایی او را به همراه داشت و شاید راز مانایی بانو پریسا
در همین نکات نهفته باشد.
یکی از زیباترین آثار ایشان که تا حد زیادی مؤید اظهارات
فوق اســت ،اجرای اثر خاطرهانگیز «اال ای پیر فرزانه» ساخته
«حســین علیزاده» میباشد .اصو ًال حسین علیزاده را هنرمندی
مبدع و مبتکر میشناسیم ،البته ابتکار و خالقیت ایشان همیشه
و همه حال بر پایه ســنت و ملهم از اصالــت بوده نه به مانند
موسیقیهای َمن َدرآوردی کنونی که حقیقت ًا «حجم مغشوشی
از صــدا» را تحویل مخاطبان میدهند و دم از ابتکار و نوآوری
هم میزنند! به هر حال حســین علیزاده در این اثر به خصوص
در فرم «ساز و آواز» ابتکاراتی را منجر گشته که با توجه به سن
و سال جناب علیزاده در آن ایام و همچنین مقطع زمانی اجرای
این اثر (دهه پنجاه – قبل از انقالب) بسیار تأمل برانگیز است.
بــه عنوان نمونه اجرای گوشــهها و تکههــای غیر ُمدال
مانند «کرشمه» و «نغمه نوا» به صورت همنوازی و نوازندگی
هماهنگ جمعی (نه به صورت تکنوازی) ،شروع آواز بانو پریسا
از «بیات راجه» با تحریر لنگرانداز (نه از ابتدای دســتگاه نوا) و
پــس از فرود از بیات راجه ،اجــرا و ادای درآمد نوا؛ ادای درآمد
«نیشابورک» توســط نوازندگان به صورت آنسامبل به گونهای
که بانو پریسا فقط شعر را میخواند و بسیاری از ظرایف و دقایق
اعتدالی حسین
دیگری که همگی بیانگر اندیشههای خالقانه و
ِ
علیزاده ،هنرمند بیســت و چند سالهی آن دوران است .این اثر
در همان زمان هم به قدری تأمل برانگیز جلوه کرد که مرحوم
«علی حاتمی» برای فی
لــم «ســوته دالن» خود قســمتهای بســیاری از این
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اثــر را برگزید و با توجه به رویکرد فیلم ســوته دالن از منظر
معناشــناختی ،در مییابیم که این انتخاب چقدر شایسته و بجا
بوده اســت .به زعم نگارنده و با نهایت احترام به «نینوا» [دیگر
اثر ارزندهی حســین علیزاده] ،این اثر در دستگاه نوا را نیز باید
در جای خود اثر برجستهی دیگری محسوب داریم که متأسفانه
قدری مغفول و مهجور مانده است.
فارغ از تفاسیر فوق که بیشتر به فرم ساز و آواز اثر مذکور
اختصاص داشــت ،تصنیف اثر (معروف به تصنیف نهفت) نیز،
هــم از حیث ملودیپردازی و هم از جهت ریتمگزینی بســیار
قابل توجه اســت .مایهگزینی و بهرهگیری اســتادانه از درجات
موسیقی شعر و
دســتگاه نوا از «درآمد» تا «نهفت» و توجه به
ِ
درک و دریافت صحیح آن توسط آهنگساز به انضمام اجرای پر
شور و حال بانو پریسا و هنرآفرینی نوازندگان ممتاز ،ماندگاری
این اثر را منجر گردید .این اثر را باید بیشتر و بیشتر شنید و آن
را از مناظر «ماهوی»« ،محتوایی» و «زیبایی شناســی» مورد
بررسی و تحلیل قرار داد:
اال ای پیر فرزانه ! – مکن عیبم* ز میخانه ،میخانه
َرک پیمانه – دلی پیمان ،پیمان شکن دارم
که من در ت ِ
[خدا را ای رقیب امشــب زمانی ،زمانی دیده بر هم ن ِه ،بر
هم ن ِه
که من با لعل خاموشــش نهانی ،نهانی صد ســخن دارم،
دارم] الف
[به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل
چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم] ب
الف
سزد گر خاتم لعلش  -زنم الف ،الف سلیمانی
چو اسم اعظمم باشد  -چه باک از اهرمن دارم ،دارم
تکرار الف ،ب و الف
*در برخی نسخهها « َم َنعم» هم آمده
به هر روی ،این نوشتار بهانهای بود تا در آستانهی زادروز
این هنرمند و همچنین در موسم بهار طبیعت ،مقام واالی این
آوازخوان برجســته را گرامی بداریم .آوازخوانی که در آستانهی
ســی سالگی به حکم بازنشستگی محکوم شد .هر چند که این
حکم به اجبار بود ولی «ســکوت ِ» او به اختیار برگزیده شــد.
ســکوت ،خود نُتی است در موســیقی و از منظری دیگر آن را
حداعالی شــعر و موسیقی دانســته اند ،همانگونه که شمس
تبریزی با «ســکوت ِ» خود ،موالنا را یک عمر واله و شــیدای
خود ســاخت .ســکوتِ بانوان هنرمند ،از جانب «آیندگان» بی
پاسخ نخواهد ماند« .تاریخ» در این خصوص به قضاوت خواهد
نشست.
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آذین موحد ،عضو هیئت موسس خانه موسیقی:

اعتراض کافی نیست
درآمد:
آذین موحد نوازنده فلوت از چهرههای آکادمیک هنر موســیقی؛
دغدغه اصلی وی بیشتر رشــد و اعتالی هنر موسیقی در بستر
علمی و آکادمیک است.
در بخش نخســت گفتوگوی ما با وی که در شماره پائیز چاپ

*االن که خانه موســیقی به بستر الزم و وسیله حرکت
رسیده است راهکارتان برای رسیدن به اهداف چیست؟

شد .برخی مســائل صنفی و نقش خانم موحد در تاسیس نهاد
خانه موسیقی و اهداف عملی این نهاد از منظر او مورد بحث قرار
گرفت .در ادامــه بخش دوم و پایانی این گفتوگوی مفصل که
بیشتر به اختالف دیدگاههای هنرمندان در حوزه وظایف یک نهاد
صنفی باز میگردد ،میخوانیم.

با عنوان مدیرعامل خانه موسیقی.

جلسات در خانه موســیقی برگزار شد .چند جلسه اولی که من
حضور داشتم در خانه موسیقی بود.

تالشهــای مجموعه خانه موســیقی باید به ســمت تبیین
معیارهــای فرهنگی حرکت کند وگرنه بودن چند نفر با ســاختمان
داشتن کمکی نخواهد کرد.

*بله جلساتی برای داوری آلبومها در خانه برگزار شد اما
این به معنای مسئولیت خانه در سیاستگذاری نیست کمااینکه
سالنها و محلهای دیگری هم با جشنواره همکاری داشتند
لذا نمی توان آنها را هم به عنوان برگزار کننده معرفی کرد.

*معیارهای فرهنگی چیســت و بســتر این اتفاقات را
چگونه باید آماده کرد؟

ولی باالخره خانه موسیقی در داوری آلبومها نقش خیلی مهمی
ایفا کرد.

بسترش توســط افرادی آماده میشــود که در خانه موسیقی
فعالیــت دارند و در حقیقت آنها ایده بدهند .ایدهها باید پایدار شــود
و یا الاقل به طرحهای آزمایشی کشیده شود و خانه به دنبال راهها
و مکانیزیمهای پیاده کردن این ایدهها باشــد .حتی درباره جشنواره
فجر هم خانه موســیقی در جهت مخالف عمل کرده .سال گذشته
شما جشنواره را بردید به سمت رد کارپت و گرمی و این داستان ها.
یعنی پشتیبانی می کردید که به سمت صنعت تجاری موسیقی و شو
بیزینس پیش برود.

*نــه اینطور نبود .فقــط محل را در اختیــار کار داوری
گذاشت.

خوب گیرم قبول کنیم که خانه موســیقی در ضمیر هیچکاره
بود آیا نمی توانست در مقابل جهت گیری عجیب آن موضع گیری
کند؟ برگردم به بحث قبل .بنابراین خانه موســیقی باید زمانی را در
نظر بگیرد که اگر تا به حال دنبال مادیات بوده دیگر وقت آن رسیده
توســط افرادی که صاحبان اصلی خانه هستند حرکتهایی بوجود
بیاید .که موسسان خانه موســیقی (که هنوز هم هستند چون من
سمبولیک در هیات موســس برده شدم .ولی همکارانم مثل جناب
دکتر ســریر جناب گنجهای جناب پیرنیاکان .خیلی افراد قدیمی که
هنوز هم همکاری موثر با خانه موسیقی دارند)
حال که فعالیتها یک سمت و سوی نسبتا درست تری گرفته و

*این مسائل چه ربطی به خانه موسیقی داشت؟

خانه موسیقی پیاده کننده بود .آقای نوربخش برگزار کردند.

*خیر ؛ خانه موســیقی هیچ نقشــی در سیاستگذاری
جشــنواره نداشــت ،آقای مرادخانی صراحتا اعالم کردکه
جشــنواره را به خانه موسیقی نداده است ؛ در جشنواره فجر
آقای نوربخش بعنوان یک شخص حقیقی حضور داشت و نه
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خیلی از امکانات و بسترها اماده شده ،تالشهایی در خانه موسیقی
نســبت به بسترسازی فرهنگ موســیقی هم پیش ببرد .تا به حال
حرکتی دیده نشــده نه تنها من ندیده ام حتی بسیاری از هنرمندان
دیگر که بعد از من به این نظام آمدند و حتی تجربیات اولیه من را با
خانه موسیقی نداشتند ،ولی بعنوان مکانی که بتواند پشتیبانشان باشد
نگاه کردند ولی آنها هم احساس کردند نه خانه موسیقی مکان تبیین
اندیشه و بسترسازی برای فرهنگ موسیقی نیست .خانه موسیقی در
واقع صنف موسیقی دان هاست و قرار است کارهای مادی هنرمندان
را رسیدگی کند .البته آن را هم درست نمی کند .مثال چرا تا بحال در
مورد وضعیت نابسامان اجازه کنسرتها موضع گیری نکرده و یا در
مقابل تخلفاتی که بسیاری از آموزشگاهها در مبالغ عجیب و غریب
کالسها انجام میدهند افشاگری نکرده است.
* برخی از این مطالبی که شما میگوییداز وظایف صنف
نیست.یعنی وفق اساسنامه نیست.

بله در نهادهای صنفی،معمــوال صنف میرود به طرف تبیین
نیازها و حقوق اقتصادی هنر .خانه موسیقی هم بیشتر به این سمت
رفته است .مثال دنبال بیمه دادن و....

که موضوع چه بوده و ســپس جایگزین صحیح معرفی کردن .خانه
موسیقی در بستر سازی و مشاورهای که میدهد باید بداند که مثال
در واتیکان هیچ وقت اریک کلپ تون با بروس اسپرینگ استین که
یکی از بهترین و فرهیخته ترین هنرمندان موسیقی پاپ و جازهستند
هیچ گاه اجازه کنسرت نداده و نخواهد داد

*بله دقیقا؛ در اساســنامهای که شما هم در تصویب آن
حضور داشته ایدمگر این موارد نیامده بود؟

بله یکــی از مــوارد بیمه بود .ولــی طبقه بندی هــا ،تبیین
سیاستهای مربوط به رشته ،کمک کردن به وزارتخانه برای حمایت
از حوزههای مختلف موسیقی و پیگیری کار آمورزشگاهها و رسیدگی
به مباحث مربوط به کیفیت آموزش هم بود.

*موضوع اصال موســیقی پاپ نبوده اســت؛ از اجرای
موسیقی ســنتی ممانعت کردند و این نوع موسیقیها را هم
لغو می کنند.

*همه اینها جزو اساسنامه است؟

بله؛ بعضی از آنها هســت اما در کل جزو اهداف خانه موسیقی
است.

پس در این باره هم خانه موسیقی باید وارد صحبت شود که چرا
مجوز نداده اید،ببیند انگهایی که به موسیقی سنتی زده میشود چه
مواردی هستند آیا تا بحال خانه موسیقی با نظام شهری و مذهبی
مثال مشــهد وارد مذاکره شده که ببیندچه مشکالتی هست که این
اشــتباه رخ میدهد؟آیا با مسئوالن تعامل و مذاکره داشته و راه حل
جایگزین ارائه داده اســت؟ مثال تفهیم این نکته به متولیان شــهر
مشــهد که با توجه به گوناگونی مخاطبین و مهمتر از آن گوناگونی
کاربری مکانهای مختلف در شــهر مشــهد چرا نباید برنامه ریزی
درســت انجام شود .ما باید بپذیریم در محدوده حرم مطهر حضرت
رضا چه لزومی دارد موسیقی پاپ برگزار شود.
در مورد موسیقی پاپ باید بگویم جوانها االن همه جا هستند.
محدوده مذهبی شهر مشهد کجاست .تاریخ مذهبی و اسالمی ایران
کدامها هســتند .اسالم هم جشن و سرور را پذیرفته است .پس چرا
شهر مشهد نمی آید در فصل نوروزکه فصل جشن و سرور برای ملت
ایران است اجازه بدهد در سالن هتلهای مشهد که سالنهای بسیار
بزرگی دارند و به مســائل اقتصادی شهر مشهد هم کمک می کند
کنسرتهای پاپ برگزار شود.
به همین ترتیب با بودن دانشگاه فردوسی در این شهر که یکی
از دانشــگاهها و موسسات بســیار معتبر علمی در ایران است طبق
تمهیداتی که از نظر کیفی موســیقی را بررسی کرده و معیار سنجی
کرده باشد ،برنامه ریزی شود که در سال تحصیلی چند بار در جایی

*اینکه خانه موســیقی بخواهدمثال در بحث کنسرتها
سیاســتگذاری بکند و نظرش در کل ممکلت نافذ باشدقطعا
نیازمندقانون وضمانت اجرایی اســت که فعال در اختیار خانه
موسیقی نیست.

بله .نمی تواند این کار را بکند.

*پس قبول دارید که خانــه صرفادر حیطه اعالم نظر و
صدور بیانیه و مواضعی از این دست قابلیت دارد؟

بله باید مشــاوره بدهد .منظورم مشــاوره توســط اعالم نظر
تخصصی ،ارائه راه حلهای حرفهای و تبیین معیارهای صحیح در
مورد رشــته ،اصال هدف خانه موسیقی در آن آغاز مشاوره دادن به
ارشاد بود.

*خب خوشــبختانه یکی از اهداف خانه را برشمردید!
برگردیم به بخشــی از صحبت شــما که گفتید به خانه چه
مربوط که فالن جا کنســرت ممنوع میشود و ....فرض کنیم
در اصفهان یا مشهد برگزاری کنسرت ممنوع اعالم شود .آیا
خانه موسیقی نباید واکنشی نشان دهد؟

باید واکنش نشان دهد اما واکنش درست.

*واکنش درست چیست؟

واکنش درســت دعوت از خبرگزاریها و مدام نشست خبری
برگزارکردن نیســت! خانه باید ابتدا بررسی صحیحی از ماوقع بکند
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که جوانان جویای علم و فرهنگ و توســعه مهارتهای اجتماعی
خود هستند ،چندین کنسرت مشخص موسیقی کالسیک و موسیقی
دشتگاهی ایرانی برگزار شود که با تهیه بروشورهای قوی ،توضیحات
هنــری و علمی و در حقیقت ایجاد فرصت برای آموزش معیارهای
موسیقی .این را میگویند راه حل برای سیاستگذاری فرهنگی و و
موضع گیری صحیح خانه موسیقی .ولی فریاد اینکه چرا کنسرت لغو
شده چیزی را حل نمی کند.

موســیقی باید جلوی هوچی گریها را بگیرد و تفکر و اندیشیدن و
منطق مواضع را نشان دهد اما متأسفانه امروز خانه موسیقی خودش
هم اعتراض می کند.

*درســت میگویید اما اگر خانه موسیقی اعتراض نکند
هم با نقد هنرمندان روبه رو میشــود که میگویند چرا خانه
ساکت اســت.اتفاقا همین اعتراضات خانه باعث شد تا در
تلویزیون میزگرد موســیقی تشکیل شود و به نوعی این تابو
بشکند و چند روحانی هم در این باره حرف بزنند.

*برخی از اینها با اصل موســیقی مخالف هستند.تفاوتی
نمی کند کدام ژانر و در کدام محل.

بله ولی اعتراض هنرمندان که چرا خانه موسیقی ساکت است
نه برای هوچی گری بلکه برای طرح مباحث عمیق و موضع گیری
اصولی فرهنگی...اما آیا آن برنامه به تبیین راه حلهایی که اندیشه
دو گروه را به هم نزدیک کند منجر شــد؟ مردم هم دوست داشتند
چون هوچی گری بود .هیچکس هم نه متقاعد شد و نه نکته جدیدی
یاد گرفت .اینها باید به یک تعادلی برسند که حرف همدیگر را قبول
کنند اینها االن حرف هم را گوش نمی دهند.
وقتی شما تعهدات غیر سیاسی و غیر هوچی گری داشته باشید
و حرف بــرای زدن ،میروید جلوی مــردم در کانال ملی که همه
جای ایران پخش شــود .زمانی که کانــال ملی میخواهد بگوید ما
به موســیقی اهمیت میدهیم و دو معمم و دو موســیقیدان نشانده
ایــم حرف بزنند اول باید دید چــه میخواهند بگویند راه حلهایی
که میخواهند پیشنهاد کنند چیســت آیا به مردم چیز جدیدی یاد
میدهد؟ آیا حرفهایی که قرار اســت زده شود راه حلهایی را ارائه
می کند که مردم گونه دیگری فکر بکنند .اینطور نبوده فقط به هم
اعتراض کردند.

آیا خانه موســیقی این تالش را کرده که بدانیم که آیا با اصل
موسیقی مخالفند؟
*بله .شما میدانید تالشی صورت نگرفته است؟ضمن اینکه
به قول معروف آن را که عیان است چه حاجت به بیان است.

بله میدانم .چــون هیچگاه حتی در جلســات خصوصی هم
گزارش نشده است.

*آیا در جریان نامههای ارســالی خانه به ارشــاد،قوه
قضاییه ،دادستانی و...هستید؟

نامههــا همه نشــان مخالفت و اعتراض در خــود دارند .خانه
موســیقی باید راه حل بدهد .نه اینکه صرفــا کورکورانه مخالفت و
اعتراض کند .مگر االن اجرای موســیقی مذهبــی برای زنان آزاد
نشده؟ مگر االن کنســرت برای بانوان برگزار نمی شود .چرا برای
اینها راه حل پیدا شــده .با اینکه هنوز ایــن راه حلها هدف غایی
نیســتند و مرتبا باید راه حلهای بیشتری پیداکرد که مسائل بهبود
پیدا کنند اما الاقل یک اقدامی شده است.

* 98درصد رای دادند در مشهد کنسرت گذاشته شود.
خود صدا و ســیما باعث شــد این تابو شکسته شود .مردم
مشــهد برای اولین بار چنین رایی دادند.آیا اینها از نظر شما
بی اهمیت است؟

*این موارد اصال مشــکلی نداشــته و ندارد.یعنی اینها
مساله هنرمندان نیست.

خب برای مواردی که مشکلی هست اعتراض کردن فایدهای
ندارد .در همان شــبی که جشن خانه موسیقی بود جناب نوربخش
خیلی عالی و تند صحبت کردنــد .ولی فقط اعتراض کردند ...خانه
موسیقی کارش اعتراض کردن نیست .من اعتقاد دارم خانه موسیقی
به دلیل شناخت حساسیت موسیقی از یک سو و از سوی دیگر احترام
به حساســیتهای مملکت و نهایت ًا به دلیــل تعهدی که به جایگاه
معنوی رشته خودش دارد باید راه حل بدهد نه اعتراض کند.

داستان اکثریت رای دهندگان نیستند .همه رای میدهند یکی
انتخاب شود ،شخص دیگری روی کار میآید .مسئله من این است
که آیا مذاکرات الزم انجام شــده بود که اساســ ًا این رأی گیری از
نظر حکام شهر مشــهد هم مورد قبول باشد .آیا دو طرف بحث در
مباحث بنیادی با هم تشــریک مســاعی کرده بودند که خوب حال
برای تصمیم نهایی نتیجه رأی گیری مردم در نظر گرفته شود؟ اگر
مباحث زیر بنایی بحث و تفهیم شــده بوده اصال رأی گیری از پایه
بیهوده بوده.
تفاوت من همین اســت .من دنبال تعهد به رشته ام هستم نه
جار و جنجــال و هارت و پورت .من دلم میســوزد وقتی میبینم
دانشجویی که سالها در نظام آموزشی موسیقی این مملکت رشد
کرده در هنرستان موسیقی لیســانس گرفته تمام اساتید هنرستان
موســیقی به سرش قسم میخورند ،ارکســتر سمفونیک مرتب به
دنبالش اســت دعوتش می کنند .و او را یک پدیده میداننداما تنها
فعالیتی که از وی ســر میزند این اســت که رکورد زنی گینس را
بعنوان یک اتفاق مهم موسیقی کالســیک در ایران ارائه کند! من
دنبال این هســتم که مردم بفهمند هنر موســیقی برای رکورد زنی
نیســت .مال گوش دادن است و این گوش فرا سپردن انسان را به

*بله در کنار راه حل و مشاوره و بحث و صحبت اعتراض
هم کارکرد خودش را دارد؛ اعتراض نمود اجتماعی و بیرونی
دارد .شــما به عینه موضع و نظر صنف را میبینید.اتفاقا یکی
از نقدها به خانه موســیقی این است که چرا بیشتر اعتراض
نمی کند.

االن مد شــده هنرمندها فقط اعتــراض می کنند برای اینکه
اعتــراض کنند .اتفاقــا در خبرگزاریها و شــبکههای اجتماعی و
خود خانه موســیقی همه جا صحبت از اعتراض هاســت .هر وقت
برنامه داریم میبینیم هنرمندانی که هارت و پورتشــان بیشتر است
عکسشان روی جلد روزنامهها و رسانه هاست ولی وقتی پای حرف
درست و حسابی با راه حل به میان میآید سکوت مطلق است و این
راه حلها و صحبتهای درست یک جا هم درج نمی شود.
مملکت رفته به دنبال این که هنرمندان را هوچی بکنند .خانه
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جاهایی میبرد که نمی توان بی تفاوت بود .وقتی از  5ســالگی ساز
تمرین می کنی اصولی را رعایت کنی الیههای ذهنی و سلولهای
مغز را با گونه دیگری از مســائل و حساسیتها آشنا می کنند دیگر
نمی توانی قالتاق باشــی نمی توانی بــرای جار و جنجال و پز همه
اصول موسیقی را فراموش کنی دنبال اینکه مردم چند درصد رای
دادند نیســتم من دنبال این هســتم که ببینم آیا مردم با موسیقی
فرهیخته تر شده اند ،آیا حساسیتها شان نسبت به مسائل اجتماعی
و فرهنگی باال رفته .نه اینکه با موســیقی شــارالتان و لمپن بازی
را اشاعه دهم .کنسرتهای موســیقی پاپ که در ایران روز به روز
بیشتر میشوند پدر موسیقی را درآورده .من  15سال در آمریکا درس
خواندم که مث ً
ال مهد فساد است و تنها یک یا دو کنسرت موسیقی
پاپ دور و برم بود و رفتم .چطور ممکن اســت این همه کنســرت
موسیقی پاپ هر روز و هر شب ؟ چرا باید این همه کنسرت پاپ در
ایران باشد .تازه آن هم در ایرانی که دولت مذهبی دارد چرا همه دعوا
می کنند مشهد باید کنسرت باشد من مخالف موضع خانه موسیقی
هستم که به نفع کنسرتهای موسیقی پاپ در همه جا موضع بگیرد.
خانه موسیقی باید در راستای سیاستهای منطقی و تعادل در ایجاد
فرصت برای کنسرتهای سبکهای مختلف موضع گیری کند نه
له یا علیه یک سبک خاص.

مرکزیت دانشــگاه تهران بعنوان دانشــگاه مادر مملکت با توجه به
حضور نماز جمعه بعنوان فعالیت مقدس شــهر در دانشــگاه تهران
مدیریت یک رشــته هنری در این دانشــگاه بی شک دشوار است.
آن هم رشته موسیقی .ولی من در تبیین معیارها در توضیح معیارها
و صحبت کردن با متولیان دانشــگاه تهران ،روسای محترم خودم
و حتی متولیان مذهبی در دانشــگاه تهران سعی کردم یک سمت
منطقی بــه ماجرا بدهم .با معرفی اینکه ایــن معیارهای آکادمیک
این رشــته چیســت .برنامهای که به نفع شــنوندگانش خواهد بود
چه محتوایی دارد .چه معیارهایی در این برنامه به شــنوندگان داده
میشــود در خانه موســیقی باید این تحرکات را انجام بدهید .من
هنوز پس از گذشت  17سال ندیده ام خانه موسیقی غیر از اعتراض
موضع گیری با اظهار نظرات مفهومی و منطقی در مورد مســائل و
مشکالت موسیقی بکند.

*اصالموضوع خانه موسیقی فقط دفاع از پاپ نبوده.

االن مردم ما تفاوت موســیقی سنتی را با پاپ هم نمی دانند!
چه کســی باید این موارد را به مردم ما بشناساند؟ مردم توسط کدام
موضع گیری باید با اصول موسیقی آشنا شوند؟ از افراد خانه موسیقی
وقتی جناب نوربخش تشریف میبرند در یک نشست مینشینند و
در تمام ایران پخش میشود جناب نوربخش باید به مردم بفهمانند
که مضامین موسیقی ایرانی شعر ایرانی است .رابطه تنگاتنگ ریتم
و عروض با هم اســت .مضامین موسیقی ایرانی جواب آواز است و
از بســتر جواب آواز بداهه پردازی کردن است .بداهه پردازی کردن
ضابطه میخواهد .ســالیان سال ممارست یک هنرمند را میخواهد
کــه بداند مبتنی با قوانین موســیقی چگونه میتوانــد از ریتمها و
حرکتهای صوتی اش استفاده کند که بداهه پردازی کند .آیا جناب
نوربخش در آن مصاحبه این را بــه ملت و آن آقایان معمم گفتند.
آیــا به آنهــا فهماندند که چه الیههای عمیقــی از فکر و تالش و
ممارست برای اجرای موســیقی باید باشد .فقط مردم گفتند ما 98
درصد میخواهیم موســیقی باشــد .مردم در مملکت ما موسیقی را
نمی شناسند.فقط چون شیک و اعتراضی است طرفدارش هستند.

* هر کنشی مثل پازل جایگاه خودش را دارد .در همه دنیا
اعتراضاتی میشود نمی شود گفت کارکرد ندارد.

کارش را می کنــد اما آنچه که من دغدغه ام اســت را انجام
نمی دهد.

*فرض کنید استاد دانشگاهی اینجاست که به ظاهر آدم
بزرگ اما در باطن نه سواد دارد نه بلد است درس بدهد شما
برای تعویض این آدم ممکن است به مشکل بربخورید .ولی
وقتی دانشجوها اعتراض کنند و پالکارد بگیرند دستشان شما
این کار را راحت تر انجام میدهید.

* حاال اگر آقای نوربخش در آن برنامه این نکاتی را که
شما فرمودید میگفتند مشکل حل میشد؟

نخیر ولی ال اقل گفته میشــد .داستان سر همین است .باید
گفــت گفت گفت تا توجه بدان جلب شــود و مردم به مواضع خود
هنرمندان که اهالی اصلی این هنر هستند آشنا شوند.

من موافق نیستم .به اینطور مبارزات میگویم مبارزه مسلحانه.
این نوع مبارزه در هیچ جای دنیا به نتیجه نرســیده .تعامل ،توجیه
کردن ،توضیح دادن ،بســترهای مشــترک فکری را پیدا کردن و
مطالعه معیارها را باالبردن راه حل درست است .خاستگاه هنرمندان
موسیقی باید راه را برای مردم و دولت بازکند .تا زمانیکه خود اهالی

*صدها بار گفته شده.

من نشنیدم.

*گفته شد و شما که سابقه مدیرتتان هم زیاد
است میدانید که فقط با گفتن حل نمی شود.
حرف شــما را قبول نــدارم در نظام دانشــگاهی و با توجه به
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هنر موسیقی خواستهی پر محتوا و غنی و عمیق نداشته باشند دولت
هم با ما بازی خواهد کرد.

مردم را از موسیقی را باال ببرد هر کس که رابطه داشته باشد کنسرت
میدهد ســالن میگیرد نه کســی که طبق معیارها کارش کیفیت
خوب داشته باشــد و در چارچوب سیاستگذاریها جایش مشخص
باشد میعار هنری وظیفه ارشاد است و اگر این کار را نمی کند خانه
موســیقی باید مرتب ًا راهنمایی و ســپس مطالبه کند .مطالبه حقوق
موسیقی در جامعه ،مطالبه حقانیت موسیقی که بدلیل عدم درک این
رشته و برداشتهای غلط پیش آمده آیا این وظیفه هنرمندان و خانه
نیســت که با رفتار و کردار خود جایگاه موسیقی را تبیین کنند؟ چند
دفعه خانه موســیقی سر معیارهای هنری با مردم سخن گفته و یا با
دولت روبه رو شده .اگر از مردم تهران بپرسید که گونههای مختلف
موســیقی را که در ایران اجرا میشــوند معرفی کنند آیا میتوانند
متأسفانه بدلیل عدم سیاستگذاریهای صحیح ،جریان فرهنگ و
هنر در مملکت ما بی در و پیکر است.

* مثالــم حمایت و اعتراض اســت .االن فرض کنید به
دانشجوی شما انگ میزنند که منحرف و یا ضد انقالب است.
شما جوابی نمی دهید کاری نمی کنید؟

نوع و مقدار مســئولیت من در قبال چنین مسئلهای به هزاران
چیز بستگی دارد اگر این اتفاق در داخل گروه موسیقی رخ داده باشد
و مربوط به فرآیند دانشــجویی آن دانشــجو باشد من تا لحظه آخر
موظف هستم که احقاق حق بکنم و با رعایت تعادل در دادن فرصت
کافی که هر دو ســمت دعوا مواضع خود را روشن کنند به یک راه
حل درست برسیم.

* نهاد صنفــی چطور؟ یکی از اعضای خانه موســیقی
دستگیر میشود.

دستگیر شدنش مربوط به خانه موسیقی بوده؟

* مگر خانه موســیقی میتواند معیار تعیین کند؟ اساسا
مگر ضمانت اجرا دارد؟

*نه به هر دلیلی

مهم نیســت گوش بدهند یا نه باید معیارها را بگویند بگویند
بگویند تا متوجه شــوند که از دید اهالی این هنر این مسئله مهم و
حیاتی است .خانه موسیقی چطور میتواند در مورد پخش ربنا موضع
گیری کند یا در مورد لغو کنسرتها موضع گیری کند اما نمی تواند
معیارهای هنر موسیقی را تبیین کند؟

پس به خانه موســیقی ربطی ندارد.اما خانه موسیقی میتوان

*به قول شما ،هنرمندان همه میدانند معیار چیست مردم
گوش نمی دهند.

ببینید در شبکه  4معیارهایی که مردم درک صحیح تری نسبت
به موسیقی پیدا کنند ،موضع گیری هایی کنند که مردم توسط این
راهنماییهای تنوع سبکها وکنسرتها را بدانند.
این سیاست گذاری صدا و سیماست .ما بارها درخواست دادیم
یک شبکه بزنند.
من زمانی خانه موسیقی را بعنوان یک صنف قبول دارم که در
درجه اول رسیدگی به حقوق معنوی موسیقی را وظیفه خود بداند نه
اینکه همچون یک صنف تعاونی عمل کند و فقط به مسائل مادی
و معیشــتی بپردازد .شکل گیری این ارگان در موسیقی از آنجا حائز
اهمین بود که باعث شــود هنر موســیقی را از استنباط و انگهای
اشتباه رها سازد.
من دنبال خانه موســیقی هستم که در سطح جامعه معیارهای
هنری معیارهای فرهنگی که دغدغه ی هنرمندان رشــته موسیقی
اســت را تأمین بکند .خانه موســیقی به نظر من وظیفه دارد قبل از
بیمه کردن هنرمندان (این کار را صنف هم میتواند بکند و لزومی
ندارد اسمش خانه باشــد) اگر میخواهد کار صنفی بکند اسمش را
بگذارد اتحادیه صنف تعاونی هنرمندان موسیقی نه خانه موسیقی.
خانه موسیقی زمانی هست که در درجه اول نیازهای فرهنگی و
معنوی موسیقی را هم تامین کند و در ارتباط با آنها تالش کند ،راه
حلهایی برای انجام رسیدگی کیفی به آموزشگاهها ،رسیدگی کیفی
به کنســرتهای ،تبیین خط مشی که مردم و دولت به سمت درک
بهتر موسیقی هدایت شــوند نه اینکه لمپیزم و سوء استفاده مالی و
جاه طلبی را دامن زند.

با توجیه و اســتدالل مواضعی که از بســتر درک صحیح نسبت به
موسیقی بر میآید عمل دستگیری را تنبیه یا تشویق کند.
*اگر خانوادهاش دچار مشکل شــده باشند چطور؟ آیا
مسئولیتی دارد یا نه؟

می تواند این کار را بکند اما مســئولیت اصلی اش نیســت .از
روی لطف و بدلیل توجه خاص میتواند نقشــی ایفا کند ولی لزوم ًا
این وظیفه را ندارد.
*می دانم نیست .جزو مسئولیت هایش میتواند باشد؟

بله اما به نظر من اگر به مسئولیتهای مهم ترش عمل کرده
باشد سپس میتواند به این کارها برسد .اما اگر اصل که حفظ احترام
و درک معیار موسیقی است فراموش شده باشد دنبال کردن مسائل
خیریه خانه موسیقی را تبدیل به خیریهای برای هنرمندان می کند نه
انجمنی برای تضمین جایگاه موسیقی.
*وظیفه دولت است یا خانه موسیقی؟

وظیفه هر دو .ببینید در مملکت ما موسیقی فقط مثل قارچ رشد
کرده اما هیچکس موســیقی را نمی شناسد آیا با این همه کنسرت
ما معیاری برای کنسرتهای موسیقی نداریم معیارهایی که شناخت
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گزارشی از مراسم پایانی سی و دومین جشنواره موسیقی فجر

موانع و مشکالت مزمن مانع اعتالی جشنواره است

آیین اختتامیه ســی و دومین جشنواره موسیقی فجر با حضور
جمعی از چهرههای دولتی ،موسیقی و اهالی رسانه اول بهمن ماه
در تاالر وحدت برگزار شد.
درآغاز مراســم حمیدرضا نوربخش مدیر سی و دومین جشنواره
موسیقی فجر به روی ســن آمد و به عنوان نخستین سخنران ابتدا
یادی کرد از آتش نشانان جان بر کف که حیات و سرمایه اصلی زندگی
خودشان را برای هموطنان و همنوعان خویش فدا کردند سپس ضمن
اشــاره به رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و تاخیر دو روزه در آغاز
جشنواره به خاطر جابجایی برنامهها از مخاطبان عذرخواهی کرد.
مدیرعامــل خانه موســیقی در پایان ســخنانش گفت :الزم
می دانم در اینجا در کســوت نماینده صنف و نه مدیر جشنواره به
چند نکته مهم اشاره کنم که جشــنواره موسیقی و اساسا هر نوع
جشنواره و رویداد جمعی با موضوعی واحد تابع رخدادها و اتفاقات
هنری آن حوزه در طول سال است و طبیعتا چالش ها ،موانع ،تنگ
نظری ها و مسائل ومشکالتی که بیش از سی سال است گریبانگیر
اهالی موسیقی است و در جشنواره موسیقی نیز خودنمایی می کند
،یک مانع اصلی در رشد و بالندگی مورد انتظار و نیاز هنرمند امروز
حوزه موسیقی است و تا زمانی که این مشکالت حل نشود ما نمی
توانیم شاهد برگزاری جشنواره ای بدون نقص و تمام عیار باشیم.
پخش کلیپ های گزارشی،،اجرای گروه موسیقی «همنوازان
ســایه» به سرپرســتی محمد امین اکبرپور و خوانندگی حســین
علیشاپور ،تجلیل از پیشکسوتان موسیقی ملی و نواحی ایران،پیام
وزیر ارشــاد ،اهدا جایزه باربد ،اجرای موســیقی نواحی و ارکستر
موسیقی ملی و..از دیگر بخش های این مراسم بود.
برگزیدگان جایزه باربد عبارت بودند از:در بخش آهنگســازی
موســیقی کالســیک ،جایزه باربد به طور مشــترک بــه علیرضا
مشــایخی و پیمان ســلطانی تعلق گرفت .همچنین باربد بهترین
نوازندگی موسیقی کالسیک نیز به علی جعفری به خاطر نوازندگی
ویولن در آلبوم «ســفر به خویشــتن» اهدا شد .جایزه آهنگسازی
بهترین موسیقی دســتگاهی بیکالم را « بهزاد رواقی» و «بهاره
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فیاضی» به طور مشترک کسب کردند.
در بخش دســتگاهی با کالم ،جایزه باربد بهترین خوانندگی
به مهدی شهســوار تعلق گرفــت و نوید دهقــان جایزه بهترین
آهنگسازی را برای آلبوم «از جان و از دل» دریافت.
جایزه باربد در بخش ناشران موسیقی به رامین صدیقی مدیر
نشــر هرمس تعلق گرفــت .حمزه یگانه برای آهنگســازی آلبوم
«کاهگل» جایزه گرفت .در بخش موسیقی پاپ نیز اشکان ماهری
برای آهنگســازی آلبوم «پــرگار» جایزه گرفــت و باربد بهترین
آلبوم موســیقی پاپ نیــز برای آلبوم «امیر بیگزند» به محســن
چاوشی اهدا شــد .در بخش پاپ بیکالم ،مهبد شفیعی نژاد برای
آهنگسازی آلبوم «سکوت آبی» برنده جایزه گرفت.
در ادامه این مراسم جایزه بهترین آهنگساز موسیقی بیکالم
ایرانی برای آهنگســازی آلبوم «کهن کمان» به شروین مهاجر و
جایزه بهترین آهنگساز موســیقی با کال م ایرانی به مهیار علیزاده
برای آلبوم «دخت پریوار» اهدا شــد .در بخش خوانندگی آلبوم
موســیقی معاصر با کالم نیز همایون شــجریان و علیرضا قربانی
به طور مشــترک و به ترتیب برای آلبومهای «خداوندان اسرار» و
«من عاشق چشمت شدم» صاحب جایزه باربد شدند.
پس از اتمام اهــدای جوایز باربد ،علی مرادخانی طی حکمی
ریاســت حمیدرضا نوربخش بر جشــنواره فجر را برای یک دوره
دیگر تمدید کرد تا او ریاست سی و سومین دوره جشنواره موسیقی
فجر نیز برعهده بگیرد.
سی و دومین جشنواره موسیقی فجر از تاریخ جمعه  24دیماه
آغاز شــده و با برگزاری  71اجرا در تاریــخ جمعه  1بهمنماه به
پایان رســید .در این دوره 12 ،خواننده پاپ در  18اجرا 10 ،گروه
بینالمللی 10 ،گروه تلفیقی ،و گروه های مختلف موسیقی سنتی،
بانوان و ارکســتر موســیقی کالســیک و معاصر در  6سالن تاالر
وحدت ،ســالن رودکی ،برج آزادی ،فرهنگســرای نیاوران ،سالن
میالد نمایشــگاههای بینالمللی تهران و سالن همایشهای برج
میالد به روی صحنه رفتند.
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مروری بر واژه های
« شعرخوان» و «شعرخوانی»
در موسیقی نواحی ایرانی

* بهروز وجدانی

شــعر خوانی در فرهنــگ دهخدا به معنای شــعر خواندن و
بیان کردن شــعر و شــعرخوان به معنای خواننده شعر آمده است.
در میــان تعریف های ایــن فرهنگ صحبتی از بیان دلنشــین و
کالم موســیقایی به میان نیامده است .ســایر واژه های مرتبط با
این موضوع نیز مثل  :شــعر ،شعر خواندن ،شعر خوان ،شعرخوانی
،شعرســرا ،شعرسرای ،شعرشــناس و غیره همه ناظر بر شعرگفتن
و شعرســراییدن اســت .در ادبیات مکتوب ما نیز نام و آثار هزاران
شاعر آمده است که البته برخی از آن هابا موسیقی و کالم آهنگین
نیز آشــنایی داشــته اند .در فرهنگ عامه و موسیقی نواحی ایران
شــعر خواندن و شعرخوانی از سابقه کهن برخوردار است .نقل ها و
روایت های تاریخی ،ادبی ،مذهبی و اخالقی و....با کالم موزون و
دلنشین برای مردمی که کالم را همراه با نغمه های خوش و موثر
موســیقی بیشتر می پسندندتوسط " شــعرخوان ها " اجرا می شده
اســت .شــعرخوان ها معموال از حافظه ادبی ،تاریخی و موسیقایی
خوبی برخوردارند و نقل هــا و روایت های مورد عالقه مردم را به
صــورت " بداهه پردازی " اجرا می کنند .این هنرمندان معموال از
نغمه های موسیقی زادگاهشان که به گوش شنونده آشناست بهره

میبرند .مجموعه نغمه های موســیقی " ردیف دستگاهی " ما که
شامل نغمه های بسیاری از مناطق روستایی و اقوام و عشایر ایرانی
اســت خود گواه بزرگی از تالش مجریان مناطق و نواحی مختلف
کشورمان از جمله شــعرخوانان ،نقاالن ،تعزیه خوانان و خنیاگران
سراسر ایران است که در طی زمان در زمره صادق ترین نگهبانان
و انتقال دهندگان فرهنگ و هنر شــفاهی و بویژه موسیقی ایران
زمین بوده اند .شــعرخوان ها و نقال ها اگرچه نقل ها و روایت های
دلنشین موســیقایی خود را در هر اجرا معموال تا حدی متفاوت از
قبــل بیان می کنند که ان هم از ویژگی های هنر و ادب شــفاهی
اســت ولی تمام اجراها چون با دانش ،تجربه ،ذوق و انباشته های
هنری ،ادبی حافظه ان ها آمیخته شــده و سپس بروز پیدا می کند
از اعتبار یکســانی برخوردار است .این هنرمندان صادق و گمنام و
کم تر شناخته شــده برای مردم شهرنشین کشورمان در پاسداری
و انتقال بخش هنری میــراث فرهنگی ناملموس نیاکان و منطقه
خود ســهم ارزنده ای در طی تاریخ داشته اند .این وظیفه و نقش
را در گذشته های بسیار دور " گوسان ها " و سپس " خنیاگران "،
" نقاالن " و " شــعرخوانان " انجام داده اند .در حال حاضر نیز در
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برخی از نقاط کشورمان شعر خوان ها این وظیفه تاریخی و هویت
بخش را به خوبی انجام می دهند.
ذکر این نکته مهم حایز اهمیت است که عالوه بر شعرخوانان،
عاشق ها ( عاشیق ها ) ،شاعران و بخشی ها نیز از جمله هنرمندان
اصیل و قدیمی ایرانی هستند که تمام داشته های فرهنگی و هنری
خود که از نیاکانشان به ارث برده اند به صورت شفاهی حفظ و به
نســل بعدی خود انتقال داده اند .پس از گرویدن ایرانیان به دین
اسالم اشــعار غنایی ،تغزلی ،افســانه ای و اساطیری و لحن های
دلنشین موســیقی در معرض خطر قرار گرفت و مورد تردید واقع
گردید و به تبع آن افسانه ســرایی ،خنیاگری و چکامه سرایی نیز
مورد بی مهری قرار گرفت و در نتیجه راویان و مجریان آن ها نیز
به کنج عزلت خزیدند و موقعیت خود را در ساختار حکومتی و دینی
جدید قرار دادند.
نصری اشرفی ،1383 ،ص  221و 223
گوسان ( کوسان ) نیای افســانه سرایان ،خنیاگران و نقاالن
بشمار می آیند که وظیفه اصلی خنیاگری را در بخش هایی از ایران
باستان بر عهده داشته اند.وظیفه اصلی گوسان ها انجام چهار جنبه
هنر شفاهی یعنی نوازندگی ،آوازخوانی ،داستان سرایی و شعرخوانی
( شعرسرایی ) بوده است .آن چه از منابع و اسناد معتبر نیز مستفاد
می شــود ،هرجا نامی از " چامه ســرایان " " ،افسانه سرایان "" ،
خنیاگران " و " شــعر خوانان " و.......به میان می آید می بینیم که
شعر ،بداهه سرایی ،لحن خوش ،موسیقی ،تاریخ ،افسانه ،اساطیر و
روایات مذهبی الاقل بخشی از دانسته های آنان بوده است.
درویشی ،محمد رضا، 1370 ،ص  53و 54
در بلوچســتان شعر آوازی اســت که متن آن را داستان های
حماسی ،عشــقی ،وقایع تاریخ پند و اندرز ،رویدادهای اجتماعی و
غیره تشکیل می دهد و در واقع نوعی داستانسرایی است که همراه
با ساز و آواز اجرا می شود .در این فرهنگ " شاعر " به کسی گفته
می شــود که شــعر را با ســاز و آواز اجرا کند نه به کسی که شعر
را می ســراید .شــاعری که به درجه کمال برسد به او " پهلوان "
می گویندکه ترکیبی از دو کلمه " پهلو "به معنای شــجاع و دالور
و " وان " به معنای خواننده اســت.بنابر این پهلوان یعنی خواننده
یا ارایه دهنده شجاعت ها و دالوری های یک قوم .پهلوان خود به
هنگام خواندن ساز بلوچی " تمبورک " هم می نوازد.
صمدی ،حسین ،1370 ،ص  155و 156
در میان هنرمندان توده مردم گاهی نوازندگان چیره دستی نیز
پیدا می شود .این خوانندگان و سرایندگان برجسته در هر مجلس و
مناسبتی می توانند بداهه خوانی کرده و شعر ب

سرایند و یا ترانه ای را مطابق با شرایط حاکم بر مجلس تغییر
دهند .دســته های مختلف این هنرمندان در مازندران در گذشــته
بیشتر به چشم می خوردند که نام ها و کار کرد های گوناگون داشته
اند از جمله  :شــعرخون ( شــعرخوان ) ،لوطی ،هلل چی ( نی نواز )،
نــوروز خون ( نوروز خوان ) و خوش صدا هایی که در روســتا پیدا
می شوند و در مجلس ها و شب نشینی ها و یا هنگام کار می خوانند
و شــعرخوان می نوازد .برخی از هلل چی ها آواز می خوانند و شــعر
می سرایند.
شــایان ذکر اســت که " حســین طیبی " ( متولد  1315در
دودانگــه مازنــدران ) در حال حاضر از شــاخص ترین و معروف
ترین نوازندگان ســاز " هلل وا " در مازند ان اســت که به فرهنگ
و نغمه های اصیل منطقه زادگاهش شــناخت خیلی خوبی دارد و
تســلط و بینش منحصر به فردش در این حوزه سبب اشتهارش در
کشــور و خارج از کشور شــده واو را در زمره منابع مطمین و زنده
نموده است.
به طور کلی بخش قابل مالحظه ای از نقلهای رایج در منطقه
مازندران و خراســان از مضامین مذهبــی و دینی برخوردارند که از
معروف ترین آنها میتوان از نقلهای سرگذشت " حضرت یوسف
" که توسط شعر خوانان منطقه البرز خوانده میشود و نقل " ضامن
آهو " که در شمال خراسان رواج دارد نام برد .البته نمونههای دیگری
نیز از نقلهای دینی و مذهبی در دیگر مناطق و نواحی کشورمان نیز
و جود دارد و اجرا میشود از جمله نقلهای زیر :
نقــل حضرت " آدم و حوا " که در شــعر خوانی های مناطق
شــاهرود و خرقان و نقل معجزات " حضــرت علی " در نوروزی
خوانی هــای مناطــق ســیاهکل و الهیجــان رواج دارد در زمره
نقل های دینی و مذهبی معروف می باشــند که توسط شعرخوان ها
و نقال های خوانده میشود و عالقه مندان ویژه خود را دارد.
پهلوان ،کیوان ،1393 ،ص101
نقل نجما که در بیشــتر نواحی ایران اجرا می شود در واقع به
صورت داستان ملی نقل می شــود .این نقل از طریق شعرخوانان
اســتان ســمنان به مناطق مرکزی و شرقی اســتان مازندران و
گلســتان راه یافت تا جایی که این دو استان این منظومه را از آن
خود می دانند.شــعرخوانان تبری رفته رفته در داستان تغییراتی بر
اساس حس بومی خود دادند .اشعار نقل نجما تماما به زبان فارسی
است و د محدوده دستگاه شور اجرا می شود.
در دیگــر مناطــق و نواحی ایران از جملــه دیلمان ،طالقان،
سمنان و دامغان ،خراسان و گیالن نیز نقل های مذهبی و دینی و
ملی وجود دارد و اجرا می شود.

منابع:

پهلوان ،کیوان ،فرهنگ گفتاری در موسیقی ایران ،استان مازندران ،تهران ،آرون1393 ،
درویشی ،محمد رضا ،هفت اورنگ ،مروری بر موسیقی سنتی و محلی ایران ،تهران ،حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی1370 ،
دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،تهران ،سازمان چاپ دانشگاه تهران1349 ،
صمدی ،حسین ،در قلمرو مازندران ،چاپ نقش جهان1370 ،
نصری اشرفی ،جهانگیر ،نمایش و موسیقی در ایران ( دوره سه جلدی ) ،تهران ،آرون1383 ،
وجدانی ،بهروز ،فرهنگ جامع موسیقی ایرانی ،تهران ،دایره و گندمان1386 ،
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در مراسم رونمایی آلبوم «مست هشیار» در خانه هنرمندان عنوان شد

خصوصیات موسیقی سنتی در حال محوشدن است
مراســم رونمایی از آلبوم «مســت هشــیار» به آهنگسازی
داریــوش پیرنیاکان ،خوانندگی حمیدرضا نوربخش و اجرای گروه
موسیقی «شــهنازی» که ســال  91در تاالر وحدت تهران برای
عالقه مندان اجرا شد ،سه شنبه  26بهمن ماه با حضور تعدادی از
هنرمندان صاحب نام عرصه موســیقی در تاالر استاد جلیل شهناز
خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
میالد کیایی نوازنده پیشکسوت ســنتوردر این مراسم گفت:
اگر یک بار دیگر متولد شــوم مطمئن باشــید به جای ساز سنتور،
ساز تار را برای نوازندگی انتخاب می کردم چرا که پدرم همیشه به
من می گفت»:تار ســلطان سازهای ایرانی است» .به هر حال این
آلبوم هم نتیجه زحمات و تالش اســتاد داریوش پیرنیاکان نوازنده
مطرح تار است که به همراهی حمیدرضا نوربخش و گروه شهنازی
کنسرتی ارائه شده است.
وی با اشــاره بــه ویژگی های این آلبوم بیــان کرد :توجه به
وجوه هنری یک اجرای زنده که انتقال آن به یک آلبوم موســیقی
کار بســیار سختی اســت ،پختگی در ملودی سازی برای شنیدن
مخاطبان ،غنای موسیقایی صدای خواننده که دارای حجم دلپذیرو
فضایی پر احســاس بود از جمله ویژگی هایی اســت که می توانیم
بــرای این آلبــوم در نظر بگیریــم و من از گــروه اجرایی آلبوم
سپاسگزارم که چنین اثر خوبی را روانه بازار موسیقی کردند.
کیایی ادامه داد :متاســفانه در زمانه ای زندگی می کنیم که
مســیر موســیقی مقداری عوض شده اســت .ما در این روزهای
موســیقی هایی را از رادیــو و تلویزیون می شــنویم که به قدری
ناهنجار و نازل هســتند که قابل توصیف نیســت و من نمی دانم
آخر کدام شــورا و گروهــی برخی از این آثــار را برای پخش در

شبکه های رادیویی و تلویزیونی تصویب کردند .من امیدوارم روزی
شاهد بروز چنین اتفاقی باشــیم که با کیفیت ترین و بهترین آثار
در رســانه ملی پخش شــود تا مخاطبان با آثار با کیفیت موسیقی
ایرانی نیز آشنا شوند.
هوشنگ کامکار مدرس ،آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی
کامکارها هم در این مراســم بیان کرد :به خاطر دارم پدرم همواره
به موسیقی ســنتی ایران عالقه بســیار فراوانی داشت و همیشه
اجرای ردیف های استاد صبا را به عنوان یکی از عالقه مندی های
خود در نظر داشــت .ضمن اینکه من ســال های سال با زنده یاد
محمد رضــا لطفی در یک اتاق زندگی می کردیــم و در آنجا نیز
همیشه ردیف کار می کردیم .پس بنابراین امروز می توانم با اجازه
از شما هنرمندان در رابطه با آلبوم «مست هشیار» حرف بزنم.
وی گفــت :من بارهــا و بارها به این نکته اشــاره کردم و
امروز بار دیگر پیشــنهادم را مطرح می کنم که ضرورت دارد برای
موسیقی ســنتی مان یک ردیف منســجم تعریف کنیم که مورد
همه هنرمندان موســیقی ایرانی باشــد .من معتقدم هر چه زودتر
باید جلســه ای تشکیل شــود که هنرمندان بتوانند به یک تعریف
واحدی از ردیف موســیقی ایرانی برسند .حتی خود آقای نوربخش
هم می دانند ما در جلسه ای که آقایان علیزاده ،شجریان ،ظریف و
تعدادی دیگر از بزرگان حضور داشتند این پیشنهاد را مطرح کردم
و آنها هم از این پیشنهاد بدشان نیامد.
کامکار به انتشــار آلبوم «مست هشــیار» اشاره کرد و گفت:
آلبوم «مســت و هشیار» از جمله آثار قابل توجه در حوزه موسیقی
ســنتی است که می تواند مورد توجه قرار بگیرد ،ضمن اینکه ما به
هیچ عنوان نباید بگوییم این موســیقی مربوط به جامعه امروز ما
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نیست .امروزه در اروپا موسیقی قرن های سیزدهم و چهاردهم اجرا
می شــود که همه از آن دفاع می کننــد .اتفاقا یکی از خصوصیات
موسیقی سنتی ما این است که می شود از منابع غنی آن ملودی ها
و حــاالت جدید به وجــود آورد منتهــا فقط در شــکل اجرایی
تفاوت هایی وجود دارد که باید آن را بر اساس محتوا هدایت کرد.
وی گفت :به اعتقاد من آلبوم «مست هشیار» یکی از آثاری
اســت که هم در زمینه موسیقی سنتی ایران اثر بسیار ارزشمندی
اســت و هم در ارتقای ســطح آگاهی مردم از موسیقی می تواند
نقش موثری ایفا کند .متاســفانه ما هم اکنون در شرایط هستیم
که خصوصیات موسیقی سنتی ما در حال محو شدن است و این
آلبوم به همین جهت قابل ارزش اســت که به این موضوع توجه
کرده .به هر حال اکنون در فضایی به ســر می بریم که بسیاری
از شــرکت های تولید کننده آثار موســیقایی دوســت ندارند این
موســیقی ها را حتی بشــنوند و این بسیار خوب است که شرکتی
مانند «ایران گام» با مدیریت صدرالدین حسین خانی به خواننده
و خالق اثر دســتور نمی دهد که فالن کار و بهمان کار را برای
فروش بهتر انجام بده و می آید و آلبوم «مست هشیار» را منتشر
می کند.
کامکار در بخش دیگری از ســخنانش با بر شــمردن برخی
دیگــر از ویژگی های آلبوم تاکیــد کرد :خیلی هــا می گویند که
موسیقی ایرانی ما غم انگیز است اما شما در همین آلبوم با شنیدن
تراک اول می بینید که چه موسیقی شاداب و پر انرژی پیش روی
مخاطــب قرار می گیرد .پس می بینیم کــه همه چیز به ملودی و
ریتم بستگی دارد که هنرمند در آن نقش اصلی را ایفا می کند .من
در حوزه خوانندگی آلبوم هــم باید گویم که هیچ نقطه خارجی را
نشنیدم و آقای نوربخش در عین اجرای مناسب ملودی های زیبا،
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کاری کردند که من از آواز ایشان لذت ببرم به طوری که می توان
گفت تاثیری از سبک استاد شجریان در کلیت کار مشهود بود .زیرا
تنها خواننده ای که در سلیقه من در اجرای زنده خارج نمی خواند
محمدرضا شجریان اســت که امیدوارم حالش هرچه زودتر خوب
شود .در هر صورت بنده شنیدن این آلبوم را به دوستداران موسیقی
سنتی که کار بسیار ارزشمندی توصیه می کنم.
محمد ســریر رییس شــورای عالی خانه هنرمندان ایران نیز
در این برنامه با تقدیر از انتشــار آلبوم «مســت هشیار» گفت :به
اعتقاد من این آلبوم اثری است که می تواند به یکی از ارکان مهم
موسیقی ملی که در حال تغییر است نقش اساسی ایفا کند .من بر
این باورم موسیقی ملی با کیفیت درست است که می تواند در میان
مخاطبان تاثیر گذار باشد.
وی عنوان کرد :تولید چنین کارهایی در شرایط فعلی موسیقی
کشور کار بسیار مشکلی اســت زیرا بازار موسیقی ایران به سمت
کارهایی رفتــه که وجه هنری کمتری دارنــد و اینکه تعدادی از
هنرمندان صاحب نام موســیقی این ســرزمین همــت کنند و به
انتشار اثری دست بزنند که طرفداران خاص خود را دارد کار بسیار
ارزشــمندی است که باید آنها را ســتود .به هر حال این موسیقی
همــان طور که گفتم طرفداران خــاص خود را دارد اما من بر این
باورم تاثیرخود را در بلند مدت خواهد گذاشــت و خون تازه ای را
هم به فضای موسیقی کشور وارد می کند.
در پایان این مراســم جمعی از هنرمنــدان از جمله فریدون
شــهبازیان ،علی جهاندار ،تقی ضرابی ،محمد سریر ،میالد کیایی،
هوشنگ کامکار ،زید اهلل طلوعی ،علی رستمیان داریوش پیرنیاکان
و حمیدرضا نوربخش روی صحنه حاضر شــدند و از آلبوم «مست
هشیار» رونمایی کردند.
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اقسام
مقدمهای بر رابطۀ فَراهَنگها و
ِ
ِتترا ُکرد دیاتُنیک

* امیر انجیری

معینی
ویژه
موســیقایی،ﺗ به
نســبت بسام ِد آن دو صوت
در آکوســتیک فاصلۀ دو صوت،
ﻪاي ﺑﺮ راﺑﻄﺔ ﻓَﺮاﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ِ
ِ
ِ
صداهای بَم ،در شــرایط ّ
ُﻨﻴﻚ
اصواتمِ ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎ
اﻗﺴﺎ
َ
تجزیه میشــوند و اصواتی را با بسامدی که
های
ِ
میان فرا َهنگ ِ
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ارکیتاس در
ُنیک
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ارﻛﻴﺘﺎس در ﺷﻜﻞِ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
دﻳﺎﺗُﻨﻴ
های شــانزدهم تا ســ ﺗیﺘﺮا
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بلکه -در محدودۀ چهار ِم
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در ِ
ﺘﺎس
ارﻛﻴ
ﻂ

ﺳ

ﻣﺘﻮ
ﻚ

ُﻨﻴ
ﺗ
دﻳﺎ
د

ُﺮ
ﻛ
ﺘﺮا
ﺗ
ُ
تِتراکر ِد دیا ُت ِ
متوس ِط ارکیتاس
نیک
صدای انسان بهراحتی و
خواندن این دورۀ نغمهای
باســتان برای
ِ
ّ
ِ
ها
ن
آ
رو
ن
ای
از
گذرد.
ی
م
میانــی
صدای
دو
از
مشــکلی
بدون هیچ
ِ
ِ
ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﻛﻴﺘﺎس
)ﻛﺸﻴﺪه(سِ ن ُتن (( )Syntonکشیده)
ُنیک متوسط
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨ•ﺘُ تﻦِترا) ُکر ِد دیات
استواری و
پنداشــتند.
انتخاب دو
خود را در
ِ
ِ
(Synton
دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ
آزاد میﺗﺘﺮاﻛُﺮد
صدای میانی 
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ﻧﻴﻢ
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ﻨﮓ
ﺻﻠ
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نسبت
پیدایش انوا ِع تِتراکرد و اقسا ِم آن
و یک نیمپردۀ دیاتُنیک اســت.
ِ
ِ
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شکل زیر نشان داده شده
کتاب شفا میگوید:
تِترا ُکر ِد دیات ِ
«ابوعلی سینا» در مقدمۀ موسیقی از ِ
متوســطِ سِ ن ُتن در ِ
ُنیک ّ
ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﺘُﻦ در ﺷﻜﻞِ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
احوال آســمان و است:
بین
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ِ
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ِ
ِّ
حقیقت علم آگاهی ندارند پیروی کرده باشیم.
روش کسانی را که از
ِ
ِ
اینان وارثِ فلســفهای مندرس و سست میباشند و صفاتِ اصلی
جای هم میگیرند و خالصهکنندگان
ّفاقی اشــیاء را به ِ
کیفیاتِ ات ِ
و ّ
افالطونی جدید) نیــز از آنها تقلید کردهاند؛ ولی
(پیروان فلســفۀ
ِ
ِ
مشخّ
صحیح اشیاء
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فهمیده
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حقیقی
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اشــخاصی
صاتِ
ِ
را درک کردهاند (مقصود فارابی و پیروانش) اشــتباهاتی را که در
ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﺘُﻦ
های
اث ِر تقلید رخ میدهند تصحیح نموده و غلطهایی را که زیبایی ِ
افکار را میپوشانند پاک کردهاند .اینان سزاوا ِر تحسین هستند»...
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از:ﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻼﻳﻢ )(Amolli
است ﺗ
اقسا ِم تِترا ُکر ِد دیاتُنیک عبارت 
• تِترا ُکر ِد دیاتُنیک متوسطِ ارکیتاس ()Archytas
ّ ﻓﻮاﺻﻞِ ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻼﻳﻢ از زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
(
Amolli
)
ﻣﻼﻳﻢ
ﻂ

ﺳ

ﻣﺘﻮ
ﻚ

ُﻨﻴ
ﺗ
دﻳﺎ
سالُﺮد
فیلسوف یونانی استکه درﺗﺘﺮا ِﻛ
ُ
متوسطِ مالیم ()Amolli
ُنیک
ت
دیا
د
ر
ک
ِترا
ت
•
قبل
430
تا
348
«ارکیتاس»
ِ
ِ
ِ
ّ
عبارتﺳﻲ ﺑِﻤﻞ« ﺗﺎ »د«
ﭘﺮدهايِ »
ﻚ
ﻳ
ﺔ
)ﻓﺎﺻﻠ
اﺳﺖ.
ﻫﺸﺘﻢ
و
ﻫﻔﺘﻢ
ي
ِ
ﻫﺎ
ﻨﮓ
ﻫ
َﺮا
ﻓ
ﺔ
ﻓﺎﺻﻠ
ﺑﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ
ﻛﻪ
ي
ِ
ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﺖ
ﻧﺴﺒ

ــطِ مالیم از زیر به بَم
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ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻼﻳﻢ

 ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ دوﭘﺮدهاي )(Eratosthene
»اراﺗُﺴﺘﻦ« ﻣﻨﺠﻢ ،رﻳﺎﺿﻲدان و ﺟﻐﺮاﻓﻲدانِ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎلِ  192ﺗﺎ  284ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﻲزﻳﺴ
ﺷﻬﺮت رﺳﻴﺪ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻮلِ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺮة زﻣﻴﻦ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد .ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ دوﭘﺮدهاي
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ دوﭘﺮدهاي ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث از ﻣﻴﺎنِ ﺗﺘﺮاﻛُﺮدﻫﺎيِ ﻳﻮﻧﺎنِ ﻗﺪﻳﻢ ﭘﺬﻳ
بســامدی ِاز 9
متوالی با
آن و پایینتر از «فا» است ).ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ - .دو
که برابر با
دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚِ 
نســبتدوﭘﺮدهاي ِ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻢ
فاصلۀﺘﺮاﻛُﺮد
ﻓﻮاﺻﻞِ ﺗ
8
متوسطِ مالیم در
تِترا ُکر ِد دیات ِ
ِ
ُنیک ّ
ای «د»
شکل زیر نشان داده شده فاصلۀ َفراهنگ
های هشــتم و نهم است( .فاصلۀ یکپرده ِ
اﺳﺖُ ) .ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻳﻚﭘﺮده
 دو ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻛﻪ َﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ِﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓَﺮاﻫﻨﮓ ﻫﺎيِ ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢاست:
تا « ِر»)
256
ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث.
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِنسبت
ُنیک
بسامدی ِﻚ در ﮔﺎم که برابر
ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ -ﻧﻴﻢﭘﺮ ِ
است با نیمپردۀ دیات ِ
دة دﻳﺎﺗُﻨﻴ ِ
243
فیثاغورث.
داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
گام ﻧﺸﺎن
ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ دوﭘﺮدهاي در ﺷﻜﻞِدر زﻳﺮ
شکل زیر نشان داده شده است:
تِترا ُکر ِد دیات ِ
ُنیک دوپردهای در ِ

ﺗﺘﺮا ُﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻼﻳﻢ

تِتراکر ِد دیا ُت ِ
متوس ِط مالیم
نیک
ّ

ﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ دوﭘﺮدهاي )(Eratosthene
( 284)Eratostheneﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﻲزﻳﺴﺖ .او در رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻪ
ای ﺳﺎلِ  192ﺗﺎ
ﻛﻪه در
ﺟﻐﺮاﻓﻲدا
ﺠﻢ ،رﻳﺎﺿﻲدان و
اﺳﺖوپرد
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲُنیک د
نِر ِد دیات
ِترا ُک
•ت
دﻳﺎﺗکه
یونانیُﺮداست
دان
دان و جغراف
ﻛﺮةریاضی
منجم،
ﻃﻮُسلِتِن»
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ«ا ِرات
ﻣﻨﺴﻮب
ُﻨﻴﻚ دوﭘﺮدهاي ﺑﻪ ارا ُﺗﺴﺘ
ﻛﺮد .ﺗﺘﺮاﻛ
زﻣﻴﻦ را
ُﻨﻴﻚ دوﭘﺮدهاي
ﺘﺮاﻛﻦُﺮد دﻳﺎﺗ
ﻣﺤﻴﻂّ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ِ
زیســت.ﺗ او
284ﻛﻪقبل از میالد
 192تا
ســال
در
دوﭘﺮدهاي ِ
ﮔﺎمِ ِ
نیک دوپردهای
ِترا ُکور ِددردیا ُت
بهنِ ﻗﺪﻳﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ت
اﺳﺖ
ریاضیاتﻳﻮﻧﺎ
ﺘﺮاﻛُدرﺮدﻫﺎيِ
ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرثمیاز ﻣﻴﺎنِ
اﺳﺖ
ﻫﻤﺎن
ﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ
زمین
کرۀ
طول
که
بود
کســی
نخستین
و
رســید
شهرت
محیطِ
ِ
اﺳﺖ از:
ﻋﺒﺎرت
ﺑﻪﺗ ﺑﻢ
(Didyme
دﻳﺪﻳﻢ )
ُﻨﻴﻚ
زﻳﺮدﻳﺎ
دوﭘﺮده ﺗايﺘﺮاازﻛُﺮد
د ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻮاﺻﻞِ ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ 
ُنیک دوپردهای به ا ِراتُستِن منسوب
را محاســبه کرد .تِترا ُکر ِد دیات ِ
• تِترا ُکر ِد دیاتُنیک دیدیم ()Didyme
ﻗﺒﻞد«ازﺗﺎ »رِ
ﺳﺎليِ »
ﻳﻚﭘﺮدها
ﻓﺎﺻﻠﺔ
اﺳﺖ) .
ﻓﻴﻠﺴﻮوفﻧﻬﻢ
دﻳﺪﻳﻢيِ« ﻫﺸﺘﻢ
ﻨﮓ ﻫﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓ
اﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻛﻪ
ﻣﻴﻼ«د (ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻲزﻳﺴﺖ .او ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪﻧﺎمِ ِاﭘﻲﺗﻢ )iteme
ﻛﻪ 60
اﺳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ
ُنیکَﺮاﻫ »
دوپردهای همان است که فیثاغورث از
شدهاست .تِترا ُکر ِد دیات ِ
فیلســوف یونانی است که  60ســال قبل از میال ِد
«دیدیم»
ِ
رواﻗﻴﻮنکهآورده ﺷﺪه اﺳ
اﻓﻼﻃﻮنی«تِ،مﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث
اﻓﻜﺎرِ »
ﻛﺘﺎبی ﺧﻼﺻﺔ
اﺳﺖ.به در اﻳﻦ
آن وﺑﻪدرﺟﺎگا ِمﻣﺎﻧﺪه
ﻗﺴﻤﺘﻲ از
میانﺑﺎتِترا ُ
منسوب
اســت
پذیرفته
ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث.
قدیمﮔﺎم
یونانﻚ در
يِ
ﻧﻴﻢکﭘﺮدة ِ
ردهایدﻳﺎﺗُﻨﻴ ِ
ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ِ
()Epitemeو نگاشته
کتابی بهنا ِم ِاپ
زیســت .او
مســیح م
ُ
از
ای
ه
دوپرد
ُنیک
ت
دیا
د
ر
ک
ِترا
ت
فواصل
است.
ه

گرفت
خدمت
به
د
خو
ِ
ِ
ْ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮔ
ﻗﺪﻳﻢ
ن
ِ
ﻳﻮﻧﺎ
ي
ِ
ﻫﺎ
ﺮد
ﻛ
ُ
ﺘﺮا
ﺗ

ن
ِ
ﻣﻴﺎ
از
(
Aristoxen
)
«
ﻦ
ﺴ

ﻜ
ﺘ
ُ
آرﻳﺴ
»
ﻛﻪ
اﺳﺖ
ﻫﻤﺎن
دﻳﺪﻳﻢ
ِ
تنها قســمتی از آن بهجا مانده اســت .در این کتاب خالصۀ افکا ِر
ﻚ دوﭘﺮدهاي در ﺷﻜﻞِ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ُ
د
ر
ک
ِترا
ت
اســت.
شــده
آورده
رواقیون
و
فیثاغورث
«افالطــون»،
ِ
زیر به بَم عبارت است از :ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖﻫﺎيِ اﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦِ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻓﻮاﺻﻞِ ﺗﺘﺮاﻛُﺮد

ﺑﻪ ﺑﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 28موسيقي و ﻧﻬﻢ اﺳﺖ) .ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻳﻚﭘﺮدهايِ »د «ﺗﺎ »رِ«(
خانه ﻫﺸﺘﻢ
فصلنامهﻫﺎيِ
ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓَﺮاﻫﻨﮓ

 -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ

ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓَﺮاﻫﻨﮓ ﻫﺎيِ دﻫﻢ و ﻧﻬﻢ اﺳﺖ) .ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻳﻚﭘﺮدهاي »ﻣﻲ« ﺗﺎ »رِ«(

 -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ

ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓَﺮاﻫﻨﮓ ﻫﺎيِ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﺖ) .ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﻴﻢﭘﺮدهاي »ﺳﻲ« ﺗ

مـقــــالـــــــه
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ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ دﻳﺪﻳﻢ

 ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﻣﺴﺎويِ ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس )(Ptoleme
»ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس« ﻣﻨﺠﻢ و رﻳﺎﺿﻲدانِ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮنِ دومِ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﻲزﻳﺴﺖ .از ﻛﺎرﻫﺎيِ ﻣﻬﻢِّ او
استرااز:ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ .وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ درﺑﺎرة آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ دارد ﻛﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺎزﺗﺎب و ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻮر
10
َ
بســامدی
نســبت
های
نگ
ه
را
ف
فاصلۀ
با
برابر
که
ِ
ِ
ﺳﻄﺮﻻب و ِ
َ
ﻛﺮهﻫﺎيِ آﺳﻤﺎﻧﻲ را
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺠﻮﻣﻲِ اُ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻦِ 9
«می» تا « ِر»)
ای
ه
پرد
ک
ی
(فاصلۀ
است.
ﻓﻮاﺻﻞِ ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﻣﺴﺎويِ دهم و
ﺑﻄﻠﻤﻴﻮسنهماز زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ

نســبت
های
ِ
ِ
بســامدی  11که برابر با فاصلۀ َفرا َهنگ ِ

ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓَﺮاﻫﻨﮓ ﻫﺎيِ دﻫﻢ و 10
استﻣﻲ« ﺗﺎ »رِ«(
ذکراي »
ﻳﻚبهﭘﺮده
ﻓﺎﺻﻠﺔالزم
اﺳﺖ.تا)«فا»)
ﻧﻬﻢ«می»
دهم و یازدهم است( .فاصلۀ بین

موسیق )یدانان
«فا»یی که
ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ که َف
ﻳﺎزدﻫﻢ ِ
باشد»،ﻣﻲ« ﺗﺎ »ﻓﺎ«( ﻻ
ﻓﺎﺻﻠﺔمیﺑﻴﻦ
مقبولاﺳﺖ.
یازدهميِاز دﻫﻢ و
نگﻨﮓ ﻫﺎ
ﻓﺎﺻﻠﺔراﻓَهَﺮا ِﻫ

های دهم و
باالتر است .از اینرو با اندکی اغماض فاصلۀ َفرا َهنگ ِ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻏﻤﺎض ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲداﻧﺎن
ﻓَﺮاﻫﻨﮓ ﻳﺎزدﻫﻢ از »ﻓﺎ«ﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺒﻮلِ
ﺑﺎﺷﺪ،است.
ﻣﻲپرده)
کامل(یک
یازدهم پردۀ
12
بســامدی
نســبت
ﻛﺎﻣﻞ)ﻳﻚ ﭘﺮده( اﺳﺖ- .
های
ﻳﺎزدﻫﻢﻚﭘﺮدة
ِ
ِ
که برابر با فاصلۀ َفرا َهنگ ِ
دﻳﺪﻳﻢ
ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴ
11
ُنیک دیدیم همان اســت که «آریستُکسِ ــن» ()Aristoxen
دیات ِ
پردۀ
اغماض،
اندکی
با
نیــز
فاصله
این
اســت.
دوازدهم
و
یازدهم
طبیعی ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓَﺮاﻫﻨﮓ ﻫﺎيِ ﻳﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻏﻤﺎض
اســت و درﻛﻪگا ِمﺑﺮاﺑﺮ ِﺑﺎ
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ
ﺖ

ﻧﺴﺒ
ُ
یونان قدیم پذیرفته
میــان تِتراک
از
ِ
ردهای ِ
ِ
کامل است.
بر
گام
این
های
ت
نســب
است.
گرفته
خدمت
به
خود
به
منســوب
(
Ptoleme
)
ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس
ﻨﻴﻚ ﻣﺴﺎويِ
ِ
مســاویﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻞِ ِدزﻳﺮ
شکل زیر نشان داده
ُنیک
ﺷﻜ ُکر
ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﻣﺴﺎويِ ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس در تِترا
دیات ِ
ﻧﺸﺎن داده ِ
بطلمیوس در ِ
ُ
ﻣﻲکر ِد دیات
فواصل تِترا
اســت.
زﻳﺴﺖ .از ِ
ِ
رﻳﺎﺿﻲدانِ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ِ
است :او ﻛﺘﺎﺑﻲ درﺑﺎرة اُﭘﺘﻴﻚ
شده ﻣﻬﻢِّ
ُنیکﻛﺎرﻫﺎيِ
ﻣﻴﻼد
اســتوار ﻗﺒﻞ از
فیزیکینِ دومِ
طبیعیﻛوﻪ در ﻗﺮ
قوانیناﺳﺖ
دیدیم از زیر به بَم عبارت است از:
ب و ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻮر را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ9 .وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ درﺑﺎرة آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ دارد ﻛﻪ در آن روﻳﻜﺮدﻫﺎيِ
نسبت
های
بســامدی ِ
ِ
ِ
که برابر با فاصلۀ َفرا َهنگ ِ
ﻲ و ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻦِ 8
ﺳﻄﺮﻻب و ﻛﺮهﻫﺎيِ آﺳﻤﺎﻧﻲ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﺎ
ﻧﺠﻮﻣ»ﻲِتااُ « ِر»)
ای « ُد
(فاصلۀ یک
هشتم و نهم است.
پردهه ِ
که از:
ﻋﺒﺎرت10اﺳﺖ
ﻚ ﻣﺴﺎويِ
بســامدی
نســبت
های
ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس از ِ
زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻢ ِ
برابر با فاصلۀ َفرا َهنگ ِ
9
ﻓﺎﺻﻠﺔ« ِر»)
«می» تا
پردهای
است.يِ(فاصلۀ
دهمﻓ وَﺮاﻫنهم
ﻳﻚﭘﺮدهاي »ﻣﻲ« ﺗﺎ »رِ«(
اﺳﺖ) .
دﻫﻢ یوکﻧﻬﻢ
ﻨﮓ ﻫﺎ
ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ
16
َ
بســامدی
نســبت
های
ِ
ِ
که برابر با فاصلۀ فرا َهنگ ِ
ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓَﺮاﻫﻨﮓ ﻫﺎيِ دﻫﻢ و15
ﺑﻴﻦ »ﻣﻲ« ﺗﺎ »ﻓﺎ«( ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺳﺖ) .
ﻳﺎزدﻫﻢ
ﻓﺎﺻﻠﺔ« ُد»)
«سی» تا
پردهای
(فاصلۀ نیم
شانزدهم و پانزدهم است.
شده است:
شکل زیر
ُنیکﻣﻲدیدیم
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲدیات
ﺎ«ﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺒﻮلِ تِترا ُکرد
داﻧﺎن ِ
ﺑﺎﺷﺪ،درﺑﺎﻻﺗﺮ ِ
نشاناﻳﻦ
اﺳﺖ .از
اﻧﺪﻛﻲ اﻏﻤﺎض ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓَﺮاﻫﻨﮓ ﻫﺎيِ دﻫﻢ و
دادهرو ﺑﺎ

ﻚ ﭘﺮده( اﺳﺖ.

تِترا ُکر ِد دیا ُت ِ
نیک دیدیم

()Ptolemeﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻏﻤﺎض ،ﭘﺮدة ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
بطلمیوساﺳﺖ .اﻳﻦ
مساویدوازدﻫﻢ
ﻨﮓ ِد ﻫﺎ
ُنیک
ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓ•َﺮاتﻫِترا ُکر
دیاتيِ ِ
ﻳﺎزدﻫﻢ و ِ
ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس
ِتراﻛ ُکُﺮردِ د دﻳﺎ
ﺗتﺘﺮا
دیاﺗ ُتُﻨﻴ ِ
مساویيِبطلمیوس
نیک
ﻚ ﻣﺴﺎو ِ
قرن
دان
دادهو ریاض
منجم
«بطلمیــوس»
ﻧﺸﺎن ّ
اﺳﺖ:یونانی اســت که در ِ
ﺷﺪهی ِ
يِ ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس در ﺷﻜﻞِ زﻳﺮ
مهــم او کتابی دربارۀ
کارهای
د ّو ِم قبل از میالد میزیســت .از
ِ
ِّ

تترین
طبیعی
ﺑﺮ هار
زﻳﺮانظ ِر
دیدیم از
ﻃﺒﻴﻌﻲدیات
ﺗﺘﺮاﻛُﺮد دﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ دﻳﺪﻳﻢ از ﻧﻈﺮِ ﻫﺎرﻣﻨﻲ،تِترا ُکر ِد
ﺗﺮﻳﻦ ِ
اســت؛ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎرﻣﻨﻴﻚ
نی،اﺻﻮا
اﺳﺎ ُمسِ
ُنیکاﺳﺖ؛
شکست نور را تشریح کرده است.
اُپتیک است که در آن بازتاب و
ِ
ن
ت
آریس
و
است
شــده
تنظیم
نیک
م
هار
اســاس
بر
زیرا
ُکسِ
اصواتِ
ِ
ُ
رویکردهایﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮔﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲداﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﻃﺒﻴﻌ
وی همچنین کتابی دربارۀ در ﮔﺎمِ
داردﻲِکه در آن
آکوســتیک
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﻮد ِ
طبیعی منســوب به خود به کار گرفته است؛ اما گامی
ساختن دستگا ِه آن را در گا ِم
ِ
است.
مختلف موسیقی بررســی و بسط
ِ
دﻳﺎﺗُﻨﻴ ِ
ﻚ دوﭘﺮدهايِ اراﺗُﺴﺘﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ.
شده از
دادهاﺳﺖ
ﻣﻨﺴﻮب
که امروزه نیز موسیقیدانان به خدمت گرفتهاند و به نا ِم فیثاغورث
ای ا ِراتُستِن اقتباس شده است.
منسوب است از دیات ِ
ُنیک دوپرده ِ

های آســمانی را به او نســبت دادهاند.
نجومی اُســطرالب و کره ِ
ِ
ُ
مســاوی بطلمیوس از زیر به بَم عبارت
ُنیک
فواصل تِتراکر ِد دیات ِ
ِ
ِ
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
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ﻲ
ِ
ﺗﻄﺒﻴﻘ
ﺔ
ﻣﻄﺎﻟﻌ
»
.
1393
.
اﻣﻴﺮ
اﻧﺠﻴﺮي،
.
2
سازهای زهی و بادی .تهران :مؤلف.
آکوستیک
 .1اسماعیلزادهها ،غالمحسین .1384 .مقدمهای بر
ِ
ِ
ﻧﻮر.
داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻌﻤﺎري،
ﻫﻨﺮ و
داﻧﺸﻜﺪة
(نمونۀﺶِ ﻫﻨﺮ،
باستان،ﭘﮋوﻫ
یونان رﺷﺘﺔ
ارﺷﺪ،
فواصلﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
پژوهش
کارشناسی ارشد ،رشتۀ
ن)» ،پایان
فیثاغورث و
موردی:گا ِم
موسیقاییﻲِدر
تطبیقی
 .2انجیری ،امیر« .1393 .مطالعۀ
آریستُکسِ
ِ
ِ
ِ
نامۀ ﭘﻴﺎمِ ِ
ِ

ﻚپیا ِم
دانشگا ِه
معماری،
هنر ،دانشکدۀ ﺗهنر و
نور.يِ ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس
ﻣﺴﺎو
دﻳﺎﺗُﻨﻴ
ﺘﺮاﻛُﺮد
ویراست جدید .تهران :ماهور.
چاپ د ّوم.
تاریخ
ِ
موسیقی آکسفورد .مترجم :ناتالی چوبینهِ .
ِ
 .3ایبرهم ،جرالدِ .1390.
نگارش وزارتِ فرهنگ و هنر.
کل
های موسیقی ایرانی) .تهران:
اصول
 .4برکشلی ،مهدی .1355 .مداومت در
ِ
موسیقی ایران (گامها و دستگاه ِ
ِ
انتشارات ادارۀ ِّ
ِ
ِ
چشمه.
ر
نش
تهران:
اول.
د
جل
موسیقی.
علمی
های
ی
دانستن
پیرامون
مقاالتی
مجموعۀ
کمال.
مصطفی
پورتراب،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.1387زﻳﺮا ﺑﺮ اﺳﺎسِ اﺻﻮات ﻫﺎرﻣﻨﻴﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و آرﻳﺴﺘُﻜﺴﻦ آن را
اﺳﺖ؛
ﺗﺮﻳﻦ
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻢ از ﻧﻈﺮِ ﻫﺎرﻣ.5ﻨﻲ،
ویراست چهارم با تجدی ِد نظ ِر کلّی .تهران :نش ِر چشمه.
چاپ سیونهم.
(مبانی
تئوری موسیقی
 .6پورتراب ،مصطفی کمال.1388 .
ِ
ِ
موسیقی نظری)ِ .
ِ
ِ
ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث
ﮔﺮﻓﺘﻪم.اﻧﺪ و
علمیﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺎن
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
مقاالتیﻧﻴﺰ
اﻣﺮوزه
 .1391ﻛﻪ
کمال.ﮔﺎﻣﻲ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
تهران:ﺑﻪنش ِﻧﺎرمِنی و نای.
موسیقی .جل ِد د ّو
پیرامون
مجموعۀ
ﮔﺮﻓﺘﻪمصطفی
ﻛﺎرپورتراب،
ب ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ .7
دانستنی ِ
ِ
های ﺑﻪ ِ
انتشارات پیشرو.
موسیقی جهان .تهران:
تاریخ
.1376
انگیز.
ح
رو
راهگانی،
ِ
اﺳﺖِ .
ﻚ دوﭘﺮدهايِ ا.8راﺗُﺴﺘﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ِ
موسیقی حوزۀ هنری.
چاپ د ّوم .تهران :مرک ِز
فرهنگ
 .9زندباف ،حسن .1392 .تاریخ و
ِ
موسیقی جهانِ .
ِ
ِ
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آشنایی با حسین انصحی

اولین دکتر موسیقی

بهروز مبصری

حســین ناصحی در سال  1304در خانواده هنردوست به دنیا
آمد .مادرش از شاگردان استاد درویش خان بود و تار می نواخت .به
همین جهت ذوق موسیقی او از اوان کودکی پرورش یافت .وی از
ســن  14سالگی با ورود به هنرستان عالی موسیقی و انتخاب ساز
ترومبون زیر نظر اســتاد چک «ژوزف اسالدک» مشغول تحصیل
گردیــد و پس از مــدت کوتاهی به همکاری با ارکســتر رادیو به
سرپرستی پرویز محمود پرداخت .او جزو شاگردان ممتازی بود که
به دعوت دولت ترکیه و با بورســیه هنرستان برای ادامه تحصیل
روانــه آنکارا گردید و در آنجا زیر نظر اســتاد « کاظم آکســس»
از شاگردان برجســته « بالبارتوک» آهنگساز شهیر مجارستان به
همراه دوست دیرینه اش ثمین باغچه بان به فراگیری آهنگسازی
پرداخــت .ناصحی در آنجا نیز از جمله دانش جویان ممتاز رشــته
آهنگســازی بود و زمانی که قطعه کوارتــت زهی در می مینور در
آنکارا به اجرا در آمد ،توجه بســیاری از جمله پروفسور « لودویک
چاچکس» را بر انگیخت و وی پیشــنهاد دریافت بورس تحصیلی

آکادمی وین را به وی نمــود .ولی ناصحی برای ادامه تحصیالت
عالی به ایتالیا سفر نمود و پس از گذراندن دوره عالی کمپوزیسیون
و رهبری ارکستر در ســال  1329به ایران ولی اولین موسیقیدان
ایرانی بود که موفق به دریافت مدرک دکتری در رشــته موسیقی
گردید .که به دلیل نداشتن این چارت در موسسه آموزش عالی در
آن زمان مدرک فوق لیسانس به وی داده شد .پس از بازگشت وی
به ایران عالوه بر اینکه رشته آهنگسازی در هنرستان عالی توسط
ایشــان تاســیس گردید .به تدریس هارمونی پیشرفته ،کنترپوان،
فوگ و آهنگســازی به هنرجویــان پرداخت و رهبری ارکســتر
هنرســتان عالی موســیقی را نیز به عهده گرفت .او مسافرتهای
زیادی به کشورهای آسیایی و اروپایی نمود و قطعه فلوت و ارکستر
را در ایتالیا نوشت.
در ســال  1345وزارت فرهنــگ و هنر بــا موافقت با طرح
پیشــنهادی وی برای جمع آوری و آرشــیو نمودن آواها ونواهای
فولکلوریــک به دور افتاده ترین نقــاط مختلف ایران به خصوص
30
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سیســتان و بلوچستان سفر نمود تا این آواها را به ضبط رساند .بنا
بر شــرایطی که برایش بوجود آوردند ،تنها یک مصاحبه از ایشان
موجود اســت که در مجله رودکی آبان  1353به چاپ رسیده وی
می گوید:
بنده به همراه آقای شــهمیری به تمام نقــاط ایران رفتیم،
اگرچه در بســیاری از موارد سختی ها کشــیدیم و به نان خشک
ســاختیم و حتی شب را در ماشین ســپری کردیم ،اما با عالقه و
صمیمیــت ،کارمان را انجام دادیــم و نوارهایی را ضبط کردیم به
صداخانه وزارت فرهنگ و هنر ســپردیم .این نوارها مدت زیادی
بایگانی شــد بعد مرا برای آوانویسی نت ها مأمور کردند که بعد از
مدتی کار متوقف شد .زیرا قرار بود اداره ای برای این کار تأسیس
شود که بودجه ای برای آن نیافتند.
[گویا با یک درگیری شــدید لفظی که بین حســین ناصحی
و خانم افشــار مدیر صداخانــه وزارت فرهنگ و هنر در گرفت به
دستور ایشان این آثار ارزشــمند به جای نامعلومی انتقال می یابد.
که پس از انقالب اسالمی و پیگیری خانواده اش برای یافتن حدود
یکصد نوار ریل دو لبه و نیز آثار دســت نویس پارتیتور آواها بی اثر
می ماند و تا کنون نیز اطالعاتی از سرنوشــت این گنجینه گرانبها
بدست نیامده].
ناصحی اعتقاد داشــت که اصالت هنری هر موسیقی را باید
حفظ کــرد .او در مورد از بین رفتــن ارزش و اصالت آهنگ های
ایرانی می گفت :ما با سه نوع موسیقی سر و کار داریم-1 ،موسیقی
فولکوریک -2موســیقی کالســیک ایرانی  -3موسیقی غربی
 .اینها نباید با یکدیگر تلفیق شــوند البته یک آهنگســاز می تواند
با اســتفاده از تم های محلی و یا الهام از دســتگاههای موسیقی
کالســیک ایرانی آثاری بســازد ولی تلفیف بی رویه و نابخردانه
ممکن است اصالت تمامی آنها را از بین ببرد.
ناصحی خود ســعی در استفاده از تم های موسیقی فولکولیک
ایــران با قوانین و ضوابط موســیقی جهانی بــه صورت علمی و
آگاهانه داشــت .چنانکه نمونه بارز این خالقیت در قطعه کوارتت
زهی در می مینور مشاهده می شود.
از دیگر کارهای ماندگار ناصحی طراحی سازه های باستانی و
کهن ایران زمین می باشد که این سازها با همکاری استاد قمبری
مهر در کارگاه ساز هنرستان عالی موسیقی ساخته می گردید که
این مهم مورد توجه بســیار مسئوالن و دست اندرکاران وقت قرار
گرفت.
حســین ناصحی را معلم اخالق نیز دانســته اند .دقت او در
انتقال دانش موســیقی به شاگردانش همیشــه در میان اهل فن
زبانــزد بوده و با توجه به دانش گســترده ای که داشــته بســیار
تاثیرگذار بر شــاگردانش بوده است .تا آنجا که شاگردان وی جزو
بهترین موزیسین ها و آهنگسازان این دوران می باشد.

از جمله پرویز منصوری ،حشــمت سنجری ،حسین دهلوی،
احمد پژمان ،تقی ضرابی ،منوچهر صهبایی و...
الزم به ذکر اســت وجود آهنگسازان برجسته ایرانی در رشته
موسیقی کالسیک در این دوران را می توان به جرأت تأثیر خدمات
و دانش آکادمیک اســاتیدی چون حسین ناصحی و ثمین باغچه
بان در آن زمان برشمرد.
از آثار ساخته شده و به جای مانده حسین :
 -1کوارتت زهی در می مینور
-2قطعه حرمان برای آوا و پیانو که برای دوســت دیرینه اش
زنده یاد حسین سرشا ساخته شده.
-3رقص در بارگاه شاه سمنگان برای آواز و ارکستر برگرفته
از داستان رستم و سهراب
 -4پوئم در شور قطعه ای برای ویلونسل و پیانو
-5قطعه فلوت و ارکستر
-6آوار بی گفتار برای ارکستر
-7قطعه دشتی در دو قســمت بر روی ملودی اثر ابوالحسن
صبا
-8رقص جاهل ها برای ارکستر زهی و پیانو
-9قطعه گدایان برای پیانو
نکته  :قطعه بیژن و منیژه اثر حســین دهلوی نیز اقتباس از
یکی از آثار حسین ناصحی می باشد.
با کمال تاســف عمر کوتاهی داشت و در سال  1356زمانی
که دست اندکار تصنیف آثار بزرگی بود ،چشم از جهان فرو بست.
مزارش در بهشت زهرا قطعه  15ردیف  12شماره  58می باشد.

منابع و مأخذ:

مجله رودکی ،آبان 1353
مصاحبه با دخترش نسرین ناصحی

شماره بیست و چهارم -زمستان 95
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اخبـار
ياد زنده ياد پرويزمشكاتيان (تصنيف بهارا )اجرا شد.
همچنین کارگاه ويژگي هاي موسيقي ايراني نیز در دانشکده
موسیقی دانشگاه ســیریل و سنت متودیوس مقدونیه برگزار و هر
يك از اين هنرمندان در باره موسيقي سازي و آوازي ايران با آرائه
نمونه هايي صحبت كردند که مورد اســتفاده و اســتقبال فراوان
استادان و دانشجویان و شماری از عالقمندان موسیقی ایرانی قرار
گرفت.
نوربخش،كامكار و بابايي در سومين اجراي خود هشتم اسفند
ماه در تاالر مركز هنرهاي زيباي بلژيک به اجراي برنامه پرداختند.
آخرين اجراي توركنسرت حميدرضانوربخش باتفاق بهدادبابايي در
استكهلم سوئد برگزار شد.

تبریک مدیرعامل خانه موسیقی ایران
به کیهان کلهر

پس از اعطای جایزه گرمی به یویوما ویلونســلنواز برجسته
آمریکایی-چینیتبار به همراه گروه موســیقی ســیلک رود (جاده
ابریشــم) که کیهان کلهر هم یکی از نوازندگان آن گروه اســت
حمیدرضا نوربخش این موفقیت را به کیهان کلهر تبریک گفت.
نوربخش در پیامش با اشــاره به نقــش ویژه و ارزنده کیهان
کلهر در موســیقی ایرانی و معرفی این هنر در عرصه جهانی برای
این هنرمند آرزوی
مراســم اهدای جوایز گرمی که مهمترین جایزه موســیقی
جهان محسوب میشــود یکشنبه شــب ( 12فوریه 24 -بهمن)
در ســالن استیپلز لسآنجلس برگزار شــد و طی آن آثار برجسته
موسیقی در یکسال گذشته مورد تقدیر قرار گرفت.

فراخوان جشنواره موسیقی نواحی

توركنسرت حميدرضا نوربخش در اروپا
به روی صحنه رفت

حميدرضا نوربخش به همراه اردشير كامكار نوازنده كمانچه و
بهدادبابايي نوازنده سه تار ،نخستين اجراي خود را در تور كنسرت
اروپا جمعه شب  6اسفندماه در مقدونيه برگزار كردند.
دراينكنســرت كه در مجموعه باشــکوه تأتر ملی اسکوپیه
برگزار گرديد،قطعاتي از ساخته هاي اردشير كامكار و بهداد بابايي
در دو بخش بيات ترك و راست پنجگاه اجرا شد.
فراخوان دهمین جشــنواره ملی موســیقی نواحی ایران برای
حضور گروه های موسیقی نواحی و مقامی در بخش ها و گونه های
مختلف منتشر شد.
این جشــنواره بارویکرد «منظومه خوانی» یکی از شکل های
رایج در موســیقی اقــوام مختلف ایــران ،در دو بخــش راویان
اصالت(رقابتی) و اجرای پیشکســوتان(غیر رقابتی) از تاریخ ســه
شنبه  ۶تیر تا جمعه  ۹تیرماه  ۱۳۹۶در کرمان برگزار می شود.
«دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران» با محوریت منظومه
خوانی به منظورحفظ و انتقال ویژگی های آیینی موســیقی نواحی
ایران به آیندگان وفراهم سازی بستر مناسب برای به دست آوردن
بازمانده های موجود و احیاء انواع فرم های اجرایی موسیقی نواحی
ایران برگزارخواهد شد.

در بخش هاي ديگري از برنامه با تمركز بر بدأهه نوازي ساز
و اوازجلوه هايي زيبا از موســيقي دستگاهي ايران به مخاطبان و
عالقه مندان موســيقي ايراني آرائه و در پايان يك تصنيف هم به
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