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دمیدن برعکس سرنا!

*حمیدرضا عاطفی

ســخت ترین سال در طول چهار دهه گذشــته هم به پایان
رســید! و به قول آن ظریف درویش مســلک «می گذرد» و این
گذشــتن اگر نبود که واویال !...و چه خوب که این گذشتن ها را ما
شــاهد بودیم و به چشم دیدیم که ســیاهی که نه بلکه سیاهی ها
اســت که در زمســتان های پی در پی به زغال مانده و می ماند و
همچنــان ما امیدوار به طلوع بهار و در انتظار ....به قول آن ظریف
دیگر ،ما ملت در انتظاریم!
اما منتظران حوزه موســیقی خســته از این انتظار به کنجی
نشســته صم بکم  ...کی این انتظار به پایان برســد و بهار واقعی
برای موســیقی نمایان شــودهنوز معلوم نیست.در طول همه این
ســالیان فــراز و فرودهایی دیده ایم اما هنوز در حســرت ثبات و
آرامش در حوزه سیاستگذاری موســیقی هستیم هنوز باید تنمان
بلــرزد که آیا می توانیم فالن تاریخ کنســرت برگــزار کنیم ...آیا
می توانیــم فرزندانمان را با امید به آینده شــغلی،برای تحصیل در
این رشــته به دانشگاه بفرســتیم ...آیا باالخره موسیقی برای همه
و در سراســر کشور حالل اعالم خواهد شــد و یا کماکان حالل
و حرامش هنوز درهم اســت و به اقتضای موقعیت و شرایط تغییر
می کند ...آیا محدودیت های خودساخته برخی مدیران در ایامی که
هیچ منعی برای اجرا و پخش موســیقی نیست برطرف می شود و
یا هنوز مدیریت موســیقی تابعی از سلیقه های مختلف است و ...و
هنوز های فراوان دیگر که نیازی به تکرار آنها نیست...
اما به هرحال این بهار طبیعت هم خوش دمی اســت که باید
مغتنم شمرده شــود و به همین سبب روئیدن شکوفه ها و سبزه ها
که خود نمادی از امید و زندگی اســت مایه مســرت است و این
شــادمانی را باید به یکدیگر تبریــک و تهنیت بگوییم و ما نیز به
رسم معهود به شما عزیزان شادباش عرض می کنیم.
اما اخیرا و در آستانه سال نو و بهار خبری رسید که خاطر اهالی
فرهنگ و موســیقی را به شــدت مکدر کرد ...خبر این بود که طی
مصوبهای در مجلس برگزار کنندگان کنســرت از این پس موظف
خواهنــد بود تا ده درصد از درآمد خود را به خزانه دولت واریز کنند...
واقعا خبری تکاندهنده و مصوبهای عجیب و غریب است!...
آخر معلوم نیســت طراحان این الیحه و پیشــنهادکنندگان
این قانون مشعشــع پیش خود چه فکرکرده اند که به این تصمیم

نوظهوررسیده اند؟
سوال اساسی اینجاست که دولت در طول این چهل سال چه
خدمات ویژه ای به موســیقیدانان ارائه کرده است؟ آیا حمایت های
ویژه ای داشــته؟آیا ســالن ها و تاالرهای بزرگ و باشــکوهی برا
موسیقی ساخته؟آیا در آزاد گذاشتن فعالیت آنها که نه دست کم در
صدور مجوز فعالیت به آنها تســهیالتی قائل بوده؟آیا برای هزاران
فارغ التحصیل بیکار این رشــته اشــتغالزایی کرده است؟ آخر این
دولتمردان چه گلی به سر اهالی موسیقی زده اند که حاال دست در
جیب آنها می کنند و می خواهند از تالش و کوشش بی دریغ و بی
حمایت شــان بهره مند شوند و باری دیگر بر دوش آنها گذاشته و
زخم دیگری بر پیکرشان بزنند؟!
سال ها بود که برخی از خوشفکران و صاحبنظران به مجلس
پیشــنهاد می دادند که مصوبــه ای بگذرانند تا درصــد اندکی از
درآمدهای حاصل از کنســرت به مجموعــه ای صنفی که متعلق
به خود هنرمندان اســت واریز شــود تا صرف مشکالت و مسائل
خوشان شده و از قبل آن مزایایی به هنرمندان ضعیف تر برسد اما
گویا این عزیزان نماینده موضوع را به کل اشــتباه متوجه شــده و
سرنا را از سرگشادش نواختند!!
اگر چه کمیســیون فرهنگی مجلس بــا این مصوبه مخالفت
کرده اســت اما تنها این مخالفت کافی نیست بلکه این نمایندگان
باید مخالفت شــان را به رسانه ها می کشــاندند و از افکار عمومی
برای جلوگیری از تصویب آن بهره می گرفتند...
قطعا وظیفه صنف و همه اهالی موسیقی است تا نسبت به این
موضوع به اعتراض برخیزنــد و از مجلس بخواهند تا این مصوبه
نابخردانه را ملغی اعالم کنند ؛ از مدیران فرهنگی و بویژه از وزارت
ارشــاد نیز توقع هست تا بر اساس رسالت خویش به کمک اهالی
موسیقی بیایند و با تشریح شــرایط فعلی و مشکالت و معضالت
مزمن و عدیده برگزارکنندگان کنسرت وکال تمامی اهالی موسیقی
 ،تصمیم ســازان و سیاســتگذاران کالن فرهنگی را مطلع و آگاه
نمایند تا در جهت اعتال و ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی فردی
و فرهنگی هنرمندان گام بردارند تا در سال آینده شرایط فعالیت را
برای این قشر مظلوم سهل تر و آماده تر از قبل کنند.
* سردبیر

2

فصلنامه خانه موسيقي

گــــــــزارش

www.iranhmusic.ir

در نوزدهمین سالگرد خانه موسیقی

ساز یکدلی هنرمندان
موسیقی کشور کوک شد
جشن نوزدهمین سالگرد تاســیس خانه موسیقی ایران به
همراه معرفی پنجمین دوره دوساالنه کتاب برتر موسیقی و
تجلیل از چهرههای پیشکســوت در میان حضور و استقبال
کم سابقه هنرمندان ،مسئوالن فرهنگی هنری و عالقمندان
شامگاه ششم بهمن ماه در سالن ایوان شمس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم کلیپی از عملکرد یکساله خانه موسیقی ایران
پخش شد و در ادامه حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موسیقی ایران)
به عنوان تنها سخنران جشن پشت تریبون قرار گرفت و ضمن خوشامد
گویی به حضار و ابراز خرسندی از برگزاری جشن خانه موسیقی گفت:
طبق روال هرسال ما سالگرد تاسیس خانه موسیقی را برگزار کنیم تا با
هم دردل کرده و در کنار هم حضور داشته باشیم .امسال هم نوزدهمین
سال تاسیس این مجموعه است که نهادی تاثیرگذار در موسیقی ایران
است .سالی که گذشت سال پرفراز و نشیبی بود که با همکاری کانونها
و اعضای خانه موسیقی اتفاقات خوبی را رقم زدیم.
مدیرعامل خانه موسیقی افزود :باید از هنرمندان به دلیل تاخیری
که در برگزاری جشن داشتیم عذرخواهی کنم .به هر حال ما هر سال
در پاییز شاهد برگزاری جشن بودیم اما متاسفانه در این دوره به دلیل
تنگناهای شدید مالی دچار مشکالتی شدیم .حتی ما بنا داشتیم که این
دوره را اصال برگزار نکنیم اما خوشبختانه همکاری شایسته مدیریت
شهری تهران در دوره جدید به ما کمک کرد که این مراسم را برگزار
کنیم .ما در دوره دکتر حناچی امیدوارتریم که نگاه فرهنگی پر قوت تر
از گذشته وجود داشته باشد.

هنرمندان و برگزاری این جشن قدردانی کنم .بدون هیچ تعارفی تمام
فعالیتهای این مجموعه دچار تغییر و تحوالت مثبتی شده و ما شاهد
بودیم که این نهاد تالشهای زیادی برای حمایت از هنرمندان کرد .این
فعالیتها باعث شده که چراغ امید در مناطق دور افتاده ما هم تابیده شده
و هنرمندان واقعا در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرار گرفتهاند.
هنرمندان موسیقی نقش خود را در انقالب
ثابت کرده اند و حاال نوبت مسئوالن است
مدیرعامل خانه موسیقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
پاسداشت چهلمین سالگرد انقالب گفت :اینکه امسال ما در چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی هستیم .این سن به اعتقاد من سن قوام و
ثبات و بلوغ است پس قاعدتا باید در یک سری امور به یک سری ثبات
برسیم .ما نباید دوباره برگردیم سر خط .پس دیگر الزم نیست بگوییم
نقش موســیقی در پیروزی انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس چه
بوده است .هنرمندان خود را در این عرصه ثابت کردهاند و حاال نوبت
مسوالن است که خود را اثبات کنند که قرار است چه کارهایی را برای
اهالی موسیقی انجام میدهند.

موضوع کپی رایت در خانه موسیقی
در حال پیگیری است
نوربخش ضمن تقدیر از زحمات اعضای شورای عالی و اعضای
قبلی و جدید هیات مدیره گفت :یکی از مهمترین چالشها و مشکالتی
که در عرصه موســیقی ما وجود دارد مساله کپیرایت است و همان
طور که قول داده بودیم این موضوع در خانه موســیقی بهشــدت در
حال پیگیری اســت و مــا به همین منظور مجموعــهای را در خانه
موسیقی تاســیس کردیم که طی آن هنرمندان بتواند در این فضا به
مشکالت حقوقی خود در این زمینه رسیدگی کنند .ما از همه هنرمندان
میخواهیم همچنان به این مجموعه در خانه موسیقی مراجعه کرده
و به خانه موســیقی وکالت دهند تا بتوانیم در جهت رفع مشــکالت
تالشهایــی را انجام دهیم .ما فراموش نکنیم که اعضای یک پیکر
هستیم که باید تمام منافع جمعی را خودمان پیگیری کنیم .مطمئن
باشید که در خانه موسیقی به روی همه باز بوده و هست.
وی افــزود :باید از مجموعه صندوق اعتبــاری هنر در حمایت از
شماره سی و دوم -زمستان 97

در برخی شهرستانها بانوان نوازنده
اجازه حضور روی صحنه را ندارند
نوربخــش گفت :ما باید هم اکنون در شــرایطی باشــیم که
نوازندگان بانوان هم به راحتی بتوانند روی صحنه حضور داشته باشند.
خوشبختانه خانمهای هنرمند با قواعد همین کشور در مراکز دانشگاهی
و آموزشگاهی مشغول فراگیری و آموزش موسیقی هستند اما اکنون
در شرایطی هستیم که در تعدادی از شهرستانها هنوز خانمها اجازه
حضور در صحنه را ندارند.
نباید میراث گرانقدر موسیقی ایرانی از دست برود
مدیر عامل خانه موسیقی در بخش پایانی سخنانش گفت :قطعا
میدانم که در برخی مواقع قانونشکنیهایی اتفاق افتاده اما نباید این
موضوعات باعث شــود که بیاییم قواعد جدید وضع کنیم و شرایطی
را فراهم کنیم که اصال شایســته هنرمندان موســیقی نیست .ما در
حوزه کپیرایت نیز دچار مشکالت زیادی هستیم که باید این روند در
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کشورمان مرتفع شود .ما باید بتوانیم چرخ موسیقی این کشور را بهتر
بگردانیم .موسیقی ایرانی هم اکنون نزدیک به حالت احتضار است این
میراث گرانقدر نباید از دست برود .این موسیقی نباید بیگانه بشود پس
لطفا با همراهی شــرایطی را فراهم کنیم که موضوع کپی رایت هم
هرچه زودتر برطرف شود.
بخش بعــدی برنامه به اجــرای یکی از اســتعدادهای جوان
اختصاص داشــت .پریا فرهادی از شهر اصفهان به عنوان نخستین
اجرای موسیقی جشن خانه موسیقی روی صحنه رفت و به تکنوازی
ساز قانون پرداخت.
در ادامه کلیپی پخش شد و یاد مسافران و درگذشتگان از آذرماه
سال  96تا بهمن ماه سال  97گرامی داشته شد.
اجرای گروه سازینه بخش بعدی مراسم «شب موسیقی» بود .این
گروه به سرپرستی پیمان بزرگ نیا با هنرمندی محمد ابراهیم عالمی
(خواننده مازندران) ،عاشیق احد ملکی علیشاه (خواننده و نوازنده قوپوز)،
سیفالدین آشتیانی (خواننده لرستان) ،فرید رحیمی (خواننده کردستان)،
طواق سعادتی (خواننده و نوازنده ترکمن) ،مراد علی نجات پور (نوازنده
پیشکسوت ایالم) ،همایون پشــدار (کمانچه) ،بابک پیمانی (نوازنده
سازهای کوبهای مناطق) ،رضا دیوساالر (نوازنده دوتار مازندران) ،امین
ســعادتی (نوازنده کمانچه ترکمن) ،االن فاروقی (طبل کردی) ،خالد
مروتی( نرمه نای) ،تاری وردی حیدری (قاوال) ،باقرحیدری (باالبان)،
باران احساننیا  ،شیوا خسروانی (همخوان) ،خالو قنبر راستگو (نوازنده
جفتی و خواننده پیشکسوت موسیقی هرمزگان) و رومینا تنی (عود و
دهل) ،صدیقه رحمانزاده ( همخوان) ،زیبا روان (نوازنده پیپه) ،مهدیه
شکریزاده (نوازنده تخته و همخوان) ،طیبه زندش (نوازنده تخته و هم
خوان) ،محسن آقایی (نوازنده نیانبان) ،علیرضا فرجی بزرگ (نوازنده
ضــرب و تمپو) ،فرهاد راد (نوازنده دم دم) ،وحید نوایی نوازنده (دهل)،
احمد نوایی ،غالمحسین نوایی ،بهمن سهرابی و سجاد حیدری (آیین
ورز) به روی صحنه رفت.

نجات پور(هنرمند موسیقی نواحی) تجلیل بعمل آمد.
در ادامه نوبت به یکی دیگر از استعدادهای جوان موسیقی رسید.
بارمان رسولی نژاد از شهریار روی صحنه آمد و به تکنوازی تار پرداخت.
سپس بخش دوم تقدیر از پیشکسوتان موسیقی آغاز شد .در این
بخش نیز جمعی از مســئوالن و اعضای شورای عالی خانه موسیقی
روی صحنه حاضر شــدند و در ادامه از حسن زاد خیل(سازنده ساز)،
مینا افتاده(نوازنده و مدرس سنتور) ،کریم قربانی(نوازنده ویولنسل) و
ارژنگ کامکار(نوازنده تنبک) با اهدای لوح و تندیس خانه موســیقی
ایران تجلیل شد.
اجرای گروه آوازی تهران به سرپرســتی میالد عمرانلو از دیگر
بخشهای مراسم بود .اعضای گروه آوازی تهران در این اجرا سلماز
جوانبخت ،پگاه عینکچی(سوپرانو) ،یلدا نوری ،مهدیه صفدری ،صدف
بهرام جاویدی(ســوپرانو ) ،نوید ناصحی فر ،محمدرضا سیدی(تنور)،
فرزاد امیدی ،نویــد یزدانیان ،محمد حقیقی(بــاس) ،کیارش رکنی
نژاد(بیتباکس) و وحید تاج ( تکخوان) بودند.
معرفی برگزیدگان کتاب برتر موسیقی
در ادامه کلیپی از داوری پنجمین دوساالنه کتاب برتر موسیقی
پخش شد و سپس هیئت داوران به همراه برخی اعضای شورای عالی
و هنرمندان پیشکسوت روی صحنه حاضر و بدین ترتیب برگزیدگان
بخشهای مختلف معرفی شدند:
بخش کتابهای پژوهشی

کتاب ساختار ملودی در موسیقی ایرانی تألیف محمدرضا آزاده فر
ش
/کتاب برگزیده بخش پژوه 
کتاب گوشــه تألیف ارشد طهماسبی / شایسته تقدیر در بخش
ش
پژوه 
کتاب کوک در سازهای زهی تألیف ایمان فخر / شایسته تقدیر
ش
در بخش پژوه 
ضمن ًا هیأت داوران ،مســاعی مجید کیانی ،که حاصل چند دهه
کندوکاو خود را در کتاب شــناخت هنر موسیقی یکجا گرد آورده ،ارج
نهاد.هیأت داوران همچنین دستاوردهای مهدی آذر سینا برای تألیف
کتاب «شــعر یا موســیقی» حاوی رهیافتهایی برای تلفیق شعر و
موسیقی را ارج نهاد.

تجلیل از چهرههای پیشکسوت موسیقی ایران
مراســم جشن خانه موسیقی با بخش اول تقدیر از پیشکسوتان
موســیقی ایران ادامه یافت .در این بخش جمعی از مسئوالن وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و شــهرداری تهران و هنرمندان به روی
صحنه آمدند و با اهدای تندیس و لوح خانه موســیقی از پنج هنرمند
موسیقی ژنیک بیدروسیان(خواننده کر) ،سیمین غانم(خواننده) ،علی
بکان(آهنگســاز) ،فاطمه رضایی(هنرمند موسیقی نواحی) و مرادعلی

بخش کتابهای ترجمه

کتاب تاریخ موســیقی غرب ترجمه کامــران غبرایی / کتاب
برگزیده بخش ترجمه
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کتاب انسان شناســی موسیقی ترجمه مریم قرسو / شایسته تقدیر
بخش ترجمه
کتاب فرهنگ موسیقی هاروارد ترجمه عادل شاهنده / شایسته تقدیر
در بخش ترجمه
هیأت داوران از کوشــشهای حسین یاسینی برای بازبینی و روزآمد
کردن ترجمه بر اســاس ویراســت جدید کتاب اثرگذار «درک و دریافت
موسیقی» قدردانی کرد.
بخش کتابهای آموزشی

کتاب  ۶۰چهارمضراب برای تار تألیف علی کاظمی /کتاب برگزیده
بخش آموزش
کتاب تصنیفهای اســتاد فرامرز پایــور تألیف رامتین نظری جو /
شایسته تقدیر
کتاب مجموعه آثار غالمحسین بیگجه خانی تألیف محمد عبدلی /
شایسته تقدیر
کتاب سلفژ موسیقی ایرانی تألیف نستوه رمضانی /شایسته تقدیر در
بخش آموزش
هیئت داوران پنجمین دوساالنه کتاب برتر موسیقی به ترتیب حروف
الفبا هومان اسعدی ،آروین صداقت کیش و محمدرضا فیاض بودند.
بخش پایانی مراسم جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
ایران اجرای گروه «ســایه ارغوان» بود .اعضــای این گروه عبارت بودند
از اشــکان کمانگری (آواز) ،حمیدرضا برزویی(سنتور) ،محمدیوسفی(نی)،
آرش عزیزی (تار) ،فریمــا موفقی(کمانچه) ،فیروزه رئیس دانا( کمانچه)،
اکبر داداشزاده (رباب) ،مسعود پاد (عود) ،سهیل الهدادیان (تمبک) ،میالد
شــکری :دف ،دایره) ،محمدامین اکبرپور (تار ،سرپرســت) که قطعاتی از
موسیقی انقالب ساخته زنده یاد استاد محمدرضا لطفی را اجرا نمودند.
جشن نوزدهمین سالگرد تاســیس خانه موسیقی ایران با مشارکت
و همراهی اداره کل فرهنگی شــهرداری تهران ،خانه موزه دکتر معین و
اســتاد امیرجاهد و صندوق اعتباری هنر برگزار شد و از مسئوالن حاضر
در این جشــن میتوان به سید محمد مجتبی حسینی (معاون امور هنری
وزارت ارشاد) ،احمد مسجد جامعی (عضو شورای شهرا تهران) ،ابوالفضل
رفیع (مدیرکل اداره فرهنگی شهرداری تهران) ،علی ترابی (مدیرکل دفتر
موســیقی) ،محمدرضا دهداریپور (شــهردار منطقه  ،)6حسین بحیرایی
(شــهردار منطقه ،)14بردیا صدر نوری ،سیدحســین سیدزاده (مدیرعامل
صندوق اعتباری هنر) ،مهدی سبحانی (مدیر خانه موزه دکترمعین و استاد
امیرجاهد) و ...اشاره کرد.
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در حاشیه برگزاری جشنواره موسیقی فجر

ساعت جشنواره خواب است!

اساسا بحث در باره کیفیت جشنواره موسیقی فجر بحثی باطل
و بی حاصل است...مگر میتوان جشنواره موسیقی فجر را از کلیت
موسیقی کشور جدا کرد؟مگر میشود مشکالت و معضالت مزمن
و چهل ساله ی موسیقی کشور را فراموش بکنیم و آنگاه در ایامی
محدود در باره کیفیت جشنواره به بحث و فحص بنشینیم؟
عده ای هســتند که ســالها به طور مرتب و ادواری در باره
گروهها و جدول ضعیف برنامهها و ...به تکرار مکررات میپردازند و
نقد هایی هم ارائه میدهند به طوری که اگر تاریخ نقد هایی را که
در رســانههای دو سه دهه گذشته به چاپ رسیده ،برداریم همه ی
نقدهای منتشر شده وارد و قابل تامل اند...اصال نمی توان مشخص
کرد که کدام نقد مربوط به کدام دوره است! در مسیر آسیب شناسی
جشنواره این نکته کم اهمیتی نیست! تنها جشنواره موسیقی فجر
است که این ویژگی بی نظیر را داراست.نقدهای بدون تاریخ!گویی
زمان برای جشــنواره فجر ایستاده است...شاید این ادعا خود مدحی
باشــد برای آن! در یک نظر گذرا به چند دهه برگزاری جشنواره به
خوبی میتوان متوجه شد که سیاستگذاریهای کالن فرهنگی بویژه
در حوزه موســیقی اجازه نضج گرفتن و بروز و ظهور یک جشنواره
تمام عیار و معتبر موسیقی در کشور را نمی دهند چرا که متولیان امر
تنها نیازمند یک ویترین و نمادی سطحی و پوشالی از هنر موسیقی
برای جوری جنس دارند .
تقریبا تمامی سی و اندی دوره برگزاری جشنواره موسیقی فجر
نشــان از سیاست موقتی و عاریتی بودن در حوزه موسیقی داشته و
هر دوره به انحاء مختلف مسئوالن ارتقا کیفیت را به دورههای بعد
موکول کرده و حتی برای تحقق آن ایجاد دبیرخانه دائمی را اعالم
کردند که وعده ای بیش نبوده است.
اما بعد از گذشــت سی و اندی سال،دیگر همگان میدانند که
اشکال از متولیان و مسئوالن برگزاری جشنواره و حتی سلیقههای
شخصی آنها نیست که جشنواره موسیقی فجر به ناکامی الی االبد
مبدل گشته و هر ساله قبل از احیا محکوم به موت است.
اصال شما فرض کنید یکی از مدیران برجسته جهانی و یا نه،
هــر کدام از هنرمندان بزرگ و محبــوب جامعه هنری امروز مدیر
موسیقی فجر شود  ،به نظر شما چند درصد کیفیت جشنواره بهبود
مییابــد؟! قطعا جواب اکثریت مشــابه هم
خواهد بود که با این تغییرات ،کشتی به گل
نشسته جشنواره هرگز تکانی نخواهد خورد.
پس ایراد از کجاست؟! مشکل و یا مشکالت
کدامند که طی بیش از ســی سال برطرف
نشده اســت؟ و آیا هیچکس از این ایرادها
خبردارنیست؟
این مقدمه هرگز ادعای رکود مطلق و
عدم تحرک ونبود اتفاقات کیفی در دورههای
گذشته را ندارد ،اما مدعی است که تا زمانی

که وضع موســیقی و سیاستهای فرهنگی در این زمینه مشخص
و مدون نشــود و تا هنگامی که برنامههای موســیقایی در سراسر
کشور تابعی از سالیق امامان جمعه و مسئوالن ریز و درشت ادارات
مختلف اســت و تا موقعی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توان
اعمال سیاستگذاری واحد و سراسری در این زمینه وقدرت حمایت
از مجوزهای خودش را نداشــته باشــد ،همچنان نمودار کیفی این
جشنواره به طور سینوسی و در فراز و فرود متناوب و بالتکلیفی به
سر میبرد و برگزاری صد دوره دیگر نیز تکرار همین مکررات خواهد
بود و جشــنواره تنها عرض مدیران و مسئوالن توانمند را میبرد و
منتقدان و مخاطبان را به خویشتن مشغول می کند.
جشنواره موسیقی قبل از اینکه یک رخداد فرهنگی در حیطه
هنر موســیقی باشد یک "فرهنگ" است و چون جنینی که متولد
میشــود باید دورههای مختلفی را طی کند تا به پختگی برسد و
بازتولیدفرهنگی کند .جشــنواره یک پروســه فرهنگی اســت که
همچون نهال باید مراقبت و رســیدگی شود و قطعا این رسیدگی
و مراقبت نیازمند پیش زمینههایی است که در آغاز مختصرا به آنها
اشاراتی شد.
جشنواره برآیند اتفاقات سالها فعالیت و حیات فرهنگ موسیقایی
جامعه هنری و هنرمندان ما است چگونه ممکن است در روابط بیمار
گونه و ممانعتهای متعدد و اقتصاد ناهمگون وضعیف و سیســتم
آموزشــی ناکارآمد و و و در حوزه موسیقی ما شاهد جشنواره ای پر
قدرت باشیم؟ چگونه میتوان توقع داشت که با تغییر هر مدیر در هر
دوره ،مسیر و ریل گذاری جشنواره به کلی تغییر کند و دوباره روز از
نو؟ آن هم بعد از سی و اندی سال...
امسال برای نخستین سال سخن از آئین نامه و شیوه نامه شد
و متولیان خوشحال و مســرور از اینکه جشنواره صاحب آئین نامه
شده در حالی که این آئین نامه تنها مستمسکی برای همان کارهای
قبلی میتواند باشد.کدام آئین نامه و کدام شیوه نامه برای کدام راه و
کدام مسیر؟در واقع این آئین نامه سپر و دستاویزی است برای توجیه
همان نوع مدیریتی که در این سی سال وجود داشته است.
آنچه که جشنواره نیازمند آن است ،تعطیلی است...باید واژه و
یا اصطالح "جشنواره" را از سر این رخداد برداشت و تنها به جشن
موسیقی به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب
اکتفا کرد تــا بعدا فکری برای برگزاری یک
جشنواره موسیقی مبتنی برتخصص موسیقی،
ارزشها و اصالتهای فرهنگی کشور کرد.
قطعا آن جشنواره که علی االصول باید
از یک سیاست واحد و روشن برخوردار باشد،
تا با تغییر مدیران و یا مســئوالن جشــنواره
ماهیت اش تغییر نکند ،تا زمان روشن شدن
تکلیف موسیقی در کشور برگزار نخواهد شد.
حمیدرضا عاطفی
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گزارشی از مراسم اختتامیه جشنواره

پایان آرزوی دیرینه شاهین موسیقی فجر
سیوچهارمین جشنواره موسیقی فجر با همه حواشی و نکتهها و گفتهها به پایان رسید .جشنوارهای که پس از چند دوره تغییر دوباره دچار
تغییر شد .مهمترین تغییر امسال حذف بخش رقابت و جایزه باربد بود و تعیین آییننامه و یا شیوهنامه اجرایی اتفاق دیگری بود که امسال
شاهدش بودیم .در ادامه گزارش مختصری از مراسم اختتامیه این جشنواره را که سیام بهمن ماه در تاالر وحدت برگزار شد ،میخوانیم.

امسال ،اجرای آثار آهنگسازان ایرانی توسط مهمانان خارجی بود که ما
دعوت کردیم و همچنین اجرای آثار بزرگان جهان توســط گروههای
ایرانی بود .خوشبختانه جوانان ما خیلی خوش درخشیدند ،اما راه درازی
در پیش داریم .این آهنگســاز موسیقی کالسیک ضمن انتقاد از برخی
شــیوههای گروههای موسیقی در اجرای زنده اظهار داشت :سالن تاالر
وحدت برای اجراهای کالسیک بسیار استاندرد است و من شاهد اجرای
خوبی از ارکستر سمفونیک بودم ،اما متأسفانه گروههای ایرانی اقدام به
تقویت صدا میکنند و این کار در جهان استاندارد نیست .اگر شما مقابل
خواننده اپرا میکروفون بگذاری ،بسیار عصبانی میشود.
ادامه برنامه ،جمشیدی از محمدرضا شجریان یاد کرد و او را سروش
مردم ایران و خسرو آواز ایران عنوان کرد .همچنین جمشیدی از بهنام
صفوی یاد کرد که در بیمارستان بستری است.
اجرای گروه خنیاگران مهر به سرپرستی بهزاد عبدی ،بخش دیگری
از آیین اختتامیه جشنواره موسیقی بود.
تجلیل از سه چهره برجسته موسیقی ایران
بعد از اجرای گروه خنیاگران مهر ،جمشیدی از کریم صالح عظیمی،
رامین جزایری و فخری ملکپور برای تقدیم لوح تقدیر و نشان جشنواره
دعوت کرد.
موسیقی ایرانی ،حافظ هویت ایران است
بعد از پایان بخش تجلیل از هنرمندان پیش کسوت عرصه موسیقی،
ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیضمن سخنانی ،از
حضور در جمع هنرمندان موسیقایی ابراز خوشحالی کرد و اظهار داشت:
ایران این ویژگی را دارد که از یک سو دیرینه تاریخی در موسیقی دارد
و از سوی دیگر گستره جغرافیایی و اقلیمیوسیعی که موسیقی ایرانی را
متمایز میکند .این دو ویژگی به موسیقی ایران ،ترکیبی از اصالت و تحول
داده است .کشورهایی هستند که موسیقیشان اصالت دارد و کشورهایی
هم هستند که موسیقیشان دارای تحول است .اما موسیقی ایرانی به
واسطه گستره جغرافیایی که وجب به وجب آن لبریز از موسیقی است،
هم دارای اصالت است و هم دارای تحول و این ویژگی ممتاز موسیقی
ایرانی است .از سوی دیگر ،ویژگی تاریخی جامعه ایرانی به این موسیقی
خصلتهای خاص خود داده است.
بعد از صحبتهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،گروه موسیقی
یاقلیق به خوانندگی امین سلیم پور و اجرای حسام اینانلو و رضا عسگرزاده
به اجرای برنامه پرداخت و بدین ترتیب ،آیین اختتامیه سی و چهارمین
جشنواره بین المللی موسیقی فجر به پایان رسید.

آیین اختتامیه جشنواره با اجرای سرود جمهوری اسالمیتوسط گروه
کر اردیبهشت دانشکده هنر به سرپرستی حمید عسکری آغاز شد .در
ادامه ،گروه کر اردیبهشــت دو قطعه «الهی سینهای ده آتش افروز» و
«گل پامچال» را اجرا کرد.
بعد از اجرای گروه اردیبهشت ،فرزاد جمشیدی ،مجری برنامه روی
صحنه آمد و با حضور او ،برنامه فضای رسمیپیدا کرد.
سخنان جمشیدی که با اعتراض ناشیانه به دست نزدن حضار آغاز
شد تا پایان برنامه تبعاتی داشت که تقریبا کلیت برنامه را تحت شعاع قرار
داد .جمشیدی به عنوان مقدمه مروری بر اتفاقات مهم جشنواره از آغاز تا
امروز کرد و بعد از آن ،از گروه روشنا به سرپرستی حسین اینانلو دعوت
کرد تا اجرای برنامه کند .آواز و تصنیفهای این گروه را مظفر شفیعی بر
اساس اشعاری از سایه ،عطار و شفیعی کدکنی اجرا کرد .پخش نماهنگی
درباره اجراهای مختلف جشــنواره ،بخش دیگری بود که بعد از اجرای
گروه روشنا پخش شد .در ادامه ،جمشیدی از آیدین قشالقی طراح پوستر
جشنواره و آقای محمدی طراح دکور جشنواره نام برد و از حضار خواست
تا این دو هنرمند را تشویق کنند.
برآورده شدن آرزوی شاهین جشنواره
در ادامه برنامه ،جمشیدی با اطالق لقب شاهین جشنواره (در مقابل
سیمرغ جشنواره فیلم!!) به شاهین فرهت ،از او دعوت کرد تا به عنوان
دبیر جشنواره ،سخنرانی کند .شاهین فرهت با اشاره به اینکه جشنواره
موسیقی فجر بهترین زمان برای شنیدن موسیقی است ،اظهار داشت:
جشنواره موسیقی فجر بهترین زمان برای اجرای موسیقی و همچنین
شنیدن آثار موسیقی است .امسال آرزوی دیرینه من تا حدودی برآورده
شد و آن ،اجرای آثار آهنگسازان ایرانی در جشنواره امسال است .من از
سال شصت و چهار که اولین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد ،حضور
داشتم .در آن جشنواره ما سه نوع موسیقی کالسیک ،موسیقی ایرانی و
موسیقی نواحی را داشتیم .بعدها ژانرهای دیگر به آن اضافه شد .اساس ًا
هر جشنواره میتواند این ویژگی را داشته باشد که یک سال یک گونه پر
رنگ و گونه دیگر کم رنگ باشد.
دبیر جشــنواره در ادامه به پیشرفت نوازندگی در ایران اشاره کرد و
اظهار داشت :نوازندگی جوانان خیلی پیشرفت کردند .چند روز پیش من
اجرای یکی از قطعات شوپن توسط یکی از جوانان را شنیدم و لذت بردم.
قطع ًا آن جوان تحت تعلیم اساتید بزرگ به این مرحله رسیده است.
فرهــت در ادامه صحبتهایش به یکی از مهمترین ویژگیهای
جشنواره امســال اشاره کرد و گفت :یکی از ویژگیهای مهم جشنواره
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نشستهای ماهیانه با محوریت مباحث پژوهشی برگزار شد
نشســتهای ماهیانه خانه موسیقی ایران در فصل زمستان هم بطور مستمر ادامه داشت .این نشستها هم محلی برای
تبادل نظر و بحث پیرامون موضوعات پژوهشی بود و هم فرصتی برای هنرنمایی جوانان با استعداد موسیقی .در زمانهای که
به دلیل مشغلههای کاری و روزمرگی دیدار هنرمندان و دوستان و دوستداران موسیقی فراهم نمی شود ،نشستهای ماهیانه
همواره محفلی گرم و صمیمی برای گپ و گفت اهالی این هنر شــریف بوده و هست .در اینجا بخش هایی از برنامههای
نشستهای زمستانه را مرور میکنیم ،گرچه همواره حاشیه و دیدارهای این نشستها پر رنگ تر از متن بوده است.

نخستین نشست زمســتانه خانه موسیقی  30دیماه در ساختمان
فاطمی برگزار شــد .در این نشست دکتر شــهریار کهن زاد(پزشک و
موســیقیدان) در جایگاه حاضر شــد و با نمایش پاورپوینت سخنرانی
خود پیرامون موضوع «ریشههای سبب شناختی قابلیت ادراک و خلق
موسیقی در نوع بشر» ارائه کرد که شامل مثالها و مباحث علمی بود و
بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت.
قرار است این موضع پس از مطرح شدن در چند سخنرانی داخل و
خارج کشور بصورت رسمی از سایت و فصلنامه خانه موسیقی منتشر شود.
در ادامه دکتر هما سادات افسری (مدرس پیانو) در جایگاه حاضر شد
و درباره موفقیتهای کالرا بوکوچاوا و شاگردانش صحبت هایی را ارائه
کرد و یکی از شاگردان وی ،پیمان مدنی را برای اجرای پیانو دعوت کرد.
مدنی در این قسمت اثری را از یوهانس برامس اجرا کرد.
این نشست با معرفی یک کتاب ادامه یافت .بهروز مبصری عضو
هیئت مدیره کانون پژوهشگران در این جلسه کتاب «چنگ و چامه»
نوشــته غالمعلی بهزاد را معرفی کرد و در ادامه نویسنده کتاب ،بخش
هایی از آن را برای حضار خواند.
در ادامه نیز رامین کاکاوند(نوازنده تنبور و خواننده) قطعاتی را اجرا
کرد و پایانبخش این نشست اجرای گروه موسیقی «صفیر» بود .فرامرز
خسروی(سرپرست ،آهنگساز و نوازنده تار) ،مهدی اصغر پور(خواننده)،
علیرضامینوی(سنتور)،محمدامینسیف(کمانچه)،کیاوشنادرشاهی(بم
تار) ،ناصر جساس(تنبک) قطعاتی را روی اشعار سعدی اجرا کردند.
نشست دوم زمستانه
نشســت دوم هنرمنــدان  28بهمن ماه برگزار شــد که با چند
ســخنرانی و اجراهای متنوع موســیقی همراه بود .در ابتدا از مهدی
عطاریان(هنرمند جوان) برای اجرای موسیقی دعوت شد .عطاریان در
اجرای خود همزمان چند ساز از جمله گیتار ،هارمونیکا و چند ساز ضربی
و کوبهای را مینواخت و به اجرای دو قطعه از ساختههای خود کرد .او
در پایان اجرای خود گفت برای اولین بار ارکستر تکنفره را در ایران به
ثبت رسانده و در آن واحد شش ساز مینوازد.
در ادامه برنامه محمد اطیابی (رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی
هنرمندان موســیقی) و مجید جعفری (مدیر راوبط عمومی و امور بین
الملل انجمن صنفی) که در این نشســت حضور داشتند به سخنرانی
پرداختند و پیرامون عضویت هنرمندان موسیقی و اعضای خانه موسیقی
در فدراسیون جهانی موسیقی توضیحاتی ارائه کردند.

اطیابی با اشــاره به پیشینه دو نهاد خانه موسیقی و انجمن صنفی
هنرمندان موسیقی و ابراز خوشحالی از امضای تفاهم نامه همکاری بین
این دو نهاد که اخیرا منعقد شده است افزود :برای ما موقعیت بسیار خوبی
است تا بتوانیم با توجه به اهداف مشترکمان جهت دستیابی به مطالبات
صنفی به نتایج خوب و مفیدی برسیم و بتوانیم رضایت اعضای شریف
خانه و انجمن را به دست بیاوریم.
وی گفت :هرچقدر اتحاد و همدلی بین فعاالن و هنرمندان عرصه
موسیقی بیشتر باشد حرکت ما قوی تر ومنسجم تر پیش خواهد رفت و
قطعا هنرمندان موسیقی با مشکالت کمتری مواجه خواهند شد.
در ادامه مجید جعفری (مدیر راوبط عمومی و امور بین الملل انجمن
صنفی هنرمندان موســیقی) در مورد فعالیتهای فدراســیون و نحوه
عضویت در آن ،به نکاتی اشاره کرد.
وی گفت :فدراســیون بینالمللی موســیقی جهت همبستگی
اتحادیههای نوازندگان کشــورهای مختلف برای پیوستن به سازمان
جهانی موســیقی بوجود آمده و با هــدف حفاظت و باالبردن وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی ،هنری و منافع موسیقیدانان فعالیت می کند.
جعفریان افزود :متقاضیان برای عضویت در این سازمان باید به خانه
موسیقی ایران مراجعه کرده و با گرفتن معرفی نامه برای انجمن صنفی
هنرمندان موسیقی ایران که یکی از شعبات و نمایندگیهای فدراسیون
است ،میتوانند برای اخد کارت بینالمللی خود اقدام نمایند که پروسه
صدور این کارت یک روز زمان میبرد.
سپس بهرنگ مجیدی (بازرس کانون پژوهشگران خانه موسیقی)
مبحثی را پیرامون «موسیقی و معماری» ارائه کرد و در باره این موضوع
به ســخنرانی پژوهشــی پرداخت .پس از این مبحث پژوهشی ،دکتر
هماسادات افسری (پژوهشگر موسیقی و استاد دانشگاه) پشت تریبون
قرار گرفت و توضیحاتی درباره قطعاتی از فرانس لیست که خانم رعنا
حیدری برای اجرای پیانوی در نظر گرفته بود ارائه داد.
اجرای پایانی نشست بهمن ماه به اجرای ترومپت و تنبک اختصاص
داشت .در این بخش خسرو بهرامی(نوازنده ترومپت و عضو هیئت مدیره
کانون نوازندگان کالسیک) به همراه نادر بهرامی (نوازنده تنبک) به اجرای
قطعاتی در دستگاه ماهور پرداختند که مورد توجه حضار قرار گرفت.
در پایان اعالم شد نشست پایان سال خانه موسیقی در قالب مراسم
رونمایی از کتاب استاد فرهاد فخرالدینی ،نیمه اسفندماه در موسسه اکو
برگزار میشود.
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پایان یک جشنواره متفاوت
آیین اختتامیه نخستین جشنواره موسیقی کیش با
نکوداشت مقام هنری هوشنگ کامکار برگزار شد

آیین اختتامیه نخســتین جشــنواره موســیقی کیش به همت
ســازمان منطقه آزاد کیش و خانه موسیقی ایران با حضور معاونین
ســازمان منطقه آزاد کیش ،اعضای شورای عالی موسیقی و جمعی
از هنرمندان موسیقی کشور؛ شامگاه 12بهمن در سالن خلیج فارس
مرکز همایشهای بین المللی کیش با تجلیل از مقام هنری هوشنگ
کامکار و معرفی و تقدیر از منتخبان این جشنواره به کار خود پایان داد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به
برکات بی بدیل برگزاری جشنواره موسیقی کیش افزود :برگزاری این
جشنواره دستاوردی گرانسنگ برای هنر موسیقیایی کیش و در عین
حال نقطه آغازی برای پاســداری و حفاظت از موسیقی این میراث
گران بهای مادری ما و نشانه صلح است.
ســعید پورعلی در ادامه با بیان اینکه موســیقی در دل سلسله
رویدادهای فرهنگی قرار دارد گفت :ساختن جذابیتهای گردشگری،
موتور متحرک آفرینشهای هنری است و کیش نیازمند زایشهای
هنری و فرهنگی با مشــارکت ســرمایههای فرهنگی کشور اعم از
سرمایههای موسیقیایی است.
حمید نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی) کشور ضمن پاسداشت
از عوامل و کارکنان ســازمان منطقه آزاد کیش که به تعبیرش کار را
به کاردان سپرد اظهار کرد :یقینا تمام تالش خانه موسیقی ایران به
عنوان تنها نهاد صنفی و تخصصی موســیقی کشور در عدم موازی
کاری این جشــنواره با جشــنوارههای نظیر جشنواره موسیقی فجر؛
موسیقی مناطق و موسیقی جوان بود.
مدیرعامل خانه موســیقی با اشــاره به اینکه در بخش رقابتی
جشــنوارهها هرگز شاهد نواختن سازهای تخصصی؛ آهنگ سازی و
گروه نوازی نبوده ایم افزود :این جشــنواره با مشــارکت و پشتیبانی
گروههای توانمند و کهنه کار موســیقی کشور سنگ بنای محکمی
برای ارائه آثار فاخر در این حوزهها شد و در تقویم جشنواره ملی این
سرزمین ماندگار خواهد بود.
هوشــنگ کامکار نیز ضمن تقدیر از برگزار کنندگان جشنواره
افزود :در حال حاضر و در شــرایطی که سطح موسیقی در کشور ما
حقیقتــا فاجعه آمیز و روز به روز به قهقــرا میرود و به موازات آن از
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پیشکسوتان عرصه موسیقی توســط هیچ متولی؛ سازمان و نهادی
تقدیر به عمل نمی آید؛ شــاهد آن هســتیم خانه موسیقی با همه
امکانات اندک نقش پشتیبان را ایفا می کند.
عضو شــورای عالی خانه موســیقی با ابراز خرسندی از اجرا و
محتوای موسیقیایی این فستیوال تداوم همه ساله این روند را بسیار
مهم ارزیابی کرد و گفت :آینده موسیقی ایران و موسیقی فولکلور ما
در این جشنواره به زیبایی هر چه تمام تر به نمایش گذاشته شد ولی
نبایستی به برگزاری جشنواره بسنده کرد و از آنجا که موسیقی عادت
اســت و با توجه به اینکه  ۹۵درصد مردم با گوش دادن به موسیقی
عادت می کنند الزم است این آثار معرفی شده و گوش داده شوند.
حمید هادی دبیر جشــنواره موســیقی کیش با تقدیر از درایت
سازمان منطقه آزادکیش؛ هیات انتخاب داوران؛ خانه موسیقی ایران،
اصحاب رســانه و گروه کامکارها افزود :ارتباط دانش معنوی تاریخ
اجتماعی ایران با اعتنا بــه همه جنبهها با دوری از تکرار و پرهیز از
فراموشی در بعد اجتماعی؛ فرهنگی و هنری محقق میشود.
هادی با اعالم اینکه  ۲۷۰اثر از سراســر کشور در بخش رقابتی
این جشنواره مورد داوری قرار گرفت افزود:این بخشها شامل گروه
نوازی موســیقی ایرانی؛ موســیقی صلح؛ آهنگ سازی در توصیف
خلیج فارس؛ آهنگ ســازی با موضوع کیش؛ و بخش موســیقیایی
الالییهای ایران زمین است.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را پاسداشت میراث فرهنگی
در زمینه موسیقی اصیل ایرانی ،ارتقاء سطح کیفی و رشد ارزشهای
معنوی در موســیقی کشور ،کشف و شناسایی استعدادهای درخشان
موسیقی ،ابالغ پیام صلح و مهروزی ایرانیان از مجرای موسیقی اصیل
ایرانی ،بهکارگیری هنر در عرصه فرهنگ و زندگی اجتماعی ،معرفی
جزیره زیبای کیش با کالم و موسیقی ماندگار عنوان کرد.
گفتنی است اجرای گروه موسیقی کیش مهر؛ موسیقی مقامی
تربت جام؛ موســیقی ارنواز تهران؛ نمایش زیبای کودکان از تلفیق
الالییهای سراســر ایــران؛ قرائت بیانیه هیــات داوران و تقدیر از
برگزیدگان هر بخش نیز حسن ختام آیین اختتامیه نخستین جشنواره
موسیقی کیش بود.
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آیین بزرگداشت آریان پور برگزار شد

تجلیل از اشرف موسیقی
آیین نکوداشــت دکتر امیراشــرف آریانپور(موسیقیدان
پیشکســوت) هشتم اســفند ماه به همت معاونت علمی و
پژوهشــی فرهنگستان هنر  8اســفندماه  ،1397در سالن
همایشهای فرهنگستان هنر برگزار شد.

نخســتین ســخنران این برنامه مجید کیانی(عضو پیوســته
و رئیــس گروه موســیقی فرهنگســتان هنر) بود کــه تجلیل از
بزرگان موسیقی کشــور را از جمله برنامههای گروه موسیقی این
فرهنگســتان و در پی اجرای وظایف اساسنامهای آن برشمرد .وی
سپس به آشــناییاش با نام آریانپور اشــاره کرد و اظهار داشت:
آشنایی من با نام آریانپورها به  50سال پیش بر میگردد که استاد
امیرحســین آریانپور دروســی چون تاریخ تمدن و جامعهشناسی
هنــر را در دانشــکده هنرهای زیبا تدریس میکردند و همیشــه
از برادرشــان ،اســتاد امیراشــرف آریانپور نام میبردند و تعبیر
شاعرانهای نسبت به موسیقی کالسیک و موسیقی سنتی داشتند و
موسیقی سنتی را مانند نور شمع میانگاشتند .امروزه وقتی به طور
دقیق به حوزه موسیقی کشور نگاه میکنیم ،میبینیم که از این نور
شمع نتوانستهایم به صورت صحیح حفاظت کنیم.
ی
کیانی با طرح این مســئله که امروزه اکثر قطعات موســیق 
که اجرا میشــوند ،در جایگاه هنر ناب و اصیل قرار نمیگیرند و به
نوعی ما سطحی شدهایم و حاضر نیستیم موسیقیهای هنرمندانه
را گوش کنیم ،توجه حضار را به برخی از آسیبهای حوزه موسیقی
کشور فراخواند.

را موسیقیدان و پژوهشگر برجســتهای دانست که در راه توسعه
موســیقی کالســیک و اپرا زحمات بسیاری کشــیده و مقاالت
متعددی درحوزة موســیقی نگاشــته و در ایــن زمینه ترجمههای
زیادی از زبان آلمانی داشتهاند.موســیقی کالســیک ،منحصر به
موسیقی غربی نیست ،بلکه همه کشورها سه نوع موسیقی محلی،
سنتی و کالسیک دارند .اما وســعت موسیقی کالسیک به حدی
اســت که برای آموزش این موسیقی باید هزار سال زحمت کشید.
امیدوارم در کشــور ما که اینقدر عالقه به موســیقی وجود دارد،
اســتادان خوبی برای آموزش انتخاب شوند که بتوانند جوانان را به
درستی هدایت کنند.

دکتــر محمــد سریر(موســیقیدان و عضو شــورایعالی خانه
موسیقی) ،ســومین سخنران مراسم نکوداشت امیراشرف آریانپور
بود .او با اشــاره به جدیت آریانپور در راه تدریس و وقتشناسی و
نظم فوقالعاده ایشــان در حاضرشدن بر سر کالسهای دانشگاه،
یکی از شاخصهای فعالیت آموزشی آریانپور را در بهرهگرفتن از
منابع تصویری در کالسهای درس دانســت .سریر در این زمینه
توضیح داد :امیراشرف آریانپور ،همیشه فیلمهای متعددی را برای
دانشــجویان به کالسهایش میبرد و آنهــا را نمایش میداد تا
به آنها نشــان بدهد که در دنیا در رشــته موسیقی چه میگذرد و
فعالیتها به چه صورت است.
دکتر ســریر یکی دیگر از ویژگیهای تدریــس آریانپور را

پس از رئیس گروه موســیقی فرهنگســتان هنــر ،لوریس
چکناواریان(آهنگساز و رهبر ارکســتر) به جایگاه سخنرانان رفت
و با ذکر اینکه ،ســابقه رفاقت  60ســاله با آریانپور دارد ،ایشان
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خدای خود ز نیاز /شادی بیحساب و عمر دراز».
در پایان مراسم استاد امیراشرف آریانپور به جایگاه سخنرانان
سالن همایشهای فرهنگســتان هنر رفت و به سخنرانی پرداخت.
استاد آریانپور با چشمان اشکآلود و فروتنی تمام از حاضران در این
مراسم تشــکر و عنوان داشت :من عاشق موسیقی هستم و عاشق
موســیقی خواهم بود و با آن زندگی میکنم .خیلیها خواستند این
عالقه را از من بگیرند ،اما موســیقی در قلبم جای دارد .موسیقی را
دوست داشته باشید ،چون موســیقی ،غذای روح آدمی است .ما به
خاطر موسیقی و حرکاتش زندگی نمیکنیم ،بلکه آن را میشناسیم
و به آن عالقهداریم .خوشبختانه در این مجلس کسانی را میشناسم
و میبینم که از عالقهمندان موســیقی هســتند و حتی میدانم که
کنسرتهای متعددی به زودی برگزار میکنند .من بیش از ششصد
نوار موسیقی دارم و با وجود آنها از تنهایی در میآیم.
آریانپور در پایان ســخنان خود به پیشــرفت موسیقی کشور
اشاره و به آسیبهای موسیقی به مختصر پرداخت و اظهار داشت:
موسیقی در کشور ما پیشرفت بســیاری داشته که نمیشود انکار
کرد .ما امروزه موســیقیدانهای جوانی که آهنگسازی میکنند،
زیاد داریم و اینقدر تعداد این موسیقیدانها زیاد شده ،مانند ارتشی
اســت که فقط ســپهبد داشته باشــد در صورتی که ما باید سرباز
وظیفه هم داشــته باشیم و برای پیشرفت در این حوزه باید به این
نکته هم توجه کنیم.

برگزاری نشستهای آموزشی برای دانشجویان قلمداد کرد و نقطه
عطف فعالیت آموزشــی او را در روش برخورد با بانوان دانشجویی
که به رشته موسیقی عالقه نشان میدادند ،بیان کرد.
وی افزود :اســتاد آریانپور ،قدمهای بزرگی را در عرصه هنر
و به طور خاص در حوزه موســیقی برداشتهاند و در حیطه آموزش
نیز ،در نشاندادن چشــماندازهایی در عرصه هنر ،بسیار تاثیرگذار
بودهاند.
پس از دکتر محمد سریر ،حمیده جعفری از شاگردان قدیمی
اســتاد آریانپور و مدرس دانشگاه پشــت تریبون قرار گرفت و
اینگونه ســخناناش را آغاز کرد :امروز احساس غرور میکنم که
در مجلسی سخن میگویم که نام خانواده فرهیخته آریانپور در
میان است .اجداد این خانواده از مبارزان و تاریخسازان ایرانزمین
بودند .در خانواده ایشــان ،پدر از بازنشستگان شرکت ملی نفت و
برادر ،امیرحســین آریانپور ،نویسنده فرهنگ انگلیسی و فارسی
را به یاد داریم .مادر بزرگوار اســتاد آریانپور نیز از حافظان قرآن
بودهاند .سالهاســت که پلههای فرســوده دانشکدهها ،قدمهای
مردی را به انتظار مینشــینند که خمیازههای کســالتآور را از
رویشــان میروبد .مردی که ســقف آفتابیاش را از کسی دریغ
نمیکند و ســایه تنهاییاش را پشــت هاله لبخند همیشگیاش
پنهان میکند.
پنجمیــن ســخنران ایــن مراســم نکوداشــت ،مرتضــی
مشایخی(پزشــک متخصص اطفال و اســتاد دانشــگاه و از اقوام
امیراشرف آریانپور) بود .او به پاس تشکر از فعالیتهای آریانپور
شــعری ســروده بود که برای حضار قرائت کرد :ای امیراشرف ای
امید وطن /همه جا از کمال توست سخن /در جهان علوم ،دانایی/
در طریق هنر تواناییُ /درفشان در سخن ،چون بحری /زین سبب
شــهره اندرین شهری/گشتی استاد چون به دانشگاه /گشت خلقی
ز فضل تو آگاه /هر جوانی که هســت اهل هنر /مینهد بر آستان
تو ســر /شبنشینی همیشه تا به ســحر /تا که تدوین کنی کتاب
هنر /کردهای در زمان بیماری /در ره عشق خود فداکاری /طلبم از
شماره سی و دوم -زمستان 97

در پایان این مراسم لوح تقدیر و هدایایی از سوی فرهنگستان
هنر جمهوری اسالمی ایران ،معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به این اســتاد فرهیخته
اهداء شد .گفتنی است در این مراسم علیرضا اسماعیلی ،سرپرست
فرهنگســتان هنر ،جمعی از مدیران این فرهنگســتان با همراهی
جمعی از هنرمندان وارطان ساهاکیان ،محمدسعید شریفیان ،شهال
میالنی ،نسرین ناصحی ،احمد صدری ،پویا آریانپور و دانشجویان
استاد آریانپور و ...حضور داشتند.
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اعتراض خانه موسیقی به جعل سرود ملی «ای ایران»

بازی با احساسات یک ملت
اوایل اسفندماه  97بود که کلیپی در فضای مجازی منتشر و
دست به دست شد و حیرت اهالی فرهنگ و هنر را بر انگیخت.
دخل و تصرف در ســرودی که چند نســل آن را به عنوان یک
«سرود ملی» می شناسند و از قضا سال  96هم به عنوان میراث
ملی نا ملموس ثبت شــده ،چیزی نبود که بتوان از آن به آسانی
گذشت.
«ای ایــران ،ای مرز پر گهر» ســرودی حاصــل از بغض
اشــغال ایران توسط متفقین است .در ســال  1323حسین گل
گالب (شــاعر ،ادیب و ترانه سرا) روزی از کنار پادگان استر آباد
می گذشت که دید پرچم متفقین بر فراز این پادگان به اهتزاز در
آمده .همین کافی بود که شعری را به همراهی و همفکری روح
اله خالقی(آهنگســاز شــهیر ایرانی) به سرود تبدیل کند و «ای
ایران» متولد شود .این سرود برای نخستین بار در مهرماه 1323
با صدای مخملی اســتاد غالمحســین بنان شنیده شد اما از آن
زمان تاکنون بیشمار خوانندگانی بودند که این سرود را با ارکستر
و گروه های بزرگ و کوچک اجرا کردند.
«ای ایــران» چنان که از نامش پیداســت در دل هر وطن
پرست واقعی در هر جای دنیا جای دارد و بر زبانش جاری ست.
ســرودی که حس میهن پرســتی را بر می انگیزد و بدور از هر
نژاد ،قوم ،گروه ،گرایش ،دین و دســته ای ایرانی بودن مردم این
سرزمین را یاد آور می شود.
پس از دخل و تصرف در این سرود ملی میهنی توسط یکی
از نهادها ،خانه موســیقی ایران موضع تند خــود را بیان کرد و
خواستار رسیدگی به این اتفاق از سوی مراجع ذی صالح شد:
هیئت مدیره خانه موســیقی به نمایندگی از جامعه موسیقی
کشــور به شدت به به دخل و تصرف غیرقانونی و تحریف کالم
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ســرود ملی "ای ایــران" و این عمل غیرقانونــی و به دور از
اخالق سازندگان این سرود جعلی اعتراض کردند و از مسئوالن
و ضابطان قضایی خواستند تا با خاطیان برخورد قانونی کنند.
در بخشــی از بیانیه خانه موسیقی آمده است که سرود زیبا
و ملی "ای ایران" که به ثبت ملی رســیده جزو میراث معنوی
ایران شناخته شده و همچون دیگر آثار ملی ارزشمند و غیر قابل
تغییر اســت و به هیچ عنوان نمی تــوان در آن دخل و تصرفی
ایجاد کرد و ســازمان میراث فرهنگی کشــور به عنوان متولی
اصلی آثار ملی در کشور باید نسبت به این حرکت زشت واکنش
مقتضی نشان دهد.
همچنین در این بیانیه آمده اســت :سرود ملی "ای ایران"
مورد وثوق قاطبه مــردم ایران بوده و میلیونها نفر از ایرانیان در
سراســر گیتی با آن خاطره دارند و نسبت به آن عشق می ورزند
و لذا تحریف و جایگزینــی هر کالم دیگری بر روی آن آهنگ
به نوعی جعل و تحریف یک ترانه ملی و خاطره انگیز است ونه
تنها احساســات میلیون ها ایرانی را جریحه دار خواهد کرد بلکه
پیگرد قانونی خواهد داشت.
هیئت مدیره با تاکید بر حفظ شان و شئون مظاهر مذهبی و
احترام به شخصیت های مذهبی  ،ترانه جایگزن شده بر روی این
آهنگ را به نوعی وهــن بخش دیگری از تعلقات مذهبی مردم
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انجمــن
نشســت
ســرو ِد جاودانــهی «ای ایــران» ،در
ِ
ِ
بررســی ســرودهای ملی ۱۸ ،فوریهی  ،۱۹۵۴در وین،
جهانی
ِ
ِ
ملی جهان شناخته شد
میهنگراترین و برانگیزانندهترین ســرو ِد ِ
که هر ایرانی با شــنیدنش برانگیخته و آمادهی جانبازی در را ِه
سال  ،۱۳۸۵سرو ِد
ایران میشــود .همچنین ،برپایهی آماری در ِ
«ای ایران» بیش از هر سرود و آهنگی دیگر تا کنون تولید شده
اســت ،تا آنجا که نوای آن در خانهی هر ایرانی ،چه درونمرز و
چه برونمرز ،به گوش میرسد.
سرود «ای ایران»
ای ایران ای مرز پر ُگهر
ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بَدان
پاینده مانی تو جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خارهای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون ،شد پیشهام
دور از تو نیست اندیشهام
در راه تو ،کِی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما
...
سنگ کوهت د ّر و گوهر است
خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کِی برون کنم
بَرگو بی مه ِر تو چون کنم
تا گردش جهان و دور آسمان بهپاست
نو ِر ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون ،شد پیشهام
دور از تو نیست اندیشهام
در راه تو ،کِی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما
...
خرم بهشت من
ایران ای ّ
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مه ِر تو سرشته شد گِلم
مهر اگر برون رود گِلی شود دلم
مهر تو چون ،شد پیشهام
دور از تو نیست اندیشهام
در راه تو کِی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

ایران دانســته و معتقدند اینگونه کارها نه تنها کمکی به تحکیم
مبانــی عقیدتی و دینی مردم نمی کند بلکه بر ضد خودش عمل
خواهد کرد.
همچنین گلنوش خالقی(موســیقیدان و فرزند زنده یاد روح
اله خالقی) در واکنشــی به انتشــار این ســرود جعلی در پیامی
برحسب تصادف ،ویدیویی را در فضای
نوشت« :چند رو ِز پیش،
ِ
مجازی مشاهده کردم که همانا سرو ِد ای ایران ،ساختهی پدرم،
اســتاد روحاهلل خالقی ،با شعری از استاد حسین گلگالب است.
با اندوهی فراوان متوجه شــدم که ناباورانه اشــعا ِر این ســرو ِد
ملی – میهنی که یک اث ِر ثبتشــدهی ملی اســت و در زمرهی
گفتمان
یک اث ِر تاریخی کشــو ِر ایران ،سرودی عاری از هرگونه
ِ
خلق آن
تاریخــی ،مذهبی و فردی که پس از چندین دهه که از ِ
قلب هر ایرانی میتپد ،این سرود که صرفا
میگذرد همچنان در ِ
بازگوکنندهی کشو ِر ایران است ،متاسفانه ...به بازی گرفته شده
ملت ایران در
اســت .امیدوارم شــاه ِد واکنش و حضو ِر پرشکو ِه ِ
اعمال ناپســند باشم .بر این باورم که چنین اث ِر
اعتراض به این
ِ
ملی هیچگاه با چنین ترفندهایی دچار خدشه نخواهد شد».
ملی «ای ایران» از ســاختههای
گفتنی اســت که ســرو ِد ِ
گلگالب ،استا ِد دانشگا ِه
روحاهلل خالقی ،با ســرودهای از حسین ِ
غالمحسین
جاودان
آوای
فرهنگســتان ایران ،و
تهران و عض ِو
ِ
ِ
ِ
ِ
اشغالگران
ســال  ،۱۳۲۳زمانی که
بنان اســت« .ای ایران» در
ِ
ِ
اشــغال نظامی خود
به
را
ایران
روس
امریکایــی ،انگلیســی و
ِ
درآورده و رضاشــاه را تبعید کرده بودند ســاخته شد .انگیزهی
نظامیان
شدن این سرود نیز پاسخ به رفتارهای توهینآمی ِز
ِ
ساخته ِ
اشغالگر بود.
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گزارشی از سومین جلسه نقدِ نقد در موسیقی ایران

تصویر نقد در حافظه جمعی ایرانیان
سومین جلسه از نشست پژوهشی «نقدِ نقد در موسیقی ایران» با عنوان «تصویر نقد در حافظه جمعی
ایرانیان» با حضور دکتر نعمتاهلل فاضلی ،انسانشناس ،دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی و مهران مهرنیا ،آهنگســاز ،نوازنده و مدرس تار و سهتار به همت کانون پژوهشگران خانه
موسیقی ،عصر چهارشنبه سوم بهمن  ۹۷در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در این جلســه حمیدرضا عاطفی(رئیس کانون پژوهشــگران
خانه موســیقی) ،بهروز وجدانی(عضو هیئت مدیره کانون) و بهرنگ
مجیدی(بــازرس کانون) و آروین صداقتکیش ،منتقد و پژوهشــگر
موسیقی حضور داشتند.
حمیدرضا عاطفی در ابتدای جلســه به مباحث مطرح شــده در
جلسات گذشته نقد نقد در موسیقی ایران اشاره کوتاهی کرد و اعالم
کرد این جلسات قرار است بصورت مستمر ادامه داشته باشد و در هر
جلسه از یک زاویه به مبحث نقد در موسیقی ایران پرداخته شود.

نقد؛ کنشی فعاالنه ،ارزیابانه و منصفانه
در ادامه فاضلی با اشاره به مسئله نقد در ایران معاصر و برشمردن
ویژگیهای نقد از منظر فرهنگی در ایران معاصر ،صحبت خود را این
گونه آغاز کرد :خوشحالم که استاد مهرنیا موضوع را از منظر روانشناسی
بررسی میکنند .منظری که من بررسی نقد را از زاویه آن قبول ندارم
و در نتیجه کامال متفاوتیم و ارزش این بحث نیز به همین اســت که
ایشان چیزهایی را که من نمیدانم مطرح کنند و متقابال من ،چیزهایی
را که شاید ایشان ندادند و امیدوارم یکدیگر را کامل کنیم.
وی ادامــه داد :باید بگویم که میان مفهوم نقد ،تفکر انتقادی و
انتقاد تفاوتهایی وجود دارد .همچنین نقد ،زمانی که در فضای هنری
انجام میشود با نقد در فضای عمومی و نقد در اجتماعات علمی و نقد
در زندگی اجتماعی متفاوت اســت و اگر بخواهیم در موردشان بحث
کنیم به زمانی طوالنی نیازمندیــم که در اختیار نداریم؛ من صحبتم
را با توجه به ســرآغاز ســخن و آنچه جناب آقای مهرنیا به نظرم در
مورد نقد در روابط اجتماعی گفتند پی میگیرم .آنچه ایشــان گفتند
در این خصوص بود که آیا ما آدمها در روابط بین شــخصیمان قائل
به نقد هستیم یا خیر و نام آنچه انجام میدهیم نقد است یا مفهومی
عاریتی که در مکانی نادرست به کارش میبریم .من نام این رویداد را
نقد فرهنگی میگذارم که نه به معنای نقد هنری است ،نه به معنای
نقد موسیقایی و نه به معنای نقد فرهنگ .نقد فرهنگی به این معناست
که آدمها و گروهها در روابط اجتماعی ،یعنی روابط میان فردیشان در
جامعه معاصــر ایران چه مقدار آمادگی یا توانایی گفتوگویی را دارند
که در آن چون و چرا کردن و پرسش کردن وجود داشته باشد؟ گویی
روابط میان آدمها از نوع رابطه خوانش متن است.
فاضلی دومین ویژگی نقد را پس از فعاالنه بودن ،ارزیابانه بودن
خوانــد و گفت :ارزیابی کــردن ،آنالیز کردن و تجزیه و تحلیل کردن
فعالیتی اســت که نقد مینامیمش ،چه در مورد یک متن باشد و چه

از هرم مازلو تا نقطه کور تعصب
مهرنیا که از جمله ســخنرانان نخســتین نشســت از سلسله
نشستهای «نق ِد نقد در موسیقی ایران» نیز بود در ابتدای این جلسه
گفت :من در جلسه اول از این منظر به موضوع نگریستم که در جامعه
ما سیستمی دفاعی نسبت به نقد وجود دارد و دالیل آن را از این زاویه
بررسی کردم که ما اساسا عزت نفسمان به حد کافی نیست .همچنین
عزت نفس را به زبانی ســاده این گونه تعریــف کردم که «من» در
ناخودآگاهم به قدر کافی از خود رضایت ندارم و خود را انسانی کافی و
کامل نمیدانم و بنابراین در برابر نقد موضع میگیرم.
او ادامه داد :خطای بعدی «من» ،ســاخت هرمی اســت که در
روانشناســی به نام هرم مازلو شناخته میشود و به واسطه آن ،زمانی
که مورد نقد قرار میگیرم نخست خود را در موضوع قربانی مییابم و
سپس به دنبال یک یار و همدل میگردم و در کنار او تیمی را تشکیل
میدهم که به واسطهاش در موقعیت ظالم قرار گرفته و شروع به حمله
به منتق ِد خود میکنم .یعنی برای حمله به منتقد دست به تشکیل یک
تیم میزنم .در ادامه مبحث امروز را از زاویهای دیگر مینگرم و در انتها
این دو را با هم ممزوج کرده و بحثی کامل میسازم.
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در مواجه با یک برنامــه تلویزیونی ،چه در رودررویی با یک موقعیت
اجتماعی و چه هر چیز دیگر .این مواجه حتی میتواند با خود من باشد.
بــه عنوان مثال زمانی که من بتوانم خوابی را که دیدهام ارزیابی کنم.
بنابراین نقد کنشی است فعاالنه و ارزیابانه.
او در ادامه یادآور شد :سومین ویژگی نقد ،عبارت است از چیزی
که من اخالق نقد میناممش .منتقد یا نقاد کسی است که بتواند نقد
را به صورت منصفانه انجام دهد .منصفانه نه به معنای محافظهکاری
یا مصلحتاندیشی به گونهای که برای منتقد موجد موقعیت یا قدرت
شــود ،چون ما گاهی اوقات برای بیخاصیت کردن و بیمعنا کردن
کنــش نقد از منتقــد میخواهیم که «منصفانه» نقــد کند و منظور
پنهانمان مطابقت با مصالح سیاسی یا مصالح جمعی یا منافعمان است
در حالی که متناسب با اقتضای منافع صحبت کردن یا تند کردن و کند
کردن لبه نقد برای این منظور ،به معنای منصفانه نقد کردن نیست.

کنیم و همه این حرفها میتوانند تا حدودی درســت باشند ولی در
نهایت چه؟ ما به دنبال نتیجه و به دنبال استنتاجی حداقلی از این جلسه
هستیم .موضوع جلسه امروز ما نقد یا نقادی نیست.
مهرنیا با طرح این پرسش که «در کجای دنیا باب است که یک
نفر مقالهای انتقادی در یک مجله بنویسد و طرف مقابل در تلویزیون
به او پاســخ دهد؟!» گفت :این کار در هیچ کجای دنیا قانونی نیست
و به گمانم فقط در ایران انجام میشــود .چون ما تحمل نقد علمی را
نداریم و اساســا با نگاهی علمی به موضوعات نمینگریم .ما متوجه
مضراب من ربطی به هویت من ندارد ،همانطور
نیســتیم که چهار
ِ
که گوشــی موبایل من ربطی به هویتم ندارد و اگر بد باشد ،شرکت
ســازندهاش بد بوده و اگر خوب باشد ،آن خوب درستش کرده است،
نه من .اینها مباحثی اســت که سالیان سال است توسط روانشناسی
مدرن بررسی میشود.
مهرنیا با بیان اینکه «ما میتوانیم تعصب را در آدمها تشخیص
دهیم اما در خودمان تشخیص ندهیم ».گفت :ما ممکن است به رشته

شکلگیری هرم مازلو ،وقتی گمان میکنیم منتقد
هویتمان را نشانه گرفته است
مهــران مهرنیا در ادامه گفت :هم خوشــحالم و هم متاســف.
خوشحال از این بابت که گفتار من در مورد نقطه کور تعصب در همین
لحظه متجلی شــد و جناب آقای دکتر فاضلی به عنوان یک انسان
ن نیستم اما
متعصب به روانشناسی حمله کردند .من مدافع روانشناسا 
میتوانیم ســند بیاوریم و در این مورد صحبت کنیم که نام منکوب
کردن یک پدیده علمی ،چیست؟
مهرنیا ادامه داد :علم پدیدهای قابل مشاهده و قابل تجربه است و
متاسفم که ایشان ،روانپزشکی را با روانشناسی در یک دستهبندی قرار
میدهند .کار روانپزشکی درمان است اما کار روانشناس ،شناخت روان
است و اگر به روان و صاحب روان بودن انسان معتقد نیستیم میتوانیم
به روانشناسان هم معتقد نباشیم .مسئله بعدی این که ،قرار بود مبحث
این جلســه و دیگر جلسات ما در این مورد باشد که چرا جامعه ایرانی
در برابر نقد حالتی تدافعی به خود میگیرد و قرار بود این موضوع را از
زوایای مختلف بررسی کنیم.
او با بیان اینکه «در روانشناسی مدرن مکتبی به نام تحلیل رفتار
متقابل وجود دارد که اساســا اعتقادی به فردیت ندارد و معتقد است
آدمها در ارتباط با هم ،حتی از زمان جنینی و حتی از طریق شیمیایی،
متاثر از چیزی هستند که در محیط پیرامونشان میگذرد ».گفت :این
تقابل رفتارهای اجتماعی در محیط پیرامون شخص است که شخصیت
او را میسازد و دقیقا این جاست که روانشناسی با جامعهشناسی پیوند
میخورد و علوم فرارشــتهای و بینارشتهای میشوند و کسی پرچم به
دســت نمیگیرد و نمیگوید من استاد شــیمی هستم و همه چیز را
میدانم چون چنین رفتاری در هر کجای دنیا موجب تمسخر میشود.

میان مفهوم نقد ،تفکر انتقادی
و انتقاد تفاوتهایی وجود دارد.
همچنیــن نقد ،زمانــی که در
فضای هنری انجام میشــود
با نقــد در فضای عمومی و نقد
در اجتماعــات علمی و نقد در
زندگی اجتماعی متفاوت است
تخصصیمان به چشم مذهب نگاه کنیم و این خطر همواره ما را تهدید
میکند و باید مراقب آن باشــیم .چرا چنین خطری وجود دارد؟ چون
همانطور که اشاره کردم عزت نفسمان به قدر کافی نیست و ممکن
است بخواهیم با کمک ابزارهای گوناگون مانند موزیسین بودن ،دوست
داشتن نوع خاصی از موسیقی و غیره از خودمان تیمی بسازیم که به
حمله به دیگری بپردازد.
فرم فرهنگ نقد؛ به چالش کشیدن امری روزمره و
عادی تلقی شده
در ادامــه فاضلی خطاب به مهرنیا گفت :آنچه من گفتم کامال
تعمدی بود تا زمینهای برای مطرح شدن این نکات از سوی شما فراهم
شود .شــما بازتاب خوبی به من دادید تا بر تصورمان از نقد در دوران
معاصر متمرکز شوم.
او با طرح این پرســش که « شکل گرفتن مسئله نقد در جامعه
ایران معاصر به چه معناست؟» گفت :اگر جامعهای ،امری را که با آن
زندگی میکرده است ،امر متعارف ،امر روزمره و موقعیت عادی زندگی
را ،دیگر عادی نپندازد و به صورت پرســش دربیاورد مسئله نقد آغاز
شده است .به عنوان مثال ،ما در دورهای طوالنی از تاریخمان کودکان

مهرنیا ادامه داد :همانطور که اگر کسی سازی به دست بگیرد و
بگوید من با سازم از پس همه شما برمیآیم .او باید کمی روانشناسی
بدانــد ،کمی جامعهشناســی ،کمی تئاتر و کمــی از هر علم دیگر تا
شیمیدانی یا نوازندهای موفق شود .من مجددا مباحثم را تکرار میکنم.
همهما حرف برای گفتن زیاد داریم ،میخوانیم ،مطالعه میکنیم و اگر
کمی اندیشه و تحلیل داشته باشیم میتوانیم کنشگر باشیم و صحبت
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را تنبیه میکردیم و این تنبیه امری پذیرفته شده بود اما اکنون تنبیه
کــردن کودکان را ،تعدی و تجاوز به حقــوق آنها میدانیم و مخل
یادگیری و رشدشــان و امری غیراخالقی میشماریمش که با عنوان
خشونت علیه کودکان شناخته میشود.
او ادامه داد :اگر جامعه ایران نقد را نمیپذیرفت ،انبوه کتابهایی
که در نقد فرهنگ و تاریخ ایران معاصر ما نوشته شده است ،نه نوشته
میشد ،نه با تیراژهای باال به فروش میرفت و نه کسی میخواندشان.
شــما کتابهایی که مــا را نقد کردهانــد ببنیــد؛ کتابهایی مانند
«نخبه ُکشــی» علی رضاقلی .کتابی که به چاپ شصتم رسیده است.
این چه جامعهای است که نسبت به خود این قدر بد و بیراه میشنود و
باز هم با حرص و ولع به خواندن ادامه میدهد؟! کتابهایی که ما را
نقد میکنند به عنوان مثال کتاب «ما ایرانیان» استاد مقصود فراستخواه
که البته متفاوت است و کاری علمی است اما باز هم ما را نقد میکند و
در همان سال اول انتشار به چاپ شانزدهم رسید و امسال چاپ بیست

در ادامه صحبتتان اگر فرصت شد به این موضوع هم بپردازید.
نقزدنهایی از سر بیکاری یا نقد؟
در ادامه مهرنیا گفت :علم تعریفی دارد که دیگران میشنوندش و
میتوانند برای مطالعه در موردش به کتاب اریک برن به نام «تحلیل
رفتار متقابل» رجوع کنند و رفرنسهای علمی صحبتهای مرا ببینند.
ما در این جا وقــت ارائه رفرنس نداریم که من بخواهم بگویم عزت
نفس چگونه از بیــن میرود و در کجا آســیب میبیند و دلیلی هم
ندارد که من این جلسه را صرف به رخ کشیدن رفرنسهای علمیام
کنــم .من ،حاضران را به یک مکتب ارجــاع میدهم که مدرنترین
مکتب روانشناسی است و اتفاقا برخالف جناب آقای دکتر فاضلی که
عالقهمندند این بحث به یک چالش دو طرفه تبدیل شــود به چشم
سمینار به آن مینگرم.
او با بیان اینکه «کسی که کار میکند ،نق نمیزند ».گفت :کسی
که کار میکند حتی اگر نقد میکند آن را با دلیل و سند و مدرک انجام
میدهــد و محصول را نقد میکند ،نه آدمها را و نه حتی جریانها را.
اتفاق را نقد میکند.
نق زدنی که اگر فرمی عمومی پیدا کند تبدیل به نقد میشــود/
مردمی عادی که در موقعیتهای عادی درباره چیزهایی عادی به طرح
پرسش میپردازند.
نق همان نقد است!
دکتر فاضلی گفت:آقای مهرنیا اشاره کردند که نق زدن نقد نیست
اما به عقیده من این بســتگی به آن دارد که از چه منظری ببینیمش.
اگر از منظر فوکویی و پرسشگری جامعه نگاه کنیم ،کامال نقد است.
جامعهای که نق میزند اتفاقا در حال نقد کردن است ،به صدا درآمده
است و حرفی دارد .همان کسانی که در حال سبزی پاک کردن به گفته
شما نق هم میزنند در حال طرح پرسشاند و پرسش از همان جا آغاز
میشود .آنها در حال اندیشهورزی کردن هستند .اندیشهورزی کردن
در درون جامعه همین دور هم نشستنهاســت و گمان نکنید که باید
مقاله بنویسند یا سخنرانی کنند یا فیلم بسازند.
آروین صداقتکیش با اشاره به برخی پرسشها و ایرادهایی که
حضار مطرح کرده بودند گفت :ایــن جا هم قرار بود در مورد حوزه
موســیقی صحبت شود و هم قرار نبود و نشانه آن این که ما از یک
انسانشناس دعوت کردیم و از یک موسیقیدانان .یعنی هم مسائل
جامعه عمومی مدنظر بود و هم مســائل خاص .این مســائل از دو
دیدگاه مردمشناسانه و روانشناسانه مورد بحث قرار گرفت و این دو
دیدگاه یکدیگر را به پرسش و چالش کشیدند و به نظر شخص من
این اصال نه اتفاقی بد اســت و نه غیرطبیعی و در مجامع علمی هم
بسیار رخ میدهد
حمیدرضا عاطفی رییس کانون پژوهشــگران در پایان ضمن بر
شمردن فواید برگزاری چنین نشست هایی گفت کانون پژوهشگران
بر آن است تا این سلسله نشستها را به صورت منظم برگزار کند و در
این مسیر از پیشنهادها و نظرات همه منتقدان و صاحبنظران استقبال
خواهد کرد.

و یکم آن منتشر شده است .کتاب ماشااهلل آجودانی را ببینید که باچه
سرعتی به فروش میرود .چرا؟!
فاضلی خاطرنشــان کرد :مگر این گونه نیســت کــه تاریخ ما،
مذهب ما ،زبان ما ،ادبیــات ما ،فرهنگ ما و الگوهای اجتماعی ما را
گاهی به بدترین زبان به چالش میکشند؟! اگر جامعه به قول ایشان
جامعهای متعصب بود و میگفت هر آنچه من میگویم درست است،
ایــن کتابها نباید در این حد به فروش میرســیدند و مردم باید به
عنوان مثال در گوشهای از شــهر بر علیه آقای حسن قاضیمرادی،
آقای محمود سریعالقلم ،آقای فراستخواه و دیگران اجتماع و اعتراض
و راهپیمایی میکردند.
آروین صداقتکیش در ادامه خطاب به فاضلی گفت :شــما در
مورد نقد عمومی کامال بر حق هستید و چیزی که میگویید درست
اســت اما در حوزهای که به شکل مشــخص در آن کار میکنیم،
موضوع از ابژهای مشــخص برخوردار است .اتفاقا زمانی که در مورد
یک مفهوم صحبت میکنیم هیچ اتفاق خاصی رخ نمیدهد و شما
میتوانید فرضا تا دو ســال آینده در همین مکان از «سنت» بگویید
و شمشیر بکشید و بر آن زخم بزنید و مطمئن باشید که هیچ اتفاقی
نخواهد افتاد و همان روندی پیش میآید که برای کتابهایی که به
آنها اشاره کردید ،پیش آمده است اما در این جا چون مقداری وارد
حوزه موسیقی و اثر هنری میشویم و اثر هنری به گونهای پیوسته
آن فردی است که آن را آفریده است ممکن است مصائب ،خود را در
قالب یک گفتوگوی یک به یک یا رو در رو بُروز دهند .میخواهم
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نگاهی گذرا به «قانون حمایت از مولفان ،
مصنفان و هنرمندان»
حق مولف یا کپی رایت در مقایسه با حقوق مالکیت صنعتی از سابقه
طوالنی تری در کشورمان برخوردار است که البته جای تامل و بحث
مفصل کارشناسی است که در این گفتار کوتاه موردنظرما نیست.
درزمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری اگرچه جمهوری اسالمی ایران
در سطح ملی از مجموعه قوانین و مقررات پیشرفتهای برخورداراست
از قبیل:
 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب آذرماه۱۳۴۸و آیین نامه اجرایی ماده  ۲۱آن که درســال  ۱۳۵۰به تصویب
رسیده
 قانون ترجمه و تکثیرکتب و نشریات و آثارصوتی مصوب ۱۳۵۲ قانــون حمایت از نرم افزارهای رایانهای و آیین نامه اجرایی ســال۱۳۸۳
ولی از نظر بین المللی به لحاظ عدم الحاق ایران به «کنوانسیون برن
در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری سال  ۱۸۸۶و اصالحیه پاریس
در ســال  « ۱۹۷۱و « کنوانســیون رم در خصوص حمایت از اجرا
کنندگان  ،تولیدکنندگان صفحات گرامافون (موسیقی) و سازمانهای
پخش مصوب سال  « ۱۹۶۱حمایتهای جدی از حقوق مالکیت ادبی
و هنری وجود ندارد.
پس از مقدمه باال نگاهی گذرا به تنها قانون ملی ما در این خصوص
میتواند راهگشادوستداران اینگونه مباحث باشد.
« قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان سال »۱۳۴۸
این قانون که تنها قانون ملی ما در این حوزه است مشتمل بر  ۳۳ماده
و  ۳تبصره است که پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ  ۳آذر ۱۳۴۸
به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
( پس از انقالب اسالمی تمام تعهدات وزارت فرهنگ و هنر از جمله
ن و آیین نامه اجرایی آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشــاد
ایــن قانو 
اسالمی است )
این قانون دارای چهار فصل با عناوین ززر است :
فصل اول :تعاریف
فصل دوم :حقوق پدید آورنده
فصل سوم :مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر
فصل چهارم :تخلفات و مجازاتها
برای پرهیز از طوالنی شدن مطلب صرفا به مفاد فصل اول که شامل
 ۱۲ماده است اکتفا میشود و به دیگر فصلها در حد اختصار اشاراتی
خواهد شد.
فصل اول :تعاریف

ماده  -۱ازنظر این قانون مولف و مصنف و هنرمند «پدیدآورنده « و
به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید میآید  ،بدون در نظر
گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته
«اثر « اطالق میشود.
ماده  -۲اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است :
 -۱کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی
و ادبی و هنری
 -۲شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته و یا
ضبط یا نشر شده باشد
 -۳اثر ســمعی و بصری به منظور اجرا در صحنههای نمایش یا پرده
سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا
ضبط یا نشر شده باشد
 -۴اثرموسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد
 -۵نقاشی و تصیر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشتهها
و خطهای تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر بخشی که به هر ترتیب و
روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد
 -۶هرگونه پیکره (مجسمه )
 -۷اثرمعماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان
 - ۸اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد
 -۹اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی با صنعتی و نقشه قالی و گلیم
 -۱۰اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه ( فولکلور ) یا میراث فرهنگی
و هنرملی پدید آمده باشد
 -۱۱اثرفنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد
 -۱۲هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده
در این فصل پدید آمده باشد
«آیین نامه اجرایی ماده  ۲۱قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان
و هنرمندان مصوب سال »۱۳۵۰
این آیین نامه دارای  ۳فصل با عناویت زیر است:
فصل اول :مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر
فصل دوم :مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر
فصل سوم :مرجع ثبت و اقدام ثبتی
ماده  ۲۱قانون چنین است:
«پدید آورندگان میتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در
مرکزی که در وزارت فرهنگ و هنر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
یا تعیین نوع آثار آگهی مینماید به ثبت برسانند»
 -۲میرحسینی  ،سید حسن  ، ۱۳۸۴ ،مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی  ،تهران
 ،نشر میزان
 -۳ویژه نامــه روز جهانی مالکیت فکری  ،اردیبهشــت  ، ۱۳۹۷تهران  ،کمیته
ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

منابع

 -۱شفیعی شــکیب  ،مرتضی  ، ۱۳۸۱ ،حمایت از حق مولف  ،قوانین و مقررات
ملی و بین المللی  ،تهران
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سیمای صدا رد آهنییی بهار

محمدرضا ممتازواحد

و تحلیل نیز گسیل داشته است.
جریان گفتمانی سیما بینا (در
معانی پیدا و پنهان در
کشــف
ِ
ِ
اَشــکال گوناگون موســیقایی و فراموســیقایی) ما را به این نکته
تحلیل گفتمانی این جریان ،ریشه در گفتمان
رهنمون میسازد که
ِ
ً
موســیقی ایشــان در دو حوزه کامال متمایز «موسیقی کالسیک
ایرانی» و «گنجینه موســیقی نواحی» داشــته کــه البته ،تبلور و
درخشش آن در حوزه موسیقی نواحی بوده است.
سالهای سال پژوهش بانو سیما بینا نه به صرف گردآوری و
بازخوانی نواها و آواهای موسیقی نواحی که به جهت ایجاد فضای
گفتگو میان نواحی مختلف ایران به مدد موســیقی آنها و تلفیق
اقوام و سازهایشــان و هر چه بیشــتر رسانهای کردن این گفتمان
بوده اســت .ســیما بینا در کودکی با آغاز به کار هنری در «برنامه
کودک ِ» رادیو که در اســتودیو «گلهــا» و زیرنظر «داود پیرنیا»
تهیه میشــد و پس از آن با تداوم فعالیتهای هنریاش در سایر
برنامههای آن زمان ،موسیقی محلی را در کنار موسیقی کالسیک
ایرانی پیوســته تداوم بخشید ولی به هر حال در اجرای ماهرانهی
موسیقی محلی بارزتر عمل نمود.
خود میگوید« :در واقع بــه خاطر آهنگهای محلی من بود
که برنامــه «گلهای صحرایی» به مجموعــه برنامههای گلها
اضافه شد»( 1بینا ،1393 ،ماهنامه زنان امروز)؛ یعنی همانگونه که
شخصیت هنری شادروان «سیدجواد ذبیحی» منجر به شکلگیری
ذهن آفرینشگ ِر داود پیرنیا گردید،
ایدهی برنامه «برگ ســبز» در ِ
گویا آثار محلی بانو ســیما بینا نیز از عوامل پیدایش تفکر گلهای
صحرایی در اندیشــههای «گلهایی ِ» شادروان پیرنیا شد .پس در
جهت رســانهای کردن آثار موسیقی نواحی به همراه اقلیتی دیگر
اقدام نمود و از هیچ کوششی مضایقه نکرد.
هر چند که انقالب ســال  57و وقایع پس از آن ،در خصوص
فعالیتها و اقدامات موســیقی بانوان تأثیر بســزایی را ایفاء کرد
ولــی در خصوص اقلیتی از جمله خانم ســیما بینا که اتفاق ًا دارای
کارنامهای درخشــان و سوابق موجه و منزه هنری بود ،به یافتها
و شــناختهای بیشتری در خصوص جایگاه هنریاش انجامید به
گونهای که خود میگوید« :بعــد از انقالب ،جایگاه هنری خود را
بیشتر پیدا کردم»( .2بینا ،1393 ،روزنامه شرق)
ســفرهای پژوهشــی ســیما بینا به اقصی نقاط ایران جهت
گــردآوری و اجــرای ترانهها و آوازهای محلــی منجر به تدوین،
گردآوری ،نگارش و اجرای «مجموعه الالییهای مناطق مختلف
ایــران» گردید که حاصــل بیش از پانزده ســال تالش و تمرکز

در آستانهی بهار ،بر آن شدیم که از دو بانوی هنرمند موسیقی
یادی کنیم .هنرمندان محترم ،بانو سیما بینا و بانو سیما مافیها؛ که
اتفاقــ ًا زادرو ِز یکی قدری قبل از بهار و زادرو ِز دگری ،اندکی بعد از
بهار است .امید که بزودی ،حصا ِر خاموشی چهار دههی اخیر درهم
شکسته شود و بجای نوای مخالف ،آوای موافق بشنویم.
الالیی ،پاکترین و متعالیترین نغمات بشری
در خصوص بررســی و مطالعهی فرهنگهای موســیقایی از
منظــر اتنوموزیکولوژی با دو رویکرد مواجه هســتیم(emic :از
درون) و ( eticاز بیرون) .پژوهشگر ارجمند و هنرمن ِد پیشکسوت
بانو «سیما بینا» (متولد  14دی  -1323خوسف (از توابع بیرجند))
در طول سالها مطالعه ،پژوهش و اجرا در عرصه موسیقی نواحی،
نــگاه و رویکردی درونپردازانــه و درون فرهنگی ( )insiderرا
برگزیده و در خصوص بررســی و تحقیق فرهنگهای موســیقی
ملون «خراسان بزرگ»
نواحی مختلف از فرهنگ موسیقی متنوع و ِ
(که خود برخاســته از آن دیار اســت) گرفته تا فرهنگ موسیقی
مناطق دیگری چون «مازندران»« ،لرستان» و حتی «افغانستان»
(اوغانستان)؛ با سفر به مناطق مذکور و زندگی در میان مردمان آن
دیار ،به «شــناخت» و «یگانگی ِ» «زبان» و «موسیقی» با بومیان
آن مناطق رسیده است.
موســیقایی نغمهها
این رویکــرد فارغ از اهتمــام به مبانی
ِ
و آوازهــای مناطق ایران از منظر منطــق ملودیپردازی ،ریتم و
شکال
مترگزینی و درک و دریافت آن و مطالعات فرم شــناختی ،اَ ِ
فیدبک مطالعات
مهم فراموسیقایی خود را نیز حفظ کرده و نتایج و
ِ
ِ
و پژوهشها را از صِ رف دایرهی حســی و ادراکی به دایرهی تعقل
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مداومــش در خصوص این پــروژه و در حقیقت ثمرهی یک عمر
پژوهشی اوست.
فعالیتهای هنری و
ِ
امید اســت که این مجموعهی وزین و ارزشمند که برخاسته
از پاکترین و متعالیترین احساسات بشری که همانا حس مادر و
فرزندی اســت ،به زودی زود انتشار یافته و در دسترس عموم قرار
گیرد .این نکته را نیز فراموش نکنیم که «الالیی» نه تنها در ایران
که در سرتاســر گیتی ،یک نوای مادرانه و زنانه است؛ کما این که
در تیتراژ پایانی سریال «مختارنامه» نیز ،نمونهاش را با صدای بانو
«صدیقه بحرانی» شــنیدیم .لطف ًا اندکی واقعبینانهتر و منصفانهتر
بیاندیشیم و عمل نماییم!

ارائهی آرتیست به جامعه هنری و یا راوی صِ رف؟!
نوشــتار را با مقدمهای از «حسامالدین صحرایی» (آوازخوان،
آوازپژوه و آرشیودار موسیقی) که طی یادداشتی بهنگارنده مرحمت
نمود ،آغاز میکنیم « :بانو «ســیما مافیها» (متولد  28اردیبهشت
صاحب صدایی زیبا و پراحســاس و خاطرهســاز؛
 -1328تهران)
ِ
تربیتشــدهی مکتب مرتضی حنانه که در سالهای ابتدایی دهه
موسیقی بانوان میداد.
 ،50نوی ِد یک صدای ماندگار و جاودان را در
ِ
فعالیــت این صدا در دورهی زمانی کوتاهی – که منحصر [و البته ســنتی و ارکسترال آن) گرفته تا انواع سبکهای پاپیوالر موسیقی
ســپس محصور] شــد! – هر چند تنها به تولید یک آلبوم رسمی و بهویژه موســیقی فولکلور ،خوش مینشیند .بهعنوان نمونه در دو
(بهتنظیم اســماعیل واثقی) و چند موسیقی فیلم و اجرای زنده در اثر ایشان از جمله «از کفم رها» (از ساختههای عارف قزوینی و با
ارکســتر رادیو تلویزیون بهرهبری فرهــاد فخرالدینی و اجراهای تنظیم اســماعیل واثقی) و «موسم بهار» (بخشی از موسیقی متن
ایران آن فیلم ُپل بهآهنگسازی و تنظیم مرتضی حنانه) که از لحاظ جنس
رادیویی و تلویزیونی و همکاری با اساتید بزرگ موسیقی ِ
روزگار منجر گردید ،اما از خالقیت ذاتی و اســتعداد سرشار ایشان موســیقی و ســاختا ِر ملودیکال و ریتمیکال آثاری کام ً
ال متمایزی
(با نام هنری «مرجان» در ابتدا و سپس نام اصلی «سیما مافیها») هستند ،دو جلوهی متفاوتی از صدای خانم سیما مافیها بهمنصهی
گوش جان شــنید و با ادراکی
نمیتوان غافل شد که شــوربختانه ،در اوج شکوفایی و فعالیت و ظهور رســیده که فقط باید آن را با ِ
با حوادث بهوجود آمده و تحوالت ناشــی از آن سالها ،ناخواسته غیرقابل تعیُّن و تبیُّن بهنظاره و استماع نشست.
بهیک خاموشی و محاق  40ساله رفت»( .3صحرایی)1397 ،
حال در این خصوص بهغیر از ماهیت صوتی بانو سیما مافیها
صوتِ انسانی ،فارغ از رویکردهای موسیقایی و یا رویکردهای از لحــاظ مباحث کیفــی و کمی صدا ،بایســتی پرورشدهندگان
پرورشی صدای بانو سیما مافیها (و
مکتب آموزشــی و
فراموسیقایی معمول و جدای از مباحث آکوستیکال و فونولوژیکال این صدا و
ِ
ِ
ِ
که بایســتی توســط متخصصین خبرهی این حوزههــا تبیین و همچنین بانو ســیما بینا که شرحش گذشت) را نیز مدنظر قرار داد
تشــریح گردد ،اساس ًا انرژی و موجی القاءپذیر و انعطافپذیر است .و متألمانه بهمطالعه پرداخت که بیش از نیم قرن پیش ،اســتادان
درخصوص صدای بانو سیما مافیها از حیث مؤلفههای کیفی صوتی موســیقی چه هدف یا اهدافی را جهت اســتعدادیابی و پرورش و
آوازخوان مســتعد دنبال میکردند و
همچــون جنس و طنین ،رنــگ و تنالیته ،حالت و انعطاف و حس آموزش یک خواننده و یا یک
ِ
«راوی»
یک
ی
ه
ارائ
میان،
این
در
معلمان
آرمان آن
و حــال صدایی وی و همچنین از منظــر مؤلفههای کمی صوتی قطع ًا هدف و
ِ
ِ
اهداف آرتیستیک و آرتیستری را
نظیر حجم و قدرت ،ارتفاع و وسعت ،شدت و ضعف و بُرد صدایی صِ رف بهجامعه هنری نبوده بلکه،
ِ
بافت نیز مدنظر قرار میدادند .با آرزوی عافیت و ســامتی و طول عمر
او؛ نکتهی حایز اهمیت بهزعم راقم این ســطور ،تار و پود و ِ
نوستالژیک دوران
صدایی این بانوســت که از نادر صداهایی اســت که برای انواع و برای بانو سیما مافیها ،که صدا و آثارش فضای
ِ
اقســام ژانرهای موسیقایی از موسیقی کالسیک ایرانی (در اشکال پرخاطرهی نهچندان دور را تداعی میکند.
پینوشت:
 .1بینا ،سیما .1393 .آرزو دارم الالییهایم در ایران منتشر شود ،گفتوگو :سولماز نراقی .ماهنامه زنان امروز ،آذر ،شماره .6
 .2بینا ،سیما .1393 .هیچوقت از ایران مهاجرت نکردم ،گفتوگو :مرجان صائبی .روزنامه شرق /بازنشر از موسیقی ایرانیان ،آبان.
 .3صحرایی ،حســامالدین .1397 .یادداشت مرحمتی حسامالدین صحرایی (آوازخوان ،آوازپژوه و آرشیودار موسیقی) بهنگارنده (محمدرضا ممتازواحد) درخصوص
توضیحات تکمیلی در مورد بانو سیما مافیها ،امرداد.
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ن گاهی هب آاثر و احوال ارسالن ردگاهی

ارسالن ان مدا ر هس اتر

بهروز مبصری

می گوید قربان االن آن شــاگردان همه شان وزیر وکیل هستند،
شاید خوششــان نیاید که بنده نامشان را ببرم ،عذر می خواهم اما
قمر الملوک وزیری را می توانم نام ببرم که شاگرد من بوده است.
مرحوم ارســان درگاهی هم با قمر کار کــرده و صفحه پر کرده
اســت ،ارسالن درگاهی هم شــاگرد من بوده و دیگر نام کسی را
نمی برد( .مجله افق بینا بهمن  .)1380ارســان درگاهی کارمند
دولتی بوده و برادرش ســرتیپ محمد درگاهی رئیس شــهربانی
در آغــاز حکومت پهلوی اول بــوده ،از این رو در محافل هنری و
مجالس مهم حضوری مستمر داشته است.
زمانی که کمپانی های صفحه پر کنی در سال  1306به تهران
می آیند تا از هنرمندان موسیقی آثاری ضبط کنند .کمپانی پولیفون
که به ضبط موسیقی ایرانی معروف بوده آثاری از ارسالن درگاهی
را به ضبط می رساند .اولین اثر ضبط شده از تار ارسالن درگاهی با
آواز تاج اصفهانی همراه است با کمپانی پولیفون برچسب قرمز به
شماره کاتالوک  -1213در مایه بیات ترک .در این سری ضبط 17
اثر روی صفحه را با آواز تاج اصفهانی در دستگاه -ماهور -شور-
سه گاه -چهارگاه و دشتی و اصفهان به ضبط می رساند .در هنگام
ضبط نخستین اثر ارســان درگاهی  25ساله است و جالب آنکه
تاج اصفهانی هم اولین اثر خود را به ضبط می رســاند که  24ساله
می باشــد که دوستی این دو نفر تا آخر عمر ادامه می یابد .ارسالن
درگاهی با محافل هنرمندان اصفهان آشنایی کامل داشته است و
حضور مستمر وی در منزل استاد کسایی و ضبط آثار خصوصی به
روی نوار ریل از یادگارهای با ارزش موســیقی ایرانی است.نوبت
دوم ضبط آثار ارســان درگاهی همکاری با قمر الملوک وزیری
اســت که با همان کمپانی پولیفون با برچسب قرمز است .در سال
( 1306ش) که  30اثر یا  15صفحه گرامافون را با تار می نوازد که
تصانیف معروف – بهار اســت و هنگام گشت – تصنیف چهارگاه
هزار دستان – تصنیف افشاری بهار امید – و تصنیف شور نرگس
مســت – و قصیده معروف ایرج میرزا عاشقی محنت بسیار کشید
و تصانیفی دیگر را به ضبط می رســاند .وقتی کار ریل گذاری راه

ارســان درگاهی در خانواده ای هنردوســت سال  1281در
تهران به دنیا آمد .روح اهلل خالقی در کتاب سرگذشــت موســیقی
می نویســد درگاهی از کودکی به ساز عالقه داشت و نزد خود سه
تار میزد و مدرسه کمال الملک هم می رفت و نقاشی می کرد .بیش
از  15سال نداشت که به کالس درویش خان رفت و شاگرد او شد.
ارســان درگاهی به تدریج تار را کنار گذاشت و به سه تار عالقه
مند شــد؛ مخصوص ًا به سه تارهای پوستی که صدای یشتری دارد
زیادتر وابستگی یافت .درگاهی یکی از نوازندگان با سلیقه سه تار
است که دســت همه کس به دامانش نمیرسد ،اما دوستان بسیار
دارد که اهل ذوق و دوســتدار هنر و شیفته سازش میباشند .از آن
کســانی است که سعی دارد شخصیت اجتماعی خود را نگه دارد و
ذوق موســیقی لطمه ای به شغل اداریش نزند و در ادامه می نویسد
وزیر وکیل و امیر بســیارند اما ارسالن یکیست( .جلد  1ص 444
درگذشــت موســیقی) .اما در مصاحبه ای که ســرگرد علی مبشر
نوازنده ویلن در ســال  1355ش با مرتضی خان نی داود داشــته،
وقتی از ایشــان سوال می شود که چه کسانی شاگرد شما بوده اند
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آهن در شــمال ایران به پایان می رسد و پروژه بزرگ پل ورسک
که به وســیله شرکت کمساک از کشــور دانمارک انجام می یابد
جهت افتتاح پل ورســک کنسرتی داده می شود که در اوایل سال
(1306ش) است که فیلمبرداری کاملی از آن برداشته می شود که
در آن فیلم حبیب ســماعی سنتور می نوازد و ارسالن درگاهی سه
تار به دســت دارد و در صحنه ای دیگر تنبــک می نوازد که البته
روی فیلم صداگذاری شــده اســت .اصل این فیلم در اداره اسناد
موجود است و زمان آن حدود  45دقیقه است .این فیلم را می توان
قدیمی ترین فیلم موســیقی ایرانی دانست که البته صامت است.
در سال  -1306ســال پرکاری برای ارسالن درگاهی بوده است.
از این تاریخ به بعد ارســان درگاهی دیگر به ضبط آثار خود اقدام
نمی کند و روی به سه تار نوازی می کند .همچنین استفاده از سه
تارهای پوســتی را آغاز کرده که در اواخر دهه ســی و چهل آثار
زیبایی از این نوع ســه تار نوازی به ضبط رسیده است که در واقع
اولین ضبط های ســه تار نوازی پوســتی از آثار ایشان است که به

روی نوار ریل ضبط شــده و در دستگاه شــور با نی استاد کسایی
اســت .همچنین اجرای چهار مضراب ماهــور از درویش خان که
اســتاد صبا آنرا مدون کرده است و بنام چهار مضراب صبا معروف
است به ضبط رســیده که قدری متفاوت است که سلیقه شخصی
ارسالن درگاهی را گوشزد می کند .شیوه مضراب نوازی ایشان در
سه تار متکی به شیوه قدما می باشد بطوریکه می توان مضراب های
چپ و راســت را شــمرد که در حیطه فرهنگ اصیل قرار گرفته و
در تداوم تاریخی اســت .ارســان درگاهی در منزلی در شمیران
نزدیک میدان تجریش زندگی می کــرد که منزلی بود با معماری
دوره قاجاریه .از آثار خصوصی ضبط شــده از سه تار نوازی ایشان
در آرشیو برخی هنرمندان موجود است.
ارســان درگاهی در نهم مردادماه هزار و سیصد و پنجاه و
یک در ســن هفتاد ســالگی فوت و در قطعه  3بهشت زهرا دفن
گردید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

منبع و مآخذ:

کتاب سرگذشت موسیقی روح اهلل خالقی
جزوات صفحه سنگی شماره  4و 16
گذر از آرشیوهای خصوصی
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دستورسازنویسی،ازدیدگاهاهیکلیاتمطالعهیموردی
ن گاهی هب کتاب شورانگیز نوشته ی رامین صفایی

آیا تالیف کتابی برای آموزش شیوهی نوازندگی یک ساز ،فقط حاوی
دستورالعملهایی در مورد شیوهی نوازندگی یک ساز است؟! هر اندازه هم
که این پرسش در نگاه اول نامتعارف یا حتی مضحک به نظر برسد ،اما
به واقع پاسخ پرسش باال منفی است؛ یک کتاب آموزش نوازندگی ،یک
کتاب آموزش نوازندگی است به عالوهی چیزهای مهم دیگر.
گشــودن باب بحث و گفتگو از ایــن "چیزهای مهم دیگر" به
خصوص از آن بابت حائز اهمیت است که در سالهای اخیر ،اهتمام به
انتشار چنین کتابهایی از استقبال فزایندهای برخوردار بوده است .در
دو ساالنهی کتاب سال  95خانهی موسیقی ،عنوان ،و در دوساالنهی
سال ،97عنوان ،با رویکرد آموزشی به دبیرخانه ارسال شده بود که در
میان این مجموعهی نسبتا چشمگیر ،تعداد قابلتوجهی عبارت بودند از
دستور نوازندگیهای گوناگون .این آثار بر مبنای رویکردهای متنوعی
پدید آمدهاند؛ در یک نگاه اجمالی رویکردهای زیر را به وضوح میتوان
از هم تشخیص داد:
 رویکرد آموزشی-فنی رویکرد پژوهشی رویکرد انباشت کارگانی( رپرتواریک) رویکرد ثبت و مستندسازی تاریخی رویکرد انتقال فرهنگ یک ساز به ساز دیگر رویکرد اقتصادی از راه جذب مخاطب؛ نتنویسی آثار همهپسندبرای یک ساز خاص.
پیش از گســترش موضوع در جزییات بیشــتر ،به یک مولفهی
قابلتامل دیگر هم باید توجه داشــت :اگر در گذشتهی نه چندان دور
حتی ،تالیف یک کتاب شیوهی نوازندگی تنها در ید قدرت استادان معتبر
یا حتی مرجع آن ساز قرار داشت ،در حال حاضر به خاطر گسترش افقی
موســیقی در جامعه ،هنرمندان و هنرآموزان جوان فراوانی پا به این
عرصه مینهند و به فراخور اندوختههای هنری یا برد اجتماعی خود،
به انتشار کتب آموزش نوازندگی مبادرت می کنند .عالوه بر این ،کم
نیست مواردی که هنرآموزی به مقولهی انتشار کتاب دستور نوازندگی،
به چشــم سکوی پرشی برای ارتقاء منزلت و اعتبار هنری-اجتماعی
خود مینگرد .سهولت خیره کنندهی نتنویسی رایانهای و به تبع آن
کاهش هزینهی تولید چنین کتابهایی ،موجب میشود که ناشران
هم در مجموع به این حوزه بیرغبت نباشــند؛ به خصوص از آن رو
کــه خود مولف عمال بخش مهمی از کار فروش کتاب را با توزیع آن
درمیان هنرجویانش به عهده میگیرد.
بر بستر چنین ویژگیهای عامی اکنون همهجانبهتر میتوان به
نوازندگی
پرسش اولیهی این یادداشــت پاسخ داد؛ یک کتاب دستور
ِ
کارآمد ،روشهایی برای آموزش نوازندگی ساز است به عالوهی:

*محمدرضا فیاض

 -1وجه پداگوژیک
در ســطح جهانی ،در فاصله دو جنگ جهانی و به خصوص بعد
از جنگ جهانی دوم ،وقتی شــالودههای نظام دنیای جدید پی افکنده
میشد ،صاحب نظران ومتخصصین حوزهی فرهنگ و آموزش ،متوجه
این مهم شــدند که آموزش تنها زمانی موثر خواهد افتاد که با وجوه
تربیتی و پرورشی همراه باشد .در راستای همین دریافت نوین بوده که
در ایران هم در  1317نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ ،و در 1343
از وزارت فرهنگ به وزارت آموزش و پرورش تغییر یافت.
آمــوزش نوازندگی نیز مانند هر آموزش دیگــری ناگزیر از آن
اســت که به پرورش هنرجو هم ،چه به لحاظ تکنیکی ،چه به لحاظ
ذهنی و چه به لحاظ زیباییشناسی-تاریخی ،نظر داشته باشد .بر بنیاد
چنین رویکردهایی بوده که متدهای آموزش موسیقی کالسیک هم
در دهههای اخیر زیر و رو شــده اســت .نام بردن از روشهایی مانند
سوزوکی و جان تامپســون در اینجا صرفا از آن رو است که در ایران
روشهایی شناختهشده و جاافتاده هستند ،وگرنه در واقعیت امر ،در هر
کشور ،هر چند سال ،به فراخور نیازها و ضرورتها  ،متدهای جدیدی
تدوین و ارائه میشود .نکته حائز اهمیت آن است که این متدها ،کارایی
متدهای کالســیکی نظیر ُل ویلن ،ریمالی ،فلش ،کایزر وغیره برای
ویلــن ،یا چرنی و هانون و ...برای پیانو را منســوخ نکردهاند ،بلکه به
سطوح دورتر و باالتری از مراحل پیشرفت هنرجو راندهاند.
یک نکتهی بااهمیت در این راستا ،توجه نخستین دستورنویسان
ایرانی به وجه پداگوژیک آثارشان بوده است .چه کتابهای وزیری و
چه تالیفات خالقی برای تار و ســهتار و ویلن ،از وجه تربیتی پررنگی
برخوردارنــد .این آثار به فراخور خود ،حاوی بســیاری هســتههای
فکری تجدد پس از مشروطه  اند :قرائتی که حاوی عناصری از قبیل
میهندوستی ،سختکوشی ،عشق به طبیعت ،دلبستگی به فرهنگ ملی
و غیره اســت .اگرچه یک فاصلهی تقریبا صدساله سبب میشود که
برخی از این وجوه پداگوژیک برای مخاطب امروزی نامانوس به نظر
برســد ،اما این موضوع در درســتی رویکرد کلی آنان ،آموزش توام با
پرورش ،خللی وارد نمی کند.
عواملی که زمانهی ما را از روزگار وزیری و خالقی متمایز می کند،
پرشمار اســت .کاهش سن آغاز یادگیری موســیقی از حدود دوازده
سالگی به سه-چهار ســالگی حتی ،تنها یکی از این مولفهها است.
در سالهای اخیر مولفین متعددی کوشیدهاند متدهایی برای آموزش
سازهای موسیقی ایرانی تدوین و تالیف کنند .آثار لیال حکیمالهی برای
تنبک ،الهه رستمی برای سنتور ،شــیما شاهمحمدی برای کمانچه،
انوش جهانشاهی برای تار و سهتار ،نمونههایی هستند که من با آنها
برخورد داشتهام ،اما به احتمال زیاد شمار چنین رده آثاری گستردهتر از
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این تعداد است.
بدیهی اســت کــه رعایت وجه
پداگوژیک یک کتاب دستور نوازندگی
به مقولهی کتاب کودک محدود نیست؛
اگرچه نباید این مهم را از نظر دور داشت
که به لحاظ ویژگیهای موسیقی ،یک
کتاب خوش-فکرانهی آموزش موســیقی
به کودک ،حتمــا میتواند بــرای آموزش به
بزرگســاالن نیز به کار گرفته شود .اما به هر روی،
هر کودکی به ســرعت رشد می کند و هر مبتدی
یا نوراهی میتواند به ســطوح باالتری برســد .در
واقع شــاید جز مراحل پیشرفته و عالی نوازندگی،
تمام دیگر مراحل نیز ،به فراخور با موضوع رعایت
جنبههای پرورشــی ســر و کار دارنــد .یک متد
نوازندگی تنها زمانی میتواند کارآمد باشد که مولف
در کلیت اثر این مالحظات را در نظر داشته باشد:
 به چه هدفی مینویسد خطاب به چه کسی مینویسد مخاطب او در چه زمان و مکانی به سر میبرد تصوری عمومی از انگیزههای مخاطبین داشته باشد و در اینراستا برای آنها شوقآفرین باشد.
چنانچه مولف کتاب دســتور نوازندگــی چنین کلینگریهایی
را به صورت پیشــینی مطمح نظر قرار دهد ،و به عالوه از شــناخت
کافی و تســلط بر ویژگیهای فنی ،تاریخی و زیباییشناسانهی ساز
خود برخوردار باشد ،تولد دستوری منسجم را میتوان منتظر بود .یک
دستور ساز منسجم یقینا از این ویژگیها برخوردار خواهد بود:
 به رشد موزون فنی ،ذهنی  ،زیباییشناسانه و تاریخی هنرجومیپردازد
 از آوار کردن اطالعات در هر درس میپرهیزد و هر درس را بهطرح یکیدو نکته تازه اختصاص میدهد
 میان درسها رابطهی انداموارگی برخوردار اســت؛ هر درسجدید در عین حال مروری بر داشتههای پیشین نیز هست.

سازها از تجلیات بااهمیت یک فرهنگ در طول تاریخش هستند
و از صبغهی هویتی نیرومندی برخوردارند .تالیف هر دستور ساز تازهای،
مستلزم آن است که نویســنده هم با این تاریخ آشنایی کافی داشته
باشد ،و هم بر ادبیات مکتوب آن ساز -متدهایی که پیش از او نوشته
شده -مسلط باشد.
یک جنبهی دیگر وجه اجتماعی دســتور سازها ،هنگامی آشکار
میشود که به پویایی خود موسیقی در جامعه توجه داشته باشیم؛ این
پویایــی به صورت اجتنابناپذیری هم محتواهای موســیقایی و هم
شیوههای نوازندگی را تحتتاثیر قرار میدهد .این موضوع در جوامعی
نظیر ایران که از پویایی بسیار زیادی برخوردارند و تغییرات فرهنگی،
از جمله در حوزهی موسیقی ،گاه شتاب سرگیجهآوری پیدا می کنند،
موقعیت دشــواری را برای مولفین دستور سازها به وجود میآورد .در
کلیترین حالت و در منتهیالیه مواجههها ،دو رویکرد متمایز را میتوان
برجسته کرد :رویکرد ارادهگرا و رویکرد انفعالی.
رویکــرد ارادهگرا ،بی اعتنا به آنچه در واقعیت میگذرد ،در صدد
صیانت صد درصدی میراث تاریخی دستور مینویسد؛ رویکرد انفعالی
اما درست برعکس ،تسلیم ذائقهی روز میشود و از تالش برای حفظ
پیوستگی تاریخی دست میشوید .به برداشت من ،در اینجا هم مانند
هرآنچه به حوزهی عمومی مربوط میشود ،مناسبترین راهحل عبارت
اســت از یافتن نقطهی تعادل میان ایــن دو قطب .از یک طرف حد
موجهی از انعطافپذیری در مقابل دگرگونیها ،و از طرف دیگر پرهیز
از وادادگی فرهنگی و تن دادن به عوامزدگی .واقعیت آن است که در
حد موضوع نظری بیش از این چیزی نمیتوان گفت؛ نقطهی تعادل را
همیشه باید در کنش واقعی جست.

-2وجه اجتماعی
در نگاه اول چنین به نظر میرسد که تالیف یک کتاب دستور ساز
موضوعی اســت شخصی که صرفا به نیت مولف بازمیگردد .اگرچه
البته هیچکس نمیتواند مانع انتشار دستور سازی شود که بر مبنای
چنین رویکردی تالیف شده ،اما در واقع امر چنین تصوری از یک کتاب
دســتور ساز ،نادرست است؛ دستور سازها به اقتضای موضوع خود به
حوزهی عمومی تعلق دارند .یک تمثیل میتواند موضوع را روشنتر
کند :هر شــاعری به اقتضای دریافت خود از زبان و زیســت-جهان
شخصی خود ،میتواند به شیوهی شخصی خود زبان را به کار گیرد و
شعر بسراید و از این راه ،منتظر خوانندگانی کمشمار یا پرشمار باشد.
اما تدوین کتاب گرامر یک زبان موضوعی نیست که صرفا از ذائقهی
فردی نویسنده نشــات بگیرد؛ دســتور زبان یک زبان ،به جامعهی
تاریخمند تعلق دارد و نه به فرد.
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نگاهی به کتاب شورانگیز
اثر رامین صفایی ،نوازنده و مدرس شاخص سنتور با عنوان دقیق
"آشنایی مقدماتی با دســتگاههای موسیقی ایرانی" ،به برداشت من
الگوی موفقی اســت از پیدا کردن راهحل عملی برای قرار گرفتن در
نقطهی تعادل؛ توازنی احترامبرانگیز میان وجوه پداگوژیک و اجتماعی
سنتور و موسیقی ایرانی در دههی نود.
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پیش از مرور علل موفقیت صفایی در این کتاب آموزش سنتور،
به جا است در ابتدا به دشواریهای او اشاره داشته باشیم :صفایی برای
سنتور کتاب نوشته ،سازی که جاودانیاد ،فرامرز پایور از نقطهی صفر
تا صد آن را ریلگذاری کرده اســت .در واقع پایور تنها استاد موسیقی
ایرانی است که موفق شده به شکلی فوقالعاده نظاممند ،منسجم وصد
درصدی ،نقشــهی راه ویرتوئز یک ســاز ایرانی شدن را ترسیم کند.
همین اشــاره کافی است نشــان دهد که صفایی ،که خود سالهای
طوالنی شاگرد استاد بوده ،قدم در چه راه صعبی نهاده است.
در خط ســیر تدوین کتابهای آموزش سنتور ،غالبا از نظر دور
میماند که خود پایور نیز تا چه اندازه به بهینهســازی و به روزکردن
آثار خود باور داشت و در این راستا عمل می کرد .وقتی نخستین چاپ
دســتور سنتور او در  ،1341پنجاه و هفت سال پیش منتشر شد ،خود

کتاب پایــور :او به تربیت یک نوازنده تمامعیار فکر می کند و در این
راســتا هنرجو را مدام با صعوبتهای فنی مواجه می کند ،در حالی که
یک مولفهی دوران کنونی ،گسترش فرهنگ عمومی موسیقی است؛
شــمار گستردهی مخاطبانی که لزوما از موسیقی ،توقع ویرتوئز شدن
ندارند ،اما میخواهند درست و زیبا بنوازند .اولین وجه موفقیت رامین
صفایی در شورانگیز ،هدفگذاری درست و ایستادن در نقطهی تعادل
اســت :تدوین کتابی که هم برای مخاطب حوزهی عمومی موسیقی
کارآمد باشد ،و هم بتواند مسیر او را تا سطوح عالی نوازندگی ،هموارتر
کند.
این اولین ارزش شورانگیز ،هدفگذاری درست و شناخت روشن
از مخاطب ،آخرین آن نیســت .کتاب صفایــی از ارزش پداگوژیک
قابلتوجهی برخوردار است :تقریبا هیچ کدام از دروس کتاب ،اضافهبار
ندارند و صرفا با پیش کشــیدن یکی دو نکتهی تازه ،به هنرجو یاری
می کننــد که از فرصت تمرین و تامل کافی برخوردار باشــد .دروس
کتاب عمدتا نظاممند و از ســاده به پیچیده تدوین شدهاند .به عالوه،
توضیحات کوتاه اما خوشبیان هر درس به هنرجو کمک می کنند که
نسبت به آنچه مینوازند ،شناخت نظری ،زیباییشناسانه و تاریخی نیز
پیدا کند .با اطمینان میتوان گفت که شورانگیز صفایی تصویر موجز
اما رسا و درستی از دستگاه در اختیار هنرجو قرار میدهد.
یکی دیگر از ارزشهای کتاب صفایی ،دمکراتیسم متواضعانهای
اســت که در تمام صفحات کتاب موج میزنــد .آوازهای موجز اما
دقیق کتاب همه از ردیفهای معتبر موســیقی ایرانی اخذ شدهاند:
میرزاعبداهلل ،دوامی ،صبا ،پایور .با آن که نوشتن یک آواز چهارخطی
برای نوازندهی توانایی چون صفایی کار ســادهای میبایست باشد،
او ترجیــح داده مســیر تعهد به میراث تاریخــی را طی کند .با این
حال نکتهی ارزنده آن اســت که همهی این آوازها در تمام سادگی
خود ،با مضرابهای صبا و پایور همخوانی دارند .درج پیشدرآمدها،
چهارمضرابها و رنگهایی از نوازندگان متاخرتر سنتور ،از شفیعیان
و مشــکاتیان گرفته تا جواد بطحایی ،که باز البته همه با شاکلهی
کلی مکتب پایور هماهنگ شدهاند ،تنوع سبکشناسی دلنشینی به
کتاب داده اســت .بر همین ســیاق ،انطباق آثار استادان تار و ویلن،
از رکنالدین مختاری تا جلیل شــهناز ،و از رضا محجوبی تا مجید
درخشانی ،با مضرابگذاری کالسیک سنتورنوازی ،موضوع چندان
سادهای نیست.
صفایــی در تداوم نگاه متواضعانــه و دمکراتیک خود ،عمدهی
تصنیفهای کتاب را از اســتادان مکتب گلها اخذ کرده است؛ آثاری
که به دالیل متعدد از خاطرات مشترک قومی ایرانیان شدهاند .آگرچه
ممکن است در نگاهی سختگیرانه ،میان برخی از از این آثار و فرهنگ
موسیقی کالسیک ایرانی ،نوعی زاویه قابل مشاهده باشد ،اما رویکرد
نتنگاری صفایی چنان بوده که با برجستهسازی رفتارهای ُمدال این
تصانیف ،در عمل تنافر سبکشناسی این تصنیفها و دیگر بخشهای
کتاب از میان رفته است.
شورانگیز ،آشنایی مقدماتی با دستگاههای موسیقی ایرانی ،کتابی
سهل و ممتنع است .ظاهر موضوع به گردآوری میماند ،ولی در عمق
آن میتوان انسجام فکری یک معلم مسئول و آشنا به زیروبم کار را
مشاهده کرد.

کتاب صفایی از ارزش پداگوژیک
قابلتوجهی برخوردار اســت:
تقریبــا هیچکــدام از دروس
کتاب ،اضافهبــار ندارند و صرفا
بــا پیش کشــیدن یکــی دو
نکتــهی تازه ،بــه هنرجو یاری
میکنند کــه از فرصت تمرین
و تامــل کافی برخوردار باشــد
او در مقدمه اشــاره بر این حقیقت داشــت که دستور سنتور مدخلی
است بر ردیفهای استادش ابوالحسن صبا .با آن که دستور سنتور به
صورت بســیار نظاممندی تمام مضرابهای اولیه و بنیادی سنتور را
دربرمیگرفت ،اما پایور در فرایند آموزش متوجه شد که با پایان دستور
سنتور مشکل بتوان هنرجویی یافت که بتواند در ردیف صبا پنجه در
پنجه درافکند .از این رو نوزده ســال بعد ،یعنی در  ،1360متممی بر
کتاب افزود که دربردارندهی مجموعه اتودهایی برای افزایش توانایی
تکنیکی هنرجو بود .اما استاد فقید در این نقطه نیز متوقف نشد؛ هفت
ســال بعد ،در 1367نخستین چاپ اثر سترگ "ردیف ابتدایی سنتور"
را منتشر ساخت که به دالیل نیمه-روشن-نیمهمبهم ،در چاپهای
بعدی به "دورهی ابتدایی سنتور" تغییر نام داد .به این ترتیب این کتاب
بسیار ارزنده خود مقدمهای شد برای آغاز یادگیری ردیف صبا .تحول
آموزش ســنتور در خالل هفت دهه خیره کننده است :اگر هفتاد سال
پیش ،شیوهی مکتوب آموزش ســنتور که فارغ از جزوهی ارزندهی
حسین صبا  ،با ردیف سهگاه ابوالحسن صبا آغاز میشد ،امروزه اموزش
ردیف صبا در عمل در حوالی سالهای پنجم-ششم دورهی آموزشی
قرار دارد.
بیست ســال پس از انتشار شیوهی سنتورنوازی پشنگ کامکار،
هنوز خالیی میان دورهی آشنایی اولیه با سنتور و آغاز ردیف ابتدایی
پایور وجود داشت .این خالء از یک رو معلول تغییرات بسسیار عمیق
فرهنگ موسیقایی جامعه ایران است ،و از یک سو معلول خود سرشت
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اتنوموزیکولوژی،
مفهوم سبک و پرابلماتیک سبکشناسی
اهمیت
ِ
2
در پژوهشهای تاریخ معاصر موسیقی در ایران

بررسی سبک در موســیقی ایرانی پرداخته باشند ،مواجه هستیم.4
دالیل متعددی دارد که برخاسته از
گمان نگارنده
این مســئله به
ِ
ِ
رویکردهای انتقادی ـ موسیقی شناســانه،
تفوق
ِ
عللــی چون عد ِم ِ
بودن رشته ای
نونهال
همچنین
و
گرا
هویت
سیطره ی خوانش های
ِ
است که به چنین بررسی هایی می پردازد.
دالیل ذکر شده و همچنین پیشــینه ی آنها در بست ِر
بررســی
ِ
ِ
تاریخ تحوالتِ موسیقی در ایران خود نیازمن ِد پژوهش های دیگری
ِ
است .ا ّما این نوشتار قصد دارد تا تأملی اجمالی در رابطه با مقوله ی
سبک در رشته ی اتنوموزیکولوژی در بست ِر ایران داشته باشد .الزم
توضیح مبسوطِ این امر ـ که دارای وجو ِه متعددی
به توضیح است
ِ
طرح مباحث متعدد و گفتگوهای
است ـ نیازمن ِد بررسی ِ
های ژرفِ ،
شناخت شناسانه است .از این رو ،نوشتا ِر حاضر صرف ًا درآمدی است
طرح مسئله در این حوزه.
بر اهمیت و ِ
چند سالی است که رشته ی اتنوموزیکولوژی (موسیقی شناسی)
تأسیس آن
در دانشگاه های ایران به طو ِر رسمی آغاز به کار کرده و
ِ
پژوهش موســیقی در ایران است.
نویدبخش تحوالتی در حوزه ی
ِ
ِ
گذاری این رشــته در نها ِد دانشــگاه ،به نظر می رسد با رون ِد
با پایه
ِ
روبه رشدی از پژوهش های انتقادی و دانشگاهی مواجه هستیم که
بررسی جنبه هایی از موسیقی
هر یک به فراخو ِر مســئله ی خود به
ِ
تأسیس
از
پیش
تا
اگرچه
پردازند.
و یا حیاتِ موسیقایی در ایران می
ِ
های ارزشمندی در رابطه با موسیقی انجام
این رشــته نیز پژوهش ِ
انباشــت دانش در حوزه ی
شــده ،ا ّما ظهو ِر این رشــته در ایران
ِ
پژوهش های موسیقایی را تسریع می کند.
علیرغم این موضوع ،مهمترین دغدغه این است که آیا اساس ًا
ِ
مفاهیم
طرح مفهو ِم ســبک ،بــه مثابه یکی از
می توان به
ِ
ِ
امکان ِ
پایــه ای در اتنوموزیکولوژی در ایران اندیشــید؟ و اگر پاســخ به
این پرســش مثبت است ،با این مســئله مواجه هستیم که چگونه
مفهومی چون ســبک و یا مطالعاتِ سبک شناسانه را می توان در
اتنوموزیکولــوژی مطرح کرد و در نتیجــه به وجو ِه متعد ِد آن ،هم
ســطح مطالعاتِ مصداقی پرداخت؟
ســطح مفهومی و هم در
در
ِ
ِ
نظری این
این دغدغه از آن رو حائز اهمیت اســت که بنیان های
ِ

مفهو ِم سبک و بررسی های سبک شناسانه از مهمترین مفاهیم
در حوزه ها ی موسیقی شناســی به شمار می روند .در بست ِر موسیقی
مفاهیــم این حوزه فراوان مور ِد
غــرب این مفهوم نیز مانن ِد دیگر
ِ
بررسی و کنکاش قرار گرفته و عالوه بر آن ،آثا ِر ارزشمندی نیز در
اهمیت مفهو ِم
علیرغم
این رابطه به رشــته ی تحریر درآمده است.
ِ
ِ
مفاهیم پایه ای موسیقی شناســی ،آثاری
عنوان یکی از
ســبک به
ِ
ِ
موسیقایی
با
رابطه
در
سبک
م
مفهو
جامع
بررســی
که به
تحوالتِ
ِ
ِ
ِ
ایران معاصر پرداخته باشند ،بسیار اندک اند .همان طور که در موار ِد
ِ
3
ام
کرده
اشــاره
دیگری
گذشــت صدواندی سال از آغا ِز
د
وجو
با
،
ِ
ِ
صنعــت ضبط در ایران ،کماکان با تعدا ِد اندکی از مطالعاتِی که به
ِ
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رشته در غرب به طور ســنتی به گونه ای خاص تبیین شده است.
به نظر می رسد در غرب اساس ًا اتنوموزیکولوژی به طور سنتی کمتر
مسائل مجر ِد موسیقی شناسی درگیر بوده
با مقوالتی چون سبک و
ِ
پارادایم موســیقی در فرهنگ نام برده
ذیل
اســت .5آنچه از آن ِ
ِ
مســائل این حوزه است .بنابراین،
می شــود ،یکی از بنیادی ترین
ِ
به طور ســنتی رشــته ی اتنوموزیکولوژی عمدت ًا درگی ِر با مقوالتی
بوده که به نوعی با مسئله ی فرهنگ و بستر در ارتباط بوده اند.
غــرب به طو ِر
مفاهیم مجر ِد موسیقی شناســانه در
بررســی
ِ
ِ
ِ
ادبیات
ســنتی در حوزه ی موسیقی شناسی قرار داشــته است .در
ِ
تعاریف متعددی از مفهو ِم سبک ارائه شده
موسیقی شناسی غرب،
ِ

نقش فرهنگ و جنســیت در موســیقی پرداخته اند ،مواجه
چــون ِ
ً
هستیم .مشخصا رویکر ِد نوموسیقی شناسی در این دسته قرار دارد.
شناســی متأخر
گرایش موسیقی
بنابراین ،در غرب نیز بخشــی از
ِ
ِ
به سمت وســوی بررسی هایی از ام ِر موســیقایی حرکت کرده که
نقش اساسی ایفا می کنند.
مؤلفه های بســتر و فرهنگ نیز در آن ِ
گرایش موسیقی شناســانه و
حــال حاضر نیز در غــرب هم با
در
ِ
ِ
مسائل
سبک شناسانه ی صرف مواجه هستیم و هم با گرایشی که
ِ
ســبک و ام ِر موســیقایی را در ارتباط با مؤلفه هــای فرهنگی و
اجتماعی مور ِد کنکاش قرار می دهد.
مطالب ذکر شــده ،نگارنده بر این عقیده است که
اســاس
بر
ِ
ِ
پژوهشی رشته ی
پرابلماتیک
عنوان
به
توان
می
را
سبک
ی
مسئله
ِ
ِ
ِ
ایران معاصر به گونه ای طرح کرد که ـ بنا بر
اتنوموزیکولــوژی در ِ
زوایــای متعددی را دربرگیرد.
ضرورت های موار ِد مور ِد مطالعه ـ
ِ
حال حاضر در ایران اتنوموزیکولوژی تنها رشــته ای اســت که
در ِ
به کنکاش و پژوهش در رابطه با ام ِر موســیقایی می پردازد .اگرچه
به طور سنتی در غرب مسائل رشته ی اتنوموزیکولوژی به گونه ای
نیازهای
دیگر تعریف شده ،ا ّما به هر صورت می توان بنا بر فراخو ِر
ِ
مصادیق آن را
موسیقایی در ایران ،با مطالعاتِ متعدد ،این مفهوم و
ِ
ِ
مفاهیم این حوزه در ایران مطرح کرد.
مهمترین
از
یکی
عنوان
به
ِ
ِ
حال حاضر گرایش های متعددی که برخاســته از رویکردهای
در ِ
مطالعات فرهنگی ،مطالعاتِ تاریخی و همچنین
انسان شناســانه،
ِ
کانون این رشته در
گرایش های تجزیه وتحلیل و آنالیز هستند ،در
ِ
ســبب غنای این حوزه شده و احتما ًال
ایران قرار دارند؛ امری که
ِ
انباشت دانش در این رشته می تواند به
در ســال های آتی و با رون ِد
ِ
ترسیم دورنماها و یا حوزه های مستقلی منجر شود.
ِ
مسئله ی سبک شناسی ـ که به هر روی یکی از زیرشاخه های
گرایش آنالیز و تجزیه وتحلیل به شــمار مــی رود ـ را باید یکی از
ِ
اتنوموزیکولوژی در ایران تلقی کرد و از این
هــای
مهمترین حوزه
ِ
ِ
نقش اتنوموزیکولوژی در این راستا می تواند بس مثبت
رو رسالت و ِ
اهمیت این مفهوم در اتنوموزیکولوژی از چند
و درخو ِر تأمل باشد.
ِ
دالیل این اهمیت را می توان به
جهت ســخت حائز اهمیت است.
ِ
اختصــار چنین بیان کرد )1( :برخور ِد گزینشــی و هویت گرایانه با
تاریخ ضبطِ موســیقی در ایران و آثا ِر مضبوط؛ ( )2کمبو ِد
مبحث
ِ
ِ
ترسیم
بررسی های موسیقی شناسانه ـ سبک شناسانه؛ ( )3ضرورتِ
ِ
ویژگی های سبک-شناسانه ی دوره های ضبط و تحوالتِ آن؛ ()4
ضرورتِ مفهوم ســازی در ارتباطِ با سبک و تبلو ِر آن در دوره های
متعد ِد ضبط در بست ِر موسیقی ایرانی.
در همین راستا ،به گمان نگارنده می توان رویکردهای متعددی
نسبت به مقوله ی سبک در حوزه ی اتنوموزیکولوژی در بست ِر ایران
اتخاذ کرد که دربرگیرنده ی نگرش های متنوعی نسبت به مفهو ِم
شناسی غربی
سبک است .همان طور که پیشتر اشاره شد ،موسیقی
ِ

مسئلهی سبکشناسی ـ که به هر
گرایش
روی یکی از زیرشاخههای
ِ
آنالیــز و تجزیهوتحلیل بهشــمار
مــیرود ـ را باید یکی از مهمترین
اتنوموزیکولــوژی در
هــای
حوزه
ِ
ِ
ایــران تلقــی کــرد و از این رو
نقش اتنوموزیکولوژی
رســالت و
ِ
در ایــن راســتا میتوانــد بس
مثبــت و درخــو ِر تأمل باشــد
گرایش موسیقی شناسانه ی مجرد داشته و یا بر
که اساس ًا ریشه در
ِ
مدخل سبک در
اساس دوره بندی های تاریخی شکل گرفته است.
ِ
ِ
دال بر کلیه ی
واژه نامه ی موسیقی هاروارد ،این مفهوم را از سویی ِ
دال
ِ
اجزای موسیقایی تلقی می کند و در سطحی دیگر سبک را را ِ
بررسی قیاسی آثار ،گونه های آهنگسازی  شده و یا
بر اثر مشخص،
ِ
دوره ها می داند )812 -811 :1972 Apel(.دانشنامه ی گرو نیز در
تعریف ابعا ِد متعد ِد این مفهوم پرداخته که
مدخل مبسوطِ سبک ،به
ِ
ِ
بیشتر ریشــه در دیدگا ِه موسیقی شناسانه ی صرف دارد .بنا بر این
تعریف مبسوط« ،موسیقی خود سبکی از هنر است» و حتی «یک
ِ
نت نیز می تواند با توجه به مســائلی چون سازبندی ،نغمه و مدت
تبعات سبک شناسانه باشد» (.)1980:316 Pascall
زمان ،دارای
ِ
های متعددی چون
این دانشنامه همچنین تبلو ِر سبک را در مؤلفه ِ
آکــرد ،عبارت ،بخش موومان ،اثر و یا گروهی از آثار ،ژانر ،دوره و
نهایت ًا فرهنگ می داند (.).ibid :1980 Pascall
تعریف مذکور ،یعنی فرهنــگ در ارتباطِ با
آخریــن مقوله ی
ِ
ســنتی غرب نیز
شناسی
موسیقی
ی
زمینه
در
مســئله ی ســبک،
ِ
ِ
دانش
در اقلیت بوده اســت .در دهه های اخیر ا ّما بــا چرخش در ِ
مطالعات جالبی که به بررسی مسائلی
شناســی غربی ،با
موسیقی
ِ
ِ
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نیز چنین راهی را طی کرده و تا سال های اخیر رویکردهای متعددی
رویکردهای
اعم از موسیقی شناســانه ی مجرد و یا ادغــا ِم آن با
ِ
مطالعات موســیقی در ایران
فرهنگی ظهور کرده اند .در زمینه ی
ِ
نگرش کلی در رابطه با مسئله ی
نیز به-طور کلی نیز می توان دو
ِ
بررســی آن در نظر گرفت )1( :رویکر ِد سبک شناسانه ی
سبک و
ِ
مسائل زمینه و بست ِر
مجرد؛ ( )2رویکر ِد سبک شناســی در پیون ِد با
ِ
تبیین
اجرایی .پرواضح است که رویکر ِد سبک شناسانه ی مجرد به
ِ
موسیقایی ســبک و اجرا می پردازد .طبیعی است که
ویژگی های
ِ
مسائل زمینه و بست ِر
الزام ًا کلیه ی ویژگی های موسیقایی تابعی از
ِ
عنوان یک پدیده ی
اجرایی نیست .از این رو ،مقوله ی موسیقی به
ِ
دارای اهمیت است .چنین رویکردی نیز همچنان
مستقل کماکان
ِ
در حوزه ی بررسی های
موسیقایی ایران در اقلیت است و مطالعاتِ
ِ
نگرش
بررســی این مســئله پرداخته اند .در
انگشت شــماری به
ِ
ِ
بررســی دوره ها و پارادایم های
شناســی مجرد می توان به
سبک
ِ
ِ
بررســی مطالعاتِ موردی و خُ رد
ســبکی کالن پرداخت ،و یا به
ِ
ِ
بدون
توجه کرد .چنین مطالعاتی البتــه الزام ًا به
ِ
توصیف صرف و ِ
شناسی صرف
نتیجه ی ام ِر موســیقایی نمی پردازد .حتی در سبک
ِ
بررسی موسیقی به مثابه یک پدیده ی مجرد می پردازد ،می توان
که
ِ
روش های خــاق و مبتکرانه ای ابداع کرد .تحــوالت و تأثیراتِ
موســیقایی دوره ها در حوزه ی موســیقی ایرانی چنان گاه پیچیده
ِ
مفاهیم جدیدی هستیم که
خلق
د
نیازمن
آن
توصیف
برای
است که
ِ
ِ
ِ
ِ
قادر باشــند همین تحوالت و تأثیرگذاری های مجر ِد موسیقایی را
تبیین و توصیف کند.

امکان
از دیگر ســو ،مواردی نیز وجود دارد کــه می توان به
ِ
بررســی موسیقی و مسئله ی سبک در ارتباط با بستر و زمینه های
مرتبطِ تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی اندیشــید .چنین مسئله ای در
مقیاس کالن و هــم در مقیاس خُ رد مور ِد
واقــع می تواند هم در
ِ
بررســی قرار گیرد .در چنین رویکردی اســت که بسته به فراخو ِر
نیاز می توان مسئله ی سبک را تابعی از رویدادها و تحوالتِ فردی،
فرهنگی ،اجتماعی و حتی سیاسی درنظر گرفت و بررسی کرد .این
صحیح
طرح
ِ
رویکرد نیز به شدت در اقلیت قرار دارد و اندیشیدن به ِ
زوایای جالب و پوشیده ی
آن در ارتباط با ام ِر موســیقایی ،می تواند
ِ
تاریخ موسیقی در ایران را روشن سازد.
ِ
عنوان این رشــته ،اتنوموزیکولوژی ،حاکی از
صورت،
هر
به
ِ
عنوان
وجــو ِد دو بخش و یا به عبارتی دو گرایش اســت .حتی در
ِ
رسمی دانشگاهی آن با این عبارت مواجه هستیم :موسیقی شناسی
ِ
(اتنوموزیکولــوژی)؛ بخش نخســت را می توان بــه گرایش های
موسیقی شناســانه ی صــرف تعبیــر کرد و بخــش دوم حاکی از
درک توأم با
فرهنگی
رویکردهای
درون این حوزه اســت .ایــن ِ
ِ
ِ
دارای نتایج
تساهل از اتنوموزیکولوژی و موسیقی شناسی در ایران،
ِ
پژوهش موسیقی در ایران است .در بست ِر چنین
جالبی در حوزه ی
ِ
درک متنوع
درکی از موسیقی شناســی و اتنوموزیکولوژی می توان ِ
و خالقانه ای از مفهو ِم سبک و رون ِد تحوالتِ آن داشت؛ درکی که
تبیین ویژگی های موسیقی شناسانه
از سویی به فراخو ِر ضرورت به
ِ
درست ارتباطِ سبک با
تبیین
و ســبکی بپردازد و نیز بنا بر نیاز به
ِ
ِ
ساحت فرهنگی ـ اجتماعی بپردازد.
ِ
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منبع و مآخذ:
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی اتنوموزیکولوژی (موسیقی شناسی) دانشگاه تهران.
 -2نوشتار حاضر برخاسته از دغدغه های نگارنده در رون ِد انجام پروژه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد در گروه موسیقی دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر هومان
احتمالی این نوشتار صرف ًا بر عهده ی نگارنده است.
نظرات مطرح شده و کاستی های
مسئولیت
اسعدی است .الزم به توضیح است که
ِ
ِ
ِ
 -3ر.ک به پویا نکویی (« :)1396ســبک آوازی ادیب خوانســاری :تغییرات سبکی از  1306تا  ،1337بر اســاس آثار منتشر شده» ،فصلنامه ی موسیقی ماهور،
شماره ی ( )76و (« :)1397بررسی برخی از ویژگی های سبک آواز تاج اصفهانی در اجراهای صفحات دوره ی پهلوی اول» ،فصلنامه ی موسیقی ماهور ،شماره ی(.)78
تارنوازی مرتضی خان نی داوود» ،فصلنامه ی
فنی
 -4یکی از
ِ
ِ
مطالعات این حوزه ،مطالعه ی بابک راحتی اســت .ر.ک به بابک راحتی (« ،)1388بررســی ساختار ِ
موسیقی ماهور ،تابستان ،شماره ی (.)43
اتنوموزیکولوژی غرب انجام شده است .ذک ِر این نکته ضروری است
مطالعات موسیقیشناسانهی صرف نیز وجود دارند که در برخی از دپارتمانهای
 -5البته تعدادی
ِ
ِ
غالب این رشته در غرب است.
درون اتنوموزیکولوژی ممکن است در بسترهای متفاوتی نیز دارای تفاوتهایی باشند ،ا ّما آنچه در باال ذکر شد،
جریان ِ
ِ
که گرایشهای ِ
6 Musicology
7 New Musicology
نظرات دکتر هومان اسعدی
مدیون راهنمایی ها و
اهمیت مســئله ی سبک و سبک شناسی،
 -8ذک ِر این نکته ضروری اســت که نگارنده در این درک و توجه به
ِ
ِ
ِ
کاستی این نوشتار بر عهده ی نگارنده است.
است .با این وجود هرگونه
ِ
شماره سی و دوم -زمستان 97

27

گــــــزارش

www.iranhmusic.ir

مراسم رونمایی از کتاب فرهاد فخرالدینی برگزار شد

عشق و همدلی زیر گنبد مینا
آئیــن رونمایــی از کتــاب «زیر گنبــد مینا» اثــر فرهاد
فخرالدینی(آهنگســاز ،رهبر ارکســتر و رئیس شورایعالی
خانه موســیقی) و نشست پایانی خانه موسیقی در سال ۹۷
با همکاری نشر معین در مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

به گزارش سایت خانه ،نشســت پایانی خانه موسیقی در سال
در قالــب  ۹۷آئین رونمایــی از کتاب «زیر گنبد مینــا» اثر فرهاد
فخرالدینی(آهنگساز ،رهبر ارکستر و رئیس شورایعالی خانه موسیقی)
همراه بــا اجرای موســیقی و حضور جمع زیــادی از هنرمندان و
عالقمندان با همکاری نشر معین  13اسفندماه در مؤسسه فرهنگی
اکو برگزار شد.

که هنرمندانش را ســفیران صلح و دوستی میدانیم .یک هنرمند با
خلق موسیقی دریچهای به ناشناختهها میگشاید.
او ادامــه داد :موســیقی ظرفیت نوردیدن مرزهــا را دارد و از
مهمترین عوامل پیوند بین ملتهاست .امشب اثر ارزشمند هنرمند
نامدار عرصه موســیقی ایران مبین همین نکات است .هنرمندانی
مانند آقای فخرالدینی عالوه بر این که عمر خود را صرف موسیقی
میکنند یافتههای خود را هم برای آیندگان به یادگار میگذارند.
سخنران بعدی این مراسم صالح رامسری(مدیرانتشارات معین)
بود .رامسری در بخشی از سخنانش گفت :نیز در این مراسم به بیان
نکاتی پرداخت و رو به فخرالدینی گفت :آقای فخرالدینی مرسی که
وجود دارید و هستید .شــهرام ناظری میگفت رونماییهای کتاب
ُحسنی دارد و آن ّحسن این است که اهالی موسیقی را زیر یک سقف
جمع میکند و امروز شما این کار را کردید.

فخرالدینی منشا همدلی اهالی موسیقی است
در ابتــدای این برنامــه ،حمیدرضا
نوربخش(مدیرعامــل خانه موســیقی)
در جایــگاه قرار گرفــت و گفت :فرهاد
فخرالدینی نیازی بــه توصیف ندارد .او
را به نیکی میشناسند ،استاد فخرالدینی
دهههای متوالی در عرصه موسیقی ایران
آثار ارزشمند و ماندگاری آفرید و در طول عمر بابرکتش آثار ماندگار
شنیدنی از او برجاست.
او با اشــاره به کتاب «زیر گنبد مینا» افزود :این کتاب آخرین
کتاب او تا به این لحظه است که شاهد رونمایی آن هستیم .آرزوی
طول عمر بابرکت برای فرهاد فخرالدینی دارم که بتوانیم شاهد آثار
ارزشمند دیگری از او باشیم.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :آقای فخرالدینی از ابتدا جزو
مؤسسین خانه موسیقی بوده و امروز ریاست شورای عالی خانه را بر
عهده دارد .او منشــأ همدلی است .ما به وحدت و به مهر و مهربانی
نیاز داریم یکی از منادیان این وحدت استاد فخرالدینی است.

«زیر گنبدمینا» از نظر تاریخی ارزش دارد
در ادامه مراســم هوشنگ کامکار
(آهنگســاز و عضو شــورای عالی خانه
موسیقی) در سخنانش گفت :هارمونی را
در هنرستان نزد فخرالدینی کار کرده ام
و درباره این هنرمند مطالب زیادی برای
گفتن دارم .تمــام مطالبی که در کتاب
وجود دارد درد و دل تمام هنرمندان متعهد ایران است.
وی افزود :آقــای فخرالدینی در جایی گفته با مســئوالن که
صحبت میکرده میگفتند بودجه نداشتیم .پس برای مربی فوتبال و
موارد دیگر از کجا پولهای گران هست که به ما نمیدهند موسیقی
جدی را اجرا کنیم؟ در ایــن کتاب درباره دورههای مختلف وزیران
ارشاد صحبت شــده اســت .این کتاب از نظر تاریخی ارزش دارد.
توضیح جالبی داده ضبط کردن یک کار ارکســتر به وسیله سازهای
زنده پر هزینه اســت و هیچ ارگانی نیست که از از این کار حمایت
کند پولی در اختیار آهنگساز بگذارد به ویژه آهنگسازان جوان .درباره
نقش آهنگســاز و ملودینویس و موســیقی ملی ایران توضیحات
جالبی داده است.
کامکار با بیان توضیحات دیگری درباره محتوای این کتاب گفت:
آقای فخرالدینی میگوید برای هویت ملی نیاز نیست از قلمنی به جای
خودنویس استفاده کنیم بلکه آن چه نوشته میشود ،مهم است.

فخرالدینی یافتههای خود را برای آیندگان
به یادگار گذاشته
در ادامــه برنامه محمود ســراجی
(مجری برنامه) از رئیس موسســه اکو
برای سخرانی دعوت کرد .محمدمهدی
مظاهری در ســخنانش گفت :موسیقی
گونــهای از هنر متعالی و کیفیتی ناب از
جلوههای زیباییشناختی و موهبتی است
که مهر و صلــح میآفریند .در بینش افراد هر جامعهای تأثیرگذار و
زبان مشــترک همه ملتها است ،آن قدر عمق و وقار و شکوه دارد
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عشــق انگیزه روزهای سخت را سپری کرد و هیچوقت آخ نگفت و
عقب ننشست .مگر میشــود دنیای فخرالدینی را از او گرفت؟ که
فکر کنیم بنا بر مصلحت در ارکستری باشد یا نه .این موارد چیزهایی
نیست که برای فردی مانند فخرالدینی ارزش داشته باشد.
حسین علیزاده گفت :فخرالدینی نمونه یک استاد بزرگ است.
پدیده جدیدی نیســت که در این سالها با موسیقی این گونه رفتار
شده است .ما از دوره ناصرالدینشاه پشت پرده ساز میزدیم تا این که
موسیقیدان به داخل جامعه بیاید .وقتی میخواهیم تصمیم بگیریم در
جامعهای که میتواند زنده باشد نیازی نیست همه هم عقیده باشیم.
باید دموکراسی وجود داشته باشد حق به یکدیگر بدهیم که صحبت
کنیم و نظرات مختلف داشــته باشیم .ما داریم این را یاد میگیریم.
شاید من با فردی دعوا کنم اما این دلیل نیست با او مشکل شخصی
دارم .همکاران عزیز ما باهم اتحاد داشــتیم ،اتحادمان این بوده در
ســرزمینی زندگی و کار کردیم .ما به هم انرژی دادیم و ما آزادی و
دموکراسی را تجربه میکنیم.
این هنرمند پیشکســوت گفت :از خانه موسیقی برای برگزاری
این مراســم تشــکر میکنم .یکی از کارهای خیلی خوبی که کرده
همین است .رسیدن به دموکراسی را حتی با دوستان خانه موسیقی
هم سالها تجربه کردیم .نمیدانم اختالف داریم یا نه؟ اما میخواهم
این جمله امضای من شود .اگر من در خانه موسیقی نیستم در شهر
موسیقی هستم.

کاش افرادی مانند فخرالدینی
در جامعه بیشتر باشند
مهدی ستایشگر (پژوهشگر و مدیر
نشریه هنرموسیقی) در سخنانی بیان کرد:
در این کتاب تعبیرهای زیبایی شده است.
پیشکســوتان ما خیلی ارزشمند هستند.
استاد شجریان گفت کاش افرادی مانند
فرهاد فخرالدینی در جامعه بیشتر باشند.
در این کتاب ارزشمند یک مجموعه جامعهشناسی نوشتاری هست .این
کتاب یک دوره درس آهنگسازی و نکتههای حساس و جالبی درباره
ارکستر بزرگ دارد که در همه کتابها جمع نمیشود.
ستایشگر با بیان این که فخرالدینی با شعرا زندگی کرده ،گفت:
زندگی کردن با یک شاعر در پیشرفت آهنگساز مؤثر است.
بخش بعدی این مراسم به اجرای ارکستر سازهای ملی ایران به
رهبری علیاکبر قربانی ،خوانندگی وحید تاج با همراهی امین غفاری
(سولیست ویولن) اختصاص داشت .در این بخش دو قطعه ابن سینا
و مقدمه چهارگاه ،رقص آذری و تصنیف خوش آمدی اجرا شد.
وقتی میگوئیم فخرالدینی ،سرتاسر این اسم
معنویت است
در ادامــه ایــن مراســم حســین
علیزاده(آهنگســاز پیشکسوت موسیقی
ایرانی) ،پشت تریبون قرار گرفت و گفت:
امروز افتخار بزرگ و بهار زودرســی است.
برخی بزرگان در هر عرصهای وجودشان
برکت و باعث غرور یک ملت است .به نظر
من هیچ واژهای الیق پیشوند نام این هنرمند نیست .و به من اجازه بدهید
ایشان را با نام خطاب کنم .من از سال  ۱۳۴۳فخرالدینی را میشناسم.
حسین علیزاده گفت :آن قدر حس خوبی دارم که دوست دارم
با حس خوبم در حضور فخرالدینی از تمام کســانی که در هنرستان
موســیقی زحمت میکشیدند یاد کنم .از حســین دهلوی ،از استاد
شــجریان و هوشــنگ ظریف که باید این روز از آنها یاد کرد؛ چرا
که همه سمبل جامعه هستند .ما موسیقیدانها همیشه فکر میکنیم
چرا رابطهها نزدیک نیست و اشکال دارد ،فرمول ساده است .جامعه
مقداری از فخرالدینیها عاری شــده است .اگر تعدادشان بیشتر بود
جامعه به تعادلی میرسید.
این نوازنده پیشکســوت تار و سه تار گفت :ما شرایطی را طی
کردیم که خودمان هم نمیدانســتیم چه خواهد شد .هیچکس فکر
نمیکرد موسیقی شرایطی داشته باشد که بگوییم تلویزیون ساز نشان
نمیدهد .شما اص ً
ال تلویزیون نگاه میکنید که ساز در آن ببینید؟ وقتی
میگوئیم فخرالدینی ،سرتاسر این اسم معنویت است .ما پر از عشق
و عاطفهایم و به هر که عشق میورزیم برای ما همه کس میشود.
وقتی برای فخرالدینی دورهم جمع میشویم بوی بهار میآید.
وی افزود :هیچ توقعی از مسئوالن نداریم .وقتی در این جامعه
امثال فخرالدینی وجود داردای کاش میدانستند باید جای پای او را
طال میگرفتند و ستایشش میکردند .آفرین که این قدر با پشتکار،
شماره سی و دوم -زمستان 97

به کتابهایی نظیر «زیر گنبد مینا» نیاز داریم
در ادامــه مراســم محمــد
سریر(آهنگســاز و عضو شــورای عالی
خانه موسیقی) پشت تریبون قرار گرفت
و گفــت :فرهــاد فخرالدینــی یکی از
شاخصترین هنرمندان موسیقی معاصر
اســت .او در جامعه تأثیرگذار بوده است.
کتابهایی که نوشــته بعداً بیشــتر مورد بحث خواهد بود .واقع ًا به
این کتابها نیاز بوده و من فکر میکنم قدم بزرگی برداشــته است.
من فکر میکنم کار خوبی کرد از ارکســتر ملی فاصله گرفت و این
کتابها را نوشت.
کارمان را جدی بگیریم
لوریــس چکناواریان (آهنگســاز و
رهبر ارکستر) دیگر سخنران مراسم بود.
او با اشــاره به این که آثار فخرالدینی را
رهبری کرده است ،بیان کرد :امروز روز
فوقالعادهای اســت .ملودی صورت یک
انسان است .بدن را میشود درست کرد
اما صورت را نه .ملودیهای شما فوقالعاده است و تشکر میکنم که
شما من را دعوت کردید.
وی در بخش یاز ســخنانش گفــت :خودمان را جدی نگیریم
کارمان را جدی بگیریم .هنر آن قدر وسیع است که کسی نمیتواند
هنرمند باشد.
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گفت  :واقع ًا از جمیع عزیزانی که امروز
کنارم بودید تشــکر میکنم .هدف من
این بود دور هم جمع و یکدله شــویم و
بگوییم همدیگر را دوســت داریم .ما با
خاطراتمان زندگی میکنیم .وقتی آقای
علیزاده از هنرستان یاد میکند من را به
آن دوران میبرد که عاشقانه کار میکردیم .این کتابی که مالحظه
میکنید یکی دیگر از درسهایی است که پس میدهم.
فخرالدینی با اشــاره به مصاحبههای ایــن کتاب بیان کرد :در
گفتوگوهای مختلف در مقابل سواالت بیشماری غافلگیرم کردند و
من پاسخ دادم .آسان نیست در مقابل سواالت غافلگیرکننده خود را
مقابل قضاوتها قرار دادن .امیدوارم مفید باشد این اطالعات شاید
برای پنجاه یا صد ســال آینده خوب باشد.ما هنرمندان خودمان را از
این جهت که هنرمندی خوب ساز میزده یا آهنگ میساخته نگاه
کردیم .نگاه نکردیم هنرمندان چگونه زندگی کردند .این نوشــتهها
خیلــی به این موضوع کمک میکند .ما یــک فیلم از آقای خالقی
نداریــم که خوانندهای ماننــد بنان در کنارش باشــد ،در حالی که
میتوانســتند این کار را بکنند .الاقل کاری کنیم که برای آیندگان
چیزی بگذاریم.
ریاست شــورای عالی خانه موسیقی گفت :این ششمین کتاب
من اســت فکر میکردم باید این خدمــات را انجام بدهم .چند روز
پیش آقای شــهردار به دیدار من آمدند .مقالهای در این کتاب است
که همبســتگی هنرها را زیر گنبد مینا تعریف میکند برایش جالب
بود .یک همبستگی عجیبی بین هنرهاست که میتواند بسیار مفید
باشــد .من یک عمر کار کردم اما بدانید یا عمرم سر کالس بوده یا
ســر ارکستر بودم یا عمرم سر ضبط قطعهای در استودیو بوده است.
زندگی من شکلهای دیگری هم داشته است.
او با اشــاره به این که تولد بــرادرش (فخرالدین فخرالدینی -
عکاس و نقاش) با این برنامه مصادف شــده است ،بیان کرد :امروز
روز تولد فخرالدین ماســت .خاطرات زیادی باهم داریم .میخواهم
ابعاد دیگر زندگی من را هم بدانید .نوجوان بودیم من و فاروق (برادر
دیگر فخرالدینی) والیبال بازی میکردیم .پدرم مرد جالبی بود و در
تربیت ما کوشا بود .او شاعر هم بود .من در کار ورزش و عکاسی هم
بودم .حتی بلد بودم چگونه داروی عکاســی را به چند روش درست
میکنند.
او در ادامه به بیان خاطرات دیگری از خود و خانوادهاش پرداخت
و گفت :امروز این خاطرات برای من شیرین است.
در بخش پایانی مراسم جمعی از هنرمندان روی صحنه حاضر
شدند و از کتاب «زیر گنبد مینا» اثر استاد فرهاد فخرالدینی رونمایی
شد .در ادامه گروه موسیقی بار دیگر به روی صحنه آمدند و به افتخار
سالروز تولد  81سالگی فرهاد فخرالدینی که روز  21اسفند ماه است
قطعه تولدت مبارک(ســاخته انوشیروان روحانی) را نواختند و سپس
فرهاد فخرالدینی و فخرالدین فخرالدینی شــمع کیک تولدشان را
خاموش کردند.
در حاشیه این مراســم مجموعه کتابهای فرهاد فخرالدینی
توسط نشر معین به امضای فرهادفخرالدینی رسید.

فخرالدینی در همه مسائل با انصاف برخورد میکند
در ادامــه مجــری برنامه از علی مرادخانی (معاون ســابق امور
هنری وزارت ارشاد و مدیر موزه موسیقی) برای سخنرانی دعوت کرد.
مرادخانی در بخشــی از سخنانش گفت :بعضی واژهها برای افراد کم
اســت وقتی فردی خیلی بزرگ میشود فقط نامش را میگویند .فکر
میکنم این واقع ًا زیبنده است بگوییم فرهاد فخرالدینی.او حدشناس و
حقشناس است و در همه مسائلش با انصاف برخورد کرده است .فکر
میکنم موســیقی و هنر برای این است که به یک انسان جال و صفا
بدهد .این هنر او را به جالیی رســانده که بتواند معیار باشد .میدیدم
مهمترین ویژگی او عشق به کارش و مدیریت است.
مرادخانی در پایان سخنانش گفت :خوشحالم با همه مضیقهها ،خانه
موسیقی برقرار است و امیدوارم این برنامهها و دیدارها ادامه پیدا کند.
ســخنرانی دیگر این مراسم سوســن تقیپور(رئیس دانشگاه
علمی کاربردی واحد  ۴۶تهران) بودکه در بخشــی از ســخنانش
گفت :جامعه دانشــجویی همه تشنه نگاه و کلمه استاد فخرالدینی
هستند .ارکستری در دانشگاه پایهگذاری شد .استاد به مرکز آمد و
دانشجویان را دید و گفت چه کاری از دست من برمیآید که انجام
بدهم؟ آخرین اجرای ارکستر با حضور استاد در تاالر وحدت برگزار
شــد دانشجوها از او درس ادب و چیزهایی آموختند که فرا نگرفته
بودند .دانشجویان دستشان به بزرگان موسیقی نمیرسد اما استاد
فخرالدینــی این بزرگواری را در حق مــا کرد و به ما اعتبار دادند.
در برابر شــما تعظیم میکنیم تا شــماها نباشید هیچ اتفاقی برای
جوانهای امروز نمیافتد.
پاسداشت سرود ملی «ای ایران»

بخش بعدی این مراســم اجرا چند قطعه دیگر توسط ارکستر
سازههای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی بود .در پایان قطعات
اجرایی وحید تاج(خواننده) در سخنان کوتاهی به تحریفی که درباره
صرود ملی میهنی «ای ایران» صورت گرفته اشاره کرد و در راستای
موضع گیری هنرمندان و خانه موسیقی ایران در این باره اعالم کرد
این سرود به افتخار ایران با همراهی هنرمندان امشب اجرا میشود.
در ادامه همه حضار در سالن به احترام نام ایران ایستادند و سرود
«ای ایران» اثر جاودانه روح اهلل خالقی و شــعر حسین گل گالب با
صدای وحید تاج و همراهی حاضران اجرا شد.
هدفم این است که یکدله شویم و بگوییم
یکدیگر را دوست داریم
ســخنران آخر مراســم فرهاد فخرالدینی بود او در سخنانی
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اخبار موسیقی
جهانی «زبان عشــق» بود ،با اجرای مشــترک با دولتمند خالف در
تاالر بزرگ باربیکن لندن و اهدای نشان «زبان عشق» به دولتمند در
دانشگاه کمبریج به پایان رسید.
در کنسرتِ مشــترک «شهرام ناظری» و «دولتمند خالف» که
در تــاالر بزرگ باربیکن در لندن برگزار شــد ،این دو خواننده ایران
و تاجیــک ،روی یک صحنه با همراهی ســازهای ســنتی ایران و
تاجیکستان به اجرای برنامه پرداختند.

بیانیه مجمع تولیدکنندگان آثار شنیداری منتشر شد
مجمع صنفی تولیدکننــدگان آثار
شنیداری با انتشار بیانیهای از مواضع اخیر
وزارت ارشاد درباره اختصاص  ۱۰درصد
مبلغ فروش کنســرتها به فعالیتهای
فرهنگی به پیشنهاد دولت و تصویب آن
در مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است :با پیگیریهای انجام شده
دریافتیم حتی معاونت هنری و مدیرکل دفتر موسیقی با این اقدام
همراه نبودهاند و این طبیعیاســت چرا که اگــر مدیری کمترین
درایت و تجربهای در زمینه موسیقی داشته باشد تن به این خواسته
نمیدهد .این اقدام آنقدر خام و عجوالنه صورت گرفته اســت که
فاقد هرگونه کارشناسی میباشد.

یادمان نودمین سالگرد تولد استاد حسن کسائی

تقی ضرابی رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی شد
یادمان نودمین ســالگرد تولد استاد حسن کسائی با رونمایی از
سه اثر موسیقی  3اسفند ماه با حضور جمعی از هنرمندان موسیقی در
مرکز موسیقی پارس برگزار شد.
در ادامه محمد جواد کســائی فرزند استاد کسائی پشت تریبون
قرار گرفت و گفت :امروز به بهانه تولد نود سالگی پدر گرد هم آمدیم
که از عالوه بر زنده نگاه داشتن یاد و خاطر ایشان از سه اثر موسیقی
همچون آلبومهای «وقتی نیسیتم» و«گذرگاه نسیم» و کتاب «قصه
شمع» رونمایی کنیم.

جلسه هیئت مدیره خانه موسیقی با بررسی مسائل مختلف این
نهاد و انتخاب رئیس جدید هیئت مدیره  23دیماه برگزار شد.
پس از استعفای دو عضو سابق هیئت مدیره اعضای علی البدل
هیئت مدیره به جلســه دعوت شدند و جلسه با حضور تقی ضرابی،
حمیدرضا نوربخش ،بهــداد بابایی ،فرمان مرادی و رضا موســوی
زاده(اعضای هیئــت مدیره) ،حمیدرضــا عاطفی(مدیر اجرایی خانه
موسیقی) ،آذر هاشمی (بازرس) برگزار شد.
در این جلســه که دکتر محمد ســریر(عضو شورای عالی خانه
موسیقی) به عنوان میهمان هم در جلسه حاضر بود ،اعضا از زحمات
دو عضو پیشین هیئت مدیره قدردانی کردند و سپس باتفاق آرا تقی
ضرابی را به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره خانه موســیقی ایران
انتخاب کردند.
پایان تور کنسرتهای شهرام ناظری در انگلیس
تور کنسرتهای شــهرام ناظری در انگلیس که سرآغاز پروژه
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اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول جشنواره
موسیقی امیرجاهد اعالم شد
داوری مرحله نخست (بررســی آثار ارسالی متقاضیان) دومین
جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد اواخر بهمن ماه به پایالن رسید
و اسامی پذیرفته شدگان این مرحله اعالم شد.
برگزیدگان مرحله اول پس از دعوت به مرحله دوم در اردیبهشت
 ۱۳۹۸در ســالن ایوان شمس به رقابت خواهند پرداخت و در مراسم
اختتامیه از برترینهای دومین جشنواره تقدیر به عمل خواهد آمد.
دومین «جشــنواره موســیقی امیر جاهد» از ســوی اداره کل
فرهنگی شــهرداری تهران ،خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد
و خانه موسیقی ایران برگزار میشود و آبان ماه سال جاری فراخوان
این جشنواره منتشر شد.
این جشــنواره به هنرجویان موسیقی اختصاص داشته و دارای
بخشهای تکنوازی ،دونوازی و اجرای گروهی اســت که گروهها و
افراد متقاضی با توجه به ســوابق اجرایی خود پس از ارزیابی اولیه در
این جشنواره به رقابت میپردازند .اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول
داوری در سایت خانه موسیقی قابل مشاهده و دانلود است.
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کوبهای اســت از سال  ۲۰۱۱فعالیت مشترک خود را با کیهان کلهر
آغــاز و از همان زمان تاکنون نیز کنســرت هایی متعددی را با این
هنرمند در فستیوالهای معتبر اروپایی برگزار کرده اند .رامبرانت تریو
و کیهان کلهر شــهریور ماه سال گذشته نیز کنسرت مشترکی را در
تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار کردند.
آلبوم «هنوز پاییزاســت» با هنرمندی کیهان کلهر و «رامبرانت
تریو» از اواخر بهمن ماه توســط موسسه فرهنگی هنری «ساز آواز»
منتشر شد.

هنرستان موسیقی تهران صد ساله شد
هنرســتان موسیقی تهران امسال در قالب چند مراسم نولد صد
سالگی خود را جشن گرفت و از چهرههای پیشکسوت و مدرسان این
هنرستان تجلیل بعمل آمد.
مراســم اختتامیه این جشــن با حضور هنرمندان و مسئوالن
فرهنگی  ۲۷دی ماه در تاالر وحدت برگزار شد.
انتشار «آرش کمانگیر» جدیدترین اثر شهرام ناظری
آلبوم «آرش کمانگیر» یک اثر ارکسترال محسوب میشود که
با صدای شهرام ناظری و بر اساس شعری از سیاوش کسرایی توسط
پژمان طاهری آهنگسازی شده اســت .بخش ارکسترال این اثر در
«کنســرت هاوس» شهر وین توســط ارکستر مجلسی اتریش و به
رهبری طاها عابدیان ضبط شده است.
 22اسفند کنسرت این اثر با اجرای ارکستر بزرگ به رهبری بردیا
کیارس در برج میالد برگزار شد.

آلبوم موسیقی « َو» به بازار آمد

«از دوار چرخ» کیخسرو پورناظری به بازار آمد

آئین رونمایی از آلبوم موســیقی « َو» اثر مشترک امیر فرهنگ
اسکندری و زکریا یوسفی از انتشارات آوای ماد  ۱۱اسفندماه در شهر
کتاب «فرشته» با حضور جمعی از هنرمندان و عالقهمندان موسیقی
برگزار شد.
در این مراســم جمعی از هنرمنــدان از جمله علیرضا قربانی و
علیرضا میرعلینقی درباره این اثر صحبت هایی ارائه کردند و بخش
پایانــی این برنامه نیز به اجرای مشــترک این دوهنرمند اختصاص
داشت.

مراســم رونمایی از آلبوم «از دوار چرخ» به هنرمندی کیخسرو
پورناظــری  ۲۶دی ماه بــا حضور عالقهمندان موســیقی ایرانی و
هنرمندان در تاالر خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد.
در این مراسم شــهرام ناظری ،محمدرضا درویشی ،کیخسرو
پور ناظری ،بیــژن کامکار ،تهمورس پورناظری ،آریاســپ دادبه
ســخنرانی کردنــد و پخــش بخشهایی از آلبــوم تصویری «از
دوارچــرخ» از بخش مختلف مراســم رونمایــی از آلبوم «از دوار
چرخ» کیخسرو پور ناظری بود.

اثر مشترک ناصر ایزدی و ساالر عقیلی
آلبوم موســیقی «نگاه آسمانی» به آهنگســازی ناصر ایزدی،
همراهی ارکستر ملی «مهر» و خوانندگی ساالر عقیلی توسط موسسه
فرهنگی هنری «رادنو اندیش» در دســترس مخاطبان قرار گرفت.
این اثر پیش تر با انتشار نماهنگ پر مخاطب «درخت تر» در فضای
مجازی به مخاطبان معرفی شده بود.
ابن آلبوم شامل  5قطعه با نامهای «یک مژه خفتن» با شعری
از محمدرضا شــفیعی کدکنی« ،نگاه آسمانی» با شعری از سیاوش
کســرایی« ،بیا بیا دلدار من» با غزلی از موالنا« ،پرواز با خورشید» با
شعری از فریدون مشیری و «درخت تر» با شعری از هوشنگ ابتهاج
و سیاوش کسرایی است.

«هنوز پاییزاست» منتشر شد

آثار علی اکبر شیدا با سنتور منتشر شد
مراسم رونمایی از آلبوم تکنوازی سنتور «دل شیدا» به نوازندگی
بهزاد ندیمی(عضو کانون پزشکان خانه موسیقی) با آثاری از علی اکبر
شیدا  3اسفندماه در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.
در این مراسم که جمعی از هنرمندان و همچنین اعضای جامعه
دندانپزشــکی حضور داشــتند و مصطفی بادکوبهای به سخنرانی و
همچنین قرائت یکی از ســرودههای خود پرداخت در ادامه نیز مهیار
مشفق(نوازنده تار) قطعاتی در آواز اصفهان را اجرا کرد.

آلبوم «هنوز پاییزاست» یکی از تازه ترین آثار کیهان کلهر است
که محتوای آن بر اساس همکاریهای متعدد این هنرمند با مجموعه
«رامبرانت تریو» شکل گرفته است.
مجموعه «رامبرانت تریو» متشــکل از رامبرانت فرایش نوازنده
پیانو ،تونی اورواتر نوازنده کنترباس و وینســنت پلژر نوازنده سازهای
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