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همه تماشاچی!

*حمیدرضا عاطفی

می گویند ما درجا زدیم ! یعنی هیچ پیشرفت و بالندگی در زمینه
موسیقی نداشــته و نداریم البته این ادعا بیشتر در حوزه موسیقی به
اصطالح سنتی یا همان موسیقی اصیل یا موسیقی ملی خودمان گفته
میشــود حاال در مورد صحت و سقم نام و عنوان بحث نمی کنم که
هنوز بعد از چند دهه نام این موســیقی محل اختالف است و اینهمه
پژوهشــگر و تئوریسین موسیقی هنوز نتوانستند در همین یک مورد
کوچک به تفاهم برسند که باالخره نام این موسیقی با این رپرتوار و این
ویژگی ها و با این سازهای محدود که به تعداد انگشتهای دو دست
هم نمی رسد چیست...تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
اما خب به هرحال اختالف دیدگاه و تضارب آراء منبع خیر و تعالی
است اما نه مناقشه و برتری جویی و لجبازی؛ اینکه کسی ادعا و سخنی
بگوید که اال و باهلل همین است و هیچ نیست جز او پذیرفتنی نیست
ما به کرات دیده و شنیده ایم که خیلی از افراد صحبتهای خودشان
را کــه در یک دهه یا حتی کمتر از آن گفته اند ،نقض و رد کرده و به
صراط دیگری مستقیم شده اند! خب نتیجه میگیریم که باید در ارائه
نظرات کمی منعطف تر و منطقی تر باشــیم ...شاید درصدی خطا در
ادعایمان وجود داشته باشد.
اما کاش فقط درجازدگــی بود و اختالفاتی نظیر انتخاب عنوان
درست برای موسیقی  ...موضوع ومعضالت امروز موسیقی ورای این
مسائل است یعنی اگر ما بپذیریم که موسیقی مان در همان وضعیت
دهه شصت و یا حتی در زمان موسیقی گلها مانده و درجا زده که باید
خیلی هم خوشحال میشدیم و به عبارتی بسیار خرسند از شرایط ،اما
وضعیت اسفناک تر این حرفهاست .نه اینکه جوانان مستعد و با تکنیک
کــم داریم و یا امکانات و مراکز آموزشــی نداریم و یا مواردی از این
دست ،نه ،خدارا شکر که در اینگونه موارد کمبودی احساس نمی شود؛
متاسفانه درهم و بر هم شدن ضوابط و به هم ریختن خط و مرزها و
مشوش شدن فضای فعالیت ها و جایگاه ها است که بیش از همه آفت
جامعه فرهنگی است.
نتیجه این وضعیت متاسفانه منجر به سوءبرداشت و بروز بیماری
خطرناکی در شــناخت ها ،روابط و ارزیابی ها شده است؛ هیچکس از
مزایا و مراتب جایگاه شایستهای که دارد بهره مند نیست و در مقابل
نورسیدههای بی مایه به مدد شبکههای مجازی ،به جایگاه رفیع والبته
مجازی و پوشالی رسیده اند.شگفتا که تعداد دنبال کننده ها به ابزاری
برای تعیین شایستگی مبدل شــده و هجوم دستهای و قبیلهای این
دنبال کنندگان (فالور) در تائید یا تکذیب جریان ها و موضوعات سالم
و غیر ســالم چون چماقی مهیب و کارآمد رشته تسبیح را گسیخته و
به کلی افق دید مخاطبان را تیره و تار کرده و چون منشــوری مقابل

دیدگان آنها تصاویر را غیرواقعی و معوج بازتاب میدهد .
تاسف بارتر آنجاســت که عدهای از چهرههای شاخص و حتی
آکادمیک نیز تحت تاثیر اینگونه شانتاژها و تبلیغات کاذب قرار گرفته
و ازآنها بدتر برخی اهالی رسانه هستند که با ضریب بخشیدن به این
ناهنجاری ابعاد وســیع تری به این خســران ضدفرهنگی داده و این
اشــتباهات فاحش را در قالب اتفاقات طبیعی و درست در عرصه هنر
منعکسمینمایند!
و این دومینوی حسرت بار ،یکی پس از دیگری تا ثریا میرود و
در این میان همه دلســوزان و بانیان فرهنگی ،هاج و واج و مبهوت از
این تغابن فرهنگی به یکدیگر مینگرند تا بلکه دستی از خویش برون
آید و کاری بکند.
عدهای این رســالت را برعهده صنف و خانه موسیقی میدانند
و انتظــار دارند و به عنوان یکی از مطالبات خود میپرســند که چرا
خانه موســیقی خط کش به دست ،متر و معیار فعاالن و شرکت ها و
موسسات و کنسرت گذاران و هنرمندان را صیرفی نمی کند تا هر بی
هنری میدان را به عرصه تاخت و تاز خود مبدل نســازد و هنرمندان
اصیل و وارســته را به حاشیه نراند؟! به ظاهر مطالبه به حق و درستی
است و اساسا خانه موسیقی به مثابه یک نهاد تخصصی باید عیارسنجی
بجا و شایستهای داشته باشد تا به این هنر شریف و اصیل خدشهای
وارد نشــود اما باید توجه داشت که در عین حال این نهاد ،صنفی هم
هست وعلی القاعده باید جانب اهالی صنف و فعاالن این حوزه را در
هر پایه و مایهای نگاه دارد...پس چه باید کرد؟
آیا این معضل وارونگی و آمیختگی دوغ و دوشــاب را میتوان
با مکانیزمی دقیق و روشــن حل و فصل کرد به گونهای که هر نکته
سر جایش بنشــیند؟آیا این مقابله با خیل و سیل ویرانگر شبکههای
اجتماعی و دروغهای رنگ و لعاب دار را میتوان تنها با تکیه بر نظر و
دیدگاه عدهای قلیل از خبرگان و مشرفان به دانش و تجربه حنثی کرد
و راهیان و مخاطبان زیر چتر دروغ و دغل را به سرمنزل مقصود رساند؟
اگر پاســخ شما مبتنی بر تجربه و صبغه و سابقه رخدادهای مشابه در
موارد مختلف باشد قطعا با محقق شدن آرزوی این روزهای هنرمندان
دلسوخته همخوانی ندارد!
بــه امید روزی که هنرمندان واقعی با عنایت به رســالت اصلی
خویش که همانا آگاهی بخشی به اجتماع هستند چنان قدرتی بیابند تا
با هنر خود چون سدی محکم در مقابل عوامفریبی ها و تشویش گران
فضای مجازی قرارگرفته و فرهنگ و هنر این مملکت را زیر ســم و
ستور این نودولتان نجات بخشند.

* سردبیر
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گزارشی از سلسله کنسرتهای حمایتی خانه موسیقی در خانه هنرمندان

بستر کار گروههای موسیقی جوان باید فراهم شود

مدیرعامل خانه موسیقی در نشست خبری سلسله کنسرت های
پژوهشــی گفت :اســتعدادهای زیادی در خوانندگی ،نوازندگی و
آهنگسازی داریم ،اما متاسفانه بسیاری از این استعدادها در فضای
موســیقی کشور نیستند ،در خانه موسیقی تالشهایی انجام دادیم
تا بستر کار گروههای موسیقی جوان فراهم شود.
نشست خبری مجموعه کنسرتهای پژوهشی خانه موسیقی
صبح یکشــنبه  ۶آبان با حضور حمیدرضــا نوربخش (مدیرعامل
خانه موسیقی) و جمعی از نمایندگان گروه های اجرا کننده در این
کنسرت ها در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشســت حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه
موســیقی ایران) با اشاره به تالش برای زنده نگه داشتن موسیقی
اصیل ایرانی گفت :بیشترین تالش ما این است که بتوانیم جریان
هنری موســیقی اصیل را با همه مشــکالتی که وجود دارد ،زنده
نگه داریم ،هر چقدر گستره رسانهها بیشتر میشود دسترسیها به
موسیقی نیز آسانتر میشود.
وی افزود :من به عنوان مدیرعامل خانه موســیقی و خواننده
موســیقی که سالها در این عرصه فعالیت کردهام و شاگرد تربیت
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کردهام ،بیش از همه نگران هســتم ،امیدواریم بتوانیم این فضا را
با کمک شــما عوض کنیم و نگذاریم چراغ موسیقی اصیل ایرانی
خاموش شود.
نوربخش در بخــش دیگری از صحبتهــای خود گفت :ما
اســتعدادهای زیادی در خوانندگی ،نوازندگی و آهنگسازی داریم،
اما متاسفانه بسیاری از این اســتعدادها در فضای موسیقی کشور
نیســتند و در عرصهای که آموزش دیدند ،نتوانســتند مشغول به
فعالیت شوند.
مدیرعامل خانه موســیقی افزود :فراخوانــی با همکاری خانه
هنرمندان ایران برای کنسرتهای پژوهشی اعالم کردیم که بیش از
 50گروه برای اجرای برنامه ها اعالم آمادگی کردند و این مجموعه
کنســرت ها تنها مختص به این گروهها نمیشــود و سال بعد نیز
ادامه خواهد داشــت .این برنامهها با اجرای هفت برنامه از  23آبان
تا  20دی در خانه هنرمندان ایران ادامه خواهد شــد .بلیت فروشی
کنسرتهای پژوهشی از  14آبان در سایت تیوال آغاز میشود.
در ادامه گزارشی از برگزاری برخی از این کنسرت ها را که در
پائیز امسال برگزار شده است می خوانید:
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شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
در این کنســرت حســین پرنیا(نوازنده ســنتور و آهنگســاز
و سرپرســت گروه همایون) درباره موضــوع نگرش ملی و بومی
موسیقی سخن گفت .پرنیا در ادامه نگاهی نیز به وضعیت موسیقی
در دهه های اخیر داشــت و مباحثی مانند موسیقی ملی و موسیقی
محلی را بررسی کرد.
در ادامه گــروه «همایون» به اجرای قطعاتی با عناوین پیش
درآمد ابوعطا(ازفرامرز پایور) ،تکنوازی نی ،تصمیف اهورایی ،ســاز
و آواز با ســه تار ،تصنیف بی نشان ،ساز و آواز نوا و محلي خواني
منطقه نور آباد و ممســني ،ســاز و آواز لري ،تصنيف لري آساره و
تصنيف لري هنارس پرداختند که مورد توجه حضار قرار گرفت.

گروه موسیقی ″نواگردان″

نخستین برنامه کنسرت های پژوهشی خانه موسیقی ایران که
به اجرای گروه موسیقی ″نواگردان ″اختصاص داشت 23آبان در
سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان اجرا شد.
در این برنامه گروه «نوا گردان» به سرپرســتی پویا محمدی
و خوانندگــی پوریا عابدینی به اجرای قطعانی از موســیقی ایرانی
پرداختند.
تصنیف «شــبگیر» به آهنگســازی پویا محمدی و با شعری
از ابتهاج ،ســاز و آواز با شــعری از عطار ،تصنیف «عشــق» به
آهنگســازی پویا محمدی و شعری از مشــیری ،تصنیف «چشم
جهان بین» به آهنگســازی محمدرضا عزیزی و شــعر حافظ ،دو
نوازی تار ،همنوازی کمانچه ،ضربی شــور ،ســاز و آواز و تصنیف
«محبــوب من وطن» به آهنگســازی پرویز مشــکاتیان از جمله
قطعات این کنسرت بود که اجرا شد.
اعضای گروه «نوا گردان از این برنامه کیمیا کیاییان و نگین
محمدی (کمانچه) ،پوریا ســلیمانی (تــار) ،محمدرضا عزیزی (بم
تار) ،میالد جعفری (سه تار) ،مسعود جعفری (کوبه ای) ،جالل نقی
لو (تمبک) ،پوریا عابدینی (آواز) و پویا محمدی (سرپرست گروه و
نوازنده سنتور) بودند.
این برنامه با توجه به اینکه نخســتین کنسرت رسمی گروه
«نوا گردان» بود با استقبال خوب و چشمگیر مخاطبان مواجه شد.

اعضــای گروه همایون در این اجرا ساســان بازگیر (تارعود)،
صائب کاکاوند (ســه تار) ،میالد مرادی (کمانچه آلتو) ،پژمان پرنیا
(سازهای کوبه ای) ،صاحب ابوالقاسمی (آواز) ،علی انصاری (آواز)،
حســین رضا اسدی (آواز) و حسین پرنیا (نوازنده سنتور و آهنگساز
و سرپرست گروه) بودند.
گروه «سرشک»
کنســرت گروه سرشک به سرپرســتی و آهنگسازی یحیی
علوی و خوانندگی مهدی قاســمی 25 ،آذرماه در سالن استادجلیل
شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
این کنســرت در دستگاه شور اجرا شد و قطعات مقدمه شور،
تصنیف «حال خونین دالن» ،تکنوازی نی ،ضربی شــور ،ســاز و
آواز ،تکنوازی دف ،تصنیف دوش چه خورده ای ،تکنوازی سنتور و
تصنیف»شبگرد مبتال» به اجرا در آمد.

گروه همایون
کنسرت پژوهشی گروه «همایون» به سرپرستی حسین پرنیا
با نگاهی به موســیقی بومی و ملی  30آبانماه در سالن استاد جلیل
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وصال صالحیان (ســنتور) ،هومن قنبری (تار) ،رضا میرزارزاز( تار)،
ســیاوش محمدی(نی) ،ندا حیدری(کمانچه آلتو) ،تینا الجوردیان
(عود) ،نیلوفر محسنی (تمبک) ،فرهاد احمدی(دف و دایره) بودند.
«عصر روشنگری و خرد»
کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل به سرپرستی بهمن
مه آبادی با عنوان ″عصر روشــنگری و خرد ″بیست و نهم آذر در
میان استقبال گرم مخاطبان در سالن استاد جلیل شهناز برگزار شد.
در ابتدای این کنسرت بهمن مه آبادی ضمن خوش آمد گویی
به حضار در باره عنوان و موضوع این کنسرت صحبت هایی ارائه
کرد .سرپرســت آنسامبل موسیقی ســل پیش از اجرای هر قطعه
برای حضار توضیحاتی در مورد این قطعه می داد.
پس از این ســخنان در بخش اول «دیورتیمنتو در سی بمل
ماژور شماره  8از «فرانتس یوزف هایدن»« ،دیورتیمنتو در می بمل
ماژور ک »563.از « ولفگانگ آمادئوس موزار»اجرا گردید.
پــس از آنتراکت چند دقیقه ای در بخــش دوم « دیورتیمنتو
در دو ماژور ک 439ب ،شــماره  1از «ولفگانگ آمادئوس موزار»
و «موومان تریو در ســی بمل ماژور د »471.از «فرانس شوبرت
» اجرا شــد که مورد اســتقبال مخاطبان قرار گرفت .تنظیم برای
آنسامبل تمامی قطعات این کنسرت از بهمن مه آبادی بود.
صحبتهای مهآبادی درباره موزارت و نحوه زندگی و مبارزات
او در راه تولیــد و ارائه آثار ماندگارش و همچنین ســخنان وی در
خصوص شــوبرت و بتهوون حاوی نکات شــنیدنی و جالب بود که
بســیار مورد توجه حضار قرار گرفت .اعضای گروه سل در این اجرا
بهمن مه آبادی (سرپرست ،سولیست ویولن و ویوال) ،ارغوان صباحی
و سیامک سلطانعلی زاده (ویوال) ،پرنشید شکوهی (پیانو) بودند.

اعضای گروه «سرشــک» در این کنســرت مهدی قاسمی
(خواننده) ،یحیی علویی (سنتور) ،حاتم الیق (تارباس) ،سید محمد
صادق شاه والیتی (کمانچه) ،محمد یوسفی (نی) ،سیامک صادقی
(تار) ،میالد داول (دف) ،یوحنا علویی (تمبک) بودند.
گروه موسیقی تیروژ

کنسرت گروه موسیقی «تیروژ» به سرپرستی فرزان پورعارف
و خوانندگی مجید حســینخانی  28آذرماه در ســالن استاد جلیل
شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
در این کنســرت مقدمــه و تصنیف مهر روز فروز (ســاخته
محمدعلی كیانی نژاد) ،ســاز و آواز ،تصنیف ماهرو (ساخته فرزان
پورعارف) ،قطعه ی بیابان (ســاخته فرزان پورعارف) ،ساز و آواز،
تصنیف باده ی شــبگیر (ســاخته حمید متبســم) ،چهارمضراب
همایون (ساخته فرزان پورعارف) اجرا شد.
اعضای گــروه «تیروژ» در این کنســرت فــرزان پورعارف
(آهنگساز ،سرپرست و نوازنده کمانچه) ،مجید حسینخانی(خواننده)
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گرمی نشستهای پائیزی با حضور پر اشتیاق اعضا

با همه تنگناها فعالیتهای خانه موسیقی متوقف نمی شود
نشست ماهیانه خانه موسیقی آخرین یکشنبه مهر و آبانماه
با حضور جمع زیــادی از هنرمندان و اعضا و با اجراهایی از
موسیقی ایرانی در ساختمان شماره 1برگزار شد.
آخرین نشســت پاییزی همزمان با ویژه برنامه شب چله،
سیام آذرماه در خانه هنرمندان برگزار شد.

مدیرعامل خانه موسیقی در نشست ماهیانه مهرماه گفت :این
روزها بیشترین تنگنای مالی را در خانه موسیقی تجربه می کنیم و
کم لطفی مجموعه مدیریت فرهنگی کشور هم مزید بر علت است
ولی با این همه فعالیت های خانه هیچوقت متوقف نشده است.
نوربخش گفت :امیدواریم که این مشــکالت حل شود .ولی
با همه این مشــکالت فعالیت های خانه هیچوقت متوقف نشده،
مســائل صنفی ،بیمه و کارهای دیگر را پیگیری کردیم .نگذاشتیم
خدماتی که باید به اعضا ارائه بشود متوقف شود.
مدیرعامل خانه موســیقی درباره برگــزاری کالس های نقد
و جلســات بررسی نقد موسیقی در خانه موســیقی گفت :یکی از
مســائلی که باید به آن توجه شود نقد موســیقی است .متاسفانه
نقد موسیقی سامان مند نبوده و نیست .در رسانه های مختلف نقد
موســیقی وجود دارد ولی نقد توام بــا تخصص و عالمانه کمتر به
چشــم می خورد .به همین دلیل ما احساس کردیم که باید به حد
توانمان باید به این حوزه کمک کنیم .در گذشــته جشنواره هایی
به همراه مستر کالس های تخصصی در این حوزه برگزار کردیم.
وی افزود :امسال هم مستر کالس هایی را در همین زمینه برگزار
خواهیم کرد که از هفته اول آبان ماه در خانه موسیقی آغاز میشود.
نوربخش در بخش دیگری از سخنانش به نمایشگاه ساز خانه
موسیقی اشاره کرد و گفت :یکی از فعالیت های دیگری که در خانه

موسیقی شکل گرفته ،نمایشگاه ساز است .مقدمات این نمایشگاه
هم در حال انجام اســت که توضیحات تکمیلی را از زبان اســتاد
فرمان مرادی (رئیس کانون سازندگان ساز) خواهیم شنید.
مدیرعامل خانه موســیقی درباره کنسرت های حمایتی خانه
موســیقی گفت :فراخوانی را تابستان گذشــته برای کنسرت های
حمایتی منتشــر کردیم و اعالم کردیم دوســتانی که می خواهند
کنســرت برگزار کنند در حد بضاعتمان می توانیم کمک هایی به
آنها داشته باشیم که تعدادی گروه هایی اعالم آمادگی کردند و این
کنســرت ها از نیمه آبانماه تا دیماه سال جاری در خانه هنرمندان
ادامه خواهد داشت.
نوربخش در پایان ســخنانش از حضــور پررنگ اعضا برای
شرکت در نشســت های ماهیانه تشکر کرد و این را مایه دلگرمی
خانه موسیقی دانست.
در ادامه این نشســت یکی از جوانــان هنرمند ،ادیب تیرانداز
(نوازنده سه تار) قطعاتی را برای حضار اجرا کرد.
*نمایشگاه ساز خانه موسیقی برگزار می شود

سپس فرمان مرادی (رئیس کانون سازندگان ساز) در جایگاه
قرار گرفت و توضیحاتی در مورد نمایشــگاه ســاز خانه موسیقی
ارائه کرد و گفت :با پیگیری هیئت مدیره کانون ســازندگان ســاز
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قرار اســت نمایشگاه ساز خانه موســیقی از  21تا  25آبان ماه در
گالری های خانه هنرمندان برگزار شود.
مرادی گفت :چند سالی اســت که پیشنهاد این نمایشگاه به
خانه موســیقی داده شد و ســعی کردیم در فضای بزرگتری این
نمایشــگاه برگزار شــود که امکانپذیر نبود ولی با همکاری خانه
هنرمندان قرار شد در گالری های این مجموعه برگزار شود.
رئیس کانون سازندگان ساز گفت :این نمایشگاه به سه بخش
ساز های ایرانی ،ساز های غربی ،و ساز های ابداعی اختصاص دارد
که بیش از پنجاه هنرمند ســازنده ساز و از اعضای کانون در این
نمایشگاه شرکت کرده اند.
وی افزود :امیدواریم اهالی موسیقی از این نمایشگاه استقبال
خوبی داشــته باشند و سال آینده این نمایشگاه بسیار گسترده و در
فضایی بزرگتر برگزار شود.
در پایان نشســت و پس از این سخنان نوید قزوینه(تار) ،فرود
خاموشــیان(عود) ،اصغر فالح(کمانچه) در نشست حاضر شدند و
چهارقطعــه را به صورت همنوازی از موســیقیدانان معاصر ایرانی
اجرا کردند که مورد استقبال قرار گرفت.
نشســت خانه موســیقی پس از اجرای موسیقی تاساعاتی در
محوطه خانه موســیقی ادامه داشت و اعضا به گپ و گفت و دیدار
پرداختند.

بعد از خوشامد گویی به حضار گفت :خوشبختانه داوری دوساالنه
کتاب خانه موسیقی به پایان رسیده و در مراسم جشن سالیانه قرار
است برگزیدگان اعالم شوند .با توجه به اینکه بیشترین تنگناهای
مالی را تجربه می کنیم اگر امکاناتمان اجازه داد در فضایی بزرگتر
و اگر نه در همین مکان برگزیدگان اعالم خواهند شد.
نوربخــش در ادامــه گفــت :نمایشــگاه خوب و پــر رونق
«ســازخانه» را در خانه هنرمندان در هفته گذشــته داشتیم .این
دومین نمایشــگاهی بود که کانون سازندگان برگزار می کرد ولی
در واقع چهارمین نمایشــگاه ســاز بود که توســط خانه موسیقی
برگزار می شــد .یکی از کارهایی که ماباید انجام دهیم ایجاد پل
ارتباطی میان متقاضیان ساز و همچنین سازندگان ساز است .یکی
از معضالت امروز همین اســت که شــاهد احجاف های عجیب و
غریبی در عرصه ســاز فروشی هســتیم .خیلی اوقات سازهایی با
قیمت های گزاف عرضه می شود و مردم هم با سازندگان ارتباطی
ندارند و ساز ها هم کارشناسی نمی شود.
«سازخانه» مجالی برای معرفی استعدادهای
جوان سازسازی است
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :همینطور ما جوانان بسیار با
انگیزه و با اســتعدادی در سراسر کشــور داریم که به ساز سازی
روی آورده اند اما جایی برای معرفی آنها نیست .این نمایشگاه ها
مجالی برای معرفی این عزیزان است .استقبال بسیار خوبی که در
این نمایشگاه شــد ،همه شرکت کنندگان و ما را بر آن داشت که
این نمایشگاه را استمرار ببخشیم .
حمید رضا نوربخش در بخش دیگری از سخنانش به تصاویری
که از ضرب و شــتم نوازندگان خیابانی در شهر رشت در شبکههای
مجازی منتشــر شده است اشاره کرد و گفت :وقتی من این تصاویر
را دیدم تا مدتی بهت زده بودم .باید همه ابعاد این حادثه روشن شود
و این از خواســتههای جدی ما اســت .در این حادثه با وضع بسیار
زنندهای این جوانان نوازنده را روی زمین میاندازند و میبرند .بعدا
گفته شد که این اتفاق در شب وفات بوده است.
وی افزود :این حادثه در پیاده راه فرهنگی شــهر رشــت راه

در دومین نشست پائیزی مطرح شد:

مقصران ضرب و شتم نوازندگان خیابانی رشت
عذرخواهی کنند
مدیرعامل خانه موسیقی در نشست ماهیانه آبان ماه گفت :از
دیدن تصویر ضرب و شتم نوازندگان خیابانی شهر رشت بهت زده
شدم و مســئوالن مربوط باید در این مورد توضیح دهند و کسانی
که این رفتار را انجام داده اند باید عذر خواهی کنند.
از دیدن تصویر ضرب و شــتم نوازندگان خیابانی شهر رشت
بهت زده شدم و مسئوالن مربوط باید در این مورد توضیح دهند و
کسانی که این رفتار را انجام داده اند باید عذر خواهی کنند.
حمیدرضا نوربخش در ابتدای نشســت ماهیانه خانه موسیقی
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اتفاق افتاد که مرکز تجمع مردم اهل فرهنگ و اهل ذوق اســت.
این جوانان هم ظاهرا از اســتاد مازندران در این شهر مهمان بوده
اند .در این فضای غمناک و یاس آور محلی ایجاد شــده که مردم
نفســی بکشــند .مســئولین هم که همه از امید و نشاط صحبت
می کنند .چه امیدی بهتر از اینکه جوانانی در شهری دور هم باشند
و مردم به آنها بیایند.
به نمایندگی از جامعه موسیقی ماجرای
شهر رشت را پیگیری می کنم
نوربخش گفت :یکی از این شــبها شــب وفات بوده و ظاهرا
توجهی نشــده است .مگر نمی شــود تذکر داد و به زبان آرام گفته
می شــد که حرمت نگاه دارند .این چه رفتار غیر انسانی است و با
کدامیک از مبانی انسانی و دینی سازگاری دارد؟
مدیرعامل خانه موسیقی در پایان سخنانش گفت :این حادثه
باید همه ابعادش روشن شود .همه مسئوالن این ماجرا باید توضیح
دهند و کســانی که این رفتار را کرده اند باید عذر خواهی کنند و
در صدد جبران بر بیایند و من به نمایندگی از جامعه موســیقی این
مساله را دنبال خواهم کرد.
پس از این سخنان هوشــنگ کامکار ،تقی ضرابی ،داریوش
پیرنیاکان ،میــاد کیایی و حمیدرضا نوربخش روی صحنه حاضر
شــدند و با اهدای لوحی از دو همکار خانه هنرمندان که همکاری
فراوانی با برنامه های خانه موسیقی در سال های اخیر داشتند تقدیر
و تجلیل شد.
در ادامــه برنامه راســتین شــفیعی(تار) به همــراه مهدی
محمدی(آواز) قطعاتی را برای حضار اجرا کردند .ســپس هنرمند
روشــندل منصور رحیمی به همراه دو نوازنده ســنتور و تنبک به
اجرای چند تصنیف و قطعه پرداخت .

همراهی گروه موسیقی «بادبادک» به سرپرستی سعید محمدعلی،
مهگل صفدری و محمدرضا پورمقدم در محموطه باز طبقه همکف
به اجرای چند قطعه پرداختند.
ســپس مراسم به طور رسمی در ســاعت  18در سالن استاد
جلیل شــهناز آغاز شــد و در ابتدا حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل
خانه موسیقی ایران پشت تریبون قرار گرفت و در سخنان کوتاهی
ضمن خوشــامد گویی ،از حضور هنرمندان ،عالقمندان و اعضای
خانه موسیقی در این ویژه برنامه تشکر و قدردانی کرد.
برنامــه گروه «آیالن» به سرپرســتی توحیــد حاجی بابایی
متشــکل از دوازده هنرمند خردســال روی صحنه حاضر شدند و
دقایقی به اجرای رقص های محلی آذربایجان پرداختند.
در ایــن برنامه مولوی (مجری) مطالبــی را در مورد آئین ها
و پیشــینه شــب یلدا ارائه کرد و در ادامه گــروه «بی حصار» به
سرپرستی و خوانندگی مسعود یکتا و نوازندگی پدرام یکتا (پیانو) و
پیام یکتا (کمانچه) به اجرای قطعات خاطره انگیر موسیقی ایرانی
پرداختند.
بخش پایانی این برنامه به حافظ خوانی اختصاص داشت .در
این بخش قاسم رفعتی(خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی) روی
صحنه حاصر شد و پس از تفال به دیوان حافظ شعری را به همراه
کمانچه پیام یکتا در مایه بیات ترک اجرا کرد.
این برنامه در قالب نشست ماهیانه اعضای خانه موسیقی و با
همکاری خانه هنرمندان برگزار شد که با استقبال گرم مخاطبان و
اعضای خانه موسیقی مواجه گردید.

تقارن نشست سوم با شب یلدا
استقبال از شب چله با شعر و موسیقی
سومین نشست پائیزی اعضا و هنرمندان مصادف شد با شب
چله و ویژه برنامه شــب یلــدا که روز جمعه ســی ام آذر ماه در
خانه هنرمندان برگزار شــد .در ابتدای مراسم گروه کر «صلح» به
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با حمایت خانه موسیقی

جشنواره موسیقی امیرجاهد برگزار میشود
نشست رسانهای دومین «جشــنواره موسیقی امیرجاهد»
با حضور جمعی از مسئوالن جشــنواره در خانه موزه دکتر
معین و استاد امیرجاهد روز  19آذرماه برگزار و جزئیات این
جشنواره مطرح شد.

این نشســت با حضور حمیدرضــا نوربخش(مدیرعامل خانه
موســیقی و عضوشــورای سیاســتگذاری جشــنواره) ،ابوالفضل
رفیع(مدیر کل اداره فرهنگی شهرداری تهران و رئیس جشنواره)،
حمیدرضــا عاطفی(مدیراجرایــی خانــه موســیقی و دبیر هنری
جشــنواره) ،مهدی سبحانی(مدیر موزه اســتادامیرجاهد) و مهدی
مســاح بیدگلی(دبیر اجرایی جشنواره) همچنین با حضور جمعی از
خبرنگاران و اصحاب رســانه در مجل خانه موزه استادامیرجاهد و
دکتر معین برگزار شد.
*خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد تبدیل به
یک مرکز موسیقی شرق تهران شده است
در ابتدای این نشســت ،مهدی سبحانی (مدیر خانه موزه دکتر
معین و استاد امیر جاهد)ضمن خوشامد گویی به اهالی رسانه درباره
این مجموعه گفت :خانه موزه دکتر معین استاد امیر جاهد که متعلق
به شــهرداری است در سال  ۸۴افتتاح شــد و حدود سه سال است
که با حمایت خانه موســیقی و اداره کل فرهنگی شهرداری تهران
تبدیل به یک مرکز مهم موســیقایی در شرق تهران شده است .ما
بسیار خوشحالیم که هم اکنون در این مجموعه کارگاههای مختلف
آموزشی در حوزه سازهای ایرانی و سازهای جهانی برگزار میشود.
در عین حال بــا توجه به رایزنی هایی که با خانه موســیقی ایران
شد ما مراســم نکوداشت زادروز هنرمندان موسیقی را در این محل
برگزار کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی هم از سوی هنرمندان
رو به رو شــد .به هــر حال این مکان یکی از مهــم ترین محافل
موسیقایی شهر تهران بوده که واقعا جای ارزشمندی است و بسیاری
از هنرمندان آن را به عنوان یک مرکز مهم موسیقایی که در گذشته
وجود داشته ،میشناسند.
ســبحانی در ادامه سخنانش در باره جشــنواره موسیقی امیر
جاهد گفت :بعد از برگزاری دوره اول جشــنواره تصمیم گرفتیم این
جشــنواره را به صورت گسترده در قالب یک رویداد کشوری برگزار
کنیم و امیدواریم این خانه موزه کانونی برای برگزاری جشنوارههای
موسیقی کشور باشد.
*در کنار همه فعالیتهای موسیقی هستیم
در ادامه حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موســیقی و عضو
شورای سیاســتگذاری جشنواره موسیقی امیر جاهد) گفت :بر حسب
وظیفه خود در خانه موســیقی باید در کنار همه فعالیتهای موسیقی
باشــیم .یکی از کارهای خوبی که در شــهر تهــران افتاده برگزاری
جشنواره موسیقی امیر جاهد است که تصمیم گرفتیم با تمام وجود در
کنار دوستان حضور داشته و سعی کنیم در بخشهای داوری و سایر
بخش ها کنار دست اندرکاران جشنواره باشیم.
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* فعالیتهای مشارکتی شهرداری تهران با
مجموعههای صنفی ادامه دارد
در این نشست همچنین ابوالفضل رفیع (مدیرکل اداره فرهنگی
شهرداری تهران و رییس جشنواره موسیقی امیر جاهد) با قدردانی از
خانه موسیقی در همراهی با جشنواره عنوان کرد :همان طور که میدانید
حوزه فعالیت فرهنگی در شهرداری تهران حوزه فعالیتهای عمومی
است ،ما باید در جهت بسترهای فرهنگی کمک هایی را انجام دهیم
در این راه ارتباط با انجمنهای تخصصی و صنفی میتواند راهگشای
خوبی در پیشبرد اهدافمان باشد .در حوزه موسیقی خانه موسیقی ایران
یه مرجع دارای صالحیت اســت که تاکنون همکاریهای خوبی با
دوستان داشته و از راهنمایی ها و هدایتهای آنها بهره مند شدیم.
*دست اندرکاران موزه امیرجاهد عاشقانه برای
موسیقی تالش میکنند
حمیدرضا عاطفی(مدیراجرایی خانه موسیقی ایران و دبیر هنری
جشــنواره موسیقی امیر جاهد) در این نشســت گفت :بسیاری از ما
میپرسند که چرا همکاری ما با خانه موزه امیر جاهد بیشتر از دیگران
اســت که من باید در جواب بگویم ایــن موضوع فقط به دلیل توجه
بیشتر دست اندرکاران این مجموعه به فعالیتهای موسیقی است که
منجر به پررنگ تر شدن نوع همکاری ها شده است .آقایان سبحانی
و بیدگلی در این مجموعه عاشقانه برای موسیقی زحمت کشیده اند.
مهدی مساح بیدگلی (دبیراجرایی جشنواره موسیقی امیر جاهد) در
ادامه این نشست گزارشی از روند برگزاری دورههای اول و دوم جشنواره
ارائه کرد و گفت :امسال با حمایتهای خانه موسیقی و اداره کل فرهنگی
شــهرداری تهران تصمیم گرفتیم جشنواره را به صورت سراسری برپا
کنیم .در این راســتا هنرمندان در بخش دو نوازی ،تک نوازی و گروه
نوازی آثارشان را ارائه میدهند .این در حالی است که هنرمندان میتوانند
در هر سطح و سنی میتوانند در جشنواره شرکت کنند که فکر می کنم
این موضوع به تنهایی میتواند یک ویژگی مهم باشد.
الزم به توضیح است ،دومین «جشنواره موسیقی امیرجاهد» به
همت خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد ،همکاری خانه موسیقی
ایران و اداره کل فرهنگی شهرداری تهران بهمن ماه سال جاری در
بخشهای مختلف برگزار شود.
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 21تا  25آبانماه در خانه هنرمندان رخ داد

میهمانی سازها در نمایشگاه سازخانه
مراسم افتتاحیه نمایشگاه ساز خانه موسیقی ایران با عنوان
«ســازخانه» روز 21آبانماه در میان اســتقبال عالقمندان و
هنردوستان در خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای مراســم گشــایش نمایشگاه ســازخانه ،حمیدرضا
نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی) ضمن خوش آمد گویی به حضار
گفت :بر هیچ کس پوشــیده نیست که موسیقی بدون ساز نمیتواند
تبلور داشــته باشد و کسانی که ســازها را میسازند باید هنرمندانی
باشــند که هوش موســیقیایی دارند و زیباشناسی صوت را بدانند تا
سازی ساخته و دست هنرمند نوازندهای قرار بگیرد و به وسیله آن با
مخاطبش حرف بزند.
نوربخش در ادامه ســخنانش به نمایشــگاه ســازهای استاد
شــجریان اشــاره کرد و گفت :جا دارد از استاد محمدرضا شجریان
یاد کنم که دو نمایشگاه در این زمینه به همت او برگزار شد و با دو
نمایشــگاهی که از سوی کانون ساز برگزار شده است در کل شاهد
چهارمین نمایشگاه ساز هستیم.
مدیر عامل خانه موســیقی گفت :در سفرهای مختلفی که به
شهرهای دیگر داریم با سازندگان سازها آشنا میشویم و مهمتر آن
است که از این اســتعدادها و ظرفیتها استفاده کنیم ،امیدوارم این
نمایشــگاهها تداوم پیدا کند .ما در خانه موسیقی و به وسیله کانون
سازندگان ساز در تالش هستیم سامانه جامعی را را ه اندازی کنیم تا
ظرفیتهای مربوط به این حوزه شناخته شود.
نوربخش گفت :ارتباط با یک ســازنده ساز در داخل و خارج از
کشور یک معضل است .حتی در قیمتگذاری سازها نیز اجحافهایی
صورت میگیرد و این موارد نیاز به توجه دارد تا پلی ارتباطی در این
زمینه ایجاد شود.
او در ســخنانش از از مدیریــت و مجموعــه خانه هنرمندان
و همچنین مدیریــت و مجموعه خانه موزه دکترمعین و اســتاد
امیرجاهد که در برپایی این نمایشــگاه همراه خانه موسیقی بودند

تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه مراسم دکتر محمدسریر (عضو شورای عالی خانه موسیقی)
پشــت تریبون قرار گرفت و در سخنانی گفت :شاید اهمیت و جایگاه
ســاز را در موسیقی کمتر میدانستیم اما ساز گویای موسیقی است و
اگر حذف شود موسیقی نیز حذف میشود و استعدادها از بین میرود.
بنابراین یک وسیله بسیار مهم است .اهمیت این موضوع موجب شده
یکی از مهمترین بخشها در موسیقی سازندگان ساز باشند.
دکتر سریر افزود :همچنین در کشــورهای مختلف موزههای
متفاوتی در این حوزه وجود دارد .موسیقی ملی ما زبان قدیم و کهنی
دارد که کم و بیش میتواند به همان زبان صحبت کند .ما شــاهد
تحوالت بســیاری در حوزه موسیقی هستیم و سازها با شرایطی که
داشتهاند متحول شدهاند .در کشورهای دیگر به جز نمایش ساز مسیر
تحول آنها را نیز به نمایش میگذارد.
عضو شورای عالی خانه موسیقی گفت :سازهای زمان ما گویای
منویات ما در حوزه موســیقی اســت .هر کدام از سازها ترتیبهای
ســاختی دارند و متخصصانی که آنها را میسازند ،عشق به این کار
مهمترین انگیزهشان است .سازهای ایرانی امروزه کیفیت بسیار خوبی
پیدا کردهاند تا جایی که حتی خارجیها نیز از آنها استفاده میکنند و
صداهای خوبی از آن بیرون میآورند .زبان موسیقی از دل ساز بیرون
میآید .بنابراین هر چه دلنشینتر باشد جذابتر خواهد بود و مخاطب
لذت بیشتری از آن میبرد .به همین دلیل ما نیاز به چنین برنامهها و
نمایشگاههایی داریم که امیدوارم هر سال تداوم داشته باشد.
در ادامــه مراســم کلیپــی از نمایشــگاه ســازهای ابداعی
اســتادمحمدرضا شجریان که ســال  92در خانه هنرمندان برگزار
شــده بود پخش شد و در این کلیپ حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل)
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و حمیدرضــا عاطفی(معــاون اجرایی و عضو هیئــت مدیره کانون
پژوهشــگران) درباره این نمایشــگاه پیامدهای مثبــت آن برای
سازندگان ساز سخن گفتند.
در ادامه برنامه جهانگیر نصری اشرفی(پژوهشــگر موسیقی) در
جایگاه قرار گرفت مباحثی را در حوزه سازشناســی بیان کرد .نصری
اشرفی در بخشی از سخنانش گفت :تغییر ساختار سازها مسئله اساسی
در شــناخت موسیقی اقوام و ردیفی هســتند و در این حوزه کارهای
کمی انجام شده اســت .یک بحث مربوط به این میشود که برخی
از مقامداران قدیم چندان به ســاز و تحول آن نپرداختهاند .به همین
دلیل این مساله نیاز به بحثهای تخصصی دارد اما همه سازها در ۵۰
سال اخیر در حوزه موسیقی و ردیفی دچار تغییرات اساسی شدند و این
تغییرات آنقدر خرد خرد انجام شده که ما به موضوع آن پی نبردهایم.
وی افزود :میدانیم که ســاز تنبور در بسیاری از نقاط ایران به
جز نقاطی که به زبان پهلوی آشنا هستند به دو تار شهرت پیدا کرده
است که تغییر و تحول این نام جای بحث و گفتوگو دارد .وقتی به
سازهای قدیم مراجعه میکنیم میبینیم که کاسه تنبورها در بسیاری
از نقاط به اندازه دو مشت بوده است.
نصری اشــرفی در بخش دیگری از صحبتهایش اظهار کرد:
ســازها بیان کننده و همراه کننده آواز هســتند .ساز تنبور به عنوان
اصلیترین ســاز اقوام ایرانی نیز در زمانی پنج تار ،شش سیم و در
مقطعی چهار سیم شده اســت .بخشی از این تغییر و تحول توسط
سازنده معروفی به نام استاد نریمان صورت گرفته ،او اولین سفارشات
بزرگ شدن کاسه ســاز را از آشیقهای ترک گرفته است .زیرا آنها
معتقد بودند حجم این ساز بیانگر موقعیت فعلی حال حاضر نیست.
بنابراین استاد نریمان به عنوان مشهورترین سازنده ،کاسه ساز قوپوز
را بزرگ کرد .کاســه این ساز در حال حاضر به هیچ وجه در مقایسه
با کاسه سازهای  ۵۰سال گذشته نیست.
این پژوهشگر موسیقی اقوام در پایان سخنانش گفت :از دوره
صفویه که ساز ممنوع شد ،خنیاگران بومی بدون ساز اجرا میکردند.
در واقع ســاز حذف شد اما ضربهای به موســیقی نخورد .سازها در
موســیقی قومی همراه کننده آواز بودند و فضای موسیقی را ایجاد
میکردند .البته این موضوع در موسیقی ملی متفاوت است .همچنین
سازهای زهی ،زخمهای و ملی در  ۵۰سال اخیر رفته رفته بزرگ شده
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و تنبورهای فعلی با کاســههایی که میبینیم با فرهنگ موسیقیایی
ما همخوان نیست.
در ادامه داریوش النجری (دبیر دومین نمایشــگاه ســاز خانه
موسیقی) به عنوان آخرین سخنران در جایگاه قرار گرفت و ضمن
ارائه گزارشی از روند شکل گیری نمایشگاه گفت :مهمترین هدف از
چنین نمایشگاهی در کنار هم قرار گرفتن سازندههای ساز و استفاده
از تجربه و عواطف یکدیگر آنهاســت تا زحماتی که تاکنون کشیده
شده در معرض نمایش قرار بگیرد .امیدوارم در سالهای آینده بتوانیم
با استفاده از این تجربهها برای آینده نه چندان دور و نمایشگاههای
خارجی استفاده کنیم.
سپس گروه موسیقی «خوشنواز» به نوازندگی هاتف خضرلو(تار)،
پیام یکتا(کمانچه) و امیر خوش روان(تنبک) قطعاتی را در دستگاه
شور و از ساختههای زنده یاد بیگجه خانی اجرا کردند که مورد توجه
حضار قرار گرفت.
پس از پایان مراســم مسئوالن و هنرمندان موسیقی در مقابل
ســالن ممیز خانه هنرمندان حاضر شــدند و روبان افتتاح نمایشگاه
«ســازخانه» با حضور حمیدرضا نوربخش ،و به دست تقی ضرابی و
محمد سریر قیچی شد و نمایشگاه به طور رسمی افتتاح شد و حضار
از بخشهای مختلف بازدید کردند.
هنرمنــدان زیادی در طول برگزاری دومین نمایشــگاه ســاز
خانه موسیقی(ســازخانه) از این نمایشــگاه بازدید کردند ...شهرام
ناظری(خواننده پیشکسوت) ،شهرداد روحانی(رهبر ارکستر سمفونیک
تهران) ،ارشد تهماســبی(نوازنده و مدرس پیشکسوت تار) ،محمود
فرهمند(ساساز پیشکســوت) ،فرمان مرادی و بیاض امیر عطایی(از
اعضای هیئت مدیره کانون سازندگان ساز) ،داود فیاضی(خواننده و
مدرس آواز) ،بهاره فیاضی(نوازنده تــار) و  ...از افرادی بودند که در
چهارمین روز برگزاری به «سازخانه» رفتند.
ایــن هنرمندان با حضور در تک تــک غرفه ها از حاصل کار
سازسازان شرکت کننده در نمایشگاه بازدید کردند و با آنان به گفتگو
پرداختند.
در بازدید هنرمندان که داریوش النجری(دبیر هنری نمایشگاه)
و نویدی(دبیــر اجرایی) آنان را همراهــی می کردند در جریان روند
برگزاری نمایشگاه قرار گرفته و مسئوالن نمایشگاه نیز پیشنهادات
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و انتقادات این هنرمنــدان را جهت برگزاری هر چه بهتر دورههای
بعد جویا شدند.
جمعــه  25آبان مــاه و در آخریــن روز برگزاری نمایشــگاه
«سازخانه» هنرمندانی نظیر حســین علیزاده ،علی اکبر شکارچی،
داریوش پیرنیاکان ،فریدون شهبازیان ،حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل

خانه موســیقی) و  ...در نمایشگاه حضور یافته و با سازندگان ساز و
همچنین عالقمندان به گفتگو پرداختند.
الزم به توضیح است«،ســازخانه»(دومین نمایشگاه ساز خانه
موسیقی) از  21تا  25آبان ماه در گالریهای همکف خانه هنرمندان
ایران از ساعت  13الی  20دایر بود.

حسین علیزاده در بازدید از «سازخانه» گفت:

این تحریم خوب جواب داد!

حسین علیزاده در حایشه بازدید از «سازخانه» گفت :موسیقی
از هر نظر شــرایط مطلوبی ندارد همین نمایشگاه ساز یا جشنواره
موسیقی جوان همه مژدهای است به ملت ایران که آن چیزی که
ماندنی است خواهد ماند.
حسین علیزاده(نوازنده و آهنگساز پیشکسوت موسیقی ایران)
در حاشیه بازدید روز پایانی نمایشگاه «سازخانه» که به همت خانه
موسیقی ایران در خانه هنرمندان برگزار شده بود در گفتگو با روابط
عمومی خانه موسیقی گفت :در ابتدا به همه دست اندرکاران این
مجموعه خسته نباشید میگویم چون میدانم گرد هم آمدن این
تعداد سازنده ساز کار بسیار دشواری است.
حســین علیزاده گفت :چیزی که خیلی آدم را شــاد می کند
این اســت که هم در زمینه نواختن موسیقی و در دیگر رشتههای
دیگر موسیقی نه تنها در تهران بلکه در شهرستانهای مختلف هم
فعالیتهای خوبی انجام میشــود .در این نمایشگاه که مربوط به
ساز است ،اغلب دوســتان از شهرهای دیگر آمده اند و حتی نوع
ســاز هم محدودیت ندارد .مثال کســی از شهر رشت آمده و ساز
ویولن میسازد.
این استاد موســیقی ایرانی درباره شرایط کنونی موسیقی در
کشور گفت :چیزی که میدانیم این است که موسیقی از هر نظر
شرایط مطلوبی ندارد ولی من میگویم این یکی تحریمش خوب
جواب داده اســت .چون هم در زمینه فعالیت موسیقی ،نوازندگان
موسیقیدانان جوان بسیار خوبی در سطح ایران هستند که متاسفانه
رسانههای ما بیشتر به سراغ کسانی میروند که مشهور هستند و
به قول معروف گیشه دارند .ولی همین نمایشگاه ساز یا جشنواره
موسیقی جوان همه مژدهای است به ملت ایران که آن چیزی که
ماندنی است خواهد ماند.
حسین علیزاده به رشد تعداد سازندگان ساز در سالهای اخیر
اشــاره کرد و گفت :اگر بخواهیم بگوییم چرا سازســاز زیاد شده
علتش این است که تقاضا زیاد شده است و سازندگان ساز تشویق
به این کار میشوند .من بسیاری از سازندگان ساز را میشناسم که
از سازهایشان بسیار استقبال میشود و متقاضیان در نوبت هستند.
آهنگساز و نوازنده پیشکسوت تار و سه تار به حضور بانوانان
سازنده ساز در نمایشگاه «سازخانه» اشاره کرد و گفت :نکته جالب
این نمایشگاه برای من این بود که فکر می کنیم سازسازی کاری

مردانه است ولی دیدیم بانوانی هم هستند که در این بخش فعالیت
می کند.
این اســتاد پیشکسوت موســیقی ایرانی در ادامه سخنانش
پیشنهادی را به برگزار کنندگان «ســازخانه» ارائه کرد و گفت:
متاســفانه در این بازدید نتوانستیم ســازها را از نظر صدا بررسی
کنیم ،اغلب از نظر ظاهری زیبا بودند .پیشــنهاد می کنم در چنین
نمایشــگاهی یک روز را به طور اختصاصی برای اهل فن درنظر
بگیرند تا کیفیت سازها هم بررسی شود.
وی در خصــوص ســازهای ابداعی نیز گفت :ســازهای
ابداعی کاری فرمایشی نیست ،هرکسی میتواند دنبال این باشد
کــه چیزی را ابداع کند و فقط باید اصــول آن را توضیح دهد تا
چیزی من درآوردی از کار در نیاید تا اثر گذار باشد .در طول تاریخ
ســازهای زیادی ساخته شده که جنبه تجربی داشته ولی شاید از
صد ساز ابداع شده حتی یکی هم اثبات پیدا نکرده است.
حسین علیزاده در پایان سخنانش درباره بازدید از نمایشگاه
«سازخانه» گفت:آن چیزی که باعث میشود من با انرژی زیادی
از اینجا بروم این است که شوق دوستان و عالقه حس خوبشان
واقعا جای تشــویق دارد چون اگر کسی نداند در ایران هستیم و
شرایط موسیقی اینگونه اســت ،فکر می کند در یکی از آزادترین
و پیشــرفته ترین کشــورهای دنیا اســت که اینقدر به موسیقی
شــوق دارند و در همه زمینه ها فعالیت می کنند .من دست همه
دستاندرکاران و شرکت کنندگان را به گرمی میفشارم و امیدوارم
همیشه موفق باشند.
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مطلبی جعلی رد حرمت موسیقی

بابک خضرائی

در شــرح ادوار مراغی ( ،1370ص  )245پیش از جدول هزار
و یک شَ ّد (مربوط به کوکهای غیرمعمول عود) ،این مطلب آمده
است:
چون بدینطریق ســلوک کنیم ،هزارویک شَ ّد در ارباع اوتار
خمســة عود مترتب شوند و روشن اســت و محقَق که اصوات از
روی شرع مطهر حرام است لکن ما بهجهت ضبط نغمات و تحقیق
اماکن و مخارج نغم و معرفت آن در اوتار شــروع کردیم زیرا اگر
اوتار نباشد تحقیق نسب و مقادیر نغمات نتوان کردن .اکنون وظیفه
آنکه طالبان معرفت نغم از اجزای اوتار تحقیق معرفت نغمات کنند
اما بزدن و نواختن اوتار مشــغول نشوند .و استماع نغمات طیبه از
حلوق انســانی حالل اســت و آن مبطل صلوه نیســت چه قراء و
خطباء و امامان قرائت نماز ترنم به نغمات طیبه کنند .پس بعضی
از سایر اصطخابات غیرمعهوده را اینجا باز نماییم [:جدول]
بسیار تعجبآور اســت که عبدالقادر مراغی که خود نوازندة
عود و دیگر ســازهای زهی بوده ،مطالبی از این دست در حرمت
ســازهای زهی (دارای تار) بگوید .جدول کوکهای هزارگانة عود
در دیگر رســاالت مراغی یعنی جامعااللحان و مقاصدااللحان نیز
آمده اســت اما باوجود شباهت بسیار میان مطالب فنی ،مطلبی در
حرمت موســیقی دیده نمیشود .در جامعااللحان (مراغی،1388 ،
ص  )189پیش از جدول شدود هزارگانه آمده:
و چون کســی در این باب نیکو تامل کند ،بعد از معرفت این
شدود مذکوره ،استخراج جموع و اجناس از آن شدود کثیره ممکن
باشد کردن و شــدود مختلفه [را] مجهوالت نیز خوانند و ما اینجا
چند جدول وضع کردیم و در آن جداول از شــدود ،یکهزار شَ ّد در
ربع اول وتر باز نمودیم تا ناظران و طالبان از آنها مستفید شوند بر
این مثال[ :جدول]
و در مقاصدااللحان (مراغی ،1356 ،ص :)114

بعد از معرفت این شدود مذکوره استخراج جموع و اجناس از
آن شدود کثیره ممکن باشد کردن و شدود مختلفات را مجهوالت
نیز خوانند و ما اینجا جدولی وضع کنیم و در آن جدول ش ّدی چند
فن
بر اوتار عود بر سبیل تمثیل باز نمودیم تا ناظران و طالبان این ّ
مستفید شوند و شدود ســازند و استخراج جموع از آن کنند براین
مثال[ :جدول]
چنانکــه دیــده میشــود نــه در جامعااللحــان و نه در
مقاصدااللحــان در هنگام این بحث ،مطلبی در حرمت ســازهای
زهی نیامده است .نکته قابلتوجه این است که از جامعااللحان دو
نسخه ،و از مقاصدااللحان یک نسخه به خط مولف در دست است
که مبنای چاپ کتابهای مذکور بوده اما از شــرح ادوار نسخهای
به خط مولف بهدست نیامده است بنابراین درباب حرمت موسیقی
مطلبی به خط مولف یافت نشده و این گمان بسیار تقویت میشود
که این مطلب از الحاقات کاتب باشد؛ چنانکه از این قبیل الحاقات
در دیگر نسخههایی که کاتبان از کتابهای مراغی نوشتهاند (مانند
موخره کتاب مقاصدااللحان نســخه لیدن) نیز دیده میشود (نک
مقدمة جامعااللحان ،1388 ،ص بیستونه ،تصویر .)7

منابع

مراغی ،عبدالقادر ،)1356( ،مقاصدااللحان ،به اهتمام تقی بینش ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
همو ،)1370( ،شرحادوار ،به اهتمام تقی بینش ،تهران :نشر دانشگاهی.
همو ،)1388( ،جامعااللحان ،بازخوانی و ویرایش بابک خضرائی ،تهران :فرهنگستان هنر.
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کپی رایت موسیقی

بهروز وجدانی

*

مشکالت و محدودیتهای اجرای آن در ایران
باتوجــه به این فضای کلی و بــی توجهی و بی مهری تاریخی به
این هنر واال میتوان به سادگی درک کرد که چرا موسیقی هیچگاه
بدون مشکل نبوده است  .موانع و مشکالت فرهنگی ،اجتماعی و
تاریخی موسیقی از پیشینه دراز مدتی در کشورمان برخوردار است .
در چند دهه گذشته که احقاق حقوق مادی و معنوی (مالکیت
فکری) هنرمندان و مجریان هنر از جمله موسیقی از سوی مغرب
زمین به کشــورمان نیز ســرایت کرده و دهکده جهانی که امکان
شــناخت تمام مردم دنیــا را از احوال هم فراهم ســاخته موضوع
«کپی رایت موسیقی» نیز مطرح شده و برخی از هنرمندان موسیقی
نیز به فکر احقاق حقوق مادی و معنوی هنرشــان رفته اند  .البته
هنرمندان موسیقی کشورمان با تالش بیشتر و درک واقعیت های
اجتماعــی ،فرهنگی و قانونی و برخورد واقع بینانه شــاید پس از
درک بهتر حقوق مادی و معنوی خود راه های دســتیابی و احقاق
حقوق قانونی خود را نیز پیدا کنند.
به روز شــدن «قانــون حمایت حقوق مولفــان و مصنفان و
هنرمندان» مصوب ســال  ۱۳۴۸که مجری آن وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی است از منطقی ترین راه های وصول به حقوق مادی
و معنوی ( مالکیت فکری ) است.
با توجه به واقعیت های موجود برخی از هنرمندان موســیقی
کشورمان اعتقاد دارند تا هنگامی که تکلیف هنرموسیقی و جایگاه
آن در کشــورمان روشن نشده و مســوالن و برنامه ریزان ذیربط
اقدام قانونی و جدی برای به رســمیت شناختن آن انجام نداه اند
و برای حفظ و اشــاعه آن اقدامی نکرده اند شاید جامعه موسیقی
و عالقمنــدان آن که عموم مردم می باشــند توانایی حل و فصل
مشــکالت بســیار موســیقی ایرانی را پیدا نخواهند کرد و مساله
«کپی رایت موسیقی» به درستی قابل اجرا نخواهد شد.
رامیــن صدیقی مدیر نشــر هرمس و پژوهشــگر کپی رایت
موســیقی در جزوه چاپ نشــده «راهنمای ســاده برای صنعت
موسیقی» درباره «کپی رایت موسیقی» می گوید:
کپی رایت عموما از زمانی که دست آوردهای علمی و هنری
غیرملمــوس ( )intangibleماهیت ملموس ( )tangibleپیدا
میکند نمود پیدا میکند .کپی رایت علیرغم تعریف شفافی که دارد،
درعمل معیار ســنجش مشخصی ندارد و باید به صورت موضوعی
با آن برخورد کرد.

مقدمه:
کپی رایت ( )copyrightکه برگردان ســاده و حقوقی آن
عبارت اســت از «مالکیت انحصاری اثری مستقل (منحصر بفرد)
برای مدتی معین» ،از مباحث بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری
اســت که گرچه از پیشــینه ای قابل توجه در کشورهای پیشرفته
صنعتی برخورداد اســت ولی بنا به علل بسیار فرهنگی و اجتماعی
در کشورمان چندان اعتنا و توجهی بدان نشده است.
در این گفتار کوتاه تالش خواهد شــد به صورت کوتاه و گذرا
به این مهم پرداخته شود .
بطــور کلی کپــی رایت یا «حــق مولف» مربوط اســت به
آفرینش های فکری در زمینه ادبیات ،موسیقی ،هنر و. ....
در تعریــف حق مولف یا مالکیــت ادبی و هنری میتوان
گفت که مالکیت ادبی و هنری ،حق پدیدآورنده آثار ادبی ،هنری و
علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز خق انحصاری وی در تکثیر،
تولید ،عرضه ،اجرا و بهره برداری از اثر خود اســت .به عبارت دیگر
حق مولف یا کپی رایت یک اصطالح حقوقی است و عبارت است از
حقوقی که ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق میگیرد .
(میرحسینی)۲۳۳ ،۱۳۸۴ ،
نقض کپی رایت موســیقی در ایران و ریشه های
فرهنگی آن:
متاسفانه علیرغم اهمیت و جایگاه واالی موسیقی در زندگی
عموم مردم ایران و اختصــاص یافتن بخش مهمی از کتاب های
علمی بزرگترین فیلســوفان و دانشمندان دوره اسالمی از جمله :
فارابی ،ابن سینا ،خیام ،خواجه نصیر طوسی ،کاتب خوارزمی ،قطب
الدین شیرازی  ،صفی الدین ارموی ،عبدالقادر مراغی و دیگران به
هنر موســیقیو حضور پررنگ آن در شعر بزرگترین شاعران پارسی
گوی مثل مولوی ،حافظ ،ســعدی و غیره ولی برخی از متعصبان و
افراد قشــری جامعه ما که درک درستی از این عنصر هویت ساز و
فرهنگ ســاز نداشته و ندارند در مجموع سبب شده که هیچ وقت
فضای کلی جامعه ایرانی با این هنر بی مشــکل نبوده است  .این
بی مهری به موســیقی سبب شده حتی مجریان پرتالش و صادق
موسیقی نیز برای خود و هنرشــان ارزش و اعتبار الزم را متصور
نباشــند ودر نتیجه دنبال احقاق حقوق مسلم و بدیهی خود نروند.
14

فصلنامه خانه موسيقي

مقـــــالــــــه

www.iranhmusic.ir

آثارصوتی خریداری می شــود ،وجود نداردو ناشران موسیقی حتی
خود را ملزم به قید شــمارگان در بروشور آثار نمی کنند (موسایی،
 ۱۳۸۶ص  ۴۲۸اقتصاد موسیقی)
با شــروع قرارگرفتن غیر مجاز آلبوم ها به صورت فایل های
دیجیتال بر روی شبکه اینترنت ،تالش هایی به صورت سراسیمه
توسط بعضی از شبکه های تهیه و تولید محصوالت موسیقی آعاز
شــد  .هرچند در ایران آثار موسیقی در اینترنت محدود است ولی
فناوری  mp3که تمرکز حجم انبوه اطالعات صوتی را در فضای
محــدودی فراهم میکند ،بحران های جــدی برای صاحبان آثار و
حتی نظام تولید و پخش بازار موسیقی در ایران بوجود آورده است
 .به همین دلیل میتوان گفت موسیقی متفاوت از سایر هنرهاست
و به علت جایــگاه اجتماعی مخدوش ،در اصل از شــرایط ثبات
عرضه تولید برخوردار نیست  .در این جایگاه مخدوش ( ،همراه با
نواقص و کاســتی های حمایت از تولید آثار فرهنگی )  ،نخستین
موضوعی که شاید مطرح نباشد رعایت قوانین حقوق پدید آورنده
اســت  .نکته دیگر اینکه برخی از دســتگاه های رسمی ،از جمله
صداو سیما ،درگذشته تخلفات آشکاری در این زمینه داشته اند ودر
موارد متعددی حقوق پدیدآورندگان موسیقی را نادیده گرفته اند .
(شهرنازدار ،۱۳۸۱ ،ص ) ۶

کپی رایت چه حقوقی را به ارمغان می آورد؟
صاحب حقوق یک اثر موسیقایی ( یا نماینده او ) در خصوص
موارد ذیل حق انحصاری تصمیم گیری دارد :
 -بازآفرینی (  ( ) Reproductionاجرا ،ضبط ،انتشاریا استفاده از اثر ) توسط اشخاص دیگر
 -توزیع و فروش نسخ تولید شده از اثر -اجرا در اماکن عمومی -بهره گیری جهت خلق اثری دیگر( صدیقی ،۱۳۸۶ ،ص ) ۲۳
دکتر محمد رضا آزاده فر در کتاب «اقتصاد موســیقی» تحت
عنــوان «محدودیت های قانون مالکیت معنوی آثار موســیقی در
ایران» دو نقل قول می آورد:
در میان انواع هنرهای موجود در کشور ،شاید هیچ هنری مانند
موسیقی با بحران حقوق مولف و مصنف مواجه نباشد .قابلیت تکثیر
در آثارموسیقی و شیوه ارایه اثر تولیدی که مبتنی بر ویژگی تکثیر
است و کاستی ها و نواقص قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان
در ایران و نامشــخص بودن میزان انتشــار ،موسیقی را وارد حوزه
مافیای تکثیر و پخش غیر قانونی کرده است  .تمهیداتی همچون
شــیوه طراحی جلدها و برچسب های آثا صوتی نیز نتوانست مانعی
جدی برای کنترل این بازار مافیایی باشــد .از طرفی امکان نظارت
صاحب اثر بر شــمارگان اثری که مطابق عرف بازار از سوی ناشر

* عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران

منابع

 آزاده فر ،محمدرضا ،۱۳۹۰ ،اقتصاد موسیقی ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات ،تهران صدیقی ،رامین ،۱۳۸۶ ،جزوه راهنمای ساده برای صنعت موسیقی ،انجمن موسیقی ایران ،تهران میرحسینی ،سیدحسن ،۱۳۸۴ ،مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی  ،نشرمیزان ،تهرانت و کپی رایت ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات ،تهران
 -موسایی ،میثم ،۱۳۸۶ ،ایران ،سازمان جهانی تجار 

شماره سی و یکم -پاییز 97

15

گـــــــزارش

www.iranhmusic.ir

گزارشی از برگزاری نشستهای پژوهشی «نقدِ نقد»

نقد مریض را چگونه باید درمان کرد

بر اساس پیشنهاد کانون پژوهشگران خانه موسیقی ،دو نشست
پژوهشــی « نق ِد نقد در موسیقی ایران»در تاریخهای  5مهر و  2آذر
ماه با حضور جمعی از پژوهشــگران و هنرمندان در خانه هنرمندان
برگزار شد.
در ابتدای نخستین نشست که  5مهر ماه برگزار شد ،حمیدرضا
عاطفی و بهروز مبصــری(از اعضای هیئت مدیره کانون) به نکاتی
در باره دالیل برگزاری این نشســتها اشــاره کردند  ...عاطفی در
سخنانش به مبحث نقد موسیقی و ضرورت رعایت اصل دقت،اتصاف
و پرهیز از تخریب و غرض ورزی توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران
اشاره کرد و مبصری به بررسی مقدماتی درباره تاریخچه نقد موسیقی
پرداخت.
در بخش دوم این برنامه ســید علیرضا میرعلی نقی(پژوهشگر
موســیقی) و کامیار صلواتی(منتقد) به بررسی تاریخ نقد در موسیقی
ایران پرداختند و نمونه هایی را از نقدهای منتشــر شده در نشریات
قدیم ارائــه کردند .همچنین آروین صداقت کیش(پژوهشــگر) به
بررســی مبحث نقد موسیقی پرداخت و تفاوت و شباهت ها و نقاط
مشترک نقد موسیقی را با سایر نوشتههای حوزه موسیقی بیان کرد.
همچنین مهران مهرنیا(آهنگسازو نوانزده تار) به بررسی نقد از
دیدگاه جامعه شناســی و روانشناســی پرداخت و در ادامه نیز سجاد
پورقناد( مدیر سایت موسیقی هارمونی تاک) برخی از نقدهای منتشر
شده در این سایت را بررسی کرد.
در ادامه این نشست هوشنگ کامکار(آهنگساز و عضو شورای
عالی خانه موســیقی) به بررســی برخی نقدهای منتشــر شده در
مطبوعات پرداخت و از دیدگاه یک آهنگســاز به مقوله نقد مطالبی
را بیان کرد.
در ادامه بخش هایی از مباحث مطرح شده را میخوانیم:
مدام در موضع ناظم ایرادگیر ایســتادن و مخالفخوانی کردن،

بروز اعوجاجات روحی خودمان است
علیرضا میرعلینقی در ابتدا گفت :آقای محمدجمال ســماواتی
(موسیقیدان ،نوازنده تار ،سهتار و نویسنده و منتقد موسیقی) در بعد
از انقالب اولین بودند و ما از روی دســت ایشــان مشق میکردیم.
چیزی که دوست دارم در مورد خودم تاکید کنم و بسیار سریع از روی
آن میگذرم ،این اســت که من افتخار میکنم که خبرنگار موسیقی
بودهام ،اگرچه اکنون سالهاست که به هر علتی نیستم ولی مفتخرم
که در مقطعی از زمان 24 ،ساعت زندگیام را صرف این کار کردم.
میرعلینقی که قرار بود نق ِد موسیقی را از منظر تاریخی بررسی کند
با ورود به بحث اصلی ادامه داد :تا جایی که من توانستهام جستوجو
کنم متوجه شــدم که پیشینه واژه نقد به بیش از  80یا  90سال پیش
برنمیگردد .نقد موســیقی تا جایی که بنــده دیدهام ،هر چند ممکن
اســت سندی باشد که این حرف مرا نقض کند ،ولی تا جایی که من
دیدهام اساسا در حوزه موسیقی نقد وجود نداشته است .این حوزه به دو
شاخه تقسیم میشود؛ یکی حوزه کتبی که اتفاقا برخالف تصور رایج،
موسیقی ما فرهنگ کتبی بسیار مقتدری داشته منتها میدان کار این
فرهنگ کتبی صرفا جنبههای فنی موسیقی از قبیل فواصل و اینها
بوده است و همچنین حوزههای بینامتنی مثل رابطه موسیقی و طب.
او افزود :کمتر پیش آمده است که مولفی به نوشتههای مولف
پیش از خود نظر داشته باشد و آن را ارزیابی کند که ما بتوانیم شکلی
از نقد را ببینیم و رسالت کتبی ما کامال معطوف به نکاتی بوده است
که ذکر شــد .در بخش عمل ،اجرا و به اصطالح پرفورمنس ،شاهد
فرهنگ شفاهی هســتیم و اگر جریانی هم از نقد در این بین وجود
ِ
داشته به دلیل اینکه ثبت و ضبط نشده ،چیزی از آن نقد شفاهی در
دست نداریم و هم میتوانیم موجود فرضش کنیم و هم ناموجود.
میرعلینقی تصریح کرد :تنها جایی که نقد به صورت جدی وجود
داشته ،نقد شعر بوده است و شعر به خاطر این که مقوله آرتیستیک
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عجیب است .به این دلیل که رویکرد نقادانه بسیار خوبی داشته است
و آن هم زمانی که اصوال در نشــریات فارسی زبان چنان نقدی رایج
نبوده است .اولین ســوال این است که اصوال مجله موزیک ایران به
این ویژگی خود آگاه بوده است یا نه؟ موزیک ایران مقالههای تقریبا
زیادی ،فارغ از این که کیفیتش را چطور بسنجیم ،دارد که در مورد خود
نقدنویسی یا معیارهای نقد یا به بیانی دیگر نق ِد نقد است .در یکی از
این مطالب که سرمقاله یکی از شمارههای مجله موزیک ایران است
به یک سری نکات جالب برمیخوریم .نویسنده سرمقاله که احتماال
سردبیر وقت مجله هم بوده اســت ،مینویسد که ما عمدا و آگاهانه
دوست داریم بیشتر شعاری نقد کنیم ،دوست داریم کوبندهتر بنویسیم
و دوست داریم حتی اگر بشود دست به تمسخر بزنیم و این را حاصل
وضعیتی میدانیم که چنان اسیر ناآگاهی است که آرام بحث کردن و با
خویی منطقی بحث کردن را مناسب شرایط روز نمیدانیم.

اول و آخر ما بوده و هنوز هم هســت و تمرکز اصلی فرهنگ ایرانی
بر شــعر است و رساالتی در این زمینه هست حاوی نوشتههایی گاه
پراکنده و گاه مرتبط و گاهی در ســطحیترین شکل خود .از جمله
کتاب خلیل بن احمد فراهیــدی ازدی گرفته که به تعاریف پایهای
شعر میپردازد و کمتر به سوی نقد مایل است .گویا نوشتن از دیگری
اساسا در فرهنگ ما ،نه یک امر مذموم ولی حداقل یک امر مکروه
بود و اگر کســی برحسب استثنا این کار را انجام میداد ،میداد ولی
میگفتند نشود بهتر است.

شناسایی تعاریف پیش نیاز نقد است
سومین سخنران نشســت «نق ِد نقد در موسیقی ایران» سجاد
پورقناد بود .او در ابتدا گفت :موضوعی که من میخواهم در موردش
صحبت کنم اصل مســئله نقد و نقادی اســت و بخش اولش فقط
مربوط به موسیقی نمیشود و کل منتقدان را دربرمیگیرد .نکتهای
که بســیار اهمیت دارد این اســت که یک منتقد اول بتواند تعاریف
مختلف رشــتهای را کــه در موردش کار میکند شناســایی کند و
مشــخص باشــد که هر واژهای که به کار میبرد و کلید واژههای
نقدش هر کدام برای خــودش چه مفهومی دارد و این که میتواند
همان مفهوم را به مخاطب نشان دهد یا نه.
پورقناد ادامه داد :مســئله دیگری که اهمیت بسیاری دارد این
است که منتقد بتواند طبقهبندیهای مختلف رشته خود را شناسایی
کند .گاهــی اوقات هم به نظر میآید که خــارج از محدوده دقیق
رشته خودش است ولی الزم است که آنها را بداند .به عنوان مثال
منتقدی که در مورد موسیقی کالسیک صحبت میکند باید در مورد
تعاریفی که مربوط به موسیقی پاپ یا اصطالحا مردمپسند است هم
اشراف داشته باشد که بداند در چه جایی قرار دارد.

نقد مجله موزیک عجیب بود
ســخنران بعدی این مراســم کامیار صلواتی بود که به اولین
نقدهایی که از  1319تا 1340در مجالت تخصصی موسیقی ایران
منتشر شده است نگاه کرد.
او گفت :به نظر میرســد اولین نقدهای موسیقی در نشریات
تخصصی در سال  1319در یکی از اولین شمارههای مجله موسیقی،
شاید شماره هفتم یا هشــتم ،منتشر شده است؛ دو نقد کوتاه بر دو
اجرا در هنرســتان عالی موسیقی که توسط استادان اروپایی که آن
زمان رســیتالهایی را به ایران میآوردند اجرا شــده بود و نویسنده
یکی از آنها مشخص است و نویســنده نقد دیگر نامشخص .این
وضعیت در مجله موســیقی و مجله موزیک ایران ادامه پیدا میکند
تــا  .1340منتها نقدهای این دوره ،اگر بخواهم خالصه و فشــرده
خدمتتان بگویم یک سری ویژگی قابل تشخیص دارند.
او افزود :یکــی این که همان طور که آقــای میرعلینقی هم
گفتند همه این نقدها در مورد اجراها هستند و نه آثار ضبط شده ،تا
ســال  1340در مجالت تخصصی تقریبا هیچ نوشتهای وجود ندارد
که اثری را نقد کرده باشــد و آن اثر ضبط شــده باشد .دومین نکته
این اســت که وقتی نقدها معطوف به اجراها هســتند آنچه بیشتر
مورد توجه قرار میگیرد جنبههای اجرایی کار است و نه ارزشهای
آهنگسازان ایرانی و نه ویژگیهای آهنگسازان یک اثر.
صلواتی افزود :نکته بعدی که نکته جالبی هم هست این است
که در طی زمان و در طول این  20ســال نقدها به تدریج ُرکتر و به
بیانی منفیتر میشــوند .یعنی از موضعی منفیتر به آثاری که مورد
نقد قرار میگیرند اشاره میکنند.
او تصریح کــرد :قصد من این بود که کمی روی مجله موزیک
ایران متمرکز شــویم .به خاطــر این که به نظر من یک نمونه خیلی
شماره سی و یکم -پاییز 97

نقد ایرادگیری نیست
چهارمین سخنران نشست پژوهشی «نق ِد نقد در موسیقی ایرانی»
آروین صداقتکیش بود .این منتقد در ابتدا گفت :من سالهاست که
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راجع به نقد فکر میکنم ،مینویســم یا صحبت دیگران را میشنوم
و مانند زمانهای دیگر ،همــان طور که منتظرش بودم افراد وقتی
که در مورد نقد حرف میزنند منظورشــان چیزهای مختلفی است.
من منظورم از نقد و نقد موســیقی آن دســته از نوشتههایی است
که مســتقیما در مورد آثار موسیقی یا بعضی از ویژگیهای کلی آثار
موسیقی یا یک دوره سبکی از آثار موسیقی باشد و هیچ چیز دیگری
در بحث من نقد حســاب نمیشــود؛ در این بحث خاص .خیلی از
مســائل مثل ایراد گرفتن به مســائل صنفی و چه و چه هم نامش
شده است نقد که من به آنها کاری ندارم و به نظرم هم نمیآید که
صحبت کردن در موردشان جایی در این جا داشته باشد.
صداقتکیش ادامه داد :نکته دوم؛ اگر چنین چیزی که من در
بخش اول صحبتم گفتم نامش نقد باشــد آن وقت شما بیایید در
جهان نگاه کنید و ببینید آن کســانی که این کار را انجام میدهند
معموال با چند مولفه پایهای تشــخیص داده میشوند که بعضی از
بعضی دیگر بیشتر دیده میشود .من بدون این که بخواهم از لحاظ
آماری بگویم که کدام بیشــتر دیده میشود اینها را برمیشمارم.
معمــوال وقتی به کار منتقدان حرفهای نگاه میکنیم ،در هر جایی
از جهان ،بهرههایی از توصیف آثار موسیقی ،بهرههایی از مقایسه،
بهرههایی از تجزیه و تحلیل ،بهرههایی از رفتن به ســراغ شرایط
تدوین آثار ،بهرههایی از داوری و بهرههایی از تفسیر خواهید دید.
این شــش مولفه اصلی درباره آثار هنری و این جا به شکل اخص
در مورد موســیقی اگر در یک نوشته حضور داشت نامش میشود
نقد موســیقی .چه یکی از آنها حضور داشته باشد و ممکن است
تعجب کنید اگر بشــنوید که حتی توصیــف خالی هم در نقدهای
موسیقی وجود دارد و چه هر شش تا به طریقی با یکدیگر ترکیب
شده باشــند ،آنچه از این برمیآید نقد موســیقی است .پس اگر
ایــن تعریف را داریم من همیــن االن میخواهم تکلیفم را با یک
موضوع دیگر ،با یک مغالطه بسیار پیچیدهای که در جامعه ایرانی
رواج بســیار دارد روشن کنم؛ نقد ایرادگیری نیست .اساسا موضوع
داوری منفــی یا ایرادگیری بخش کوچکــی از نقدها را در جهان
تشکیل میدهد و این که مدام صحبت میشود در مورد این که ما
چرا نقد را نمیپذیریم؟! ما چرا توان پذیرشــش را نداریم؟! ما چرا
تندتر نمیرویم یا چرا کندتــر نمیرویم؟! فقط دایر بر همین تکه
کوچک است که اتفاقا تکه مهمی هم نیست .بیشتر نقدهای مهم
جهان آنهایی هستند که جهت مثبت دارند .فرصت نیست که من
نمونههای بسیار برجستهای را معرفی کنم از زبانهای مختلف که
ببینید اصال این طور نیســت و آنچه ما راجع به آن فکر میکنیم،
تصورات پیچیدهای است که نمیدانم اصلش از کجا آمده است.

یعنی آدمها ،همه بار روانی دارند .من سالهاست که ابتدا به ناچار
و سپس از ســر عالقهمندی ،روانشناسی میخوانم و دوست دارم
چند واژه را در ذهن داشته باشید تا در موردشان توضیح دهم؛ عزت
نفس ،اعتماد به نفس و یک مثلث مشــهور به نام مثلث کارپمن.
این مثلث که ســه ضلع دارد؛ قربانی ،ناجــی و آزارگر .نقشهای
مختلف این مثلث الزم نیست میان اشخاص مختلف تقسیم شود
و میتواند در یک نفر هم اتفاق بیفتد و یک نفر میتواند هر ســه
نقش را بــازی کند .اما این نکات چه ربطی دارند به مســئله نق ِد
نقد؟! من گمان میکنم بســیاری از نقدهایی که جاری میشوند از
همین مثلث ناشی میشوند .یعنی منتقد ،آن کسی که قلم میزند،
خود را در نقش یک قربانی تصور میکند ،ســپس به سراغ یک یا
چند ناجی میرود و از آنها احســاس همدلــی میگیرد و بعد در
نقش آزارگر ظاهر میشود ،یعنی برای حل مسئله و حل آنچه به
گمان خودش در مقام قربانی قرارش داده است به سادهترین شکل
یا فحاشــی میکند یا تخطئه ،چیزی کــه من در  80درصد نقدها
میبینم محصول همین اتفاق است.
مهرنیا تصریح کرد :اولین نکته این است که ما از عزت نفس
کافی برخوردار نیســتیم .من طی هفته گذشــته با سه روانشناس
صحبت کردهام تا آنچه در این جمع میگویم اشتباه نباشد .معنای
عزت نفس احساس رضایت کلی ما از این است که هستیم .یعنی
من به عنوان یک انسان اصال احساس خوبی دارم از این که زندهام
و زندگی میکنم یا نه ،این ممکن است در ناخودآگاه ما باشد و در
موردش آگاهی هم نداشــته باشیم یا احساس اعتماد به نفس ،این
که من در یک رشته خاص به قدر کافی احساس توانایی نمیکنم
اما به هر دلیل یا اجبار یا شانس یا عالقه اولیه یا هر چیز دیگری،
وارد آن رشــته شدهام .وارد آن رشته شــدهام ولی آن قدر پشتکار
نداشتهام که در آن رشته از لحاظ عملی به سطح قابل قبولی برسم
و در یک حد وسطی ماندهام و حاال سادهترین کار این است که از
همان مثلث مشهور کمک بگیرم.

نسبت منتقد با سه نقش قربانی ،ناجی و آزارگر
مهران مهرنیا آخرین ســخنران این نشست پژوهشی بود .او
در ابتدا گفت :جلســه امروز عنوانش نق ِد نقد اســت.خود نقد یک
بخش ســاختاری دارد و منتقد هم یک بخش شخصیتی ،شخصی
و شــیوهای .نقد یک شیوه است که از شخص برمیآید و شخص

دومین نشست  /واکاوی در نقد
دومین نشســت نقــ ِد نق ِد موســیقی بــا عنــوان «جایگاه
واکاوی در نقد موســیقی در ایران» با حضــور محمدرضا فیاض
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(منتقد،پژوهشگرموسیقی و آهنگساز) ،آروین صداقتکیش (منتقد
و پژوهشــگر موســیقی) و حمیدرضا عاطفی (عضو هیئت مدیره
کانون پژوهشــگران و کارشــناس-مجری این نشست) به همت
کانون پژوهشگران خانه موســیقی  2آذرماه در سالن استاد جلیل
شهناز خانه هنرمندان برگزارشد.
در آغاز حمیدرضا عاطفی(کارشناس مجری) به عنوان مقدمه
نشســت بعد از اشاره به هدف کانون برای برگزاری چنین نشست
هایی با اشاره به ضرورت منقح ســاختن مقوله نقد و تبیین نقش
نقد و نقادی در حوزه موســیقی گفت :ما تقریبا هر روز و هر لحظه
شــاهدیم که نقدهایی در باره یک موضوع واحد صورت می گیرد
که گاه این نقدها به شــدت با هم در تضاد هســتند و گویی اصال
ماهیت موضوع مورد نظر نیســت و موضوع هدف و نیت نویسنده
هاو به اصطالح منتقدان اســت که می خواهند به اهداف خودشان
برســند و این نکته موجب شده است تا نقد در دوران کنونی دچار
آسیب های جدی شود.
ســپس محمدرضا فیاض به عنوان نخســتین سخنران این
نشست گفت :در روزهای اخیر که به «واکاوی نقد موسیقی» فکر
میکردم به این نکته هم فکر کردم که آیا میتوانم در یک عبارت
خالصه کنم که هنگام نقد موســیقی چه اتفاقی میافتد یا خیر و
میخواهم آنچه را به ذهنم رسید با شما به اشتراک بگذارم؛ عنوان
ناسازهی ناگزیر و مفید! از آن «و» که بگذریم ،ما سه کلمه داریم؛
ناسازه ،ناگزیر و مفید که برایتان بازش میکنم و میگویم که چرا
به نظر من در نقد موســیقی با یک ناسازه ،یعنی با یک رویداد ضد
و نقیض سر و کار داریم.
او افزود :ناســازه بودن نقد موســیقی از نظر مــن از این جا
ناشــی میشود که نقد هر کیفیتی داشــته باشد ،چه شفاهی و چه
مکتوب ،چه آن چیزی که عنوانش را میگذاریم نقد دانشــگاهی و
چه آن چیزی که نقد روشــنفکری مینامیمش ،چه آنچه نقد زرد
میخوانیم یا نقد منفعتطلبانه و ...تمام طیفهایی که تحت عنوان
نقد موسیقی جریان پیدا میکند ،ناگزیر از این است که در ساحت
زبان محقق شود .یعنی نقد هر کیفیتی که داشته باشد و متعلق به
هر حوزهای که باشد یک رویداد زبانی است.
فیاض ادامه داد :در مقابل موســیقی هر کیفیتی که داشــته
باشــد به حوزهای تعلق دارد که اتفاقا فراتر از زبان رفتن است .به
عبارتی ما در حوزه موسیقی بخشی از ساحت وجودیمان را درگیر
میکنیم و در حوزه نقد ســاحتی دیگر را و این دو ساحت ،همگون
نیســتند .برای روشن شدن منظورم از یک تشبیه استفاده میکنم؛
وقتی از نقد ادبی صحبت میکنیم ،یعنی رمانی نوشــته شده است
و میخواهیم از کیفیت آن بگوییم ،با رویدادی زبانی به سراغ یک
رویداد زبانی دیگر میرویم در حالی که در موسیقی این طور نیست
و آن لحظهای که شــما در حال تجربه موسیقایی هستید اصال از
جنس زبان نیســت .قبل از این که بخواهم ماهیت آن لحظه را باز
کنــم ،تفکیکی اولیه هم بین آن دو نوع نقد که اشــاره کردم؛ نقد
شفاهی و نقد مکتوب انجام دهم.
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نقد انتقال تجربه نیست
آروین صداقتکیش گفت :آقای فیاض از نقطهای شروع کردند
که دقیقا مربوط به زیرســاخت بحثی بود که ما امروز میخواهیم
به آن بپردازیم و نه خود بحث و الزم میدانم یکی ،دو نکته را در
ارتباط با صحبتهای ایشــان بگویم و بعد وارد اصل بحث شوم.
پیشــاپیش میگویم که احتماال این گونه احساس خواهید کرد که
من بحث را از نقطهای جلوتر شــروع میکنم ،چون در جلسه اول
نق ِد نقد نظراتم را در مورد بعضی مســائلی که جناب فیاض مطرح
کردند ،گفته بودم.
او افزود :مسئلهای که ایشان مطرح کردند مسئلهای تکنیکی
در فلسفه نقد است که در مورد آن بسیار بحث میشود و در واقع
بــه رابطه رخدادهــای زبانی با آنچه در موســیقی رخ میدهد،
میپردازد .من میخواهم توجه جمع را به این نکته جلب کنم که
کاری کــه در نقد ،در تحلیل ،در موسیقیشناســی و در کارهایی
از این جنس انجام میشــود اصال ممکن است غایتش بازسازی
تجربه موســیقایی نباشــد! که حال بخواهیم به این موضوع فکر
کنیم که شــکافی میان تجربه موســیقایی و تجربه زبانی وجود
دارد یا ندارد!
صداقتکیش ادامه داد :مثالی میزنم؛ شــما اگر در مورد شنا
کردن هم بنویســید همین اتفاق میافتد .یعنی از خواندن متنی در
مورد شنا کردن ،نه خیس میشوید ،نه فشار آب را بر ششهایتان
احساس میکنید و نه اگر شنا کردن بلد نباشید آبی وارد ریههایتان
میشــود و الی آخر! این اتفاق نه در مورد خواننده میافتد و نه در
مورد نویســنده که ممکن اســت زمانی این رویداد را تجربه کرده
باشد و ممکن هم هست تجربه نکرده باشد .بنابراین درباره چیزی
نوشــتن ،حداقل به گمان من ،فاصلهاش با خــود آن چیز ،در هر
ســاحتی زیاد است؛ حتی درباره ادبیات نوشــتن در قیاس با خود
ادبیات ،منتها در این مورد دو چیزی که مورد استفاده قرار میگیرند
هم سرشتند و در مورد موسیقی ،نه.
وی افزود :نکته بســیار مهم این که موسیقی یکی از معدود
جاهایی اســت که «دربارهاش کار کردن» با «خودش» ،جنســی
متفاوت دارد .شما وقتی درباره ادبیات کار میکنید ،چه حرف بزنید
و چه بنویسید جنس جفتشان زبان است اما در این جا سرشت هر
دو یکی نیســت و این البته نکته مهمی است.با اینحال دستکم
من گمان نمیکنم که ما در نقد به دنبال این هســتیم که تجربه
خودمــان را منتقل کنیم ،البته شــاید بتوانیم بــه طریقی در مورد
تجربه خودمان حــرف بزنیم ولی بعید میدانم که بشــود تجربه
موزیکال را بازسازی کرد.
در پایان این نشســت عاطفی با اشاره به مفید بودن اینگونه
جلسات به ضرورت استمرارچنین نشست هایی تاکید کرد و گفت
از همه همکاران و روزنامه نگاران و منتقدان برای مشارکت در این
نشســت ها دعوت می کنیم و بدیهی است که کانون پژوهشگران
نیز از طرح ها و موضوعات مورد پیشــنهاد این عزیزان اســتقبال
خواهد کرد.
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از شب آواز ایرانی تا آیین آواز
تعالی و تکامل یا تنزل و تخفیف؟!

محمدرضا ممتازواحد

«علی شیرازی» (نویسندهی موسیقی و آوازپژوه) در بهار ،1394
نشست ماهانهی «شــب آواز ایرانی» را در حوزه هنری پایهگذاری
کرد .اماحضورش در شب آواز ایرانی به پنج نشست بیشتر نرسید.
پس از آن ،وی با مشــورت و بهرهگیری از نظرات هنرمندان،
پژوهشگران و اصحاب رسانه ،به طرح دیگری دست یازید و سعی
بر آن داشــت که جلوه متفاوتی از نشستهای موسیقایی مرسوم
را بــاز منحصراً درخصوص «آواز» به منصهظهور رســاند .او این
بار در فرهنگســرایی که بیاغراق در زمــره فعالترین و پویاترین
فرهنگســراهای پایتخت در حوزه فعالیتهای موسیقی است ،آغاز
به از سرگیری طرح جدید خود کرد.

کمیت بر کیفیت غلبه نماید و بهفرض تکمیل ســالن و پر شــدن
صندلیها ،دیگر کار پایانیافته تلقی گردد.
حال بایــد واقعبینانهتر نگریســت که درخصوص نشســت
«تخصصی» «آیین آواز» ،تا به چه حد مختصات نشســت مذکور
«تخصصی» آن بوده اســت؟ آیا با یک
در حــد و اندازه عنــوان
ِ
بازنگری مجدد و تجدیدنظری کارشناسانه ،میتوان این نشست را
عملیاتی» آیین
«تخصصی» نامید؟ «راهبری ستادی» و «راهبری
ِ
آواز تا به چه حد مورد بحث و بررســی و نقد و نظر فرهنگســرای
ارسباران و خود برگزارکنندگان نشست یاد شده قرار گرفته است؟
الزامات و اصالحات
 تمرکز بر «اتاق فکر» ایجاد «ضابطهمندی» هر چه بیشتر مدیریت «توانمند» جلسات و مباحثات فنی و پژوهشی اعمال رویکرد «جزئینگرانه» و «جزئیپردازانه» هر چه بیشتر «کاربردی شدن» مباحث مطروحه دقت «بیشــتر» در انتخاب ســوژهها و «اهم و فیاالهم»کردن آنها
 ایجاد مبحث «نتیجهگیری» در جلسات و مباحثات اعمال «متد ورکشاپی» در جلسات و مباحثاتو ....بسیاری دیگر.

از شب آواز ....تا آیین آواز
حمایت همه جانبه و بیشــائبهی مدیران و دســتاندرکاران
این فرهنگســرا ،بهخصوص مدیر موســیقی وقت و فرهنگســاز
«شــهرام صارمی» در برپایی سلسله نشســتهای «آیین آواز» و
بیشمار نشستها و برنامههای موسیقایی دیگر ،نشان از حمیت و
خودجوشی اهالی فرهنگ در عصر انفعال رسانههای جمعی را دارد.
نشســت «آیین آواز» با اهداف «احیای آواز ایرانی»« ،تجدید
دیدار با آوازخوانان پیشکســوت و قدیمی» و «معرفی چهرههای
جوان و بهخصوص میانســاالن ناشناخته و یا کمتر پرداخته شده»؛
بیست و هشتمین نشست ماهانهی خود را در سیزدهم آذر ماه سال
جاری در فرهنگسرای ارسباران پشتسر گذاشت.
همانطور که در نوشــتههای پیشین راقم این سطور نیز عنوان
امثال او را ،بهمنزلت و
شــده بود ،این «جریانسازی» ،شــیرازی و ِ
مقام باالتری چون «خادم فرهنگی» ارتقاء بخشیده است که رسالتی
بس خطیر ولی در عین حال رشــکبرانگیز است .جریانسازان ِی که
با دســت خالی ،فرهنگســازی میکنند و خود شاید ندانند که نام و
اقداماتشــان در تاریخ فرهنگ و هنر این مرز و بوم ثبت شــده و یا
خواهد شد .حال ،این موضوعات نبایستی سبب شود که از نقد غافل
شده و با رویکردی نقادانه ،عملکرد سلسله نشستهای آیین آواز را
در طی این بیست و هشت نشست بهبحث و نظر نپردازیم.

دلگرمی یا دلسردی اهالی فن
بهعنوان نمونه ،چهاردهمین نشســت از سلســله نشستهای
آییــن آواز (بهتاریــخ  25مهــر  )96با موضوع «تنــوع و ابداع؛ یا
تــداوم ردیفخوانی در آواز ایرانی» و تعمیم وقایع رویداده با مباحث
مطروحه ،در نوع خود بســیار تأملبرانگیز بود .کلیگوییهای [البته
مهم] مهمان و صاحبنظر مدعو (فــارغ از رویکردی جزئینگرانه و
جزئیپردازانــه) ،عدم نتیجهگیری کاربــردی در بحث (صِ رف اخذ
راهبری
نتیجــهی کلی «خالقیت مبتنی بر اصالــت!») ،مدیریت و
ِ
نهچندان توانمند کارشناس مجری در برخی از مباحث فنی و تئوریک
(که از قضا کارشــناس مجری« ،دبیر علمی» نشست هم میباشد)،
عدم اعمال متد ورکشاپی (همانگونه که «تخصصی» بودن نشست
مذکور ایجاب مینماید) و ،...ماحصل نشست مذکور بود.
دعوت دوباره از استادی که در بازهی زمانی یکساله در نشستی
که  -در آن زمان -فقط چهارده نشســت از عمر آن میگذشــت،
قدری مأیوسکننده و ســئوالبرانگیز جلوه میکرد .البته مبدع این

استمرار؛ کیفیت یا کمیت؟!
پرواضح اســت که اســتمرار نشســتهای موســیقی ،حایز
صعوبت و مشــکالت خاصی هم بهلحــاظ برنامهریزی طراحان و
برگزارکنندگان آن نشستها و هم نظارت کیفی متولیان برگزاری
(در اینجا «فرهنگسرای ارســباران») است که مبادا خدایناکرده
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نشست ،فردی رســالتمدار و ضابطهمندتر از این صحبتهاست
و قطــع به یقین به مدیریت ضوابط بر روابط و سیاســتهای آن
آشناست ولی باید توجه داشت که بیتردید و بیتعارف همین شک
و شــبهات است که آهسته آهســته بر پیکرهی این نشست نفوذ
کرده و عاقبت ،رویگردانی اهالی فن را از آن موجب خواهد ساخت.

البته غرض از اینکه این انتقادات در خصوص نشســت آیین
آواز عنوان شد ،بهدلیل پیگیری نگارنده درخصوص اخبار و تعقیب
عملکرد نشســت مذکور و البته روحیه نقدپذیری دوست قدیمی،
علی شیرازی اســت و همچنین اینکه ،راقم این سطور خود یکی
از مشــوقان شیرازی جهت شکلگیری این نشست و البته انتخاب
محل برپایی آن ،یعنی فرهنگسرای ارسباران بود.

لزوم دگراندیشی و بازبینی در نشستها
شاید فرهنگسرای ارســباران و نشست آیین آواز بر این رأی
متحدالنظر شوند که با دعوت از کارشناس مجریان جدید و متفاوت
همچون «علیرضا امینی» که در بیســت و ششمین نشست آیینآواز (بهتاریخ  24مهر  )97اجرای مراســم تجلیل از اســتاد احمد
مراتب را بر عهده داشت ،-علی شیرازی کماکان دبیر جلسه باقی
بماند و «فقط» نشستها را راهبری و کارگردانی نماید.
شــیرازی خود میخواند ولی پیوســته و همه حال سعی دارد
که رســالت خود در آیین آواز را با دلمشــغولی شخصیاش (یعنی
خوانندگی) در نیامیزد .حال اگر در تولد دو سالگی آیین آواز ،برنامهای
حاضران در
از خوانندگی خــود را بهعنوان میزبان برای میهمانان و
ِ
جلسه پخش میکند ،نشــأت گرفته از سادگی و روحیهی بیغل و
غشی اوست .همان سادگی و صمیمیتی که نه تنها در بافت گفتاری
محاورهایاش بلکه حتی در لحن آوازش هم جاری و ســاری است
که ریشــه در دوران کودکی وی و کوچه باغهای ایام قدیم دارد .او
حتی در کانال تلگرامی آیین آواز پیوسته میکوشد که بهغیر از انتشار
انبوه اخبار و گزارشهای مربوط به نشستهای آیین آواز کمتر از اخبار
کانون
خود و یا نوشتههایش منتشر کند زیرا بر این باور است که این
ِ
اطالعرســانی ،متعلق به آیین آواز و همه آوازخوانان و نویسندگان و
پژوهشگران عرصه آواز است.
شماره سی و یکم -پاییز 97

وحدت جمعی اهالی آواز و اهالی رسانه
نشست
نشست مذکور با شروع و آغازی نسبت ًا خوب البته تا چند
ِ
نخســتین تداوم یافت ولی از سال  96که اتفاق ًا ترسیم افق جدید و
حتی بلوغ این نشست پیش بینی شده بود  -فارغ از اظهارنظر کلی
«پسرفت» روند این نشست
جهت عنوان و یا اطالق «پیشرفت» یا
ِ
آوازی ،-باید واقعبینانه اندیشید که آیا نشست آیین آواز در حال «در
جا زدن» نیست؟ پس درجهت عدم وقوع افول و هرگونه عقبگردی،
عملیاتی» نشست
بایستی درخصوص «راهبری ستادی» و «راهبری
ِ
یاد شده از منظر عقالنیت انتقادی ،تجدیدنظری بنیانی صورت پذیرد
که این امر با مدیریت مدبرانه و نظارت فرهنگســرای ارســباران و
برگزارکنندگان نشست آیین آواز و البته با «وحدت جمعی اهالی آواز
و اهالی رسانه» ،حتم ًا محقق خواهد شد.
این موضوع را هم از یاد نبریم که برگزارکنندگان نشستهای
مستمری چون نشست آیین آواز ،گاه از بسیاری از مسائل و اوقات
زندگی شخصی ،کاری و تفریحی خویش میگذرند و همانطور که
پیشــتر نیز اشاره شد با نامالیمات بســیاری مواجهند .پس خدای
ناکرده بهگونهای نباشد که بهقول آن َم َثل معروف ،دم گود نشست
و گفت لنگش کن!
آقای شیرازی! خداقوت ،دستمریزاد.
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شکلگیریموسیقیدیسکو
و کاربرد آن در موسیقی پاپ

دکتر کیوان پهلوان

*

موسیقی دیسکو ،نوعی از موسیقی رقص با ضرباهنگ سریع
و سرخوش می باشد که در اوایل دهه  70شکل گرفت .این سبک
نام خود را از لغت فرانسوی دیسکوتک ( )discothèqueگرفته
اســت که در اصــل از ترکیب کلمات دیســک ( discصفحه) و
( bibliotequeکتابخانه) به دست آمده و به معنی جایی برای
نگهداری و شنیدن صفحه (موســیقی) است که تدریجا به کلوب
شبانه تبدیل شده اســت و از آنجایی که دیسکوتک مکانی برای
موســیقی ،رقص و شادی بوده است ،برای این سبک شاد و پر سر
و صدا نام مناسبی به نظر می رسیده است.
دیســکو (به انگلیسی ،)Disco :ســبکی موسیقایی ،جهت
گرفته از موســیقی رقص اســت که ریشــههایش به مانند سایر
سبکهای موسیقی ،به سختی میتواند در یک تعریف بیان شود.
در فوریه  ،۱۹۷۰دیجی اهل نیویورک ،دیوید منکیوزو ،باشــگاه
الفت را تأســیس کرد؛ مجموعه باشگاههای رقص خصوصی فقط
مخصوص اعضا در شــهر خودش که به عنوان پیشــرو و آغازگر

باشگاههای سبک دیســکو تلقی میشود .بسیاری قبول دارند که
نخســتین آهنگهای دیسکو در سال  ۱۹۷۳عرضه شد؛ اما بعضی
ادعا میکنند ترانه سول مکاسا از منیو دیبنگو در سال  ۱۹۷۲اولین
اثر دیسکو است.
باشگاه شبانه
یک باشگاه شــبانه یا کلوپ شبانه (انگلیسی)nightclub :
که گاه به آن دیســکوتک (فرانســوی )discothèque :هم
گفته میشــود مکانی برای رقصیدن ،نوشیدن مشروبات الکلی و
سرگرمشــدن در جایگاه موســیقی که جزو کسب در آمدهای بعد
از تاریک شدن هوا به حســاب میآید .کسانی که به باشگاههای
شــبانه مکرراً در رفتوآمد هســتند را "باشگاهرو" یا "کلوپ باز"
(انگلیســی )clubbers :مینامند .مشخصههایی که معمو ًال در
تمام باشــگاه های شــبانه میتوان یافت ،شــامل بار یا میخانه با
فضایی برای رقصیدن و جایگاه ویژه دیجی که دیجی ،در آنجا
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قطعههای موسیقی ضبط شده را پخش میکند.
نکته مهم دیگر وجود زن و مرد یا دختر و پسری که به کلوب
می آیند و یا اینکه هر یک به تنهایی وارد مکان می شــوند و سعی
در یافتن همراه و جفتی برای خود هستند.

بشود( .سایت گفتگوی هارمونیک )
انواع موسیقی های مهم سبک دیسکو
موسیقی هاوس
موســیقی هاوس(به انگلیســی)house music:ســبکی
از موســیقی رقص الکترونیک اســت که ابتدا در دیسکوتک های
حامیــان آمریکایی -آفریقایی تبارهــا ،آمریکایی های التین تبار،
هنگام رقص به هیجان می آیند و به شکلی ارضاء می شوند.
در دیسکو با نور چند رنگی غیر عادی پرژکتورها که هر لحظه
به رنگی در می آید و به مکانی می رود و همچنین باصدای بلند کر
کننده و صوت مســموم موسیقی با ریتم گفته شده در حال پخش
شرایطی را به وجود می آورد که گویی طالب این نوع موسیقی ،باید
آن را فقط در چنین مکان هایی بشنود.
اما متاســفانه در ایران بدون توجه و شاید ناآگاهی به محیط
و جایگاه این موســیقی ،برخی از سازندگان قطعات موسیقی پاپ
به ریتم و موسیقی دیســکو رو می آورند و بدتر اینکه شعر عارفان
بزرگ مانند مولوی و یا اشــعار مذهبــی را روی آن می گذارند و
اســم آن را موسیقی عرفانی و یا مذهبی می گذارند که جای بسی
تاسف است.
امیدوارم روزی برســد که هنرمندان به ویژه موسیقیدانان در
کنار احساس هنری و موسیقایی ،به اندیشه موسیقایی فکر کنند و
در تعمیق اندیشه بکوشند.

دیجی
ی ِجی (( )DJکوتاه شده دیسکجوکی) (به انگلیسیDisc :
د 
 )Jockeyبه کسی گفته میشود که آهنگهای پیشتر ضبط شده
روی دیســک را انتخاب کرده و با شکل متفاوتی برای مخاطبان
مورد نظر خود پخش کند .دیجیها برای پخش موســیقی از یک
ست،شامل دو پخش کننده دیسک و یک میکسر حداقل دوکاناله
استفاده میکنند.در گذشــته این پخش کنندهها فقط ترن تیبلها
بودنــد و صفحههای آنالوگ موزیک را پخش میکردند؛اما امروزه
ســیدیجیها نیز در کنار ترن تیبلهای آنالوگ کار پخش ســی
دیها را برای دیجیها میسر ساختهاند.
از دیجیها معمو ًال انتظار میرود تا در شــناخت ،برگزیدن و
همآمیزی جالب آهنگها خبرگی کافی را داشــته باشد .مخاطبان
دیجی معمو ًال جمعیت رقصنده در دیسکوها هستند.
دیجی خوب کسی اســت که سرعت ضرب آهنگها و نوع
آهنگهای پشــت ســر هم را جوری تنظیم کند که رقصندهها و
شــنوندهها قطع و وصل آنچنانیای در روند آهنگها حس نکنند.
دیجی بایــد با تنظیمات خود یک «گذار نــرم» را بین آهنگها
ایجاد کند تا بهوسیله آن،حال و هوای سکوی رقص را بارها پشت
ســر هم در یک شــب عوض کند بدون اینکه جریان رقص قطع
شماره سی و یکم -پاییز 97
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نگاهی به جدیدترین آثار مکتوب فخر موسیقی

فرهاد فخرالدینی چند جلد از کتابهای خود را به کتابخانه خانه موسیقی اهدا کرد

فرهاد فخرالدینی رییس شــورای
عالی در آخرین جلسه تشکیل این
شورا که اواخر آذرماه در محل خانه
موسیقی برگزار شــد چند جلد از
کتابهای تالیــف خودش را که در
سالهای اخیر به چاپ رسیده است
به کتابخانه این نهاد اهدا کرد.
به همین مناسبت ضمن معرفی این
کتابها محتویات و مندرجات آنها
را نیز مروری خواهیم کرد:

کتاب ،گزیده مقاالت ،سخنرانی ها ،گفتگوها وگزارش های خبری
مربوط به اســتاد فخرالدینی و همچنین اظهارنظرهای چند چهره
فرهنگی در باره ایشــان گردآوری و در  550نســخه به قیمت 70
هزارتومان از سوی انتشارات معین منتشر شده است.
توضیح در باره آهنگ منسوب به عبدالقادر مراغی،ایقاع،آخرین
دیدار،نیاز به انواع موسیقی،موســیقی در ده ســال گذشته و سیه
مشــقی بر جوالنگه اندیشه و خیال(همبستگی هنرها در زیر گنبد
مینا) از جمله عناوین مقاالت مندرج در این کتاب است.
اشــاره به موســیقی ایران قبل از اسالم،اشاره ای به موسیقی
ایران بعد از اسالم،موسیقی مذهبی،موسیقی زورخانه،مختصری در
باره پیوند شعر و موسیقی ،وزن یا ریتم و شهریار و موسیقی نیز از
عناوین سخنرانی های فخرالدینی است که در این کتاب گردآوری
شده است.
برخی تیترهای مربــوط به مصاحبههــای فخرالدینی که در
نشــریات مختلف در چند دهه اخیر به چاپ رسیده و در این کتاب
درج شده است عبارتند از :موسیقی آینه اجتماع است ،به بهانه تشکیل
ارکستر بزرگ ملی ،اصالت با اندیشه است نه وسیله ،از موسیقی ملی
تا ارکســتر گلها ،پله پله تا ارکستر بزرگ ،موسیقی در جامعه پرتنش
رشد نمییابد ،صدا و سیما بدون موسیقی هیچ است ،موسیقیدانی،
فخردین ،ریشه مشکالت فعلی خودنمایی است....

زیرگنبدمینا

عنــوان جدیدتریــن و تــازه تریــن کتــاب ایــن هنرمند
برجسته"زیرگنبدمینا"است که هنوز مراسم رونمایی آن برگزارنشده
و قرار اســت در اواسط زمستان سال جاری مراسم رونمایی آن در
موسســه فرهنگی اکو و از سوی خانه موسیقی برگزار شود .در این
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و امــا یکــی از جــذاب تریــن بخش هــای ایــن کتــاب
مربــوط بــه اظهارنظــرات دیگران در بــاره فرهــاد فخرالدینی
اســت.در ایــن بخش زنــده یاد فریــدون مشــیری،عبدالوهاب
شهیدی،لوریس چکناوریان،محمدسریر،حســین علیزاده،همایون
رحیمیان،علیرضاقربانــی وعلــی اکبرقربانی در بــاره ویژگی های
هنری و شخصیتی استاد فخرالدینی اظهار نظرهایی کرده اند.
در بخش اظهار نظرها ضمن درج خاطره ای از فریدون مشیری
که در آن به ماجرای ســاخت آهنگی توسط فرهاد فخرالدینی به
مناســبت درگذشت استاد بنان پرداخته شــعری از مشیری که در
وصف فخرالدینی ســروده شده نیز به چاپ رســیده است :فرهاد
عزیز فخر دینم/موســیقیدان نازنینم/آثار تو هست همزبانم/الحان
تو هســت همنشینم /هرنغمه نغز آسمانیت /صدبار ربوده از زمینم/
مهر تو نهفته درنگاهم /شوق تو شکفته برجبینم /چیزی نه سزای
توســت اما /مقدورنبوده بیش از اینم /وین شــعر نــه در خور تو
لیکن/جوشید زخاطر حزینم /باشــد که به چهره تو آرد /آن خنده
شادی آفرینم/
همچنین در این کتاب دهها عکــس خاطره انگیز مربوط به
اتفاقــات مختلف فرهنگی از ســال های دور تا به امروز گردآوری
شده است.

که به خاطرات مشــترک آزرم و فرهاد فخرالدینی اختصاص دارد
در تابســتان سال  1392انجام شده است و همین نکته نشاندهنده
استقبال بســیاری است که از این کتاب صورت گرفته است.کتاب
از ســوی نشــرقطره به قیمت  45هزارتومان به چاپ رســیده و
نشرچشمه توزیع آن را برعهده داشته است.در مراسم رونمایی این
کتاب که در موزه موســیقی برگزار گردید هنرمندان برجسته ای به
سخنرانی و اجرای موسیقی پرداختند.بدون شک شرح بی نهایت را
می توان در زمره یکی از کتاب های مهم و بسیار جذاب و خواندنی
در حوزه کتاب های شــرح زندگی نامه ،خاطره نگاری ویا روزشمار
اتفاقات و وقایع زندگی یک هنرمند به شمار آورد.
شــرح روان رویدادهــا ،فراز و فرودهای پرکشــش و گیرای
اتفاقــات زندگی فرهاد فخرالدینی و ماجــرای درام بیماری دختر
استاد در فرانسه و صدها و هزاران نکته بیش از نیم قرن فعالیت و
حشر و نشر های فراوان این استاد با هنرمندان برجسته شاخه های
دیگــر همه و همه چنان اســت که خواننده کتــاب نمی تواند به
سادگی کتاب را وا بنهد.
اســتاد فخرالدینی این کتاب را به همســر وفادار و درگذشته
اش (آزرم) با این جمله که در دیباچه آمده تقدیم کرده اســت :به
یاد آزرم عزیــزم ،به خاطر مهربانی،فداکاری،وفاداری،و خوبی های
بی شمارش...این شرح بی نهایت کز زلف یار گفتند/حرفی است از
هزاران کاندر عبارت آمد(حافظ).
هرچند که در ظاهر به نظر می آیــد که نام کتاب برگرفته از
بیتی از حافظ اســت اما در هر ورق و صفحه کتاب عشق فرهاد به
همسرش آزرم موج می زند و در بیت انتهایی آن یک خط تقدیمی
نیز چنین بر می آید که مخاطب اســتاد از آوردن آن بیت "،آزرم"
است و درواقع نامی که انتخاب شده به خاطر آزرم است.
آزرم همسری متین ،باوقار و با کماالت بسیار که فخرالدینی
با اســتادی تمام ،کماالت ،بینش هنری و کر و فر آزرم را به خوبی
درآنجا به تصویر کشــیده است .پاسخ بسیار کوتاه و موجز آزرم به
یک سوال که در پشت جلد به انضمام عکس اش آمده گویای آن
درک واال و دانش سرشار همسر این استاد محجوب است :سوال:
فکر می کنید به دلیل کار هنری همسرتان زندگی متفاوتی داشتید؟
پاســخ :بله،به هرحال زندگی با یک هنرمند متفاوت است و
فکر می کنم گذشت بیشــتری می خواهد،چون هنرمند وابسته به
هنرش است.همســرم اهل خانواده اســت ،ولی هنرش هم مثل

شرح بی نهایت

چاپ اول شــرح بی نهایت سال  1391و چاپ دوم این کتاب
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خانواده برایش عزیز است.اگر آدم به این هنر به صورت یک رقیب
نگاه کند ،زندگی اش متزلزل می شود.برای من هیچ وقت این هنر
رقیب نبوده و عاشقانه آن را دوست داشتم.
تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران

هارمونی موسیقی ایرانی
چاپ اول کتاب هارمونی موســیقی ایرانی در ســال 1394و
چــاپ اخیر آن امســال در  445صفحه ،قطع رحلــی و به قیمت
80هزارتومان از سوی انتشارات معین به چاپ رسیده است.
این کتاب یازده فصل دارد .در فصل اول دانستنی هایی چون
هارمونی و آکورد ،حاالت مختلف آکورد ،وســعت صدای انســان،
انواع حرکات در آکورد ،وارونگی ها و...شــرح داده شــده است .در
فصل دوم هارمونی مدها یا مقام های موســیقی ایرانی ،در فصل
سوم دستگاه یا مقام همایون ،در فصل چهارم دستگاه شور ،فصل
پنجم متعلقات شــور ،فصل ششــم دســتگاه ماهور ،فصل هفتم
دســتگاه سه گاه ،فصل هشتم دســتگاه چهارگاه ودر فصل نهم و
دهم دیگر دستگاهها و در فصل آخر نیز به مدوالسیون در موسیقی
ایرانی پرداخته شده است.

چاپ اول این کتاب تخصصی در ســال  1392وچهارمین و
آخرین چاپ آن در سال  1396از سوی انتشارات معین به قیمت35
هزارتومان تهیه شده است.
در این کتاب قبل از پرداختن به هفت دستگاه و پنج آواز معمول
به شرح دانستنی های الزم در موسیقی ایرانی پرداخته شده است.
در این بخش عالمات تغییر دهنده موسیقی ایرانی،فواصل،وزن و
ریتم(ایقاع) در موسیقی و طرز اجرای تکیه ها شرح داده شده است.
سپس ردیف و تاریخچه آن،دستگاه و مقام در موسیقی قدیم
ایران و دوازده مقام اصلی معرفی شــده و در ادامه به طبقات هفده
گانه موسیقی قدیم پرداخته شده است.در پایان کتاب بعد از معرفی
گوشــه های مربوط به دستگاه ها و نت نگاری های مربوط به آنها
عکس هایی از نوازندگان دوروه قاجار از جمله خانواده فراهانی ها
عکس هایی مربوط به فرهاد فخرالدینی به همراه آهنگســازان و
نوازندگان برجسته چند دهه پیش به چاپ رسیده است.
فرم و آفرینش در موسیقی ایران
چاپ اول ایــن کتاب در ســال  1394و دومین چاپ آن در
سال  1397از سوی انتشارات معین در105صفحه ،قطع وزیری و
به قیمت 15هزارتومان منتشــر شده است.در این اثر تالیفی استاد
فخرالدینی به مباحثی چون ارکان موســیقی مثل ملودی ،وزن و
ریتم ،فــراز ،موتیف و پریود ،تعریف فرم،ســاختمان فرم ،تقلید و
تکرار ،پیش درآمد ،چهارمضراب ،تصنیف ،رنگ و قطعات پرداخته
شده است.
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آیا نوازندگی رد خیابان جرم است یا حمله ور شدن؟!

چندی پیش انتشــار کلیپی در فضــای مجازی که در آن
برخورد نامناسب نیروی انتظامی را با سه جوان نوازنده در شهر
رشت نشان می داد واکنش های بسیاری را در فضای مجاز در
پی داشــت.مدیرعامل خانه نیز با انتقاد از آن برخورد نامناسب
گفــت که پیگیر موضوع خواهد بود.به همین مناســبت نعمت
احمدی حقوقدان در خصوص مسائل حقوقی این قضیه و اینکه
آیا نوازندگی در معابر عمومی جرم هست یا نه اظهاراتی داشته
که در ادامه می خوانیم:
این افراد ،چه مامور سد معبر و چه مامور نیروی انتظامی(که
با آن ســه جوان برخورد کرده اند) باید بدانند که اگر جرمی اتفاق
افتاده باشد میتوانند وارد عمل شوند .حال حتی اگر قبول کنیم که
جرم اتفاقافتاده در مرئی و منظر بوده و قابل پیگیری به عنوان جرم
مشــهود است ،وظیفه ماموران در قبال جرم مشهود این است که
باید مانع گسترش چنین جرمی شوند و از وقوع آن جلوگیری کنند
نه اینکه به این صورت حملهور و خود مرتکب جرم شــوند .ما در
قوانین کشور موردی نداریم که نوازندگی در خیابان را جرمانگاری
کرده باشد .ما در این خصوص ممنوعیت قانونی نداریم همانطور
که رادیو و تلویزیون هم موزیک پخش میکند.
وی در خصوص منع شــرعی موزیک هم به این مســاله
اشــاره کرد« :منعی در این زمینــه نداریم .حتی فتوایی در این
خصوص از حضرت امام خمینی (ره) داریم که راجع به موسیقی
اظهــار نظر کردهاند و همین فتوا باعث شــد رادیو و تلویزیون
بتواند به راحتی مجوز پخش موسیقی را بگیرد و حتی برگزاری
کنسرت هم به یک روال عادی در مملکت تبدیل شود».
این وکیل دادگستری در خصوص مجوز داشتن یا نداشتن
این افراد گفت« :در این خصوص باید گفت اگر لزوم اخذ مجوز
برای نوزاندگان خیابانی الزامی باشــد ،باز هم برای برخورد با
نوازندگان نمیتوان به هیچ وجــه اقداماتی اینچنین را توجیه
کرد زیرا خــود این برخورد صورتگرفتــه در قانون مجازات،
جرمانگاری شده است».
احمدی بــا فرض ممنوعیت اجرای موســیقی خیابانی در
رشت ،اظهار کرد« :چنین برخوردی مجرمانه است و توصیه من
به دادستان رشــت این است که به عنوان یک جرم عمومی به
این مساله رسیدگی کند و چنانچه این افراد مامور نیروی انتظامی
باشــند سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه ورود کند و
اگر ماموران شــهرداری هستند هم روند رسیدگی صورت گیرد.
حتی به نظر بنده اگر خود این جوانان هم شــکایت کنند دادسرا
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مکلف و مجبور است به لحاظ این شیوه برخورد و عدول از شرح
وظایفی که افراد داشتند آنها را تحت تعقیب قرار دهند».
وی بــا بیــان اینکــه یک نــوع توهم خودمختــاری یا
ملوکالطوایفــی بودن بین برخی از مســئوالن و مراجع رواج
یافته است ،گفت« :در کشور باید قانون حاکم باشد ،اگر قانون
حاکم باشــد اصال فرض کنیم که این گروه عملشان مجرمانه
بوده و مستحق مجازات بودند .اگر عمل این افراد مجرمانه بود
آیا این حق و اجازه به مامور ســد معبر داده میشود که چنین
برخوردی را با شهروندان کشورمان انجام دهند؟»
این اســتاد دانشگاه در خصوص اینکه اگر این افراد مامور
سد معبر شهرداری باشند حق چنین برخوردی را دارند یا خیر،
گفــت« :این افراد اصال چنین حقی ندارند .حتی اگر ظن قوی
داشــته و معتقد باشــیم این نوازنــدگان خیابانی مرتکب جرم
مشهود شــدهاند و آنها را مستحق ســختترین کیفر بدانیم،
قانونگذار به صراحت در این خصوص گفته در برخورد با چنین
افرادی برای جلوگیری از گســترش چنیــن جرمی باید افراد
مذکور را دســتگیر کرده و به دادسرا منتقل کنند ،نه اینکه این
افراد خود مامور اجرای حکم شوند ،این شیوه برخورد ماموران
مستحق تعزیر است».
احمدی در خصوص برخورد با افرادی که چنین برخوردی
با شــهروندان میکنند ،گفت« :به نظر من اگر دادستان رشت
فرد قانونمندی باشد باید این افراد را مورد تعقیب کیفری قرار
دهد و باید به این نکته اشــاره کنم که به هرکسی که اسلحه
و اختیار دادند مبسوطالید نیست .حتی با قاتل فراری هم نباید
چنین برخوردی صورت گیرد چه رسد به این افراد که در حال
نوازندگی در خیابان بودند و تماشای نحوه برخورد این ماموران
با این نوازندگان خیابانی واقعا دلخراش بود».
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همان آفرینش آهنگ

نگاهی به آثار و زندگانی حسین هنگ آفرین
حسین هنگ آفرین ،در خانواده ای متولد شد که اکثر اعضای
خانواده دستی به ساز داشــتند؛پدرش ،عبداهلل خان تار می نواخت،
بــرادرش عباس نوازنده کمانچه و ویلن بود و برادر دیگرش فلوت
می نواخت .حسین در نوجوانی وارد شعبه موزیک مدرسه دارالفنون
شد.
او زیر نظر معلمان فرانســوی و اتریشی به فرا گرفتن موزیک
نظام مشغول شــد و از مسیو لومر فرانسوی بهره مند گردید .پس

بهروز مبصری

از آنکه موسیو دوال فرانسوی نوازنده ویلن به ایران آمد نزد ایشان
ویلن را فراگرفت .و در نواختن این ساز مهارت یافت و مسیو دوال
تنها دو سال در ایران ماند و اولین معلم ویلن در ایران است که با
خط نت تدریس می کرد .حسین خان هنگ آفرین و تقی دانشور از
جمله شاگردان این معلم فرانسوی بودند که برای اولین بار با خط
نت ویلن می نواختند .از شاگردان تقی دانشور می توان به جهانگیر
مراد یا حسام السلطنه اشاره داشت.
ولی متاســفانه از این دو هنرمند اثری به ضبط نرسیده است.
هم چنین ابراهیم آژنگ از نوازندگان ویلن اســت که نزد مســیو
لومر و موســیو دوال فرانسوی تعلیم دیده اما وی بیشتر در مدرسه
موزیک نظام بوده و بعدها پس از تأسیس رادیو به سال  1319ش
اولین سرپرست ارکستر رادیو بوده است.
حســین خان هنگ آفرین در نواختن ویلن مهارت یافت؛ به
طوریکه نقل می کنند آن زمان از ایرانیان کسی بر او پیشی نداشت.
وی یک دوره ردیف موســیقی را نزد میرزا عبداهلل با ســه تار کار
کرد .هم چنین به دلیل عالقه مندی به موســیقی پیانو و سازهای
بادی را می نواخت.
وی شــاگردان متعدد تربیت کرد و از معدود کســانی بود که
محضر اساتید را درک کرده بود.
وی با همکاری ابراهیــم آژنگ ردیف هایی که آموخته بود به
پیانو و ویلن انتقال داد .هم چنین دســتگاه ماهور را که از استاد خود
میرزا عبداهلل با سه تار فرا گرفته بود با ویلن نواخت و ساالر معزز نت
آنرا نوشت و این اثر را در برلین به چاپ رساند و اکنون نسخهای از
آن در هنرســتان موسیقی موجود است .روح اهلل خالقی ،جلد  ،1ص
 .185وی دفاتر متعددی داشت که ردیف موسیقی ملی را در آن نت
نویســی کرده بود و چون شاگردان بســیار تعلیم داده و تمرین زیاد
کرده بود ،در ایام بازنشستگی هم مشغول نوازندگی شد.
حسن مشحون می گوید به خاطر دارم تنها زمانی که ردیف را
می آموختم دفاتر را زیر و رو کرد و به دستگاه راست پنجگاه نظری
می انداخت و مشغول تعلیم میشد.
حسین خان هنگ آفرین بین اهل فن و شاگردانش به حسین
خان« ر» معروف است ،زیرا برای هم آهنگ کردن ویلن با سه تار
اول ویلــن را یک پرده پایین آورده و به جای آنکه آنرا با نت (می)
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هــم آهنگ کند « ،ر» کوک میکرد .وقتی هم می خواســت ویلن
شــاگردان را کوک کند ،مکرر می گفت « ر» بده .از این جهت به
حسین خان « ر» مشهور بود.
حســین خان هنگ آفرین در خدمت نظام مشــغول بود و با
درجه سرهنگی بازنشسته شد.
مهدی کمالیان در کتاب گفته ها و ناگفته ها می گوید :کالس
حســین خان هنگ آفرین در دروازه شــمیران بــود .روی پالک
خانه اش هم نوشته بود حسین خان « ر».
وارد خانه که میشدی ،داالنی بود که عمق مغازههای اطراف
درب خانه را پوشــش مــیداد .بعد وارد حیاط میشــدی آنجا پله
میخورد میرفتی در اطاق؛ در آن کالس من با حسن مشحون آشنا
شــدم که هر دو سه تار تعلیم میگرفتیم .ایشان یک دوره ردیف را
کار کرده بود .وقتی درس میگرفتیم حسین خان هنگ آفرین روی
یک چهارپایه چوبی که تشکچهای رویش بود مینشست و من هم
دو زانو روی زمین روبرویش مینشســتم و درس سه تار میگرفتیم.
ایشــان معتقد بود که برای یادگیری ساز دو مرحله وجود دارد :اول
ردیف سازی است و مرحله دوم جواب آواز است.
وقتی یک نفــر ردیف را کامل یاد گرفت و اســتادش قبول
می کرد که ردیف را با تســلط کامــل می داند ،بعد یک دوره دیگر
شــروع می کردند به جواب آواز کار کــردن چون جواب آواز دادن
خیلی مشکل است هر خواننده یک شیوه خاص برای خودش دارد
یک تحریر هایی دارد .بعضی از تحریرها بین خواننده ها مشترک
اســت اما بعضی خواننده ها تحریرهایــی دارند که دیگری امکان
دارد نداشته باشد یک نوازنده خوب با خواننده باید کار کند چه بسا
جواب دادن درست در خود خواننده هم اثر بگذارد و بتواند خودش
را متمرکز کند و بهتر جمله را ادا کند.

خان هنگ آفرین نوازنده فلوت – مشــیر همایون شهردار نوازنده
پیانو – رضا قلی خان نوروزی خواننده و ســید حســین طاهرزاده
خواننده و حســین خان هنــگ آفرین نوازنده ویلــن عازم لندن
می شوند .حسین خان در این ســفر  31ساله است و اولین تجربه
ضبط آثار خود را انجام می دهد .اولین اثر ضبط شده از حسین خان
هنگ آفرین آواز دشتی با صدای طاهرزاده است به شماره کاتولک
 12005که در واقع اولین ضبط از ویلن نوازی ایرانی نیز می باشد.
از صفحات جالب از هنگ آفرین ضبط در دســتگاه نوا با آواز سید
حسین طاهرزاده است که  4روی صفحه می باشد .همچنین رنگ
راک بــا ویلن هنگ آفرین که رضاقلی نوروزی تنبک می نوازد که
روی دوم صفحه صدای رضاقلی خان نوروزی اســت که می خواند
به شماره کاتولک  7-18004می باشد.
حسین خان هنگ آفرین در این سری ضبط  47اثر را با ویلن
خود به ضبط میرســاند اما به دالیــل نامعلوم در ضبط های بعدی
شرکت نمی کند .حتی در دوره پهلوی اول با وجود کمپانی مختلف
صفحه پرکنی در ایران از ضبط آثار خودداری می کند .آنچه که از
آثار وی باقی مانده همین  47اثر صوتی در سفر لندن است.
حسین خان هنگ آفرین در روز  8آبان  1331ش وفات یافت.
مقبره اش در قبرستان ظهیرالدوله تجریش قرار دارد.

از آثار مکتوب حسین هنگ آفرین
 -1تصنیف فرودین ،راست پنجگاه با شعر هدایت اهلل یزسینا
 -2در ترانه های ملی
 -3پیش درآمد های نوا و راست پنجگاه
-4هجده قطعه پیش درآمد
از شاگردان حســین هنگ آفرین می توان به رضا محجوبی،
نصراهلل زرین پنجه ،موســی معروفی ،ابوالحسن صبا و در سه تار
حسین مشحون و مهدی کمالیان اشاره کرد.
آثار ضبط شده
ســومین دوره ضبط قاجاریه در ســفر لندن (به سال 1909م
  1288ش) شــکل می گیرد؛ در این ســری ضبط تیم  8نفره بهسرپرستی درویش خان نوازنده تار – میرزا اسداهلل خان نوازنده تار
و سنتور – باقرخان نوازنده کمانچه -اکبرخان فلوتی برادر حسین
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کتاب تاریخ موسیقی حسین مشحون جلد 2
سرگذشت موسیقی روح اهلل خالقی جلد 1
گفته ها و ناگفته ها خاطرات مهدی کمالیان
گلبانگ سربلندی  -بهمن کاظمی
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اخبار موسیقی
تعامل و همکاری دو نهاد صنفی موسیقی
دیدار مدیرعامل خانه موســیقی و رئیس هیئت مدیره انجمن
صنفی موسیقی برگزار شد
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی موسیقی و مدیر عامل خانه
موسیقی ایران پیرامون گسترش همکاریهای مشترک با هم دیدار
کردند.
این جلســه با حضــور حمیدرضــا نوربخش(مدیرعامل خانه)،
حمیدرضا عاطفی(مدیراجرایی خانــه) ،محمد اطیابی (رئیس هیئت
مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی) و مجید جعفری (مدیر راوبط
عمومی و امور بین الملل انجمن صنفی) در محل خانه موسیقی برگزار
شد.
در این دیدار طرفین ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه،
پیرامون همکاریهای مشترک آتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
حمیدرضا نوربخش و محمد اطیابی در سخنانی ضمن تاکید بر
ضرورت اتحاد و همدلی همه ی مســئوالن و اعضای خانه موسیقی
ایران و انجمن صنفی هنرمندان موســیقی و نقش این اتحاد در رفع
مشکالت صنفی اهالی موسیقی موافقت خود را برای اقدامات مشترک
جهت پیگیری خواستههای هنرمندان موسیقی کشور اعالم کردند.

در این جلسه هنگامه اخوان(رئیس هیئت مدیره کانون) ،قاسم
رفعتی ،مظفر شــفیعی و حمیدرضا نوربخش(از اعضای هیئت مدیره
کانون) و حسن بخشی (بازرس) حضورداشتند.
اعضای هیئت مدیره کانون پس از بررســی سوابق و همچنین
آزمون اخذ شــده ،با عضویت متقاضیان را در ســه ســطح پیوسته،
وابسته 1و وابسته  2موافقت کردند.
الزم به توضیح است ،تمامی جلسات هیئت مدیره کانونهای ده
گانه طبق برنامه و با حضور اعضای هیئت مدیره آنها برگزار میشود.
استعفای داود گنجهای از هیئت مدیره
داود گنجه ای اول آبانماه سال جاری طی یادداشتی از حضور
در هیئت مدیره اســتعفا داد.وی دلیل اســتعفای خود را خستگی
عنوان کرد و ابراز داشــت مثل همیشه پیگیر حل و فصل مسائل
و مشــکالت خانه خواهد بود.همچنین این عضو هیئت موســس
که از بدو تاســیس این نهاد فعاالنه حضور داشــته است گفت در
جلسات شورای عالی موسیقی کما فی السابق حضور خواهد داشت
و کماکان پیگیر مطالبات صنفــی اعضا خواهد بود.همچنین پیرو
استعفای این عضو دلسوز و همیشه همراه خانه موسیقی سیدمحمد
میرزمانی رئیس هیئت مدیره نیز حضور خودش را منوط به حضور
داود گنجه ای دانســت و گفت در صورتی که ایشان نیاید او نیز از
حضــور در هیئت مدیره امتناع خواهــد کرد.هنوز هیئت مدیره در
خصوص قبول یا رد اســتعفای این دو عضو محترم هیئت مدیره
تصمیم گیــری نکرده اند.تقی ضرابی نایــب رئیس هیئت مدیره
پیشــنهاد کرد موضوع اســتعفای داود گنجه ای در شورای عالی
مطرح و با حضور اعضای این شــورا نسبت به این موضوع تبادل
نظر صورت بگیرد.جلســه شــورای عالی با حضور تمامی اعضای
این شــورا ( از جمله خود داود گنجه ای ) بجز محمدرضا شجریان
و همچنین با حضور مشــاوران عالی هیئت مدیره آقایان کاظمی
و مرادخانی در واپســین روزهای پائیز برگزار شــد و مسئله مطرح
گردید و مقرر شد در اولین جلســه هیئت مدیره موضوع مطرح و
آن هیئت در خصوص قبول اســتعفای نامبردگان تصمیم  گیری و
اعالم نظر کنند.

حمیدرضا عاطفی و مجید جعفری نیز در سخنانی ابراز امیدواری
کردند این جلسات با تشکیل کارگروه هایی در این زمنیه ها ادامه یابد.
همچنین طبق تفاهم انجام شده قرار است بزودی برنامه این همکاری
ها تدوین و جلسات مشترک ادامه یابد.
هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی تشکیل جلسه داد
جلســه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی روز 11آذرماه با
بررسی پروندههای رسیده به کانون و اخذ آزمون از متقاضیان برگزار
شد.
در این جلسه نصراهلل ناصح پور خواننده پیشکسوت و عضو هیئت
مدیره کانون خوانندگان سنتی،که به علت کسالت در دو جلسه قبل
غایب بود حضور یافت و به همراه دیگر اعضای این کانون پروندههای
رسیده را مورد بررسی قرار داد.
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خواننــده و عضو کانون خوانندگان ،برادر عزیز خود را از دســت داد.
نسرین ناصحی عضو هیئت مدیره کانون خوانندگان کالسیک ،دچار
مصیبت درگذشت مادر شد .همچنین خسرو عامری فر عضو کانون
خوانندگان سنتی نیز مادرشان و محمدرضا فیاض عضو هیئت مدیره
کانون پژوهشگران نیز پدرشان را از دست دادند.
خانه موســیقی به همه این عزیزان تســلیت گفته و برای آنها
آرزوی صبر و شکیبایی و همچنین سالمتی دارد.

در جلسه هم اندیشی مدیرعامل خانه موسیقی و مدیراداره فرهنگی
شهرداری مطرح شد

حمایت اداره فرهنگی شهرداری تهران
از رویدادهای موسیقی

با موضوع «نمایشگاه ساز خانه موسیقی»

جلسه هم اندیشی کانون سازندگان ساز برگزار شد
جلســه هم اندیشی کانون سازندگان ســاز پیرامون موضوع
برگزاری نمایشــگاه ساز خانه موسیقی در ســاختمان شماره یک
برگزار شد.
در این جلسه متقاضیان شرکت در نمایشگاه ساز حضور داشتند.
درابتدای این جلســه ،فرمان مرادی (رئیس هیت مدیره کانون
سازندگان ساز) درباره اهداف و چشمانداز نمایشگاه سخنانی ارائه کرد
و از اعضای کانون خواست تا همکاری الزم جهت اجرای برنامههای
کانون را داشته باشند .بیاض امیرعطایی(عضو هیئت مدیره کانون) نیز
در سخنانی اعضا را به مشارکت در این نمایشگاه دعوت کرد.
همچنین در ادامه داریــوش النجری(عضو هیئت مدیره کانون
و دبیر دومین نمایشگاه ســاز خانه موسیقی) توضیحاتی را پیرامون
برگزاری نمایشــگاه ارائه کرد .در ادامه مدیراجرایی نمایشگاه نیز به
سواالت مطرح شده در خصوص جزئیات اجرایی این نمایشگاه که از
سوی متقاضیان مطرح شد پاسخ داد.

جلســه هم اندیشی مسئوالن خانه موسیقی ،اداره کل فرهنگی
شهرداری تهران و خانه موزه دکترمعین و استاد امیرجاهد با موضوع
جشــنواره موسیقی هنرجویی امیرجاهد ،جشن ساالنه خانه موسیقی
و تفاهــم نامه همکاری فی مابین خانه موســیقی ایران و اداره کل
فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش ســایت خانــه ،این جلســه با حضــور حمیدرضا
نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی) ،دکتر ابوالفضل رفیع(مدیرکل
اداره فرهنگی شهرداری تهران) ،حمیدرضا عاطفی(مدیراجرایی خانه
موسیقی) ،دکتر جاللی(عضو کمیته هنری کمیسیون فرهنگی شورای
اسالمی شهر تهران) ،مهدی سبحانی(مدیر خانه موزه دکتر معین و
استاد امیرجاهد) و مهدی مساح بیدگلی(مدیرآموزش خانه موزه دکتر
معین و استاد امیرجاهد ) برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل خانه موسیقی ایران و مدیر موزه دکتر
معین و استاد امیرجاهد ضمن تقدیر از دکتر رفیع در حمایت از برنامه
ها و رویدادهای موسیقی ،بر همکاری بیشتر این مجموعه ها با اداره
فرهنگی شهرداری تهران تاکید کردند.
همچنین دکتــر رفیع نیز دربــاره برنامههــای اداره فرهنگی
شــهرداری تهران جهت حمایت از رویدادهــای فرهنگی هنری و
بخصوص موسیقی نکاتی را مطرح کرد و در رابطه با لزوم حمایت از
برنامههای موسیقی صحبت هایی ارائه نمود.
در این جلســه با توافق دکتــر رفیع مقرر شــد اداره فرهنگی
شهرداری تهران از بخش هاى مربوط به شناخت و اعتالي موسيقي
مرتبط با شهر تهران در جشن سالیانه خانه موسیقی ایران و همچنین
برگزاری دومین جشنواره موسیقی امیرجاهد حمایت نماید.
مهدی سبحانی،حمیدرضا عاطفی ،دکتر جاللی و مهدی مساح
بیدگلــی نیز در این جلســه ضمن تاکید بر نقــش ارزنده مجموعه
شهرداری تهران از برنامههای فرهنگی هنری آن را قدمی در جهت
رشد و اعتالی موسیقی کشــور دانسته از این همکاریهای متقابل
حمایت کردند.

در این جلسه همچنین متقاضیان شرکت در نمایشگاه پیشنهادات
خود را جهت برگزاری هر چه بهتر در این دوره و دورههای آتی مطرح
کردند که با استقبال هیئت مدیره کانون و تیم اجرایی نمایشگاه مواجه
شد .الزم به توضیح است نمایشگاه ساز خانه موسیقی نیمه دوم آبان
ماه ســال جاری در خانه هنرمندان برگزار میشود و تابستان امسال
طی فراخوانی از متقاضیان برای شرکت در این نمایشگاه دعوت شد
که با استقبال خوب سازندگان ساز و اعضای کانون همراه بود.
لوریس چکناوریان:

نوشتن برای صلح بسیار دشوارتر از جنگ است
بهمناســبت چهلســالگی انقالب اسالمی ســمفونی ″دفاع
مقدس ″به آهنگسازی لوریس چکناواریان رهبر ارکستر به سفارش
بنیاد رودکی در در حال ساخت است.

تسلیت خانه به همکاران
در فصل پائیز چند تن از همکاران و هنرمندان عضو خانه در غم
از دست دادن بســتگان خود به سر بردند.در این بین علی جهاندادر
شماره سی و یکم -پاییز 97
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بهمناسبت چهلسالگی انقالب اسالمی سمفونی «دفاع مقدس»
به آهنگســازی لوریس چکناواریان رهبر ارکســتر به سفارش بنیاد
رودکی در در حال ساخت است.
به گزارش ســایت خانه موســیقی ،چکناواریان درباره این اثر
توضیح داد :بعد از اتمام ضبط ارکسترال «کوروش» که شهریورماه
رونمایی شــد ،بهتازگی ساخت ســمفونی «دفاع مقدس» را شروع
کردم .اولین بار نیســت که درباره جنــگ و موضوعات اینچنینی
موسیقی میسازم و پیشتر نیز برای جنگ ،صلح و خیلی موضوعات
دیگر نوشتهام.
چکناوریان ادامه داد :البته که نوشتن برای صلح بسیار دشوارتر
از جنگ اســت چون ما بههیچوجه صلح را ندیده و طعم آن را حس
نکردهایم و تنها حرفش را شنیدهایم .این صلح ممکن است در محدوده
جغرافیایی محل زندگی ما باشد ،اما در دنیا وجود ندارد ،درنتیجه درکی
نسبت به آن نخواهیم داشت.
این آهنگساز اضافه کرد :در واقع ،نزدیک به پنج سال است که
مشغول کار روی این سمفونی هستم ،اما امسال به طور جدی تصمیم
گرفتم آن را به اتمام برسانم .البته این در مقابل سمفونیهای دیگری
که ســاختم زمان اندکی است ،چرا که ســاخت یک سمفونی زمان
زیادی نیاز دارد تا تبدیل به یک کار ایده آل شود.
چکناوریان همچنین گفت :مدتزمان سمفونی «دفاع مقدس»
نزدیک به یک ســاعت اســت و هر بخش آن فضای متفاوتی دارد.
تمام سعی خود را میکنم که این سمفونی تمام بخشهای جنگ را
در خود داشــته باشد و به نظرم یکی از بهترین آثاری است که تا به
امروز ساختهام.
چکناوریان در پایان نیز گفت :من این کار را برای ایران کشورم
میسازم .این کشور هشت سال تمام با دستان خالی در برابر دشمن
جنگید و به پیروزی رسید .این کار نیز تحفهای برای کسانی است که
حماسه زیادی در این جنگ خلق کردند.

این تفاهمنامه سه جانبه به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی
هنر موسیقی در شهر تهران میان خانه موسیقی ایران ،دبیرخانه ستاد
مدیریت محالت شــهر تهران و دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران به امضا رسید.
در این جلســه که بــا حضور حمیدرضــا نوربخش مدیرعامل
خانه موســیقی ،ابوالحســن ریاضی مدیر کل مطالعات اجتماعی و
فرهنگی شهرداری تهران ،مهدی شیرزاد رییس ستاد مدیریت محله
برگزارشد ،محورهایی چون ارتقای سطح کیفیت آموزش و مهارت
مدرســین موسیقی در سرای محالت شهر تهران ،ایجاد زمینه الزم
برای فعالیت مدرسان موسیقی مورد تایید خانه موسیقی در محالت
شــهر تهران ،برگزاری نشست ها و سمینارهای تخصصی و ارتقای
سطح کیفی مطالعاتی در حوزه موسیقی شهر تهران و تسهیل ارایه
خدمات مرتبط با موسیقی به شهروندان ،مورد توافق قرار گرفت.
طبق این تفاهمنامه تســهیالتی برای هنرمندان معرفی شــده
توسط خانه موسیقی به منظور استفاده از فضای سرای محالت جهت
تمرین و اجرای موسیقی ارائه خواهد شد.
مقرر شد عالوه بر معرفی سرفصلهای پژوهشی مرتبط با حوزه
شهری توسط خانه موسیقی به اداره کل مطالعات شهرداری تهران ،با
تشکیل کارگروهی ویژه موضوعاتی همچون بررسی موسیقی مکتب
تهران ،موســیقی خیابانی و نحوه ساماندهی و حمایت از هنرمندان
شــاغل در آن ،آموزش موســیقی به کودکان کار و حمایت از آسیب
دیدگان اجتماعی ،همکاریهای الزم بین طرفین و نهادهای مرتبط
صورت پذیرد.
تا پایان دی ماه صورت می گیرد

لغو عضویت وبیمه بدهکاران
براســاس مصوبات هیئت مدیره و تاکید شــورای عالی نسبت
بــه لغو عضویت بدهکارانی که بیش از یک ســال از پرداخت حق
عضویت خود امتنــاع کرده اند،اعضای خانه موســیقی باید هرچه
سریعتر نسبت به تســویه حساب حق عضویت خویش اقدام نمایند
در غیــر این صورت لغو عضویت و متعاقــب آن ابطال بیمه تامین
اجتماعی آنها قطعی خواهد بود.
این اعضا تا آخر دی ماه فرصت دارند تا جهت تکمیل مدارک و
دریافت کارت جدید عضویت به خانه موسیقی مراجعه کنند.

برای اجرای چند پروژه موسیقایی؛

خانه موسیقی با مدیران شهرداری تهران
تفاهمنامه همکاری امضا کرد

تا نیمه بهمن ماه سال جاری

جشن موسیقی برگزار می شود
جشــن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی در تاالر ایوان
شمس تهران در نیمه اول بهمن ماه برگزار می شود.
این جشن که در دو دهه گذشته و طبق سنت هرساله بیشتر در
ماه مهر برگزار شده است در سال جاری به علت تقارن آن با ماه محرم
و نیز مضایق مالی با تاخیری چند ماهه در بهمن ماه برگزار خواهد شد.
در این مراســم نویسندگان و مولفان برتر کتاب سال در دوسال
اخیر و در سه رشته معرفی خواهند شد.
همچنین عالوه بر اجرای متنوع موســیقی از پیشکســوتان و
بزرگان رشته های مختلف موسیقی تقدیر به عمل می آید.

خانه موســیقی ایران با دبیرخانه ســتاد مدیریت محالت شهر
تهران و دفتــر مطالعات اجتماعــی و فرهنگی شــهرداری تهران
تفاهمنامه همکاری سه جانبه امضا کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،خانه موســیقی و شهرداری تهران در
زمینه آموزش و پژوهش موســیقی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
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