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نه کرونایی آمده نه کرونایی رفته!
شاید ســکوت هم اکتفا نکند بیان دردهای پشت درد را ولی
ناگزیریم از بیان برخی مطالب و ارائه گزارش هایی که گوشــهای
مشــتاق با دهانهای باز از اینهمه مضیقــه و تنگناهای عجیب و
غریب انتظار شــنیدنش را می کشــند و چشم های خماری که از
بهــت و تحیر ،طاقت خماری هم ندارند و خواندن اخبار تکاندهنده
اقتصــادی و اجتماعی دیگر ســویی برای دیــدن اخبار فرهنگی
برایشان نگذاشته است.
کرونا اگر قوز دومی بود برای مردم اهل جهان برای مردمان
ایران قوز دیگری بود بر قوزهای متعددی چون گرانی ،نبود امنیت
شغلی ،دلسردی ،بی انگیزگی ،ناامیدی ،بحران و...و این کرونا می
توانست چون تیرخالص کار را یکسره کند اما نیروی انسانی ورای
همه ی نیروهای کائنات عمل می کند و از قضا با همه ی وحشت
افزایی و مشکل آفرینی اش مزایا و محاسنی هم داشت که بیشتر
در حوزه اجتماعی و ضد خرافه پرســتی نمود پیدا کرد و همچنین
جلب توجه آدمها به مســائلی غیر از مادیات و روزمرگی هایی که
همه درگیرش هستیم.
کرونا هشــداری بود به همه ...به من ،به شما به همه ی ماها
خصوصا به آنها که درگیر سرعت و سبقت بودند به طوری که حتا
به فرزندان و اولیای خود عنایتی نداشــتند ،به افرادی که آنچنان
در کورس ثروت و قدرت محو و غرق بودند که هیچ موجود عظیم
الجثه و هیچ قدرت و ابرابزاری نمیتوانســت ذره ای از سرعتشان
بکاهد اال ذره ای پست وناچیز چون کوید 19که حتا قادر است تا از
الیه های متعدد ماسک هم عبورکند و این چیزی نیست جز تحقیر
انســان مغرور و طلبکار ...و انذاری صعب و ســنگین که تو هیچ
نیســتی و چه خوب حافظ ،این رند جهانسوز بیش از هفتصدسال
پیش چنین توصیه کرده اســت که :کمتر از ذره نه ای پست مشو
عشق بورز  /تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان...
پیگیــری عمده مســائل صنف و حل و فصل مشــکالت و
معضالت در ســال گذشــته معطوف به قانــون ده درصد بود که
خوشــبختانه ابتدا برای موســیقی های سنتی،کالسیک و نواحی
مرتفع شــد و در ادامه پیگیری ها کال از قانون سال  1399حذف
شــد که جا دارد در این خصوص،از همه مسئوالن محترمی که در
این زمینه همکاری کردند سپاســگزاری شود ممکن است عده ای
بگویند سپاســگزاری الزم نیســت چون آنها به وظیفه شان عمل
کرده اند و در واقع درست هم هست؛ به وظیفه عمل کردن نیازی
به تقدیر و تشــکر نــدارد ،اما برخی از همین مســئوالن عزیز در
ســالیان اخیر چنان رفتار کردند که اگر اختالس نکنند ،اگر حق و

*حمیدرضا عاطفی

ناحق نکنند ،اگر فرار نکنند ،اگر پنهان نشــوند و هزار اگر و امای
دیگری که همگان می دانند در کارشــان نباشد ،آدم ذوق زده می
شــود و خود بخود زبان به تقدیر و تشکر می گشاید ...همین چند
وقت پیش مگر نبود که متعاقب شیوع ویروس مضر و خسارت بار
کرونا مسئوالن خواستند در جهت همراهی و همکاری با هنرمندان
درمانده از تامین نیازهای اولیه زندگی شــان قدمی بردارند واعالم
شد حق بیمه ســه ماهه فصل بهار هنرمندان را دولت می پردازد؟
همه مســئوالن فرهنگی از جمله وزیر محترم ارشــاد،مدیرعامل
صنــدوق اعتباری هنر ،مدیران عامل خانــه های هنر با جدیت و
اخالص بــه اصطالح پای کاربودند و چندیــن بار این خبر اعالم
شد ولی متاسفانه علی رغم اعالم رسمی ،دفترچه ها تمدید اعتبار
نمی شــد و هنرمندان هم سه ماه تمام در خوف و رجا بودند که آیا
باید حق بیمه ســه ماه را خودشــان بپردازند یا نه؛آیا بیمه برقرار
می شود یا نه ...وعاقبت و در کمال تعجب در آخرین روزهای خرداد
اعالم شــد که هنرمندانی که فیش گرفتند باید خودشان حق بیمه
را بپردازند تا بعدا صندوق مبالغ واریز را به حساب آنها عودت دهد
ودیدیم که چه جنجالی بپا شــد...خب این یک نمونه بارز و روشن
از تفاوت مسئوالن !...برخی از آنها واقعا دلسوز و همراه هنرمندان
و به طور عام با مردم هستند اما عده ای هم مثل برخی مسئوالن
تامین اجتماعی فقط پول را می شناســند آن هــم نقد و احتماال
تراول!! و اصال هنر و هنرمند را به پشیزی نمی گیرند و کاری هم
به افکار عمومی و وعده های وزارت ارشاد و وضعیت بحرانی فعلی
و ...ندارند .تو گویی اصال نه کرونایی آمده و نه کرونایی رفته!
به هرحال این موضوع هم در خاتمه و در دقیقه نود که میرفت
بیمه هنرمندان منقضی شــود ختم به خیر شد؛ هرچند با خون دل!
ولی به هرترتیب باید از مسئوالن مربوط سپاسگزاری کنیم و برای
آن مسئوالن کم لطف تامین اجتماعی هم آرزوی پیدا کردن حال
خوب و تحصیل معرفت نماییم ،باشد که رستگار شوند.
بله اوج بحران کرونا در اســفند ماه گذشــته موجب شــد تا
فصلنامه زمســتان 98منتشر نشــود و اینک هردو شماره را یکجا
تقدیم دوســتان عزیز می کنیم با نیم نگاهی به اتفاقات زمســتان
گذشته و نظری بر جریانات و رخدادهای فصل بهار در سال جاری
هرچند که وضعیت اضطراری موجود فعالیت ها را به حداقل ممکن
رســانده اســت .امیدواریم در فصل های آتی اتفاقات خوب افتاده
وهمگان دوباره شــاهد اوج گیــری فعالیت ها البته با دل خوش و
انگیزه باال باشند.
* سردبیر
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گفتگو با داریوش پیرنیاکان ،دبیر و سخنگوی شورایعالی خانه موسیقی

هیچ مرزبندی ببین موسیقیهای مختلف
در اینجا نیست
داریوش پیرنیاکان ،نوازنده ،آهنگساز و مدرس پیشکسوت تار
و سه تار از ابتدای تاسیس خانه موسیقی با این نهاد همراه بود.
او یکی از جوان ترین چهره هایی بود که در کنار پیشکســوتان
موسیقی ایران حدود  21ســال پیش هیئت موسس تنها نهاد
صنفی موسیقی کشور را تشــکیل دادند .پیرنیاکان جزو هیئت
پنج نفره تدوین اساســنامه خانه موســیقی ،شش دوره عضو
هیئت مدیره خانه موســیقی و سخنگوی این نهاد بود و در حال
حاضر دبیر و سخنگوی شــورایعالی این نهاد است .بمناسبت
آغاز بیست و یکمین ســال فعالیت خانه موسیقی و در آستانه
انتخابات سراسری این نهاد صنفی با او به گفتگو نشستیم تا از
شکل گیری خانه موسیقی ،رشد ،بالندگی ،نیل به اهداف متعالی
اش و همچنین پاسخ اش به برخی انتقادات رایج بشنویم.
پیرنیاکان وقتی از خانه موســیقی سخن می گوید به روزگاری

بدست بگیرند .در حوزه سینما ،خانه سینما و از سالیان دور در حوزه
خوشنویســی انجمن خوشنویسان تشکیل شده بود و موسیقیدانان
هم احساس می کردند باید چنین تشکیالتی برایشان وجود داشته
باشــد .از آن فضا و فرصت پیش آمده اســتفاده شد و برای اولین
بار در طبقه باالی تاالروحدت نزدیک به ســی نفر از پیشکسوتان
موسیقی -به عنوان هیئت موســس خانه موسیقی-جمع شدند و
تصمیم بر آن شد که تشکیالتی به نام خانه موسیقی راه بیافتد.
آنجا قرار شد تعدادی از آن جمع سی نفره انتخاب شوند و در
مدت سه ماه اساسنامه خانه موسیقی نوشته شود .جلسه بعد هیئت
موسس ،پنج نفر را برای تدوین و نوشتن اساسنامه انتخاب کردند
که من به همراه آقایان محمد ســریر ،کامبیز روشن روان ،رضوی
سروســتانی و محمدرضا درویشی برای این کار انتخاب شدیم .ما
وظیفه داشــتیم ظرف مدت سه ماه اساســنامه را تدوین کنیم که
هفته ای یک روز برای آن جلسه داشتیم و برای این کار نمونه ی
اساسنامه های صنوف و حتی اساسنامه های تجاری را می خواندیم
و نکاتی را یادداشت و در جلسات مطرح می کردیم.

*جناب پیرنیاکان شما از ابتدای تاسیس خانه موسیقی
با ایــن نهاد همراه بودید .در ابتدای صحبت لطفا مختصری
در خصوص چگونگی شــکل گیری خانه موسیقی صحبت
بفرمایید.

در ابتدا باید بگویم تا روزی که ما به فکر تاسیس خانه موسیقی
افتادیم جایی مثل صنف برای موســیقی دانان وجود نداشت زیرا
نیازی برای آن احســاس نمی شــد و از سوی اهالی موسیقی هم
اســتقبالی نمی شــد .در دوره دولت اصالحات و روی کار آمدن
آقای خاتمی تصمیماتی برای شــوراها گرفته شد ،همچنین برای
بسیاری از شــاخه ها صنف تشکیل شــد تا عنان کار را خودشان
شماره  36و  - 37بهار 1399

فکر می کند که شور و اشتیاق وصف ناشدنی در کاشت یک نهال
نوپا داشت .از همراهانی می گوید که سال ها با وجود سختی ها
ماندند و «پای کار» ایستادند ،از برخی که دلسردشان می کردند
و خواســت نامی نبریم! از اهمیت حضور کسانی که روزگاری
در میان ما بودند و امروز رخت بر بســتند .از نهالی می گوید که
جمعی فرهیخته آن را آبیاری و محافظت کردند تا به این درخت
تنومند رسید و شاید میوه اش بماند برای جوانانی در نسل های
بعد .پیرنیاکان یکی از معدود افرادی ســت که می توان گفت
تاریخ خانه موســیقی است .تلخ و شیرینش را چشیده و امروز
امید دارد شاید روزی موسیقی برای حاکیمت هم رسمیت داشته
باشد و حرف خانه موسیقی برای همه حجت باشد تا هنر واالی
موســیقی این مرز و بوم به تعالی برســد .این گفتگو را با هم
می خوانیم:

*جلسات تان کجا تشکیل می شد؟

این جلســات در دفتر دکتر ســریر در ســاختمانی مربوط به
وزارت خارجــه در کامرانیه تشــکیل می شــد چــون جایی برای
برگزاری جلســات نداشتیم .در آن جلسات نکاتی که باید را مطرح
و آنها را پاالیش می کردیم تا اساســنامه خانه موسیقی آماده شد
و به هیئت موســس اعالم کردیم .وقتی هیئت موسس اساسنامه
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بله مواضع درســت و حساب شــده ای گرفته شد در زمانی
که خانه ســینما تعطیل شــد ولی خانه موســیقی مواضع قاطعی
می گرفت .من تا چهارســال پیش سخنگوی خانه موسیقی بودم،
تمامــی گفتگوها و صحبت های من به شــکلی بود که بهانه ای
به دســت کسی داده نشــود در عین حال تمامی مواضع خودمان
را مطرح کردیم .در مورد کنســل شدن کنسرت ها ،صدای بانوان،
حرمت موسیقی و  ...مواضعی بود که به پشتیبانی خانه موسیقی و
اعضایمان مطرح کردم.

را دید باتفاق آرا تصویب شــد و اولین هیئت مدیره خانه موسیقی
انتخاب شد .وقتی هیئت مدیره انتخاب شود هیئت موسس منحل
می شود .از آن جمع تدوین اساسنامه من ،آقای روشن روان و آقای
سروســتانی در اولین هیئت مدیره حضور داشــتیم .در آنجا طبق
اساســنامه مدیرعامل انتخاب کردیم که آقای علیزاده هیچ رغبتی
برای مدیرعاملی نداشــتند ولی به اصرار ما اولین مدیرعامل خانه
موســیقی شدند .در ابتدا اتاقی در خیابان مرجان به ما داده شد که
آنجا کار آغاز شد و از اعضا برای تشکیل کانون ها دعوت کردیم.

*شــخص شــما روزی که در هیئت تدوین اساسنامه
بودند آینده ای برای خانه موســیقی متصور بودید و ایده آل
هایی داشــتید .امروز خانه موســیقی را چقدر به ایده آل ها
نزدیک و یا دور می بینید؟

*استقبال هنرمندان برای تشکیل کانون ها چطور بود؟

در ابتدا هیچ اعتمادی نداشــتند و در جلساتی که با هنرمندان
و دوستانمان داشــتیم می دیدیم بخشــی از هنرمندان باوری به
این مســاله نداشــتند .در اوایل بدنه موســیقی هم فکر می کرد
خانه موســیقی مثل برخی از شورا های موســیقی بعد از مدتی از
بین می رود .بخشــی از ما برای این کار بســیار مایه گذاشــتیم و
در اینجا باید بگویم آقای روشــن روان برای خانه موسیقی بسیار

من جایگاه خانه موســیقی را در میانــه می بینم .ما اهداف
متعالی را در اساسنامه پیش بینی کردیم ولی از طرفی به فضایی
برخوردیم که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حاکمیتی مشکل
داریم .هنوز در کشــور موسیقی به رسمیت شــناخته نمی شود.
رسمیت داشتن خانه موســیقی به این است که نظرات این نهاد
برای هر اتفاق موســیقی در کشور دخیل باشد .اگر خانه موسیقی
از نظرتخصصــی می گوید کــه نیمی از جمعیت موســیقیدانان
خانم ها هســتند و باید به حق و حقوقشــان برسند ،در حاکمیت
هم مورد قبول واقع شود.
وقتی از نظر تخصصی به مســائلی مانند وضعیت کپی رایت
در صدا و ســیما ،ارکستر ســمفونیک ،ارکستر ملی ،موسیقی های
پخش شــده در صدا و سیما و  ...واکنش نشان می دهیم باید مورد
قبول حاکمیت باشــد و انجام بگیرد .وقتی یک مجوز برای اجرای
کنسرتی صدادر می شــود که مورد تایید خانه موسیقی باشد و در
هیچ جای ایران هم نتوانند جلوی آن را بگیرند آن وقت موســیقی
به رسمیت شناخته شده است.
بازوی دیگر هم اقتصاد اســت .کدام کمک به ما شــده که
بتوانیم به اهداف اساسنامه ای مان برسیم؟ اگر منابع مالی داشتیم
سمینارهای مختلف در ایران برای شناخت موسیقی درست برگزار
می کردیم که تاثیر بسیار مثبتی روی جامعه می گذاشتیم .موسیقی
می تواند در رابطه با مســائلی ماننــد امنیت ملی ،امنیت اجتماعی،
آسیب های اجتماعی و روانشناختی تعریف شود .خانه موسیقی اگر
پشتیبانی شود می تواند این ظرفیت ها را بالفعل کند.
من فکــر می کنم با این اوصاف خانه موســیقی بیش از حد
توانش کار کرده اســت .در رابطه با مسائل بیمه تامین اجتماعی،
طرح تکریم پیشکسوتان و هنرمندان و  ...کارهای خوبی از طریق
خانه موســیقی و رایزنی با نهاد های مختلف صورت گرفته است.
از ســوی دیگر گاهی نمی توانیم برخی چیزها را بصورت موردی
اعالم کنیم اما بطــور کلی می گویم که کمک هایی به هنرمندان
پیشکسوت صورت گرفته است که برای حفظ شأن آنها هیچ وقت
بیان نمی شود.

وقتی از نظر تخصصی به مسائلی
مانند وضعیت کپی رایت در صدا
و ســیما ،ارکستر ســمفونیک،
ارکســتر ملی ،موســیقیهای
پخش شــده در صدا و ســیما
و  ...واکنــش نشــان میدهیم
باید مورد قبول حاکمیت باشــد

زحمت کشید و با اشتیاق این کار را کرد و این زحمات نباید نادیده
گرفته شــود .آقایان گنجه ای و ســریر هم واقعا زحمت کشیدند؛
اینها ایســتادند تا خانه موسیقی قوام گرفت .به تدریج که کارهای
صنفی راه افتاد هنرمندان هم به سمت خانه موسیقی آمدند .برای
ســاختمان خانه موسیقی هم بســیار زحمت کشیده شد که نیمی
از مبلــغ خرید ملک با موافقت آقای خاتمی در دوره آخر ریاســت
جمهوریشــان اختصاص داده شــد و در دوره بعد هم از مبلغ باقی
مانده ،نیمی از پول را آقای صفارهرندی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد
و نیمی را آقای قالیباف شهردار وقت موافقت کردند که این ملک
به نام خانه موسیقی شد.
ما از تاریخچه اینجا صحبــت می کنیم و باید بگویم زحمت
زیادی برای اینجا کشــیده شد .شــخصیت های معتبری بعدا به
هیئت مدیره های خانه موســیقی آمدند و بدنه مســتحکمی برای
خانه موســیقی بوجود آمد .همین امر باعث شــد هنرمندن زیادی
آمدند و کانون ها گسترده تر شد.

*در برهه ای از زمان انتقاداتی به خانه موســیقی وجود
داشــت که موســیقی غیر ایرانی را جدی نمی گیرد .حتی

*البته موضع گیری های درســت خانه موســیقی در
برهه های مختلف هم در اعتماد هنرمندان بی تاثیر نبود.
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مصاحبه هایــی کردیم و گفتیم همه در انتخابات حضور پیدا کنند
تا اگر فکر می کنند چهره هایی تکراری هســتند را کنار بگذارند.
حتــی خود من و چنــد چهره دیگر برای اینکه این مســاله وجود
نداشته باشد در انتخابات هیئت مدیره کاندیدا نشدیم .تا چهره های
جدید حضور داشته باشند و بیش از نیمی از هیئت مدیره چهره ی
جدید بودند .برای همین موضوع هم در شــورای عالی مطرح شد
که هر کســی دو دوره متوالی می تواند در هیئت مدیره اصلی خانه
موسیقی حضور داشته باشد .یادمان باشد نام برخی از چهره ها در
شــورای عالی بسیار موثر است و نمی توانیم این چهره های بزرگ
را حذف کنیم .از طرف دیگر اساسنامه هم برای شورای عالی خانه
موســیقی می گوید فردی که سی سال حضور مستمر در موسیقی
داشته باشد.
من در اینجا از جوانان می خواهم بیایند و در خانه موســیقی
حضور داشــته باشند .برخی ســوءتفاهم ها بوجود آمده و بنظر من
هیچ غرض ورزی در کار نیســت .این ســوءتفاهم ها باید برطرف
شــود و امیدواریم همه بیایند و در انتخابات شرکت کنند .ما دیدیم
در انتخابات چهارسال گذشته با درخواست برخی منتقدان ناظرانی
از ارشــاد برای صحت انتخابات خانه موســیقی حضور داشتند که

برخی از عبارت «خانه موســیقی سنتی» استفاده می کردند
که البته کم لطفی بود؛ در این مورد توضیحی بفرمایید.

من با قاطعیت این مســاله را رد می کنــم .در هیئت مدیره
نخســت خانه موســیقی چهارنفر از فعاالن موســیقی کالسیک
آقایان ناصری ،روشــن روان ،ســریر و ریاحی بودند و ســه نفر
از موســیقی ایرانی .کانون های ما هم به این صورت اســت که
کانون خوانندگان ســنتی ،کانون خوانندگان کالســیک ،کانون
نوازندگان ســنتی و کانون نوازندگان کالسیک و ...اگر کسی در
زمینه نوازندگی موسیقی پاپ کار میکند هم در یکی از دو کانون
نوازندگان پذیرفته می شود و خوانندگان پاپ هم برخی در کانون
خوانندگان ایرانی و بسیاری در کانون خوانندگان کالسیک عضو
هســتند چون دانش آوازی آنها وابســته به یکی از این دو رشته
اســت .این را هم بگویم شــاید زمانی خواننده پــاپ در کانون
خوانندگان کالسیک می خواست عضو شود اندکی مقاومت نشان
می دادند که بعدا این هم اصالح شد و قرار شد کانون خوانندگان
پاپ هم شــکل بگیرد و اساسنامه اش را هم عده ای امضا کردند
ولی خودشــان باید همت کنند تا زودتر به صورت کانونی مستقل
فعال شوند.

از جوانــان میخواهــم بیایند و
در خانه موســیقی حضور داشته
باشند .برخی سوءتفاهمها بوجود
آمده و بنظر من هیچ غرض ورزی
در کار نیست .این سوءتفاهمها
باید برطرف شود و امیدواریم همه
بیایند و در انتخابات شرکت کنند

ضمــن اینکه مدیرعامل های خانه موســیقی آقایان زنده یاد
ناصری ،روشــن روان و سریر در زمینه موسیقی کالسیک و حتی
پاپ کالســیک فعال بودند .هیچ وقت مــرزی برای عضویت در
خانه موسیقی نداشته ایم .االن هم دوستانی که در زمینه موسیقی
پاپ فعالیت می کننــد باید بیایند چون همه می خواهند برای خانه
موسیقی و هنر موسیقی کار کنند.

نباید این مســاله بودجود می آمد چون ما از نظر صنفی مســتقل
هســتیم .ولی با این حال نظارت شد تا ببینند هیچ چیز پنهانی در
خانه موسیقی نداریم.
امیدوارم جوانانی بیایند و وارد گود شوند و خود من هم از آنها
اســتقبال می کنم .اگر ببینم کسی بهتر از من کار می کند پشتیبان
او می شود و کنار می روم همینطور که چهار سال پیش از کاندیدای
حضور در هیئت مدیره نشــدم و در شــورای عالی هم به پیشنهاد
هیئت مدیره و رای مجمع عمومی حضور پیدا کردم.
االن هم که موقع انتخابات خانه موسیقی است و ما منتظریم
که ستاد ملی کرونا وضعیت سفید اعالم کند و اجازه تجمع بدهد تا
انتخابات خانه موسیقی هم هرچه زودتر برگزار شود.

*به عنوان ســخن آخر و با توجه به فرا رسیدن موعد
انتخابات خانه موسیقی ،در سال های اخیر برخی انتقادات به
حضور چهره های تکراری در هیئت مدیره وارد می شــد؛ در
این مورد چه نظری دارید؟

همان زمان انتخابات قبلی هم که این موارد مطرح می شد ما

شماره  36و  - 37بهار 1399
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گزارشی از مراسم خاکسپاری هوشنگ ظریف

وداع با معلم کم نظیر موسیقی ایران
در واپسین روزهای سال  1398دست سرنوشت یکی از هنرمندان شاخص و استادان بیبدیل
موســیقی ایران را از جامعه هنری گرفت 17 .اسفند ماه سال گذشته هوشنگ ظریف(استاد
موســیقی ایرانی و عضو سابق شورای عالی خانه موسیقی) پس از یک دوره بیماری آلزایمر
دار فانی را وداع گفت .این خبر در حالی منتشــر شد که انتشار ویروس کرونا اجازه برگزاری
هیچگونه مراسم تشییع و یادبودی را به خیل شاگردان آن مرحوم نداد و به دلیل محافظت از
سالمتی مردم و عالقمندان به ناچار در مراسمی با جمعیت کم تعداد روز  19اسفند ماه پیکر
این هنرمند بیبدیل موسیقی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا بخاک سپرده شد.

در مراســم تشییع پیکر استاد ظریف ،حســین علیزاده (نوازنده
پیشکســوت تار و سه تار و از شاگردان هوشنگ ظریف) با اشاره به
این مطلب که باید در یک مراسم درخور و شایسته درباره هوشنگ
ظریــف صحبت کرد ،در ســخنانی کوتاه گفت :تمــام عمری که
هوشنگ ظریف در موسیقی ایران گذراند ،قبل از اینکه خود موسیقی
مطرح باشد ،الگوی بسیار عزیزی برای ما بچههای هنرستان بود.
حسین علیزاده افزود :واقعا باید گفت که شیفتگی ما به موسیقی
بخاطر شــخصیت ظریف بود که باعث شد ما به موسیقی عالقمند
شویم و شــاگردانی که او تربیت کرد که همه جزو برجستگان هنر
ایران هستند ،بخاطر شیفتگی به آن شخصیت نجیب و هنری او بود.
عشق را از آن زمان با ظریف تجربه کردم.
این پیشکسوت موســیقی ایران در پایان گفت :ما هیچوقت
بــرای ظریف عزاداری نخواهیم کرد .چون هروقت که نام او را به
زبان می آوریم ،روحمان جال پیدا می کند و شاد می شویم .یادشان

بخیر.
در این مراســم همچنین در این مراســم برخی از شاگردان و
همکاران هوشــنگ ظریف از جمله محمد دلنوازی ،کیوان ساکت،
مینا افتاده در ســخنانی کوتاه به همسر این هنرمند (پروین صالح)
و دیگر اعضای خانواده وی تســلیت گفتند و جمعی از مسئوالن از
جمله حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موســیقی ایران) ،محمد
الهیاری(رئیس دفتر موسیقی) و علی ثابت نیا (مدیر انجمن موسیقی)
نیز در این مراسم حضور داشتند.
همچنین پیامهای داود گنجه ای (قائم مقام و عضو شــورای
عالی خانه موسیقی) و عبدالوهاب شهیدی (خواننده پیشکسوت) نیز
در این مراسم قرائت شــد و علیرضا فریدون پور (خواننده) نیز چند
بیتی در سوگ استاد ظریف آواز خواند.
با توجه به محدودیتهای اعمال شــده برای برگزاری مراسم
یادبــود ،چند تــن از هنرمندان در برهههــای مختلف در صفحات
شکبههای اجتماعی پیام تسلیت خود را منتشر کردند که نگاهی به
این پیامها میاندازیم:
فرهاد فخرالدینی(رییس شورای عالی خانه موسیقی ایران):

ظریف الگوی بسیار خوبی برای شاگردانش بود
فرهاد فخرالدینــی در پیامی تصویری
که در یکی از برنامههای زنده شــبکههای
اجتماعی به مناسبت چهلمین روز درگذشت
هوشــنگ ظریف پخش شــد گفت« :کاش
میشــد مراســم چهلمین روز ظریف را در
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بزرگی ،تسلط به امر آموزش تار و با این جایگاه نداشته ایم.
زنده یاد هوشنگ ظریف به شدت بر کار آموزش به شاگردان
متمرکز و فعال بود و در ایــن راه حتی فعالیت های اجتماعی اش
را فدا کرد و در واقع به همین دلیل بود که هنرمندان برجســته ای
چون استاد علیزاده را تحویل جامعه هنری کشور کرد .او هنرشناس
قابلی بود و عالوه بر تار به سازهای دیگر از جمله کمانچه اشراف
داشــت و درباره کمانچه نوازی من ابراز لطف می کرد  ....خاطرات
همنشینی اش را هرگز فراموش نمی کنم .متاسفانه در این شرایط
غم از دست دادن این انسان شریف برایمان مضاعف شد.
من این ضایعه بزرگ را به ملت فرهنگ دوســت ایران بویژه
جامعه هنری تســلیت عرض میکنم و از هیچ کوشــش و تالشی
برای خاکســپاری و برگزاری مراسم در خور و در حد امکان دریغ
نمی ورزم.

شــرایط بهتری در یکی از سالنهای کنسرت جایی که بارها با هنر
خود درخشیده بود ،برگزار میکردیم .من هوشنگ ظریف را از سال
 ۴۲میشناختم و با هم در هنرستان موسیقی همکار بودیم .او در بین
شــاگردانش بسیار محبوب بود؛ زیرا بسیار دلسوز ،جدی و خوشتیپ
بود و بسیار معلم جذابی بود .او الگوی بسیار خوبی برای شاگردانش
بود ،آنها آرزو داشــتند مانند او شوند .خاطرات بسیار خوبی از او دارم.
او در خانه موسیقی هم عضو فعالی بود.
در دوران ما روزهایی بود که به موسیقی روی خوش نشان داده
نشد و با بیمهری روبرو شد و بدگوییهایی درباره موسیقی گفته شد
و دل هنرمندان به درد آمد .هوشنگ ظریف از آن هنرمندانی بود که
بسیار از این بیمهریها آزرده شده و خیلی زود از بین ما رفت چون
این بیمهری را نتوانست تحمل کند .گویا در طول تاریخ ما بدگویی
از هنر و هنرمند بیســابقه نبوده است .او از بین ما رفت و دل ما را
متالطم ساخت».

هوشنگ کامکار (عضو شورای عالی خانه موسیقی):

فقدان ظریف مارا در بهت و اندوه فرو برد
در این شــرایط ،غم جانــکاه و ضایعه
عمیق دیگری کــه داغ آن تا ابد میماند بر
دردها و زخمهای دیگرمان افزوده شد.
مرگ بزرگترین ،محبوب ترین ،انســان
ترین و استادترین هنرمند موسیقی ایران که
شاگردان ارزشمندی را تربیت کرده بود دنیای
موسیقی ما را در بهت و اندوه فرو برد.
هوشنگ ظریف همیشــه جاودان خواهد بود و دستاوردهایش
فراموش نشدنی است .او انســانی بزرگ و با محبت بود .درگذشت
این هنرمند واال را به جامعه فرهنگی ایران تسلیت عرض می کنم.

حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی):

باز هجر یار دامانم گرفت
باز دست غم گریبانم گرفت...
چه غریبانه و آرام رفت ،چنانکه زندگیش
نیز آرام و بیهیاهو بود
همواره در شرایط سخت و گاه پر تالطم
روزگار ســاحل صبر و آرامش بــود ،دریغ و
درد که در این روزهای ســخت و نفسگیر با
بغضهای فرو خورده بدرقه اش می کنیم...
نامت و یادت تا ابد جاوید؛
استاد نجیب و با وقار
هوشنگ ظریف

داریوش پیرنیاکان(نوازنده تار و دبیر شورای عالی خانه موسیقی)

وداع با انسانی متین ،آداب دان و شریف
درگذشت استاد هوشــنگ ظریف مایه
اندوه وتاســف فراوان گردید .اســتاد ظریف
معلم بیبدیل تار که نزدیک به ســه نسل از
تارنوازان بنام در محضر درس ایشان پرورش
یافته و بالنده شدند ،انسانی بود متین وآرام و
آداب دان و شــریف که بیــش از نیم قرن از
عمر خود را صرف تعلیم و اجرای موســیقی
اصیل ایرانی کرد.
یادش گرامی و روحش شاد

داود گنجه ای(قائم مقام و عضو شورای عالی):

با رفتن ظریف یکی از ستونهای فرهنگ و هنر فرو
ریخت
با مرگ هنرمند بزرگ هوشنگ ظریف
یکی از ستونهای هنری و اخالقی فرهنگ
و هنر کشــورمان فرو ریخت و من بســیار
اندوهناک و مغموم هســتم و معتقدم ویژگی
بارز این مرد بــزرگ خصائل نیک و اخالق
مداری او بود .ما ســالهای سال ،نزدیک به
شــصت سال با هم بودیم و به عنوان معلمی
که چند دهه اســت که دارم درس میدهم میگویم که ما معلمی به
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گزارشی از سومین نمایشگاه «سازخانه»

جشن سازها

سومین نمایشگاه ساز خانه موسیقی با عنوان «سازخانه»  9تا 13
دیماه سال  1398در مجموعه گالریهای همکف خانه هنرمندان
ایران برگزار شد .استقبال کم سابقه از این نمایشگاه سالیانه به
اندازه ای بود که به دلیل فضای محدود گالریهای خانه هنرمندان
پذیرش بسیاری از هنرمندان سازساز مقدور نبود .این استقبال

خانه موسیقی و کانون سازندگان ســاز را بر آن داشته تا برای
برگزاری نمایشــگاه در دورههای آینده محل بزرگتری را پیش
بینی کنند .از دیگر هدفهای نمایشگاه دعوت از سازسازان دیگر
کشورهاست تا این رویداد خجســته در سالهای آتی بصورت
بینالمللی برگزار گردد.

استقبال بیشــتری نشــان دادهاند .این مایه امیدواری است که در
شهرهای مختلف کشور هنرمندانی داریم که با شور و اشتیاق مشغول
فعالیت در عرصه سازســازی هســتند و با مشقتهای بسیاری که
میدانیم آنها با عشق و عالقه و انگیزه به کار خود ادامه میدهند.
نوربخش افزود :از ویژگیهای دیگر نمایشگاه امسال میتوان به
بخش پژوهش اشاره کرد که توانسته فضای پربارتری را به فضای این
رویداد اضافه کند .به هر حال در این حیطه مســائلی مطرح است که
برگزاری نشستهای پژوهشی میتواند چراغ راهی برای آینده باشد.
*بالندگی کانون ســازندگان ساز در آستانه بیست
سالگی
مدیرعامل خانه موسیقی با قدردانی از همراهان خانه موسیقی،
خانه موزه دکترمعین و اســتادامیرجاهد و مدیریت و کارکنان خانه
هنرمندان ایران در برپایی این نمایشگاه بیان کرد :امسال بیستمین
سالی اســت که از تأسیس خانه موســیقی میگذرد .به تبع همین
موضوع نیز کانون سازندگان نیز به بیست سالگی خود رسیده است
که این نشــان دهنده بلوغ و بالندگی است .ما در این نمایشگاه قرار
است از چهرههای زحمتکش عرصه سازسازی نیز قدردانی کنیم که
بنده از همین جا حضور ارجمند این هنرمندان و اهالی موســیقی را
گرامی داشته و امیدوارم با سالمت ،قدرت ،استقامت و نشاط این راه
را ادامه دهند تا جوانان بتوانند از این عزیزان استفاده کنند.

مراسم افتتاحیه این دوره از نمایشگاه  9دیماه  98در سالن استاد
جلیل شخناز خانه هنرمندان ایران با تقدیر از سه چهره پیشکسوت
سازسازی و با حضور جمع زیادی از عالقمندان برگزار شد .در ابتدای
این مراســم کلیپی از برگزاری نمایشــگاه در ســال  97با سخنان
هنرمندانی همچون داریوش پیرنیاکان ،حســین علیزاده ،علیاکبر
شکارچی ،سعید ثابت و  ...پخش شد.
*موســیقی جریان دارد و هیــچ گاه نیز متوقف
نخواهد شد
حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی ایران) ضمن ابراز
خرسندی از برگزاری سومین نمایشگاه سازخانه موسیقی ایران گفت:
این نمایشــگاه یکی از اتفاقات مبارکی اســت که سه دوره است به
طور جدی کار خود را آغاز کرده اســت .جای خوشــحالی دارد که
این رویداد به یکی از جدیترین رویدادهای موســیقی سال تبدیل
شــده و هر سال نیز به شکل جدی تر از سال قبل به کار خود ادامه
میدهد.امروز در فضایی به سر میبریم که برای موسیقی از هر زمان
دیگری نگران هستیم ،چرا که هنرمندان بعض ًا دچار یاس هستند و
خیلی از هنرمندان بزرگ نیز کنج عزلت گزیدهاند .اما این نمایشگاه
به ما نشــان میدهد که موسیقی جریان دارد و هیچ گاه نیز متوقف
نخواهد شد.

*به سازهایتان کیفیت دهید
در ادامه یکی هنرمندان ساز ســاز ،متن فرمان مرادی (رئیس
هیات مدیره کانون ســازندگان ساز خانه موسیقی) را قرائت کرد .در
این متن آمده بود :باعث خوشــحالی من و تمامی دست اندرکاران
خانه موسیقی است که امسال نیز مانند سال گذشته در خدمت شما

*رشد سی درصدی مشارکت هنرمندان در سازخانه
مدیرعامل خانه موسیقی ایران در ادامه گفت :امسال به نسبت
سالهای قبل شاهد رشد  ۳۰درصدی مشارکت هنرمندان هستیم و
خوشحالکنندهتر وقتی است که در این رویداد هنرمندان شهرستانی
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عزیزان و عالقهمندان هنر موسیقی هستیم .اما عزیزان سازنده ساز،
روی سخنم با شــما جوانان عاشق است که از یک تنه درخت و یا
تکه چوبی ،ســاز میسازید و یا بهتر است بگویم خلق کرده و به آن
جان میدهید .شما به ساز میآموزید که چگونه با نوازندهاش سخن
بگوید ،درد و دل کند و در غم و شــادی شــریک باشد وگرنه ساز
نیســت که هیزم اســت و میدانیم هیچ شخصی نمیتواند با هیزم
نوازنده شود.
مرادی گفت :من تقریب ًا  ۵۰ســال اســت که در گود سازندگی
ســاز هستم و همیشه آرزو داشتم تا نمایشگاه ساالنهای از سازهای
موسیقی برگزار شود که خوشــبختانه امروز شاهد سومین دوره آن
هســتیم .به هر حال بنده سفارش میکنم از این دستاورد که پیش
آمده استفاده بهینه کنید چرا که شما جوانان با ذوق و سلیقه میتوانید
از بزرگانــی که در این رویداد حضــور دارند و کارهای زیبایی را نیز
در این نمایشــگاه به نمایش گذاشــتهاند درس بگیرید .من از شما
هنرمندان جوان میخواهم تا از اســتادان و بزرگان موسیقی دعوت
کنید تا درباره سازهای شما نظر بدهند و از طرحها و ایدههای خوب و
سازندهای که دارند استقبال کنید .من به شما توصیه میکنم همیشه
به ساختههایتان کیفیت بدهید تا موفق باشید .لطف ًا خودتان را به پول
نفروشید و برای کارهایتان ارزش قائل باشید .پس حاال که با همت
مدیران خانه موسیقی و خود شما قرار است هر سال نمایشگاه داشته
باشیم برمن و شما عزیزان واجب است تا این فرصت را مغتنم شمرده
و بکوشــیم هر سال ساختهها و کارهای بهتر ،زیباتر و خوش صداتر
از سال قبل داشته باشیم.
رئیس هیات مدیره کانون سازندگان خانه موسیقی تصریح کرد:
روزی دربــاره این کانون حرف و حدیثهایی بود و حتی صحبت از
ادغام آن با کانون دیگری شنیده میشد اما کانون سازندگان ساز با
جدیت کوشــیدند تا ثابت کنند ساز سازی آنطور که بعضیها گفته
بودند نجاری نیست بلکه حرکت و پایه و اساس موسیقی است.
در ادامه مراســم با حضور جمعی از هنرمندان مسئوالن حاضر
در این مراسم ،از یک عمر دستاورد هنری محمود فرهمند ،محسن
راسخ و عباس مفاخری (سه چهره پیشکسوت ساز سازی) تجلیل و
تقدیر شد.

وجود همه کاســتیها و محدودیتها بر بنده ثابت شد که اهل هنر
موسیقی به ویژه هنرمندان سازگر چگونه فضایی پرشور و صمیمانه
ایجاد کردند و از طرفی دیگر استقبال بازدید کنندهها به ویژه استادان
موســیقی همگی در ایــن پرده وجاهت هنــری و فرهنگی خود را
تثبیت کردند .اما در نمایشــگاه این دوره با اینکه امکانات موجود در
ســالنهای محل برگزاری نمایشگاه تغییری نسبت به سال گذشته
نداشــت و قطع ًا سازگران و اهل موسیقی شــرایط سختی را پشت
سر گذاشتند اما همچنان به فعالیتهای خالقانه خود ادامه داده که
امیدوارم این حرکت باعث ســیر تکاملی در جهت خلق سازهایی با
کیفیت برتر و همچنین رشد ماهیت معنوی و همدلی سازگران عزیز
باشد.
در ادامه این مراســم گروه موسیقی «آوای عارف» به مدیریت
هنری راستین شفیعی قطعاتی را از ساختههای استاد فرامرز پایور به
مناسبت دهمین سال درگذشت این هنرمند موسیقی اجرا کرد.
پس از این مراسم هنرمندان و شرکت کنندگان به گالری ممیز
خانه هنرمندان رفته و سومین نمایشگاه سازخانه به دست هنرمندانی
نظیر داود گنجهای ،هوشــنگ کامکار ،میــاد کیایی و حمیدرضا
نوربخش رسما افتتاح شد.
علی اکبر شــکارچی ،محمدرضا درویشــی ،هوشنگ کامکار،
کیهان کلهر ،بهداد بابایی ،رضا موسوی زاده ،داریوش طالیی ،بیاض
امیرعطایی ،محمد فرهمند ،قاســم رفعتی ،هادی منتظری ،مهران
مهر نیا ،داود فیاضی ،رضا ژاله ،سوسن اصالنی ،داود یاسری ،اعضای
موسسه هنرمندان پیشکسوت ،رامین جزایری ،حسن زادخیل ،پژمان
حدادی ،کیوان ساکت ،علی جعفری پویان،حسام اینانلو ،حامد جوکار
از جمله هنرمندانی بودند که از این نمایشگاه بازدید کردند.
ســازندگان ساز شرکت کننده در این نمایشگاه ضمن گفتگو با
این هنرمندان نظراتشان را درباره سازهایشان جویا شدند و به تبادل
نظر پیرامون تجربیات در زمینه صدادهی سازها ،الگوهای مختلف و
 ...پرداختند .این نمایشگاه فرصتی برای سازندگان ساز جوان است تا
از تجربیات پیشکسوتان بهره ببرند .همچنین بسیاری از هنرمندان با
ساختههای سازسازان جوان و شهرستانی آشنا شدند.
در این دوره از ســازخانه مســئوالنی همچون محمدمجتبی
حســینی (معــاون هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی) ،علی
مرادخانی(رئیس موزه موســیقی و مشاور شــهردار تهران) ،محمد
الهیاری فومنی(رئیس دفتر موسیقی) ،حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل
خانه موسیقی) ،حمیدرضا عاطفی(معاون اجرایی خانه موسیقی)،علی

*وجاهت فرهنگی که با یک نمایشگاه تثبیت شد
در ادامه این مراســم داریوش النجری (دبیرهنری نمایشــگاه
ســازخانه) گفت :پس از برگزاری نمایشگاه ساز خانه در سال  ۹۷با
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ثابتنیا (مدیرعامل انجمن موسیقی) ،سید عباس سجادی(مدیر بنیاد
آفرینشهــای هنری نیاوران) و مجید رجبی معمار (مدیرعامل خانه
هنرمندان) از نمایشگاه بازدید کردند.

از نقاط مختلف ایران هســتند ،این بازدید را بســیار مفید و سازنده
دانسته زیرا فرصت بینظیری برای بهرمندی از رهنمودهای استادان
سازساز بود.
در حالی که ســاعت بازدید نمایشگاه تا  9شب اعالم شده بود،
اما به دلیل بازدید پیشکسوتان سازسازی تا ساعت 10شب تمدید شد
و تمامی سازهای موجود در نمایشگاه توسط این هنرمندان بررسی
گردید و مورد بازدید قرار گرفت.

نشست پژوهشی نمایشگاه «سازخانه»

نشست اختتامیه «سازخانه»
نشســت اختتامیه نمایشگاه «ســازخانه» با اهدای گواهینامه
شــرکت کنندگان صبح روز جمعه  13دی ماه در سالن استاد جلیل
شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد و به دلیل اعالم سه روزعزای
عمومی نمایشگاه در روز آخر برگزار نشد.
این نشســت که با حضور برخی اعضــای هیئت مدیره کانون
سازندگان ساز و شــرکت کنندگان در نمایشگاه برگزار شد .فرمان
مرادی(رئیس کانون سازندگان ســاز خانه موسیقی) در این مراسم
ضمن قدردانی از اســتقبال کــم نظیر هنرمندان سازســاز از این
نمایشگاه گفت :خوشــبختانه در این دوره شاهد استقبال سازندگان
ساز در نمایشــگاه بودیم و امیدوارم دوره بعدی این نمایشگاه بسیار
گستردهتر برگزار شود و حتی به جهانی شدن آن فکر میکنیم.
مرادی گفت :نباید عرصه ســاز ســازی را حالی کرد و باید به
کیفیت ســاختههایتان اهمیت دهید تا موفق شوید و من هم سال
هاست در گود سازســازی هستم و به همه عزیزان توصیه می کنم
قدر کار خودتان را بدانید.
پس از این سخنان ،گواهینامه حضور در نمایشگاه توسط فرمان
مرادی(رییس کانون ســازندگان ساز) ،بیاض امیرعطایی( از اعضای
هیئت مدیره کانون) و داریوش النجری(دبیر هنری نمایشــگاه) به
شرکت کنندگان اهدا شد.
در ادامه نیز با حضور تمامی شــرکت کنندگان در محوطه خانه
هنرمندان ایران ،عکس یادگاری سومین نمایشگاه ساز خانه موسیقی
ایران گرفته شد و نمایشگاه «سازخانه» به کار خود پایان داد.
نمایشگاه «سازخانه» توســط خانه موسیقی ایران و به همت
کانون ســازندگان ســاز برگزار شــد .اعضای هیئت مدیره کانون
ســازندگان ســاز آقایان فرمان مرادی ،بیاض امیرعطایی ،عباس
مفاخری ،داریوش النجری ،امیر همتی و علیرضا جاوید مقدم(بازرس
کانون) هستند.

نشست پژوهشی «ســازخانه» با حضور سه چهره پیشکسوت
سازســازی ،حسن زادخیل ،رضا ژاله و رامین جزایری همراه بود که
با اســتقبال خوب مخاطبان مواجه شد .این نشست در ابتدا با حضور
حسن زادخیل آغاز شــد که داریوش النجری(دبیر هنری نمایشگاه
سازخانه)ضمن خوشامد گویی به حضار از برگزاری نشست پژوهشی
نمایشــگاه ابراز خوشحالی کرد و این اتفاق را گامی به سوی انتقال
تجربیات استادان به نسل جدید دانست.
در ادامه حســن زادخیل(استاد سه تار ســازی) در سخنانش
دربارهی زندگی هنری ،نحوه آشنایی با موسیقی و ورودش به دنیای
سازسازی صحبت کرد .در ادامه رامین جزایری (سازنده پیشکسوت
تار و سه تار) به نشست ملحق شد و او نیز سخنانش را با بیان سابقه
آشنایی با موسیقی و نحوه ورود به ساز سازی آغاز کرد.
سپس این دو هنرمند سازساز به پرشسهای مطرح شده درباره
ســازهای ایرانی پرداختند و درباره مباحثی نظیر بافت و نوع چوب،
رنگ ســاز ،الگوهای مختلف تار و سه تار و  ...پرسش و پاسخ انجام
گردید.
این نشست پژوهشــی با حضور رضا ژاله(هنرمند پیشکسوت
سازســازی) ادامه یافت .ژاله نیز در ابتدای سخنانش سوابق هنری
خود را بیان کرد و با توجه به همکاری اش در حوزه ساخت سازهای
ابداعی با محمدرضا شجریان به بیان خاطراتی در این حوزه پرداخت.
رضا ژاله نیز در ادامه نشســت به پرسشهای حضار پاسخ گفت و از
همه عالقمندان دعوت کرد تا برای آشنایی با تجربیاتش به کارگاه
او بروند.
پس از این نشست حاضرین سالن امیرخانی را ترک کرده و به
گالریهای میرمیران ،ممیز ،پاییز و زمستان رفتند و با همهی شرکت
کنندگان در نمایشگاه سازخانه دیدار و گفنگو کردند.
در این بازدی ِد تخصصی اســتادان سازسازی ،سازهای تکتک
شــرکت کنندگان را بررســی کرده و نکات مهمی در جهت ارتقای
کیفیت سازهایشان به آنها گوشزد کردند.
شرکت کنندگان در نمایشــگاه نیز که عموما سازندگان جوان
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گزارشی از شب ابراهیم قنبری مهر

شب مهر

مراسم مراسم «شــب ابراهیم قنبری مهر» با حضور جمع زیادی از
هنرمندان و عالقمندان  17دیماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

در ابتدای این مراســم سید عباس سجادی ،مدیر عامل بنیاد
آفرینشهای هنری نیاوران گفت :شب قنبری مهر شب مهر ،شب
عشق و شب پاکدستی است .قنبری مهر همواره با عشق و ارادت
از استاد خود ابوالحسن صبا یاد میکند و هنوز هم با وجود استادی
خود را قطره کوچکی در دریای هنر میداند و این رمز قنبری مهر
شــدن است .برای برنامه دستان و دیگر برنامهها حدود  ۲۰ساعت
با ابراهیم قنبری مهر تصویر دارم ،در قسمتی از این فیلمها قنبری
مهر نقل میکند که اســتادش صبای بزرگ به او گفت  :تو روزی
بر جایگاه بلندی میایســتی .حواست باشد که آن روز ،روز سقوط
توست .کســی که متوجه این نکته باشــد هرگز سقوط نمیکند.
قنبری مهر در آن جایگاه ایســتاد ولی ســقوط نکــرد .میگویند
اوج فواره ســقوط اســت ،اما قنبری مهر فواره نیست آبشار است،
همچنان تکثیر می شود .سجادی در ادامه گفت :سازسازی به گفته
قنبری مهر عشــق است .هر سازی ویژگیهای وجودی سازنده را
در خود دارد .قنبری مهر قالب ارائه کرده است ،بسیاری از افراد ساز
شماره  36و  - 37بهار 1399

میسازند اما چرا آن ساز به آن صورتی که باید ارائه نمی شود .به
این دلیل که هر سازی عطر وجودی خود را از سازندهاش می گیرد.
یک نفر میشود استاد قنبری مهر.
ســجادی در ادامه گفت :یکی دیگــر ازخصوصیات بزرگمرد
موســیقی ایران عالوه بر ساخت ســاز ابداع و بعضا ابتکاراتی که
در سازســازی ایجاد کردند تربیت شــاگردان خوب است .یکی از
شــاگردان او استاد بیاض امیرعطایی اســت که اخالق و منشش
انسان را شرمنده میکند .باید خاکساری را از استاد آموخت .استاد
در دل همه ما مهر کاشته است.
سجادی در پایان ســخنان خود از همسر فداکار قنبری مهر
قدردانی کرد که با حضورش این هنرمند را به این جایگاه رســاند.
وی همچنیــن از طرف بنیــاد آفرینش های هنــری نیاوران لوح
یادبودی را به قنبری مهر اهدا کرد.
در ادامه مراسم مرجان قنبری مهر ،فرزند ابراهیم قنبری مهر
طی ســخنانی با ذکر این مطلب که واقعــا نمیتوانم درباره پدرم
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صحبت کنم ،گرچه همواره شــاهد رنجها و سرمســتیهای پدرم
بودم اظهار داشت .پدرم آنقدر مقاوم و عاشق بود که توانست همه
سدها را بشکند و در فرهنگ سازسازی ایران نقش عظیمی را ایفا
کند و پایگاهی را برای آیندگان بســازد .معتقدم پدرم نابغه است و
بســیاری بر این امر اذعان دارند .قنبری مهر بسیاری از سازهای
ایرانی را یا تکمیل کرده و یا تغییر داده و اشکاالت آنها را برطرف
کرده است .سازهای زهی کالسیک ساخته ،هارپ ساخته است.
وی افــزود :پدر حدود  ۵۰ســال پیش قیچک سیســتان و
بلوچســتان را آورد و تبدیل به قیچک شهری کرد .امروز ۵۰ ،۴۰
سال اســت که قیچک در ارکسترها اســتفاده میشود .این ساز
امروز دیگر ساز مهجوری نیســت .البته هنرمندان هم میبایست
این ســازها را میپذیرفتند .اما با گذشت زمان اگر چیزی واقعی و
درست باشد حتما سربلند بیرون میآید.
مرجان قنبری مهر در ادامه گفت :تا قبل از قنبری مهر بربطی
وجود نداشت ،فقط عود بود .او با تحقیقات خود دریافته بود که عود
تغییر یافته بربط است .وی در حجاریها و مینیاتورها ارتباط اندازه

مهر است.
فخرالدینی ادامه داد :روزی به همراه دوستانم به منزل استاد
قنبری مهر رفتیم .ســال  ،۱۳۳۹دو سه ســال پس از فوت استاد
صبا .در حال کار بود .این خاطره را برایش تعریف کردم بســیار به
وجد آمد .قنبری مهر به تازگی از فرانســه که سفری بسیار موفق
بود بازگشته بود .در این سفر نوازنده شهیر روس داویدو اویستراخ
ویولن ساخت قنبری مهر را دیده بود و برای او بسیار جالب بود که
یک ایرانی چنین ســازی ساخته است .این نوازنده مطلبی را برای
قنبری مهر نوشــت .همان روز آقای قنبری مهر نامه را به من داد
تا ترجمه شود که در مجله موزیک آن زمان چاپ شد .در آن نامه
اویســتراخ بزرگ قنبری مهر را استاد جوان با ذوق خطاب کرده و
به او در خصوص ادراک درستش از ویولن تبریک گفته و برای او
آرزوی موفقیت کرده است.
فخرالدینــی افزود :برای ایران افتخار بزرگی اســت که یک
ایرانی به فرانســه برود ،دوره ای ببیند ســازی بسازد و مورد توجه
قرار گیرد .صبا دســت به هر کاری زد نتیجه قابل توجه و بزرگی
پدید آمد .در زمینه ساخت ســاز هم انسان بزرگی همچون استاد
قنبری مهر را پرورش داد .بدون شــک قنبــری مهر بزرگ ترین
چهره عرصه سازسازی است.
این موسیقیدان درباره قیچکهای ساخته شده توسط قنبری
مهــر نیز گفت :تعدادی از این قیچکها در انبار ســاز هنرســتان
موســیقی بود .از بچهها خواستم تا با این ســازها کنسرت برگزار
کنیم .کنسرت پایان سال هنرستان با این سازها بسیار مورد توجه
قرار گرفت.
*درخواست رئیس شــورای عالی خانه موسیقی
برای تغییر نام یک پارک
وی قنبری مهر را انســانی بزرگ و سراسر مهر خطاب کرد و
ابراز داشــت :قنبری مهر عالوه بر این که استاد بزرگی در ساخت
ساز است در ویولن نوازی نیز چیرهدست است .حتی فیلمی را دیدم
که با ویولن آواز استاد شــجریان را همراهی میکندو شجریان از
این کار بسیار راضی بود .او بسیار با گذشت است و همیشه بخشید.
در ارکســترهای بزرگ دنیا بودجه کالنی به خرید ساز اختصاص
میدهند .یک ساز خوب در ارکستر بسیار مهم است .ساز اگر خوب
نباشد بهترین نوازنده هم نمیتواند ساز بزند .سازهای قنبری مهر
و شاگردانش بی نظیر است .هر مشکلی در هر سازی وجود داشت
قنبری برطرف میکرد .در کشــورهای دیگر ســاز را دولت تامین
میکنــد اما قنبری مهر بدون توجه به این مســائل عمری تالش
کرد و ســازها را در اختیار نوازندگان قرار داد .ما به وجود او افتخار
میکنیم.

ســاز اگر خوب نباشــد بهترین
نوازنــده هــم نمیتواند ســاز
بزند .ســازهای قنبــری مهر و
شــاگردانش بینظیــر اســت

بربط را با بدن انسان پیدا کرد و بربط را به اندازه واقعی خود رساند.
وی نیز در پایان ســخنان خود از مادر خود به دلیل  ۷۰سال
همراهی با استاد قدردانی کرد.
فرهاد فخرالدینی(رییس شــورای عالی خانه موسیقی) دیگر
سخنران شب ابراهیم قنبری مهر بود .او گفت :نخستین بار وصف
قنبری مهر را از اســتاد ابوالحسن صبا شــنیدم .دستان استاد صبا
معمو ًال الک الکلی و رنگی بود .یک روز از او پرســیدم دستهای
شما چرا رنگی است؟ نگاه نافذی کرد و گفت من ساز هم میسازم.
ویولن هم میســازم .ولی شاگردی دارم که آینده بسیار درخشانی
دارد .صبا از این شــاگرد اســم نبرد بعداً فهمیدم منظور او قنبری
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فرهــاد فخرالدینی در پایان صحبت هایــش به نمایندگی از
هنرمندان از شهرداری منطقه و اعضای شورای شهر خواستار تغییر
نام پارک شقایق که در نزدیکی منزل قنبری مهر است به شقایق
مهر شد
در ادامه یداهلل کابلی(خوشــنویس) اظهار داشــت :از استاد
بهــروزی نیا ســپاسگزارم کــه مرا بــا قنبری مهر آشــنا کرد.
جانهای شیفتهای همچون اســتاد قنبری مهر موجب شدهاند تا
کارهای بی بدیلی در موســیقی شکل گیرد .اگر بخواهیم به دنیای
شــگفتانگیز استاد قنبری مهر نگاهی بیاندازیم می بینیم که ذوق
و قریحه ای به صورت خداداد در وجود او نهاده شدهاســت .او به
اجتهاد هنری رســیده چرا که وحدتی درونی دارد.پنجههای استاد
قنبری مهر با خالقیت مجموعه عظیمی از ســازها را در دســت و
پنجه هنرمنــدان تراز اول دنیا قرار داده اســت که باعث افتخار
مــا ایرانیان اســت .او در پژوهش درباره چوب و شــناخت آن نیز
بی نظیر اســت .همچنین قنبری مهر هنرمندی با عزت طبع است.
این ویژگی همه بزرگان در همه هنرها است.
هوشــنگ امیراردالن ســخنران بعدی مراسم نیز در سخنان
کوتاهی ابراز داشــت :یکی از افتخارات من این اســت که مرحوم
دایی من عزیزاهلل اردالن ،با استاد ابوالحسن صبا همسایه و دوست
بود .ســخنی گهربار را همیشه از این بزرگوار نقل میکرد .از استاد
صبا پرســیدند نظرتان درباره موســیقی ایرانی و غربی چیست؟ با
همان نجابت و بزرگواری گفت :موســیقی غربی اقیانوس است و
موسیقی ایرانی یک قطره اشک است .من در محضر استاد قنبری
مهرهمان قطره اشکم.
حســین بهروزینیا (نوازنده عود) به عنوان آخرین ســخنران
گفت :در سال  ۱۳۴۹وارد هنرستان موسیقی شدم و چون سنم کم
بود اســاتید هنرستان تار را برای من انتخاب کردند .چند سالی تار
زدم و پس از چند سال در کنسرت های هنرستان سازی به محسن
نفر که امروز نیز از نوازندگان برجسته است از طرف وزارت فرهنگ
و هنر وقت هدیه شــد .دیدم این ســاز متفاوت است با کنجکاوی
دریافتم که این ساز هنر اســتاد قنبری مهر است .همان روز آرزو
کردم که من هم روزی نوازنده خوبی بشــوم و ساز استاد را هدیه
بگیرم .بعدها با عود آشنا شدم و پس از چند سال به عنوان نوازنده
با گروههای حرفهای فعالیت کردم تا روزی برای این ســاز مشکل
پیش آمد و چون ســاز بی نظیری بود نمیتوانستم آن را به دست
هر کســی برای تعمیر بســپارم .با پرس و جو به آقای قنبری مهر
رسیدم .در گوشهای از کارگاه او چشمم به سازی افتاد شبیه عود از
اســتاد پرسیدم این چه سازی است قنبری مهر در پاسخ گفت این
ساز بربط ایرانی است .پرسیدم مگر این ساز من همان بربط نیست
شماره  36و  - 37بهار 1399

که عربها گرفتند و دوباره با نام عود به ما دادند .قنبری مهر گفت
نه اتفاقا ساز شما عود است .بربط کاسه کوچکتر و دسته بلندتری
دارد .از استاد اجازه گرفتم و با آن بربط نواختم .نمیتوانستم چشم
از آن ساز بردارم .در همان لحظه ساز خودم را از یاد بردم .از استاد
آن ساز را خواستم اما استاد ساز را برای موزه ساخته بود .در همان
روز اولین آلبومم را که با عود زده بودم اما نامش را بربط گذاشــته
بودم به استاد دادم .هفته بعد برای تحویل ساز به منزل قنبری مهر
رفتم .اســتاد به من گفت سازت درست شده و این بربط هم برای
شما .از خوشحالی پر در آوردم .گفت شما و من هر دو در یک مسیر
گام بر میداریم .شــما در احیای نوازندگی ایرانی این ساز و من در
احیای ساختمان فیزیکی این ساز .آن روز خدا دنیا را به من داد .از
آن روز دیگر به عود دست نزدم.
وی در پایان صحبت هایش گفت :نخســتین بار صدای ساز
بربط در شهر مالموی ســوئد در کنسرت گروه دستان شنیده شد،
که بســیار هم مورد اســتقبال قرار گرفت .چون با دیگر سازهای
ایرانی بســیار هماهنگ بود .آن ساز دیگر پاره تن من بود .سپس
جانهــای شــیفتهای همچون
استاد قنبری مهر موجب شدهاند
تا کارهای بیبدیلی در موسیقی
شکل گیرد .اگر بخواهیم به دنیای
شگفتانگیز اســتاد قنبری مهر
نگاهی بیاندازیم میبینیم که ذوق
و قریحه ای به صــورت خداداد
در وجــود او نهاده شدهاســت
با موزههای مختلف دنیا در تماس بودم تا به خواســت استاد بربط
ایرانی شــناخته شود .سرانجام شورای موزه ســاز لندن که بسیار
معروف اســت درباره پیشنهاد من جلسه برگزار کردند و بربط را به
دلیل اینکه ساخت استاد قنبری مهر بود پذیرفتند و به این ترتیب
ساز را در موزه لندن به نمایش در آمد .خوشبختانه امروز ساز بربط
کامال معرفی شــده و جا افتاده و هم نوازندگان و هم ســازندگان
خوبی دارد.
اجرای قطعه ای با ســاز بربط توسط حســین بهروزی نیا با
عنوان آفتاب نیمه شــب و نیز گرفتن عکس دسته جمعی حضار با
استاد قنبری مهر پایان بخش این مراسم بود.
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گفتگو با روسای کانونهای ده گانه

سالی که باید نیکو گردد
«کرونا»« ،کوید  ...»19اینها کلماتی هستند که بیش از هر کلمه
دیگر در ســه چهارماهه اخیر در دنیا از آن استفاده شده است.
اخبار همه رســانههای جهان درباره این ویروس ناشــناخته و
نوظهوری است که همه چیز را تحت شعاع قرار داده و هیچ چیز
از دستش در امان نیست .شاید شــانس آورده و تا االن به آن
مبتال نشده باشیم ،اما تاثیر آن را در تمام شئون زندگی با پوست
و گوشت و استخوان حس کردهایم .کرونا همه چیز را تعطیل و
همه را خانه نشــین کرد .از دید و بازدید عید ،ورزش ،مسافرت،
جشن عروسی ،کنسرت ،کالسهای آموزشی گرفته تا یادبود و
تشییع درگذشتگان.
همه اینها به کنار ،وقتی میبینیم بســیاری از کسب و کارها در
کشــاکش مبارزه با این ویروس منحوس تعطیل و بســیاری
بیکار شدند و اولویتهای ســبد خانوار تغییرات اساسی کرده،
درمی یابیم بخش فرهنگ و هنر اولین آســیب دیده این پدیده
نوظهور است.
اهالی فرهنگ و هنر از ابتدای خانه نشینی مردم جهان تا امروز
برای جامعه کم نگذاشــتند .برخی برای مدافعان سالمت کلیپ
و موسیقی ســاختند ،برخی از سراسر دنیا بصورت مجازی گرد
هم آمدند و کلیپ هایی ساختند ،جشنوارههای آنالین موسیقی

فراخوانها را منتشــر کردند ،برخی کالس آنالین گذاشــته و
کنســرت آنالین برگزار کردند و برخی هنرمندان نیز در پخش
زنده ی شــبکههای اجتماعی میزگرد و تحلیل و گپ و گفت با
مخاطبان داشــتند .اما اینها همه در دنیای مجازی ست ،دنیای
واقعی چیز دیگری میگوید .کنســرت هایی که تعطیل شــد،
کالسهایی که لغو شــد و فشــاری که بیش از پیش به جامعه
موسیقی وارد آمد.
بهار امسال فصل رکود موســیقی ایران بود .هنوز از کرونا عبور
نکرده ایم که به پسا کرونا بیاندیشیم اما امید داریم شاید فصول
باقی مانده از این سال« ،نکو» باشد و آن مثل معروف یک بار هم
که شده نقض شود!
بر آن شدیم تا نظر روســای کانونهای ده گانه خانه موسیقی
را جویا شــویم و دیدگاههای این نمایندگان شاخههای مختلف
فعاالن موســیقی را درباره تاثیر کرونــا در فعالیتهای هنری
بشــنویم .در میان صحبت همه ی این عزیزان یک نکته بیش
از همه مطرح میشــود و آن لزوم «حمایت دولت» است .چیزی
که این روزها بسیار میشنویم و کمتر آن را احساس میکنیم.
این گفتگوها را با هم میخوانیم با این توضیح که بر اســاس
ترتیب حروف الفبای نام کانونها آورده شدهاند.

موســیقی و دیگر هنرها ســخت میگذرد .متاسفانه کار بسیاری از
هنرمندان به کلی تعطیل شده ولی همچنان زندگی در جریان است
و نیازهای آن پابرجاســت و سوال این اســت که چگونه میتوانند
پاسخگوی نیازهای خود باشند .در بسیاری از کشورها چاره ای برای
این بیکاری و تعطیلی دارند و اینجا هم باید مدیران و مســئوالن به
این مسائل توجه ویژه ای داشته باشند.
این مدرس دانشگاه و هنرستان موسیقی درباره تدریس در مراکز
آموزشــی در دوران کرونا گفت :بسیاری از کالسها بصورت آنالین
برگزار میشــود .که این مستلزم امکانات نرم افزاری و سخت افزاری
مناسب و همچنین آشنایی کامل هر دو طرف با تکنولوژی روز است.
برای خود من به این صورت اســت که مطالب درسی را ضبط کرده
و برای استفاده شاگردان میفرســتم .اما هیچ کدام جای تدریس در
کالس را نمی گیرد .در کالس با شاگردان چشم در چشم هستم و در
آنجا بازخورد مطالبی که تدریس می کنم را میبینم و اگر الزم باشــد
مطلب را به شیوه ای دیگر تکرار میکنم تا همه شاگردان و دانشجویان
مطلب را درک کنند اما اینجا هیچ بازخوردی از آنها ندارم و باید منتظر
باشم تا ببینم در امتحان آیا مطالب را یاد گرفتهاند یا نه.
رئیس هیئت مدیره کانون آهنگســازان خانه موسیقی در پایان
گفــت :برای همه مردم بخصوص هنرمندان در این دوران شــیوع

کانون آهنگسازان
مسئوالن به فکر زندگی سخت هنرمندان موسیقی
باشند
رئیس هیئــت مدیره و رئیس
کانون آهنگســازان خانه موسیقی
گفــت :کار بســیاری از هنرمندان
موســیقی به کلی تعطیل شده ولی
همچنان زندگی در جریان اســت
و نیازهــای آن پابرجاســت؛ بایــد
مسئوالن به این مسائل توجه ویژه
ای داشته باشند.
تقی ضرابی(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی ایران) پیرامون
مسائلی که هنرمندان در دوران شیوع کرونا و فاصله گذاری اجتماعی
با آن درگیر هســتند گفت :هنرمندان موسیقی در دوران کرونا ضرر
کرده اند و چون تقاضایی برای موسیقی وجود ندارد و آموزشگاهها و
اجراهای صحنه ای تعطیل شدند بسیاری بیکار شده اند.
رئیس کانون آهنگسازان خانه موسیقی افزود :قطعا دولت باید
برای جبران این ضرر و زیان به هر شکل ممکن و وامهای بالعوض
و حتی طوالنی مدت چاره ای بیاندیشد .زندگی بسیاری از هنرمندان
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ویروس کرونا آرزوی سالمتی دارم و امیدوارم بتوانیم بزودی به پاس
قدردانی از کادر زحمتکش درمانی کشور در کانون آهنگسازان آثاری
را ساخته و منتشر کنیم.

قرنطینه شدن ندارند ولی در عوض برخی نیز قرنطینه را چون فرصت
مطالعاتی دیدند و به تحقیق و نوشتن و خواندن پرداختند و این خود
از مزایــای بزرگ ویروس کرونا بود ...امیدوارم در آینده ثمرات این
فرصت پدیدار شود.

کانون پژوهشگران
بحران کرونــا برای اهل مطالعــه و پژوهش یک
فرصت بود
رئیس کانون پژوهشگران خانه
موســیقی گفت :برخی قرنطینه را
چون فرصــت مطالعاتی دیدند و به
تحقیق ،نوشتن و خواندن پرداختند
و این خود از مزایای بزرگ ویروس
کرونا بــود که امیــدوارم در آینده
ثمرات این فرصت پدیدار شود.
حمیدرضا عاطفی(رئیس کانون پژوهشگران خانه موسیقی) در
خصوص وضعیــت پژوهش در دوران کرونا گفت :علی رغم بحران
دردناک و وحشــت آفرین بیماری کوید  19که جهان را تحت تاثیر
قرارداد و ضرر و زیانهای بیشــماری به ســاکنان این کره خاکی
تحمیل کرد ،باید اذعان کرد از برخی زوایا محسنات و مزایایی در پی
داشت هر چند که در قبال تبعات و زیان هایش ناچیز باشد.
معاون اجرایی خانه موســیقی افزود :ناگفته پیداست که اهالی
هنر و بویژه موســیقی نیز از این تبعات بینصیب نبودند و متاسفانه
شرایط بد اقتصادی و تنگناهای موجود فعاالن حوزه موسیقی را دو
چندان کرد و بســیاری از آنها دچار مشکالت و معضالت عدیده ای
شدند و در این میان بخش آموزش و مدرسان بیش از دیگر بخشها
تحت فشار بودند به هرحال افراد و هنرمندانی که در بخش اجرایی و
برگزاری کنسرت فعال بودن اندوخته ای داشتند و هرچند که آنها هم
آسیب دیدند اما مدرسان و معلمان موسیقی واقعا در مضیقه هستند
و دولــت و متولیان فرهنگی باید برای این بخش فکری بکنند و از
ورطه حرف و شعار بیرون آمده و قدمی بردارند.
عاطفی گفت :از سوی دیگر همانطور که اشاره کردم بروز این
ویروس خطرناک ،مزایایی هم داشــت که یکی خانه نشــین شدن
اجباری بود که برای عده ای این اجبار ،فرصتی کم نظیر پدید آورد
 ...درواقع این کنج عزلت برای اهل مطالعه و تحقیق موهبتی است
که از دیرباز به آن اشاراتی شده است به قول سعدی بزرگ « :بنشینم
و صبر پیش گیرم /دنباله کار خویش گیرم »... /
وی افزود :این نشســتن برای اهل فکر و اندیشــه برکتهای
زیــادی دارد ،همه آثار جاودانه و تولیدات فکری و هنری در ســایه
آرامش و نشســتن در کنجی پدید آمده است و این فرصتها و این
کنج نشستنها در دهههای اخیر متاسفانه در هیاهوی شهر نشینی
و سبقتهای رنج آور برای تکه ای نان بیشتر کمرنگ و کمرنگ تر
شده بود و همه از نبود فرصت و کمبود وقت برای تولید و خلق آثار
گله مند بودند ولی شیوع ویروس کرونا دوباره این عزلت نشینی را به
همه مردم جهان تحمیل کرد وما شاهد بودیم که بعد از مدتی اکثرا
نق میزدند که حوصله شان سر رفته و خسته شده اند و دیگر طاقت
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کانون خواننگان سنتی
امروز هنرمندان آســیب پذیرترین قشــر جامعه
هستند
رئیــس کانــون خواننــدگان
سنتی گفت :صندوق اعتباری هنر
به صــورت همه جانبه از هنرمندان
حمایت کند زیرا در شــرایط کنونی
هنرمندان آســیب پذیرترین قشر
جامعه هستند.
هنگامــه اخوان(رئیس هیئت
مدیره کانون خوانندگان ســنتی و عضو هیات مدیره خانه موسیقی
ایران) با اشاره به شرایط ویژه هنرمندان در دوران شیوع کرونا گفت:
امروز با توجه به شرایط پیش آمده و رکود شدید در عرصه موسیقی
صندوق اعتبــاری هنر باید به وعدههای خود پیرامون پرداخت حق
بیمه و سرانه درمان فصل بهار هنرمندان عمل کند.
او در ادامــه با توجه به شــیوع ویروس کرونا و رکود شــدید
درعرصه موسیقی ،معیشت هنرمندان را دغدغه اصلی خود دانست و
گفت :وقت آن رسیده که صندوق اعتباری هنر به صورت همه جانبه
از هنرمندان حمایت کند زیرا در شــرایط کنونی هنرمندان آســیب
پذیرترین قشر جامعه هستند.
اخوان نقش خانه موســیقی در دوران کرونا را برای حمایت از
هنرمندان این عرصه بســیار پر رنگ دانست و به تمام اعضای این
نهاد صنفی مدنی قول پیگیری حمایت دولت از هنرمندان را داد.
رییس هیئت مدیره کانون خوانندگان ســنتی همچنین درمورد
آمــوزش آواز به صورت مجازی یا آنالین نیزگفت :دربحث آموزش
آواز ســنتی فاکتورها و معیارهای زیادی وجود دارد که مجموع این
فاکتورها در کنار هم موجب ارتقا ســطح آموزش در آوازخواهد شد.
یکی ازمهمترین معیارها در تدریس آواز ســنتی انتقال احساس به
هنرجوست .به همین دلیل از نظر بنده آموزش آواز به صورت مجازی
یا آنالین آموزش کاملی نیست.
این خواننده پیشکســوت موسیقی ایرانی در پایان سخنانش از
تالش کادر پزشکی کشور که همواره در خط مقدم جنگ با ویروس
کرونا ایستادهاند قدردانی و برای تمام هنرمندان آرزوی سالمتی کرد.
کانون خوانندگان کالسیک
تعطیلی آموزشــگاهها برای هنرمندان بحران مالی
ایجاد کرد
رئیس کانون خوانندگان کالسیک گفت :تعطیلی آموزشگاهای
موســیقی هم ســهم بزرگی در به وجود آمدن بحــران مالی برای
هنرمندان عرصه موسیقی داشت ،در چنین شرایطی تنها تکیه گاه
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هنرمندان دولت است.
شــهال میالنی (رییس کانون
خوانندگان کالسیک) درباره وضعیت
هنرمندان موسیقی در ماههای اخیر
گفت :با توجه به شرایط پبش آمده
در دوران کرونا بسیاری ازهنرمندان
بیش از گذشــته بــه حمایت همه
جانبه دولت احتیاج دارند.از آنجا که با گذشــت سالها هنوز مساله
موسیقی در کشور آمیخته با ابهام است و دست هنرمندان آنچنان که
باید باز نیست ،طبیعی ست که در شرایط به وجود آمده بسیاری از
هنرمندان که معاش آنها تنها از طریق هنرشــان بوده از نظر کاری
ومالی دچار تزلزل شوند.
این مدرس آواز کالســیک در باره وضعیت آموزش موســیقی
در دوران کرونا نیز گفت :تعطیلی آموزشــگاهای موسیقی هم سهم
بزرگــی در به وجود آمدن بحــران مالی بــرای هنرمندان عرصه
موسیقی داشت .در چنین شرایطی انتظارحمایت ازدولت و مسئولین
بدیهی ترین امر ممکن اســت .تنها تکیه گاه هنرمندان دولت است
و این حق مســلم تمام هنرمندان اســت که در این شرایط از دولت
انتظار حمایت داشته باشند.دولت باید آمادگی الزم را برای مواجهه با
بحرانها وحوادث غیر قابل پیش بینی داشته باشد تا بتواند در صورت
وقوع با یک برنامه ریزی دقیق ومصور ابتدایی ترین امکانات را برای
ادامه زندگی هنرمندان فراهم کند.
میالنی در باره نقش خانه موســیقی در حمایت از هنرمندان
موســیقی نیز گفت :خانه موســیقی به عنوان یــک نهاد صنفی
،تخصصی وغیر سیاسی متشکل از دست اندرکاران متعهد موسیقی
کشور است که تا امروز تمام توان خود را برای حمایت از هنرمندان
به کار گرفته است اما خانه موسیقی به دلیل نبود منابع مالی ،تنها
می تواند با ارائه پیشنهاد و پیگیری مطالبات از اعضای خود حمایت
کند .اما در آخر برای اینکه این پیشنهادها ومطالبات اجرایی شود
همت وحمایت مســئولین نیازاست .امیدوار هستم با یاری خداوند
در سایه تالش های خانه موسیقی وحمایت های همه جانبه دولت
بتوانیم هرچه ســریعتر از این دوران سخت عبور کنیم وبه شرایط
عادی باز گردیم.
وی افــزود :در حال حاضر تمام آموزشــگاها امکان برگزاری
کالسهــای مجــازی را ندارند ،بنابراین خوانندهــا و به خصوص
خوانندگان کالسیک امروز تدریس آنها به صورت مجازی نیز سخت
تر است به حمایت بیشتری نیاز دارند.
میالنی درمورد روش تدریس مجازی آواز کالسیک اظهار کرد:
شیوه تدریس آواز کالسیک به گونه ایست که باید مدرس ساز بزند و
هنرجو همزمان بشنود و به دلیل تاخیر چند ثانیه ای خیلی به سختی
و مشکل بتوان به این روش تدریس کرد .مضاف براین ،یک مدرس
آواز کالسیک باید در هرلحظه چک بکند فیزیک هنرجو را که به
طور اشتباه نفس نگیرد ،در هنگام خواندن بدن و چانه را سفت نکند
واین دقت نظر از طریق مجازی به ســختی صورت میگیرد  .گاهی
هم که اینترنت دچار اختالل میشــود و مجموع اینها در کنارهم

تدریس مطلوبی نخواهد شــد .بنابراین تاثیر تدریس مستقیم بسیار
بیشتر وملموس ترخواهد بود.
کانون سازندگان ساز
بحران کرونا شوک بزرگی به جامعه هنری وارد کرد
رئیس کانون ســازندگان ساز
خانه موسیقی گفت :بحران به وجود
آمده شــوک بسیار بزرگی به پیکره
هنر این سرزمین وارد کرده است.
فرمــان مرادی(رئیس کانون
سازندگان ساز خانه موسیقی) در باره
وضعیت هنرمندان ســازنده ساز در
دوران کرونا گفت :در شرایط عادی
وضعیت زندگی ومعاش ســازندگان ساز چندان مناسب نبود و حال
آنکه با شــیوع ویروس کرونا و رکود شــدید درعرصه موسیقی این
شرایط نا بسامان دو چندان شده و بسیار نگران کننده است .در واقع
بحران به وجود آمده شوک بسیار بزرگی به پیکره هنر این سرزمین
وارد کرده است.
مرادی در ادامه افزود :من از ابتدای تاســیس خانه موسیقی در
کنار دیگر دوستان بوده ام و آئین نامه و اساسنامه کانون سازندگان
ســاز را با همکاری دوســتان تصویب کردیم از همان بدو تاسیس
کانون سازســازان تنها فکر من حفظ شان وجایگاه هنرمند ساز ساز
بــوده و خواهد بود و امیدوارم از بحــران کرونا بزودی گذر کنیم و
شرایطی برای ادامه فعالیتهای هنری مهیا شود.
مرادی با اشاره به نقش دولت در حمایت از هنرمندان موسیقی
گفت :امروز با توجه به شــرایط پیش آمده انتظــار ما از دولتمردان
بیشتراز هر زمان دیگریست .آنها باید به وعدههای خود عمل کنند
تا جامعه هنری و هنرمندان کشور کمترین آسیب ممکن را از شرایط
رکودی که در آن قرار گرفتیم متحمل شــوند .البته در اینجا باید از
حمایتهای دکتر محمد باقر نوبخت که مدیری آگاه هستند تشکر
کنم و امیدوارم دیگر مدیران نیز مانند ایشان نگاهی ژرف و عمیق به
هنر و هنرمند داشته باشند.
مرادی همچنین در مورد آموزش آنالین ساز سازی گفت :این
کار ظرایف بسیار مانند چگونگی استفاده از ابزار الگوها واندازه گیری
دقیق ومهم تر از همه خطرهای اســتفاده از ابزارها دارد و آموزش
آنالین به صالح نیست .در این راه میتوان از کتابهای آموزشی در
کنار آموزش حضوری بهره برد.
این پیشکسوت ساز سازی در ادامه گفت :بسیاری از سازندگان
ساز فعالیتهای خودشان را در دوران کرونا مانند قبل ادامه دادند و
به مطالعه و تحقیق در باب الگوهای مختلف پرداختند .کرونا فرصت
مناسبی بود تا فارغ از همه شلوغیهای روزمره به کاری که سالها
به آن عشق ورزیدیم مشغول باشیم.
مرادی گفت :ساز ســازی در چنین شرایطی تعطیل نمی شود
اما به دلیل آنکه آموزشــگاههای موســیقی تعطیل است و معیشت
نوازندگان حرفه ای هم دچار خللی شده ،بنابراین فروش ساز چه در
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حوزه ســازهای مبتدی چه سازهای حرفه ای با کاهش چشمگیری
همراه بوده است.
عضو هیئت مدیره خانه موسیقی در پایان سخنانش گفت :باید
از کادر درمانی کشــور برای رشادت هایشــان در مبارزه با بیماری
کوویــد  19قدردانی کنم .امیدوارم مردم هــم با رعایت قرنطینه و
فاصله گذاری اجتماعی قدر دان زحمات این عزیزان باشند .من هم
ما نند بســیاری از عزیزان در این دوره در قرنطینه بســر میبردم و
امیدوارم هر چه زود تر ریشه این بیماری از کشور ما و کل دنیا کنده
شود و به زندگی عادی برگردیم.

شویع ویروس کرونا فعال از برگزاری کالسها صرف نظر کردیم تا
شرایط عادی شود.
او درباره برگزاری مجــازی کالسهای صدابرداری نیز افزود:
امکان تدریس مجازی در صدابــرداری به علت آن که هنرجو باید
پشت دستگاه میکسر قرار بگیرد وجود ندارد و ممکن نیست.
این صدابردار پیشکسوت در پایان سخنانش گفت :این روزها که
مردم خوب و صبور و رنج کشیده ما در یکی از تلخ ترین شرایط قرار
دارند و جانشــان به دلیل ویروس کرونا در خطر است .من با اظهار
عمیق خود نسبت به جان باختن تعداد زیادی از ایرانیان و به جهت
تالش در پیشگیری از افزایش خسارتهای بیشتر با تاکید و اصرار
بر شــعار در خانه میمانیم از همه دوستداران و عالقه مندان به هنر
میخواهم در خانه بمانند.

کانون صدابرداران
هیچ حمایتی از سوی مسئولین ندیده ایم
رئیس کانون صدابرداران خانه
موســیقی گفت :اکثر صدابرداران
موســیقی به دلیل کرونا بیکار شده
اند و تاکنون هیچ حمایتی از سوی
مسئولین ندیده ایم.
سوســن بخشــایش(رئیس
کانون صدابرداران) درباره وضعیت
صدابرداری در دوران شــیوع کرونا
گفت :کســب و کارهای مختلف به علت شــیوع ویــروس کرونا
مدتهاست که وضعیت مناسبی ندارند .در این میان برخی فعالیتها
از جمعه فعالیتهای موسیقایی بخاطر پرخطر بودن در برابر احتمال
شیوع ویروس تا به امروز همچنان تعطیل بوده و فعال اجازه فعالیت
را دریافت نکرده اند.
وی افزود :مهمترین دلیل عدم فعالیت مشــاغل پرخطر حفظ
سالمت جامعه و خود صاحبان و فعاالن این مشاغل است اما در این
میان باید فکر کنیم که تنها منبع درآمد این افراد همین مشاغل است
و هنرمندان عرصه موسیقی بیش از دوماه است که بیکار شده اند و
هیچ منبع درآمدی هم برای گذران زندگی ندارند.
رئیس کانون صدابرداران خانه موسیقی گفت :صدابرداری یکی
از مشــاغلی است که در ارتباط با موســیقی بوده و چندماهی است
صدابرداران فعالیت خاصی ندارند ،اما بسیاری از خانوادهها از همین
کار ارتزاق می کنند .اکثر هنرمندان شــغل خود را از دست داده اند و
تاکنون بیکار مانده اند ،هیچ حمایتی از مسئولین ندیدم و کسی حال
ما را نمی پرسد.
بخشایش گفت :در شرایط کنونی حال روحی هنرمندان مناسب
نیســت؛ در سراسر دنیا این وظیفه بر عهده دولت هاست که حداقل
شرایط زندگی را برای آنها فراهم کند اما متاسفانه در ایران و در بین
جامعه هنر من هنوز هیچ حمایتی از سمت دولت ندیده ام.
بخشــایش در خصوص تعطیلی کالسهای صدابرداری خانه
موســیقی نیز گفت :امکان برگزاری کالسهــای تئوری در خانه
موســیقی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی وجود داشت اما از ترم
سوم باید کالسها بصورت عملی در استودیو برگزار شود و به دلیل
اینکه استودیو محیط بسیار محدودی دارد به دلیل شرایط کنونی و
شماره  36و  - 37بهار 1399

کانون مدرسان
حمایت از هنرمندان موسیقی ملموس نیست
رییس کانون مدرســان خانه
موســیقی گفت :در چنــد ماه اخیر
موســیقیدانان تقریبا هیچ درآمدی
نداشتند ،برای حمایت از هنرمندان
صحبتهای بسیاری شده است ولی
این حمایتها بوقوع نپیوســته که
هنرمندان آن را لمس کنند.
آذر هاشــمی(رییس کانــون
مدرسان وبازرس خانه موسیقی اشاره به وضعیت نا مناسب معیشتی
هنرمندان موســیقی در دوران شیوع ویروس کرونا گفت :در دنیا از
همه اقشار حمایت میشود ،متاسفانه موسیقی و موسیقیدانان همیشه
مظلوم واقع شــده اند و هیچوقت بطور شایسته از آنها حمایت نشده
است .بسیاری از افرادی که بیمه هستند برای پرداخت حق بیمه خود
هم دچار مشــکل و مضیقه مالی هســتند زیرا در این چند ماه هیچ
درآمدی نداشتند .من در اینجا از وزیر ارشاد و دولت و همه مسئوالن
میخواهم اهالی موسیقی را مورد حمایت قرار دهند.
وی افــزود :پرداخت حق بیمه کمترین کاری اســت که دولت
میتواند در حمایت از هنرمندان انجام دهد .بسیاری از آموزشگاهها
چند ماه تعطیل بودند و در این دوران هیچ کنســرتی برگزار نشــد،
موســیقی دانانها تقریبا هیچ درآمدی نداشــتند .بــرای حمایت از
هنرمندان صحبتهای بسیاری شده است ولی این حمایتها بوقوع
نپیوسته که هنرمندان آن را لمس کنند.
رییس کانون مدرسان خانه موسیقی در خصوص آموزش آنالین
موسیقی نیز گفت :من با آموزش آنالین موسیقی مخالفم زیرا بازدهی
آن بسیار کمتر از آموزش حضوری است .البته دغدغههای مردم در
حال حاضر مسائل دیگری است که به سمت آموزش موسیقی نمی
آیند و دولت حتما باید حمایت جامعی از آموزشگاهها داشته باشد.
بازرس خانه موســیقی در ادامه سخنانش درباره نقش این نهاد
صنفی در حمایت از هنرمندان موسیقی گفت :خانه موسیقی دغدغه
ی هنرمندان را دارد ولی باید از طریق ارشــاد حمایتی بشــود تا به
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هنرمندان کمک کند .خانه موســیقی همیشه دغدغه ی حمایت از
هنرمندان موســیقی را در همه برههها داشته است و آنها را در قالب
انتشار بیانیهها و صحبت هایی که انجام میشود بیان می کند.
این نوازنده و مدرس پیشکســوت ســنتور دربــاره فعالیتهای
شخصی خود در دوران قرینطینه گفت :من نوروز امسال در خانه ماندم،
به مسافرت نرفتم و بسیاری از وقت خودم را به ساز زدن و آهنگسازی
گذراندم .البته با رعایت تمام مسائل بهداشتی از قبیل ماست و دستکش
و  ...در زمانهای بســیار کوتاهی با همسرم در پارک پیاده روی هم
کردم .ولی در کل خانه ماندم و مراقب سالمت خود بوده و هستم.
آذر هاشمی در پایان سخنانش با اشاره به زحمات کادر درمانی
کشــور گفت :ســامتی همه ما در این مدت مدیون عزیزان کادر
درمانی است و میدانیم بسیار فداکاری کردند و از همه ی نهادها و
ارگانها بیشــتر زحمت کشیدند تا جامعه و مردم در سالمت باشد .از
آنها صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.

را در نشــر آثار موسیقی داشتیم و در دوران کرونا هم این مساله به
مراتب بدتر شد و به یک فاجعه تبدیل شده است .در نشر هیچ اتفاق
خاصی نیافتاد و آثار آنچنانی در دوران کرونا منتشر نشده است ،فقط
هنرمندان باز هم برای اینکه فراموش نشــوند کارهایی را در فضای
مجازی منتشــر کردند .از اینها گذشــته مردم آنقدر در حال حاضر
گرفتار مشکالت معیشتی و خبرهای انتشار ویروس کرونا هستند که
فکر می کنم موسیقی هم برایشان جذابیتی ندارد.
علمشاهی درباره نقش دولت در حمایت از فعاالن حوزه موسیقی
گفت :متاسفانه شعارهای زیادی در سالهای اخیر داده شده که هیچ
کدام از آنها جامه عمل نپوشــده است .دولت هیچ بودجه ای را برای
حمایت از هنرمندان موســیقی قرار نداده است .هنرمندان موسیقی از
همه هنرها بیشتر آســیب دیده است اما هیچ حمایتی از سوی دولت
نمی شود .در حال حاضر شاخههای زیادی هستند که از طریق اجرای
صحنه ای ارتزاق می کردند ولی همه نشسته اند و بیکار مانده اند.
وی افزود :ظاهرا دولت موسیقی را به رسمیت نمی شناسد که
هیچ حمایتی نمی کند .نمونه اش اجاره سالنها که همیشه باال بوده
و هیچ کمکی نمی شــود یا برای همین نشر فیزیکی محدود هیچ
سهمیه کاغذی یا کمکی در اختیار ناشران قرار نمی گیرد .در بحث
کپی رایت هم در صدا و سیما و رسانه ای مانند «رادیو آوا» کلیه آثار
شرکتهای خصوصی از صبح تا شب پخش میشود ولی یک ریال
به صاحبان آثار پرداخت نمی شود.
رئیس هیئت مدیره کانون ناشران در پایان سخنانش گفت :باید
از فعالیتهای مدیرعامل و هیئت مدیره خانه موسیقی برای حمایت
از هنرمندان تشــکر کنم که مساله ای مانند پرداخت بیمه سه ماهه
هنرمندان با پیگیریهای خانه موســیقی محقق شد .میدانیم خانه
موســیقی تالش خود را برای حمایت از هنرمندان انجام میدهند
و امیدواریم این مشــکالت را همچنان بازتاب دهند تا دولت برای
هنرمندان کاری انجام دهد.

کانون ناشران
کنسرت آنالین هیچ توجیه اقتصادی ندارد
رئیس کانون ناشران خانه موسیقی گفت :کنسرت آنالین هیچ
توجیه اقتصادی ندارد و صرفا برای
فراموش نشــدن هنرمندان برگزار
میگــردد ،این کنســرتها برای
مخاطب جذابیت الزم را ندارد کما
اینکه میبینیم تمدید هم نمی شود.
غالمعلی علمشــاهی(رئیس
کانون ناشــران خانه موسیقی) در
خصوص وضعیت اجراهای موسیقی
در دوران کرونــا گفت :در چند ســال اخیــر فعالیتهای اقتصادی
موسیقی بیشتر به سمت اجراهای صحنه ای رفته است و انتشار آثار
بصورت فیزیکی هم بسیار کم شد .متاسفانه با شیوع ویروس کرونا
اجراهای صحنه ای از اسفندماه متوقف شد و معیشت قشری که از
راه اجرای موسیقی ارتزاق می کردند با مشکل جدی مواجه شده است
و دولت هم تاکنون هیچ کمکی به این قشر نکرده است.
علمشــاهی درباره اجرای کنســرتهای آنالیــن و همچنین
گردش اقتصادی این کنســرتها گفت :بنظر من کنسرت آنالین
هیچ توجیه اقتصادی ندارد و صرفا برای فراموش نشــدن هنرمندان
برگزار میگردد .این آثار را از اینترنت هم میتوان آنها را دانلود کرد
و شــنید ،این کنســرتها برای مخاطب جذابیت الزم را ندارد کما
اینکه میبینیم تمدید هم نشد .کنسرت آنالین یک پدیده گذرا است
و اتفاق خاصی نمی افتد.
وی افزود :کنســرت آنالین شــور و هیجان مخاطب را همراه
ندارد و هنرمندانی هم که این کنســرتها را اجرا می کنند آنچنان
عواید مالی برایشــان ندارد بنابراین فکر نمی کنم با تداوم آن اتفاق
خاصی در چرخه موسیقی رخ بدهد.
رئیس هیئت مدیره کانون ناشــران درباره وضعیت نشــر آثار
موسیقی در دوران کرونا گفت :در چند سال اخیر وضعیت بسیار بدی

کانون نوازندگان سنتی
دولت به مدرسان بیکار شده در شیوع کرونا حقوق
پرداخت کند
رئیس کانون نوازندگان سنتی
خانه موســیقی گفت :وظیفه دولت
رســیدگی به وضع آموزشگاهها و
مدرسان موسیقی و پرداخت حقوق
بــرای بیکاری چند ماهه ناشــی از
کروناست.
داریوش پیرنیاکان(سخنگوی
شــورای عالــی و رئیــس کانون
نوازندگان ســنتی) با اشــاره به توقف تمامی فعالیتهای موسیقی
در ماههای اخیر به دلیل شــیوع ویروس کرونا گفت :خانه موسیقی،
مدیرعامــل و معاون اجرایی از ابتدای امســال بــرای این موضوع
قدمهای خوبی برداشــته اند اما خانه موسیقی منبع مالی ندارد و این
را همه اعضا هم میدانند .همانطور که آقای نوربخش هم صحبت
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هایی با وزیر فرهنگ و ارشاد کرده اند باید به حوزه آموزش رسیدگی
جدی شود.
پیرنیاکان گفت :بخش اعظمی از فعاالن موسیقی از حوزه آموزش
امرار و معاش می کنند .االن حدود سه ماه است که آموزشگاهها تعطیل
است و اینها باید چه کار کنند؟ تعداد آموزشگاهها و تعداد مدرسان کامال
معلوم اســت و وزارت ارشاد باید به آنها کمک کند .آسیب پذیرترین
قشــر در موسیقی مدرسان هستند .بسیاری از فعاالن موسیقی جذب
آموزشگاهها شده اند زیرا حوزههای دیگر موسیقی آنچنان رونقی برای
فعالیت و امرار و معاش آنها ندارند .در موســیقی کالسیک و ایرانی و
کالسیک غربی وضع به این شــکل است و تقریبا همه فعاالن این
حوزهها در آموزشگاهها تدریس می کنند.
سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی تاکید کرد :اینجا دولت باید
وارد شود و من از وزیر محترم ارشاد آقای صالحی میخواهم که به این
امر رسیدگی کنند و حتما برای چند ماه تعطیلی آموزشگاهها و مدرسان
حقوقی در نظر بگیرند .وظیفه دولت و وزارت ارشــاد این است که در
این موقعیت به وضعیت موزیســینها رسیدگی کنند و برای این چند
ماه بیکاری به آنها حقوقی پرداخت کنند و بر این مساله تاکید داریم.
داریــوش پیرنیاکان در خصوص نحــوه برگزاری کالسهای
دانشگاه موســیقی بصورت آنالین هم گفت :بعد از تعطیالت نوروز
ایــن کالسها بصــورت آنالین و مجازی آغاز شــده و در مباحث
نظری و کالسهای عملی انفرادی این کار انجام میشــود ولی در
کالسهــای عملی گروهی مثل گروه نــوازی این کار غیر ممکن
اســت .این کالسها ممکن است اگر وضعیت سفید اعالم شود در
تابستان برگزار شود و یا اینکه به ترمهای بعدی انتقال داده شود.
ایــن مدرس پیشکســوت موســیقی درباره نحــوه برگزاری
کالسهــای خصوصی خود نیز گفت :کالسهای خصوصی را هم
در فروردین بــه اصرار هنرجویان آغاز کــردم که از طریق واتس
آپ تدریس میشود که خیلی مطلوب نیست .شیوه آموزشی من به
شکلی اســت که باید همزمان با شاگرد ساز بزنم و صداها با تاخیر
چند ثانیه ای میرســد .قرار شد شاگردان ساز بزنند و بفرستند و بعد
من اشکاالتشــان را اصالح کنم و برایشان بفرستم که وقت زیادی
میبرد .به هر صورت این شــیوه حداکثر تا پنجاه درصد به هنرجو
کمک می کند و نمی تواند جای تدریس حضوری را بگیرد.
پیرنیاکان در خصوص تجربه شخصی خودش در دوران قرنطینه
به دلیل شیوع ویروس کرونا و فعالیتهای هنری اش گفت :آنقدر
جامعه در این موضوع ملتهب بود که من تمام حواســم به معطوف
آن بود .این مساله جهانی است و وقتی میدیدم در کشورهای دیگر
دسته دسته انسانها بخاطر این بیماری جان خود را از دست میدهند
بسیار غمگین میشدم و دســتم به ساز نمی رفت .در روزهای اول
بخاطر روحیه ام هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم .بیشتر مطالعه
کردم ،در خانه ماندم و توصیههای پزشکی و بهداشتی عمل کردم.
اخیرا با اصرار شــاگردان تدریس آنالین را آغاز کردم کم کم دستی
هم به ساز بردم.
داریوش پیرنیاکان در پایان سخنانش درباره زحمات کادر درمانی
کشور گفت :کادر درمانی کشور ما از جان مایه گذاشت و پرستاران و
شماره  36و  - 37بهار 1399

پزشکانی بودند که چهل روز به خانه نرفتند و در بیمارستان به مردم
خدمت کردند و برخی هم جان خود را در این راه از دســت دادند .ما
تازه فهمیدیم چه کادر قوی پزشکی و متخصصانی در کشور داریم
کــه باید از آنها قدردانی کنیم .البته مردم هم به آســیب دیدگان از
شیوع کرونا کمک کردند و باید از همه اینها تشکر و قدردانی کنیم
و من به همه اینها دست مریزاد میگویم.
کانون نوازندگان کالسیک
متولیانفرهنگوهنرازهنرمندانموسیقیحمایتکنند
رییــس کانــون نوازنــدگان
کالســیک خانه موســیقی گفت:
متولیان فرهنــگ و هنر به جبران
روزهای از دست رفته حمایت همه
جانبه را از هنرمندان عرصه موسیقی
دریغ نکنند.
فرزاد دانشــمند(رییس کانون
نوازندگان کالسیک خانه موسیقی)
در خصوص وضعیت فعاالن موســیقی کالسیک در دوران شیوع
کرونا گفت :موزیســینها در چند ســال اخیر با مشکالت و رکود
اقتصادی شدیدی همراه بوده اند حاال این بار نوبت کرونا شده تا این
صنعت را بیشتر دچار بحران کند.
دانشمند افزود :متاسفانه تورم روبه رشد درکشور باعث نگرانی
بســیاری ازنوازندگان شده و چالشهای زیادی را براین قشر آسیب
پذیر وارد میکند .کرونا اقتصاد هنر را بلعیده اســت و در این رابطه
هنرمندان عرصه موسیقی بسیار متضرر شده اند چرا که این بحران
در پایان سال و در اوج فعالیتهای اقتصادی موسیقی رخ داد.
وی اظهــار کرد :در ابتدا تصور می کــردم این بحران زود گذر
اســت ،اما متاسفانه قرنطینه و در خانه ماندن تنها عامل قطع شیوع
بیماری کرونا اعالم گردید بنابراین تعطیلی فعالیتهای موســیقی
ادامه دار شد.
رییس هیئــت مدیــره کانون نوازنــدگان کالســیک ادامه
داد:هنرمندان عرصه موسیقی عمدتا از دو راه ارتزاق می کنند تدریس
و اجرا که با شیوع کرونا هم آموزشگاهها تعطیل شد و هم کنسرتها
لغو گردید .اکنون زمان آن رســیده کــه متولیان فرهنگ و هنر به
جبران روزهای از دســت رفته حمایت همه جانبــه را از هنرمندان
عرصه موسیقی دریغ نکنند.
دانشــمند نقش خانه موسیقی در حمایت از هنرمندان موسیقی
را بســیار پررنگ دانست و افزود :خانه موسیقی با درک دغدغههای
هنرمندان همواره در تالش بوده تا بتواند گرهی از مشــکالت این
قشر بگشاید.
این مدرس پیشکسوت گیتار کالسیک درمورد روش تدریس به
صورت آنالین گفت :من با توجه به شــناختی که نسبت به فضای
مجازی دارم در صورتی که زیر ساخت اینترنت مشکلی نداشته باشد
از تدریس آنالین بسیار استقبال می کنم زیرا موجب صرفه جویی در
وقت وهزینههای رفت و آمد و همچنین کاهش ترافیک خواهد شد.
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پدا گوژی علم وتکنیک جهانی

آمی خدادادی*

و اشــرافی ،و قدرتمندان اســتادانی بزرگ و بنام را برای مراقبت
و آمــوزش فرزندان پســر در مقام پداگوگ اســتخدام می کردند.
پداگوژی در گذشته هنر و علم تربیت کودکان بود و اغلب مترادف
با واژه تدریس یا تعلیم و آموزش به کار برده میشد .اما امروزه در
بسیاری از فرهنگهای لغات پداگوژی (دانش و هنر آموزش دادن)
که با روانشناســی همراه است استفاده می شود ،به طوری که بین
استاد و شاگرد رابطه ی نزدیک و مدت دار وجود داشته باشد.
پداگوگ موسیقی فردی است دارای دانش تخصصی موسیقی
به اضافه ی دانش روانشناسی ،که می تواند با درک روحیه هنرجو
استراتژی مناســبی برای هدایت وی در پیش گیرد .یک پداگوگ
(شخصی که می تواند موســیقی را با شناخت روان هنرجو منتقل
کند) فردی اســت که می تواند اتودها و قطعات تمرینی هنرجو را
بر اساس خصوصیات تیپ شــخصیتی و با شناخت فضای ذهنی
اش بــه وی منتقل کند و باید بتواند نقاط ضعف و قوت هنر جو را
بشناسد و بر اســاس توانایی ها یش ،او را به جلو هدایت کند.یک
پداگوگ بایســتی بتواند با خالقیت ذهنی و تحلیل های موثر و به
جا هنرجو را به سمت هدف آموزشی که در پیش است هدایت کند.

مقدمه
در حركــت نوين و رو به رشــد آموزش علــوم و مهارتهاي
فني كــه الزمه زندگي امروزي اســت معلمان نقــش ارزنده اي
دارند .دانســتن علم و مهارتهای پداگوژی بــه منظور رفع نيازها
و نارســاييها در مراكز آموزشی و صنعتي ،بسیار حائز اهمیت است.
اين وظيفه برعهده مربيان ،اســاتید يا معلمینی است که با کاشتن
بذرهاي دانش و معلومات كاري و مهارتهاي اساسي ،استعدادهاي
فراگيرانــی که به این افراد اعتماد کرده انــد را میتوانند نابود و یا
شکوفا سازند .هدف هر موسیقیدان ایرانی رشد و اعتالی موسیقی
ایرانی اســت همان کاری که وزیری ها ،خالقی ها ،صباها و دیگر
اساتید گذشــته انجام دادند .نفی بهره گیری از موسیقی پیشرفته
جهانــی ،نفی بهره گیری از علم وتکنیک جهانی اســت در نتیجه
ارائه هر گونه تعصب علیه این اقدام نشــانه تاریک اندیشی و تنگ
نظری است.
تعریف پداگوژی و پداگوگ
پداگــوژی هنر یا علم وجودی یک معلم اســت  .پداگوگ و
پداگوژی کلماتی هســتند با ریشه یونانی  .در یونان باستان ترجمه
ی کلمه به کلمــه آن به معنی راهنمای کودک می باشــد .برای
مثال :ارســطو فیلسوف یونانی ،پداگوگ اســکندر مقدونی بود .در
یونان باســتان پداگوگ فردی بود در استخدام یک خانواده متمول

چگونگی پیدایش پداگوژی
پس از جنگ (جهانی دوم) در آموزش متوســطه نهضتی پدید
آمد و تأســیس کالســهای راهنمایی (تحصیلــی) و اقدامات رژه
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گال و فرانسوا ویلر و گســترش نهضت پرورش نوکه پل النژون
(فیزیکدان معروف) در فرانسه ریاست آن را به عهده داشت ،زمینه
را برای احیای فکر پداگوژیک که جنگ جهانی رشد آن را با شدت
و بی مقدمه قطع کرد فراهم ســاخت .به محض آزادی فرانســه از
دست نازی ها نیز کمیســیون معروف النژون-والون تشکیل شد
که طرح مشــهور آن برای اکثر کشورهایی که نظام آموزشی خود
را اصــاح کرده اند ،به جز خود فرانســه ،الگو قــرار گرفت و در
فرانســه بعد از متجاوز از بیست و پنج ســال ،این طرح آغاز شد
درهای آموزش متوسطه به روی مسائل پداگوژیک باز شد ،و آنچه
مخصوص ًا فکر مربیان را به خود مشــغول می داشت مسائل روان
شناســی بود و روان شناسی نوجوانی در دســتور روز قرار گرفت،
و بــر اثر عمل مراکزی مانند مرکز ســور که در آن کســانی که
در فکــر تحول آموزش و پرورش فرانســه بودند به صورت منظم
جمع می شدند ،توجه به روشها و صور عمل تربیتی افزایش یافت.
در سال  1947دانشســرایعالی «سن کلو» نخســتین آزمایشگاه
فرانســوی روان شناسی پرورشــی آموزش عالی را تأسیس کرد.
آمــوزش و پرورش فرانســه به روی نفوذ بیگانه باز شــد و ایجاد
سازمانهایی نظیر یونسکو در این کشور بر روی تفکر تربیتی تأثیر
داشــت .بعد از جنگ جهانی دوم بســیاری از مسئوالن به اهمیت
علم تربیت و نقشــی که بایــد در جامعه معاصر ایفا کند توجه پیدا
کردندولی به دلیل اینکه برنامه خاصی نداشتند ،در مراکز مختلف،
آموزشهای متفاوتی داده شد و متخصصان بر حسب تخصص خود
توانستند زمینه ای از علوم تربیتی را توسعه دهند و اوضاع تربیتی را
از دیدگاه های گوناگون و متنوع و مکمل یکدیگر تجزیه و تحلیل
کنند .سرمایه ای که از این تنوع به دست آمد نشانه جوانی و نشاط
علوم تربیتی بود .اما در کشــور ما ،موارد بسیار محدود و معدودی
از کاربــرد این اصطالح دیده میشــود که آخرین آن در خصوص
آموزش مهارتهای فنی در ســازمان فنی و حرفهای کشور به کار
برده شــده است .تعداد کتابها و یا مقاالتی که درباره پداگوژی و
کاربردهای آن نوشــته شده است ،در کشور ما از تعداد انگشتان دو
دست تجاوز نمیکند.

مفيد بوجود آورد تا فراگيران در کالس احســاس خســتگی نکنند
و از درس لذت ببرند .برای دســتیابی به این منظور از شــیوه های
نوین تدریس که در اصطالح پداگوژی نام دارد ،استفاده می شودکه
هدف نهايي پداگوژیک ،يادگيري درســت به منظور رســیدن به
فعالیت های عالی ذهنی میباشد.
تشکیل مدارس موسیقی در ایران
نخســتین نهاد رسمی آموزش موسیقی به شیوه جدید که در
واقع شیوه غربی بود در مدرسه دارالفنون تشکیل شد.در اولین سفر
ناصرالدین شــاه به فرنگ ،شــاه مجذوب دسته موزیک تشریفات
میشــود و جهت آموزش موســیقی نظام از مقامات فرانســوی
درخواســت فردی صالحیــتدار را میکند .بنابرایــن «آلفرد ژان
باتیســت لومر» معاون هنگ اول گارد پیاده نظام فرانسه به عنوان

پداگوگ موســیقی فردی است
دارای دانش تخصصی موسیقی
به اضافه ی دانش روانشناسی،
کــه میتواند بــا درک روحیه
هنرجو اســتراتژی مناســبی
برای هدایت وی در پیش گیرد

رئیــس موزیک نظام در ســال  1286هـــ.ق و در روزگار وزارت
مخبرالدوله بر وزارت معارف به استخدام دولت ایران درآمد .مدرسه
موزیک نظام به عنوان یک شعبه از دارالفنون در سال  1273قمری
و با دو کارشــناس موزیک نظام به نامهای «بوسکه» و«ریون» از
فرانســه آغاز به کار کرد .و این نخستین بار بود که موسیقی غربی
در ایران ترویج و آموزش داده میشد .شعبه موزیک نظام هدفش
تربیت رؤسای دسته ها ،تکنواز های موزیک نظامی بود .شرط ورود
به مدرســه داشتن سواد فارسی بود .با شــروع به کار مسیو لومر،
میرزا علی اکبر خان نقاش باشــی (مز ّین الدوله نطنزی) که معلم
فرانسه و نقاشی بود به سمت مترجمی منصوب شد و «اولین کتاب
تئوری موســیقی» به ســبک اروپایی را از فرانسه به زبان فارسی
ترجمــه کرد که در واقع درسهای مســیو لومر بود که به صورت
ســؤال و جواب به شــاگردان میگفت ( 1301هـ.ق) پس از آن
مهدیقلیخان هدایت (مخبر السلطنه) که از شاگردان میرزا عبداهلل

شیوه های نوين تدریس پداگوژی
اساتید ،معلمین و مربیان در حركت نوين و رو به رشد آموزش
علوم و مهارتهاي فني كه الزمه زندگي امروزي است نقش ارزنده
اي دارند .اين مهارتها به منظور رفع نيازها و نارســاييهایی که در
مراكز آموزشــی و صنعتــي وجوددارد ،آموزش داده مي شــوند و
مهمترين مشــخصه آن همسو بودن با نيازها و كمبودهاي جامعه
و صنعت اســت.به عبارتي مي توان گفت كه بهترين شكل انتقال
اين مهارتها آموزش هاي كاربردي اســت .یك مربي بايد تيپهاي
مختلــف كالس خود را بشناســد و راه حلهاي درســت و منطقي
جهت برخورد با فراگيــران را بداند تا بتواند يك محيط مطلوب و
شماره  36و  - 37بهار 1399
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و مجسمهســازی شکل گرفته بود و در سال 1321ش به دانشگاه
تهران ملحق شده بود ،رشته موسیقی به سرپرستی دکتر برکشلی
و استاد برجسته اتریشی کریستین داوید تأسیس گردید.

جــدال میــان ایــن گروهها
باعث شــده تا تبادل ایدههای
ســازندهای بیــن هنرمندان
صورت نگیرد و تنها از کار هنری
یکدیگرانتقاد نمایند ،همین امر
باعث شــده تا جایگاه موسیقی
اصیل و موســیقی کالســیک
روز بــه روزکمرنگتر شــود

نتیجه گیری نهایی
وضعیت آموزش موسیقی در ایران آن چنان مطلوب و مساعد
نیســت تا هر آنگونه که بخواهید قدم بردارید ،رشــد کنید و خود
را به ســطح بین المللی نزدیک نمایید .با اینکه اهالی موســیقی
همه با یک هدف در جامعه مشــغول به فعالیت هنری هستند ولی
جدال میان این گروه ها باعث شــده تا تبادل ایده های سازنده ای
بین هنرمنــدان صورت نگیرد و تنهــا از کار هنری یکدیگرانتقاد
نمایند ،همین امر باعث شــده تا جایگاه موسیقی اصیل و موسیقی
کالســیک روز به روزکمرنگ تر شــود و جای خود را به شنیدن
آهنگهای بی محتوایی بدهد که متاســفانه امــروزه بخش اعظم
موســیقی مان را تشــکیل می دهند .اگردر جهت باســواد نمودن
مــردم از آن روی که به موســیقی خوب گــوش فرا دهندکاری
صورت نگیرد و فکری به حال این هنر با ارزش نکنیم ،موســیقی
اصیل مان به ورطه نابودی کشیده خواهد شد و به زودی شاهد از
بین رفتــن آن خواهیم بود .برای اینکه وضعیت و آموزش صحیح
موسیقی به سطح مطلوب و حتی جهانی برسد،بهتر است به کمک
پداگوگ های باتجربه و باسواد این امر مورد تحقیق و بررسی قرار
گیرد تا بدین ترتیب سواد موسیقایی جامعه باال برود و نگرش های
ناشی از فقر فرهنگی ،ایجاد شکاف و گسستن پیوندهایش با تاریخ
موسیقی جهانی را از خود دور کند.

فراهانی به شــمار میرفت به همراه دکتر مهدی صلحی (منتظم
الحکماء) که از شاگردان برجسته میرزا عبداهلل در سه تار بود ردیف
هفت دستگاه موسیقی ایران به روایت میرزا عبداهلل را به خط نت
مخصوص خودش نگاشــت که به خط ابجد میباشد و به «رساله
ابجدی» مشهور است .علینقی وزیری که در سال  1302ه.ش بعد
از چند ســال مطالعه موسیقی درفرانسه و آلمان به ایران بازگشته
بود تصمیم به تشکیل «مدرسه عالی موسیقی» گرفت ،این مدرسه
تا زمانی که وی به ریاست مدرسه موزیک منصوب گردید با همین
نــام به فعالیت خود ادامه داد و بعد از آن در واقع این دو مدرســه
با هم ادغام گردیده و نام آن نیز به «مدرســه موســیقی دولتی»
تغییر یافت .در ســال  1311ه.ش بنابر پیشنهاد نخست وزیر وقت
مهدی قلیخان هدایت «مدرسه موسیقی دولتی» به «مدرسه عالی
موسیقار» و دراردیبهشت  1313شمسی به «هنرستان موسیقی»
تغییر نام یافت .در مهرماه  1320علینقی وزیری بار دیگر به سمت
ریاست اداره موسیقی کشور و هنرستان عالی موسیقی منصوب و
روح اهلل خالقی با ســمت معاونت او مشغول کار شد .در اساسنامه
هنرســتان نیز تغییراتی به وجود آمد و موســیقی ایرانی نیز جزء
برنامه شد .بعد از سال  1325پرویز محمود جانشین علینقی وزیری
گشت و در جهت حذف موسیقی ایرانی از دروس هنرستان تالش
فراوان نمود و در ســال  1322شورای عالی فرهنگ تصویب کرد
که در هنرستان موســیقی فقط موسیقی کالسیک غربی تدریس
شــود .روح اهلل خالقی در سال « 1328هنرستان موسیقی ملی» را
که در آن ســازهای ایرانی نیز تدریس میشد در برابر «هنرستان
عالــی موســیقی» که فقط بــه آموزش
موســیقی کالســیک غربی میپرداخت
تأســیس نمود .ریاســت این هنرستان را
بعــد از خالقی ،دهلوی و ســپس کمال
پورتراب بر عهده گرفتند .در سال 1335
نیز هنرســتان موسیقی تبریز تأسیس شد .در سال 1344ش در
دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران که هسته اولیه آن در
سال 1319ش به نام «هنرکده» و با سه شعبه معماری ،نقاشی

* فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته نوازندگی
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گرامیداشت یاد هنرمندان
درگذشته در نشست بهمن 98

انتشار ویروس کرونا بر نشســتهای ماهیانه خانه موسیقی نیز مانند دیگر
برنامههای فرهنگی ایران تاثیر گذاشت و نشست اسفندماه  1398که قرار بود
با معرفی برگزیدگان ششمین دوساالنه آلبوم برتر موسیقی برگزار شود ،لغو
شد و نشستهای بهار  1399نیز برگزار نگردید .در ادامه گزارشی از آخرین
نشست ماهانه سال  98که مربوط به نشست بهمن ماه است میخوانیم:

آخرین نشست خانه موسیقی مربوط  2بهمن سال گذشته است
که با یادی از فرود گرگین پور (اســتاد فقید موسیقی قشقایی) و روجا
آزادیان(هنرمند آواز کالسیک جانباخته در سانحه هواپیمای اوکراینی) با
حضور خانواده این هنرمندان درگذشته در سالن استادجلیل شهناز خانه
هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی
ایران) گفت :این مراسم ادای احترامی به یکی از شخصیتهای طراز
اول موسیقی است و یادی از کســانی که پارههای تن ایران بودند و
در حادثه ســقوط هواپیما جان عزیز خود را از دست دادند ،چه دیماه
دهشتناک و غمناک و چه روزهای بدی را پشت سر گذاشتیم و داریم
با آن سر می کنیم حادثه پشت حادثه و هنوز فکر می کنیم مردم ایران
از تلخی این حادثه وحشتناک نتوانسته اند فاصله بگیرند؛ این وظیفه
ماست که یادشــان را گرامی بداریم خصوصا که در این پرواز بانوی
هنرمندی بود که االن در میان ما نیست خانم روجا آزادیان عضو گروه
کر شهر تهران بودند و جا دارد این ضایعه را به خانواده این هنرمند و
جامعه موسیقی تسلیت بگوییم .و آرزو کنیم هرگز شاهد چنین حوادث
تلخی نباشیم.
مدیرعامل خانه موسیقی با بیان اینکه فرود گرگین پور شخصیت
طراز اول و استوانه موسیقی نواحی ایران بود ،اظهار کرد :فرود گرگین
پور از خانواده ای اصیل و هنر پرور و خواهرزاده بهمن بیگی بزرگمرد
افتخار آفرین برای فرهنگ و هنر ایران بود .شایســته است که برای
فرود گرگین پور جلسه ای مفصل تر و جامع تر داشته باشیم امیدوارم
این برنامه مختصر را خانواده گرگین پور و ایل سرافراز قشقایی بپذیرند
چون این هنرمند تازه درگذشــته است و میخواستیم ادای دینی به او
در جلسه ماهیانه خانه موسیقی کرده باشیم .فرود گرگین پور آن قدر
بزرگ هست که جلسه بزرگ موسیقیایی برایش گرفته شود و بزرگانی
که با او زیسته اند و همکاری کرده اند بیایند درباره او و آثار و هنرش
حرف بزنند.
*فرود گرگین پور عصاره موسیقی بود
نوربخــش در ادامه گفت :آثار فرود گرگین پور باید بارها و بارها
شنیده شود در واقع این هنرمند شناسنامه موسیقی قشقایی محسوب
میشود ،فرود گرگین پور نه تنها به موسیقی قشقایی بلکه به موسیقی
سنتی و ایرانی اشراف داشت و در محضر بزگان موسیقی مثل نورعلی
خان برومند و علی تجویدی آموزش دیده بود و تحصیل کرده موسیقی
شماره  36و  - 37بهار 1399

از دانشــگاه هنرهای زیبای تهران بود ،این هنرمند نوازنده توانمندی
در ویولن و کمانچه بود و میشــود گفت فرود عصاره موسیقی بود،
برای همین ما مباحث موسیقیایی درباره این هنرمند را میگذاریم برای
جلســه ای که خیلی دور نخواهد بود و آنجا درباره کارهای هنری او
سخن خواهیم گفت.
در ادامه برنامه احسان عبدی پور (سرنا) ،داود رضایی(کمانچه)و
بابک پیمانی(تنبک) اعضای گروه «سرنای» به صحنه آمدند و قطعاتی
را اجرا کردند .سپس با حضور هوشــنگ کامکار(عضو شورای عالی
خانه موسیقی) ،تقی ضرابی(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) میالد
کیایی(نوازنده پیشکسوت ســنتور) و حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل
خانه موســیقی) از مقــام هنری فرود گرگین پور تجلیل شــد و لوح
تقدیر خانه موسیقی به خانواده این هنرمند اهدا گردید .در ادامه افسانه
جهانگیری(همسر فرود گرگین پور) ،نازلی جهانگیری ،پیمان بزرگ
نیا(نی) و طاها مهدوی(ســه تار) به روی صحنــه آمدند و به اجرای
موسیقی قشقایی به یاد استاد فرود گرگین پور پرداختند.
این برنامه با پخش کلیپی به یاد جانباختگان ســانحه هواپیمای
اوکراینی و همچنین روجا آزادیان (خواننده گروه کر شهر تهران) ادامه
یافت .سپس یکی از اعضای گروه کر شهر تهران به نمایندگی از این
گروه متنی را به یاد زنده یاد روجا آزادیان قرائت کرد .گروه کر شــهر
تهران به رهبری مهدی قاسمی نیز به یاد عضو از دست رفته اش روجا
آزادیان قطعه ای را اجرا کرد.
بخش پایانی این نشست اهدای یادمان خانه موسیقی به خانواده
روجا آیادیان بود که هوشنگ کامکار(عضو شورای عالی خانه موسیقی)،
تقی ضرابی(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) و میالد کیایی(نوازنده
پیشکســوت ســنتور) به روی صحنه آمدند و یادمان خانه و دســته
گلهایی را به پدر ،مادر ،همسر و خواهران روجا آزادیان اهدا نمودند.
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آشنایی با یک ساز غریب

ترمین

تاریخچه
ســاز ترمین اولیه محصول پژوهشهای با پشــتوانهٔ دولتی
کشــور روسیه پیرامون حسگرهای مجاورتی است .این ساز توسط
فیزیکدان روستبار به نام لو سرگیویوچ ترمن (که در غرب با نام
لئون ترمین شــناخته میشود) در ماه اکتبر سال  ۱۹۲۰میالدی و
پس از درگرفتن جنگ داخلی روسیه اختراع شد .او پس از اجراهای
متعدد در اروپا ،که در خالل آنها اختراع خود را در اجراهای مملو
از بیننــده ارائه نمود ،به ایاالت متحــده نقلمکان نمود ،جائی که
اختراع خود را در ســال  ۱۹۲۸به ثبت رســاند .او منعاقبا نائل به
تولید انبوه این ساز توسط شرکت آمریکائی آرسیای (به انگلیسی:
 )RCAشد.
ترمیــن در ابتــدا ســاز خــود را آتروفــون (به انگلیســی:
 )Aetherphoneنامگــذاری نموده بود که به معنای «موســیقی
اثیری» است .در  ۱۹۲۸لئون ترمین به آمریکا رفت تا اختراع خود
را معرفی کند .در آنجا استودیویی برای کار در اختیار او قرار دادند و
ترمین نواختن سازش را به چند موسیقی دان آموزش داد تا بتوانند
در معرفی ترمین به او کمک کنند .ترمین عالقهمندان بسیاری در
آمریــکا پیدا کرد و یکی از مهمانان دائمی او آلبرت اینشــتین بود
که بیش از هرچیز به مســائل تکنیکی پدیده ترمین عالقهمند بود
تا نواختن آن .کمپانی مشــهور ضبط صفحه  RCA Victorدست
به تولید ترمین زد و حتی ارکستری در کارنگی هال (به انگلیسی:
 )Carnegie Hallبرنامهای اجرا کردند که ساز آن تنها ترمین بود.
اما از آنجایی که ترمینسازی بود که به سادگی تولید صدا میکرد
و نواختن آن به همان اندازه مشــکل بــود ،از طرف نوازندگان و
موسیقی دانان با استقبال انبوه مواجه نشد و تعداد اندکی نوازندگان
بســیار عالی ترمین وجود دارند .کالرا راکمور (به انگلیسیClara :
 )Rockmoreبرجســتهترین شــاگرد ترمین بود که هم به اجرای
سولو و هم همراه با ارکستر سمفونیک میپرداخت.
سپس در ســال  ،۱۹۳۸لئون ترمین را علیرغم میل خودش
به روســیه برگرداندند و او مجبور به ترک استودیو ،کار ،دوستان و

ِت ِرمین (بــه روســی ،Терменво́ кс :به
انگلیسی )Theremin :در سال  ۱۹۱۹توسط لئون
ترمین فیزیکدان روسی اختراع شد .امروزه این
ســاز منحصر به فرد بسیار مورد توجه هنرمندان
قرار گرفتهاست.
ترمین نه تنها شبیه هیچسازی نیست ،بلکه
شــیوه نواختن آن هم منحصر به فرد اســت .به
این ترتیب که این ساز بدون لمس شدن نواخته
میشــود .صدا توسط دو نوســان ساز به وجود
میآید که بــا هم به ارتعــاش در میآیند .یکی
از نوســان سازها در فرکانســی با طیفی باالتر
از حد شــنوایی انســان عمل میکند و فرکانس
های نوسان ســاز دیگر با ورود دست به میدان
مغناطیسی تغییر میکند .ضرباهنگ فرکانس که
تفاوت میان فرکانس های دو نوسان ساز است،
صدایی است که میشنویم.
زمانی که ترمین روشــن میشود ،یک میدان
مغناطیسی اطراف ساز را فرا میگیرد و زمانی که
دست نوازنده به این میدان وارد میشود ،تغییراتی
در فرکانس و حجم صدا ایجاد میشــود .دو آنتن
از بدنه ترمین خارج شدهاند که یکی کنترلکننده
فرکانس صدا ( )pitchو دیگری کنترلکننده حجم و
مقدار آن است .زمانی که دست نوازنده به سمت
آنتن عمودی حرکــت میکند ،صدا زیرتر و ریزتر
میشود و نزدیک کردن دست به آنتن افقی سبب
کم شدن بلندی صدای ساز میشود .از آنجایی که
هیچ تماس فیزیکی بین ساز و نوازنده وجود ندارد،
نواختن ترمین به مهارت باال و گوش موســیقی
عالی نیاز دارد.
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حتی همسرش شد و نتوانست تا  ۵۱سال بعد از شوروی
خارج شود .گفته شدهاست که او پس از گذراندن دوران
محکومیت خود در زنــدان ،مجبور به کار برای کاگب
 KGBشد و برای آنها دستگاه استراق سمع " "bugرا
ساخت و همچنین شیوههایی برای پاک کردن صداهای
مزاحــم نوارهــای صوتی ابداع کــرد .او حتی موفق به
ســاختن یکی از اولین تلویزیونها شــد .باالخره در سال
 ۱۹۸۹و در سن  ۹۳ســالگی ،ترمین توانست از روسیه
خارج شود.
کاربرد در زمینهٔ موسیقی فیلم
صدای ترمین در ســینمای علمی تخیلی سالهای
 ،۵۰طرفداران بسیاری داشت و با تأثیرات وهمآور صوتی
خود،تبدیل به یکی از شاخصههای سینمای وحشت آن
دوره شدهاست.فیلم طلسم شده ساخته آلفرد هیچکاک و
تعطیالت از دست رفته از فیلمهای مشهوری هستند که
موسیقی آنها با ترمین نواخته شد ه است .کالرا راکمور
هرگز راضی نشــد برای موسیقی فیلم ترمین بنوازد زیرا
از نظر او این ســاز یک «ســاز جدی کالسیک» بود و
این کار موجب کم شدن ارزش آن میشد .در این میان
لئــون ترمین چنان از بقیه جهان دور بود که از هیچیک
از موفقیتها و بحث و جدلهایی که به ســازش مربوط
میشد اطالع نداشت.
امروز هــم از ترمین در ســاختن موســیقی فیلم
استفاده میشود و تعدادی از نوازندگان به آن پرداختهاند.
همچنین استفاده از آن توسط گروههایی چون (لد زپلین
(به انگلیسی )Led Zeppelin :و ریدیوهد (به انگلیسی:
 )Radioheadموجب تجدید حیات این ســاز شد .خانم
لیدیا کاوینا (بــه انگلیســی )Lydia Kavina :آخرین
شاگرد ترمین و یکی از خواهرزادههای او است و در حال
حاضر یک نوازنده ترمین کالسیک بسیار مشهور است.
استفاده توسط هنرمندان ایرانی
در ایران ترمین هیچوقت بــا اقبال چندانی مواجه
نبودهاســت ،اما موج جدید موسیقی آلترناتیو فارسی که
شاخصترین بخش آن موسیقی تلفیقی میباشد ،تالش
دارد تا ایدهها ،ســازها و فضای جدیدی وارد موســیقی
کشــور کند که در همین راســتا ،داریوش آذر در اولین
تکآهنــگ از اولین آلبوم مســتقل خود بــه نام «آبی
خاکستری» از ساز ترمین به عنوان هدایتگر اصلی الیه
ملودی آهنگ استفاده کردهاست.
ترمین می گفت:
من میل داشــتم یک ســاز متفاوت بسازم؛ و البته
میخواستم دستگاهی بسازم که با به کاربردن میدانهای
مغناطیسی ،در فضا کنترل شــود ،به این ترتیب انرژی
کمتری نیز مصرف میشد .به این دلیل من از تکنولوژی
الکترونیک اســتفاده کردم تاســازی بســازم که ابتکار
بیشتری در آن به کار رفته باشد.
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به یاد خنیاگر سرزمین شاه خوشین ،سید حسن
خانبیگی مردی به زاللی اشک پرده در.....

رپواز خنیاگر مقام یاری...

چندی پیش ســید حسن خان بیگی (گلوم بحری) از اساتید و
پیشکســوتان تنبور نوازی حوزه تنبور دلفان از میان ما پر کشید.....
در حوزه تنبور لکی،ایشــان را شــاید بتوان با احســاس ترین فرد
نامید،استادی وارسته و پیری صاحب نفس که معنویتی عمیق و بی
مانند در وجود وی شعله ور بود.
دردناک اســت هجرت ققنوس وار این بزرگان و خالی شدن
تدریجی موسیقی تنبور از حس و شور و باطن مداری.اینان به تنبور
بسان تقدســی ازلی_ابدی و یاری باوفا مینگرند و نه وسیله ای و
ابزاری.خســته کننده ترین الحان تنبور در عصری به گوش میرسد
که بشــر به تکاملی قابل قبول دســت یازیده و حتی کائنات را به
مبارزه میطلبد،،،ولی به راســتی ایراد کار کجاست؟؟؟ چرا همگان
از هجرت این بزرگان هراســان میشویم و احساس خال و تنهایی
میکنیم؟ در این آشفته بازار دنیای دون،در پی چه چیزی هستیم؟
سید حسن ها
آمدند و رفتند،،،،
گفتند و نواختند،،،،
خواندند و اشک ریختند
تا تنبور در دســتان ما محکم جای بگیردو طریق زیســتن
عاشــقان و آزادگان را بیاموزیم،نه بدون رعایت کوچکترین اصول
اخالقی_تربیتی_معنوی،دلخــوش به نواختــن قطعه ای موزون
باشیم،غافل از اینکه  :ساز دل مان باید کوک باشد ..و این منش و
روش انسانهایی ست که ابتدا انسانی استادهستند و سپس خنیاگرانی
استاد.درد دل زیاد و آرزو به بلندای ابدیت،ولی چه سود که:
آن چه میخواهیم نادیدنی ست .....
و آن که میخواهیم دیگر نیست....
سیدوحید شاه ابراهیمی
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تازه های نشر
آلبوم

خراسانیات
خواننده :محمدرضا شجریان /آهنگساز :پرویز مشکاتیان
خراسانیات به خوانندگی محمدرضا شجریان و آهنگسازی پرویز مشکاتیان برگرفته از موسیقی
مقامی خراسان است و شامل سه تصنیف با لهجه خراسانی بر روی اشعاری از ملک الشعرای بهار،
قطعه کاروانیان ،تکنوازی سنتور و ساز و آواز بر روی دوبیتیهای باباطاهر است.
این اثر سال  1365توسط گروه عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان و نوازندگی منصور سینکی،
جمشید عندلیبی ،محمد فیروزی ،اردشیر کامکار ،بیژن کامکار و ارژنگ کامکار ضبط شد.
خراسانیات اواخر اسفند  1398بطور رسمی توسط شرکت دل آواز منتشر شد.

اشتیاق
آلبوم «اشــتیاق» آثار مجلســی رضا والی با اجرای کوارتت زهی کارپِیدیِم
منتشر شد.
در معرفی این اثر آمده اســت« :رضا والی در آلبوم اشتیاق معمایی وسوسهانگیز را پیش روی
شــنونده میگذارد تا آن را رمزگشــایی کند .همانگونه که از عنوان آلبوم برمیآید ،درونمایههای
عشق و طلب با ظرافت در تمام تار و پود پردهی رنگارنگ فرمها و عناصر زیباییشناختی تنیده شده
و چارچوب شکلگیریشان کاوش پیوسته و زاهدمنشانهی والی در دل سنتهای میراث موسیقایی
پارسیاش بوده است.
اجزای ســازندهی این اثر نقشینهای چندسبکی را آفریدهاند که در کل بیهیچ شرم و خجالتی
مادری خود در چارچوبی غربی دارد .وی
صاف وساده است و نشان از تعه ِد والی در بازنمو ِد فرهنگ
ِ
بزرگ اروپایی که تحسینشان میکند و همچنین از سنتهای باستانی و پرمحتوا
از برخی استادان ِ
و چهرههای قدیمی کشــورش ،ایران ،هم الهام گرفته و به ســبب شوق و عالقهاش به گردآوری
آوازهای محلی و در نتیجه ،ســاختن سبک موسیقایی فردی کامال خاص خود بر پایهی آنها ،به او
نشر ماهور
«بارتوک ایرانی» دادهاند».
لقب
ِ
افسانه خاموشی
آهنگساز :فردین کریم خاوری  /خواننده رضا دریایی
این آلبوم شامل  8تصنیف با عناوین «افسانه خاموشی»« ،توخواهی آمد»« ،سینه سردان»« ،آواز
نگاه»« ،بیداری»« ،با من صنما»« ،چشم تماشا» و قطعه بی کالم کاروان(آهنگساز مرتضی محجوبی)
است که بر روی اشعار موالنا ،هوشنگ ابتهاج ،حسین منزوی و سیاوش کسرایی ساخته شده است.
در این آلبوم فردین کریم خاوری(تار ،ســهتار ،ســه تار باس و تارباس) ،مهرداد کریم خاوری
(سازهای کوبه ای) ،مهرداد ناصحی(کمانچه و کمانچه آلتو) ،امیر فتحیان(بربط) ،مهشید کالنتری
نشر آوای ماد
(سهتار باس) و دانیال دریایی (پرکاششن و شیکر) همکاری دارند.

کتاب

ردیفهای مرتضی محجوبی برای پیانو
کتاب «ردیفهــای مرتضی محجوبی برای پیانو»به روایت فخری ملک پور و به کوشــش
«شهرام محذوف» به خط نت تبدیل و منتشر شد.
نگارش این کتاب که دارای  ۱۲مقام (شــامل  ۷دستگاه و  ۵آواز) است ،سه سال طول کشیده
اســت و نویســنده تمامی پیشدرآمدها ،قطعات ضربی ،تصنیفها و ِرنگها را تنظیم کرده است.
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هدف از انتشــار این کتاب ،زنده نگهداشتن ردیفهای موسیقی اصیل ایرانی و تکنیک منحصر به
فرد مرتضی محجوبی برای پیانو ایرانی است تا تمامی هنرجویان و عالقهمندان این مکتب بتوانند
از آن استفاده کنند.
در این کتاب سعی شده است که از عالمتها و اختصارات بینالمللی موسیقی استفاده شود که
نوازندگانی که فقط موســیقی غربی را آموزش دیدهاند نیز بتوانند نتهای نوشته شده در این کتاب
را (بعد از تغییر کوک پیانوی خود از غربی به ایرانی) اجرا کنند .ردیفهای سازی مرتضی محجوبی
از نظر نوشــتار همانطور که در دستنوشتههای ایشان هم بوده تمام فاصله بین نتها در قسمت
آوازی را با مقیاسی که خودشان و نوازنده در ابتدا میتواند مشخص کند ،گفته شده است .در نتهای
بینالمللی نوشته شده در این کتاب سعی شده است که از سکوتهایی به صورت دقیق بین قطعات
آوازی همانند دستنوشتههای مرتضی محجوبی برای راحتی و دقیقتر اجرا شدن قطعات ،استفاده
شــود و شباهت بیشتری به آنچه که در دستنوشــتهها وجود دارد و ثبت شده است ،داشته باشد.
سکوتهای نوشته شــده در این کتاب نسبت به ردیفهای کتابهای دیگر ،بیشتر و با حساسیت
نشر موسیقی عارف
باالتر و دقیقتری قرار گرفته است.
آثار استاد روحاهلل خالقی
تصنیفات
در این جلد آثار آهنگســازی استاد روحاهلل خالقی گردآوری شــده است .این مجموعه شامل
پارتیتورهای چهل و شش قطعه از آثار سازی و آوازی استاد خالقی است که اکثر آنها برای خواننده و
ارکستر و تعدادی نیز برای ارکستر تنها ساخته شدهاند و نیز قطعهی سرود آزادی اثر گلنوش خالقی
که به پدر تقدیم شده است.
تنظیمات
در این مجموعه تنظیمات استاد روحاهلل خالقی گردآوری شده است .این مجموعه شامل چهل
و شــش پارتیتورهای آثاری است که آهنگ آنها را دیگری ساخته ولی توسط خالقی برای ارکستر
نشر ماهور
تنظیم شدهاند.
نواختههای محمود تبریزیزاده
کتاب «نواختههای محمود تبریزیزاده» با نگارش و آوانویسی چکاد فشارکی نوازنده ،مدرس
و پژوهشگر موسیقی ایرانی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
در توضیح این کتاب آمده است :مهمترین چالش کمانچهنوازی در روزگار کنونی ،بحث کمبود
رپرتوار (کارگان) اســت .بسیاری از آثار بزرگان موســیقی کالسیک دستگاهی هنوز برای کمانچه
بازنویســی نشــدهاند .تصمیم گرفتم بهعنوان نوازنده و معلم کمانچه گامهایی برای غنیترکردن
کارگان کمانچه بردارم.
در گام اول ســراغ کمانچهنواز چیرهدست اما کمترشناختهشــده رفتم .تعداد ضربیهایی که از
تکنوازیهای این هنرمند به یادگار مانده ،تعداد زیای نبود؛ اما سرشار از ایده و تکنیکهایی خاص برای
دست چپ بود (به خصوص از نظر آرایهها) که نتنگاری این اجراها را برایم تبدیل به ضرورت میکرد.
امیدوارم کتاب پیش رو در کنارغنیترکردن کارگان کمانچه ،یاد این نوازندۀ بزرگ را هم زنده
کند و کمانچهنوازان آثار صوتی و تصویری محدود بهیادگارمانده از ایشان را بشنوند .زندگی در دیار
فرنگ و مرگ زودهنگام باعث شــد صدای ساز این هنرمند خیلی زود خاموش شود و صد افسوس
از لحن و جملهبندی زیبای ساز ایشان که خیلی زود خاموش شد.در کنار نتنگاری دوازده قطعه از
نواختههای ایشــان در این کتاب ،مصاحبهای هم با استاد داریوش طالیی انجام دادم که اطالعات
مفیدی از زندگی ایشــان را دربردارد و در کتاب گنجانده شده است .یک آلبوم دونوازی از ایشان به
همراه تنبک جمشــید شمیرانی توسط انتشــارات ماهور در سال  ۱۳۹۰منتشر شده .کتاب پیش رو
نشر عارف
نتنگاری ضربیهای نواختهشده در آن آلبوم است.

شماره  36و  - 37بهار 1399
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به بهانه برگزاری قریب الوقوع انتخابات خانه موسیقی

انتخابات با فاصله گذاری!

اگر نگوییم صدها اما قطعا تعداد انتخابات خانه موسیقی تا کنون به
عددی ســه رقمی رسیده اســت ؛ ده کانون و بیست و یک سال فعالیت
این نهاد با احتســاب انتخابات ساالنه برای بازرس و انتخابات دوره ای
دو ساله و بعدا چهارساله برای انتخاب هیئت مدیره کانون ها و انتخابات
برای هیئت مدیره مرکزی و شورای عالی ،همه و همه سابقه خوبی برای
برگزاری انتخابات خانه موسیقی را رقم زده است.
خوشبختانه تمامی این انتخابات با سالمت کامل و بدون کوچکترین
خدشه ای برگزار شــده و فقط دوره قبل بود که به علت انتقاد برخی از
منتقدانــی -که گزارش عملکرد آنها به طور مفصل در رســانه ها آمده
اســت -و تشکیک و شــائبه آنها مبنی بر احتمال سالم نبودن انتخابات
به پیشــنهاد شــورای عالی و هیئت مدیره و برخالف رویه قبلی که این
انتخابات فقط با حضور هیئت مدیــره هرکانون و نظارت بازرس هیئت
مدیره مرکزی برگزار می شد این بار با حضور نمایندگانی از وزارت ارشاد
و حراست وزارتخانه و نظارت آنها برگزار شد.
اینک دوره چهارســاله مسئولیت هیئت مدیره کانون ها و به تبع آن
هیئت مدیره مرکزی به پایان رســیده است وطبق جدول بندی قرار بود
انتخابات در خرداد ماه سال جاری برگزار شود که متاسفانه به علت شیوع
ویــروس کرونا و ممنوعیت تجمع ،برگــزاری مجامع عمومی به تعویق
افتاد ،و خانه منتظر مجوز تشــکیل تجمع از سوی ستاد کرونا مستقر در
وزارت بهداشت اســت و احتماال این انتخابات در تابستان پیش رو و با
حفظ فاصله گذاری و رعایت کلیه موارد بهداشتی برگزار شود.
به هرحال شــرایط ویژه ای به خانه موســیقی تحمیل شده است و
انتخابات به موضوعی چالش برانگیز مبدل شده است چرا که اگر برگزار
نشود ادامه حیات و فعالیت هیئت مدیره ها با ابهام مواجه است و ازسوی
دیگر عدم مجوز برای تجمع ،تشکیل هیئت مدیره جدید را با مانع مواجه
کرده اســت و تازه اگر هم این مجوز صادر شود اعضا معموال از حضور
در مجامــع پرهیز دارند و به احتمال زیاد مجامع با حضور اندک اعضا به
رسمیت خواهد رسید.
همه این موانــع و چالش ها خانه را به ســمت برگزاری انتخابات
الکترونیک ســوق می دهد و به نظر می رســد از هم اینک خانه باید با
تمهیداتی برای تغییر اساســنامه و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات
غیــر حضوری اقداماتی انجام دهد و البته که این نظر باید با حضور همه
اعضای مجمع عمومی به پختگی برســد و بعدا برای اصالح اساســنامه
پیشنهاد شود.
در پایان امیدواریم به محض صــدور مجوز برای برگزاری مجامع
عمومی و آغاز رای گیری همه دوســتان و اعضای دلسوز و کاربلد برای
ارتقا و اعتالی خانه موســیقی که طبعا به اعتالی موســیقی کشور می
انجامد پا به میدان بگذارند و با مشــارکت خود انتخابات پر شــوری را
رقم بزنند.
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ابوالحسن خان صبا و ادبیات

به اعتقاد اکثر کارشناسان "صبا" به همراه
اســاتیدی چون درویش خان  ،عارف قزوینی و
کلنل علینقی وزیری از مهمتربن شخصیت های
تاریخ موسیقی ایران می باشند .جالب است بدانید
ابوالحســن خان صبا عالقه زیادی به ادبیات و
آثار بزرگانی چون صادق هدایت و نیما یوشــیج
داشــت و به همین علت این شانس را یافت تا با
نیما یوشیج از نزدیک دوست شود  ،صبا با دختر
عموی نیما ازدواج کــرد و آنها صاحب  ۳فرزند
دختر شــدند که کوچکترین آنها با "اســماعیل
خویی" شاعر ازدواج کرد .این محقق و این استاد
بی بدیل موسیقی ایران دســتی هم بر سرودن
شــعر داشت وی شــیفته اشعار شــهریار بود و
دوستی نزدیکی بین این دو پدید آمد.
شهریار و صبا
ی گوید« :شهریار پس از شعر
تقی تفضلی م 
و شاعری به موسیقی عشــق میورزید .هر جا
شهریار و صبا بودند  ،شهریار شعرش را با حالتر
و شیرینتر میخواند و صبا سازش را شیرینتر و
با حالتر میزد.و عمق این دوستی چنان بود که
پس از وفات صبا  ،شــهریار شعری را در سوگ
رفیق از دست رفته خود سرود :
ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی
چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی
تو که آتشکده عشق و محبت بودی
چه بال رفت ،که خاکستر خاموش شدی
ای مزاری که صبا خفته به زیر سنگ ات
به چه گنجینه ی اسرار که سرپوش شدی
شهریارا! به جگر نیش زند تشنگی ام
که چرا دور از آن چشمه پر جوش شدی ...
#شهریار
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اخبار موسیقی
علل اشاره شده در شرایط فعلی بیکار شده و در مضایق شدید مالی و
اقتصادی گرفتارند اقدامات بعدی و پیگیری مطالبات از هیئت دولت
را در دستور کار قرار دهد.
خانه موسیقی با تاکید و تایید مطالبات دیگر صنوف در خانههای
هنر از جمله خانه تئاتر و خانه ســینما شامل سه مورد مشخص ذکر
شده:
 -1تامین نیاز معیشتی همکاران در ایام بیکاری
 -2توجه به زیان و عدم النفع تولیدکنندگان و فعاالن هنری
 -3تامین و پرداخت شش ماهه سرانه درمان و حق بیمه تامین
اجتماعی
مطالبات صنف موسیقی را پیگیری خواهد کرد.
در پایان خانه موســیقی به نمایندگی از صنف و اعضای خود
ضمن اعالم آمادگی در همکاری و همیاری برای تدوین برنامه ریزی
درســت و اصولی جهت رسیدگی به مشکالت موسیقیدانان شریف
کشــور اعم از آموزشگاهها ،ناشران ،گروههای موسیقی و بویژه قشر
محروم تر و آسیبپذیرترین این صنف نظیر فعاالن موسیقی نواحی
و مدرســان زحمتکش از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی خواستار
پیگیری و رسیدگی جدیتر به امور اشاره شده است.

بیانیه خانه موسیقی در تبیین مطالبات صنفی در
دوران شیوع کرونا

بیانیه خانه موسیقی ایران با تاکید بر مطالبات صنفی هنرمندان
در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا و دغدغه معیشتی جدی اهالی
موسیقی منتشر شد.
بیانیه خانه موسیقی ایران به شرح زیر است:
روزگار ســخت و طاقت فرسایی را شــاهدیم و بحران فزاینده
ناشــی از شیوع بیماری و تبعات آن ،چنان صعب و سنگین است که
اگر همدلی و مســاعدت همگان و تدبیر و مدیریت مسئوالن نباشد
کســی را یارای مقاومت و پیروزی در مقابل این موج سهمگین رنج
و نابسامانی نیست.
شــرایط اجتماعی و اقتصــادی و فشــارهای موجود اگر چه
همگانی و در ســطح بین المللی اســت اما در یــک نگاه کلی و
منصفانه در مییابیم که شــرایط هنرمندان بویژه اهالی موسیقی
بســیار اسفناکتر و شکنندهتر از دیگر صنوف است ،اهل موسیقی
و فرهنگ به نیکی آگاهند که شرایط کنونی حاصل سوء مدیریت
و مســایل مختلف و متعدد دیگری همچون تحریم های ظالمانه و
مســایل فراملی و منطقه ای حادث شده است و تبعا انتظارات خود
را در حد معقول و میســور مطرح می کنند و مهمتر از رســیدن و
اخذ مطالبات بحق خود خواهان تحرک و واکنش مثبت و مناسب
مســئوالن مرتبط با امور هنری وزارت ارشــاد هســتند امری که
متاســفانه در دولت دوم تدبیر و امید به کلی مغفول بوده و اکثریت
قریب به اتفاق هنرمندان از برکات یک مدیریت دلســوز و آگاه در
این زمینه محروم و غالبا بی بهره مانده اند.
اینک که شــرایط ویــژه فعلی که بیکاری و تبعات ســنگین
اقتصادی را نیز به فعاالن فرهنگی تحمیل کرده است این خال بیش
از پیش احساس میشود .خانه موسیقی به نمایندگی از قاطبه فعاالن
حوزه موسیقی کشور ضمن سپاسگزاری از وزیر محترم ارشاد به دلیل
موافقت با پرداخت حق بیمه سه ماهه هنرمندان و برآورد خسارات و
درخواست مطالبات هنرمندان از هیئت دولت ،اعالم میدارد که این
اقدام به عنوان اولین قدم در حمایت از هنرمندان کشور قابل تقدیر
اســت اما کافی نیست و ضرورت دارد تا در ادامه همراهی و حمایت
از هنرمندان عزیز و موسیقیدانان فعال و هنرمندان ارزشمندی که به
شماره  36و  - 37بهار 1399

نمایش اپراهای معروف جهان در خانه موسیقی

نمایــش اپراهای معروف جهان چندیســت بــه همت کانون
خوانندگان کالسیک در خانه موســیقی برگزار میشود.این سلسله
جلسات در سالهای گذشــته با حضور دکتر امیراشرف آریان پور و
توضیحات این هنرمند پیشکسوت برگزار میشد و پس از وقفه ای
کوتاه از سال  98از ســرگرفته شد و در اولین شنبه هر ماه در خانه
موسیقی برگزار میشود.
شیوع ویروس کرونا برگزاری این نشستها را هم برای چند ماه
غیر ممکن ساخت اما امید است در فصل پیش رو این برنامه نیز مانند
دیگر برنامههای خانه موسیقی از سر گرفته شود.
جلسات نمایش اپرای خانه موسیقی در سال گذشته با نمایش
اپراهایــی نظیر «کوراوغلو» ســاخته عزیر حاجیبیــف و «فلوت
ســحرآمیز» اپرایی در دو پرده از ولفگانــگ آمادئوس موتزارت و
رکوئیم موتزارت همراه بود.
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مدیره کانون پژوهشگران دیماه سال گذشته به منظور عیادت از این
هنرمند در منزل ایشان حضور پیدا کردند.
در این دیدار صمیمانه که با اســتقبال گرم خانواده استاد مواجه
شد ،حضار در مورد مسائل مختلف از جمله وضعیت جسمی و مراحل
درمانی آقای ناصح پور صحبت کردند و با ابراز خشنودی از بهبودی
حال استاد از وی خواستند تا هرچه سریع تر به ادامه تدریس پرداخته
و آموزش هنرجویان و متقاضیان یادگیری آواز ایرانی را آغاز کند.
در ادامه هر یک از میهمانان ،با اشاره به خصائل اخالقی و تعهد
هنری جناب ناصح پور به نقش و جایگاه ارزشمند ایشان پرداخته و
خاطراتی شیرین از دوران همکاری خود بیان کردند.
همچنین خانم ناصح پور و فرزندان ایشــان ،پیمان و پرهام نیز
به ذکر خاطراتی در ارتباط با زندگی خانوادگی و هنری ایشان و نیز
سالها تدریس استاد پرداختند.

حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو چند برنامه

دی ماه ســال گذشــته با حادثه دلخراش ســقوط هواپیمای
اوکراینی پرواز تهران – کیف همراه بود .در این سانحه تعداد زیادی
از هموطنان که مســافر آن بودند جانباختند و موجی از غم و اندوه
را در جامعــه بر انگیخت .به همین دلیل چندین برنامه موســیقی و
کنسرت برای ابراز همدردی با داغدیدگان این سانحه لغو شد .آیین
نکوداشت محمدابراهیم ذوالقدر و داود فیاضی هم به دلیل همزمانی
با هفتمین روز کشته شدن جمعی هموطنانمان در سانحه هواپیمای
اوکراینی لغو شد.
خانه موسیقی ایران به مناسبت این سانحه پیام تسلیتی صادر
کرد که به شرح زیر است:
«خبر سقوط هواپیمای تهران – کیف و درگذشت جمع زیادی
از نخبگان و هموطنان عزیزمان چنان تلخ و جانکاه بود که ملتی را
ســوگوار کرد ...بزرگی این غم چنان بود که فراتر از مرزهای کشور،
قارهها را درنوردید و سایه سیاهی از اندوه ،خشم و حسرت بیپایان
را برگسترانید!
ما هیئت مدیره خانه موسیقی ایران به نمایندگی از هم صنفان
خویش در اعماق این ســیاهی اندوهناک به دنبال واژهایم تا بتوانیم
ذره ای از احســاس درد خــود را بیان کنیــم ...در این فاجعه تلخ،
همدردی بیمعناست؛ این درد ،درد همه ماست ،درد مشترکی است
که به جانمان افتاده و ما به ناگزیر فریاد میزنیم این درد مشترک را
تا شاید این همصدایی مرهمی باشد بر زخمهای ناسور!
با چشــمانی اشــکبار و ســینهای ماالمال از آالم ،برای همه
هموطنانمان داغــدار و همه خانوادههای عزیز قربانیان ســانحه،
آرزوی صبر و شکیبایی و آرامش داریم...
اما قطعا آرامش عمومی ملت زمانی میسور و مقدر است که همه
مســئوالن با دغدغهمندی و جدیت به مطالبات ملی و بحق مردم
که همانا ایجاد شفافیت ،پاسخگویی و برخورد با عوامل پنهانکاری
اســت ،پاسخ داده و با اصالح ســاختار موجود از تکرار چنین فجایع
نابخشودنی جلوگیری کنند».
عیادت اعضای شورای عالی و هیئت مدیره از
نصراهلل ناصح پور
طی چند ماه گذشــته نصراهلل ناصح پــور  ،خواننده و مدرس
پیشکســوت موسیقی آوازی به علت کسالت پیش آمده در منزل به
اســتراحت میپرداخت ،به همین منظور داود گنجه ای و داریوش
پیرنیاکان از اعضای شــورای عالی ،تقی ضرابی،رئیس هیئت مدیره
و حمیدرضــا نوربخش ،مدیرعامل و حمیدرضا عاطفی رئیس هیئت

در پایان استاد ضمن سپاسگزاری از حضور اعضای شورای عالی
و هیئت مدیره خانه و با ابراز رضایت از حصول بهبودی نسبی خود،
گفت به زودی فعالیتهای هنری اش را آغاز خواهد کرد.
معافیت هنرمندان از پرداخت حق بیمه فصل بهار
از ابتدای شیوع کرونا و تعطیلی فعالیتهای موسیقی ،دریافت
تسهیالت برای اعضای خانه موسیقی از اولین مطالبات این نهاد به
عنوان تنها نهاد صنفی هنرمندان موسیقی بود.
حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی) در روزهای
آخر ســال  98در خصوص اقدامات انجام شده برای رفاه اعضای
این نهاد گفت :با شــیوع ویروس کرونــا و تعطیلی فعالیت های
موسیقی بســیاری از هنرمندان با مشکالت معیشتی جدی روبرو
شــدند .به همین منظور برای کمک به اهالی موســیقی پیگیری
هایی را انجام دادیم و خوشبختانه در واپسین روزهای سال مقرر
شد هنرمندان موســیقی حق بیمه و سرانه درمان سه ماهه اول
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سال  99را پرداخت نکنند.
نوربخش افزود :حق بیمه و ســرانه درمان فصل بهار توسط
صندوق اعتباری هنر پرداخت میشود و در صورت نیاز برای ماههای
آینده نیز تصمیم گیری خواهد شــد .مشکالت معیشتی هنرمندان
موسیقی بســیار نگران کننده است و ما همچنان از دولت و وزارت
ارشاد خواستار کمک هایی هستیم تا این مشکالت برطرف شود.
بر همین اســاس و طبق مطالبات صنفی هنرمندان ،جلسه ای
به درخواســت مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و با ریاســت دکتر
جهانگیری معاون اول ریاســت جمهوری و با حضور ســیدعباس
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ، ،معاون امور اقتصادی و
هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور ،مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی ،مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ،معاون
توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاونین وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیرعامل و هیات مدیره صندوق اعتباری
هنر و مدیران خانههای هنری از جمله خانه موســیقی ،خانه سینما،
خانه تاتر و دیگر صنوف هنری عصر روز گذشــته در نهاد ریاست
جمهوری برگزار شد .در این جلسه مقرر گردید ۳۵هزار هنرمند تحت
پوشــش صندوق اعتباری هنر از پرداخت حق بیمه و سرانه درمان
خود در سه ماهه اول سال معاف شوند.
سیدحسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اعالم این
خبر ،افزود :در این جلســه مقرر شد هنرمندان در ماههای فروردین،
اردیبهشت و خرداد از پرداخت سهم بیمه خود معاف شوند .بر اساس
این موافقت۳۵ ،هزار نفر هنرمند تحت پوشش صندوق اعتباری هنر
مشمول این بخشودگی میشوند و مبلغ اعتباری تخصیص یافته به
این بخشودگی  ۳۵۰میلیارد ریال است.
وی افزود :این اقدام از اردیبهشــت آغاز میشــود و نیازی به
مراجعه حضوری هنرمندان نیســت و صندوق اعتباری هنر تمامی
اقدامات و مراحل این کار را انجام میدهد.
رایزنی خانه موسیقی
جهت اخذ تسهیالت درمانی برای اعضا

خانه موسیقی ایران از اعضایی که دارای بیماریهای خاص و
صعب العالج هستند میخواهد با ارائه مستندات ثبت نام نمایند .خانه
موسیقی در حال رایزنی و فعالیت جهت اخذ تسهیالت و حمایت از
نهادهای دولتی و وزارت بهداشت است .امید است این تالشها به
موفقیت برســد و خدمتی هرچند کوچک به آن دسته از اعضایی که
دارای بیماری خاص هستند ارائه شود.
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این اقدام با همکاری و بررســی کانون پزشکان خانه موسیقی
صورت میگیرد و با توجه به مسائل و تبعات ناشی از ویروس کرونا
آن دســته از اعضایی که دارای بیماریهای خاص هســتند با ارائه
مستندات میتوانند در ساختمان شماره  1ثبت نام نمایند.
بدیهی اســت ،تمام اطالعات پزشکی اعضای محترم بصورت
امانت و محرمانه نزد خانه موســیقی نگهداری میشــود و پس از
بررسی کانون پزشکان به آنها بازگردانده میشود.
اعضای خانه موســیقی میتوانند برای ثبت نام به ســاختمان
شماره 1مراجعه نمایند.
مهلت ثبت نام در جشنواره امیر جاهد تمدید شد

مهلت ثبت نام در سومین جشــنواره امیرجاهد به دلیل شیوع
ویروس کرونا و عدم آمادگی گروههای شرکت کننده برای ارائه آثار
تا نیمه مردادماه سال  1399تمدید شد.
سومین«جشنواره موسیقی امیرجاهد» در سه بخش موسیقی ایرانی،
موسیقی کالسیک و پژوهش در زمینه موسیقی شهری برگزار میشود.
به منظــور حفظ و ارتقاء فن و هنر موســیقی جدی مبتنی بر
مبانی تفکر ،فرهنگ و هنر ملی ایران با نگاه به موسیقی ویژه شهر
و ضرورت کشف استعدادهای درخشان و حمایت از نسل جوان که از
سرمایههای ارزشمند کشور بشمار میآیند؛ «خانه موزه دکتر معین و
استاد امیرجاهد» بر اساس وظایف و رسالت خود« ،جشنواره موسیقی
امیرجاهد» را هر ساله برگزار مینماید.
در این جشنواره که شامل سه بخش :موسیقی ایرانی(دونوازی،
گروه نوازی و آواز) ،موسیقی کالسیک(دونوازی ،گروه نوازی و آواز)
و پژوهش در زمینه موسیقی شهری است ،افراد متقاضی و گروههای
موسیقی با توجه به رده سنی و سوابق آموزشی پس از ارزیابی اولیه
و کسب مجوز ،به رقابت خواهند پرداخت.
عالقمندان برای شــرکت در این جشنواره میتوانند با مطالعه
فراخوان و آئین نامه جشــنواره ،فرم ثبت نام را از طریق سایت خانه
موســیقی ایران( )www.iranhmusic.irو سایت خانه موزه استاد
امیرجاهــد ( )www.moeenjahed.irدریافت و تکمیل نموده و به
دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
مهلت ارســال آثار به دبیرخانه جشنواره تا پایان نیمه مردادماه
 1399خواهد بود.
الزم به توضیح است ،سومین «جشنواره موسیقی امیر جاهد»
به همت خانه موسیقی ایران ،شــهرداری تهران و خانه موزه دکتر
معین و استاد امیرجاهد برگزار میشود.
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(موسیقیدان ایرانی) در شهر نیشابور که به ثبت ملی هم رسیده بود،
خانه موسیقی ایران نسبت به این اقدام غیر فرهنگی اعتراض کرد.
خانه موسیقی ضمن ابراز تاسف از این اقدام ،اعالم می دارد از
ســازمان میراث فرهنگی و شهرداری شهر نیشابور انتظار می رفت
در حفظ و صیانت از بنای خانه پدری زنده یاد استاد مشکاتیان که
یکی از مفاخر فرهنگ و هنر ایران زمین اســت ،کوشیده و جهت
تکریم این اســتاد برجسته موســیقی این محل را به موزه و مرکز
فرهنگی شهر تبدیل می کردند.
متاسفانه با سوء تدبیر مدیران این خانه ارزشمند در حالی که به
ثبت ملی رســیده بود در میانه چند روز تعطیل رسمی تخریب شد و
یکی از مکانهای ارزشــمند فرهنگی که میتوانست به یک قطب
فرهنگی ،هنری و گردشــگری نیشــابور مانند مقبره بزرگانی چون
خیام ،عطار ،کمال الملک و  ...تبدیل شود ،تخریب گردید.
خانه موســیقی ایران در پایان ابراز امیدواری می کند متولیان
فرهنگی شهر نیشابور در صدد جبران این خسارت به پیکره فرهنگ
و هنر کشور برایند.

اعتراض خانه موسیقی ایران به تخریب خانه
پرویز مشکاتیان
پس از انتشار خبر تخریب خانه پدری زنده یاد پرویز مشکاتیان

یادی از درگذشتگان زمستان  98و بهار 99
زمستان و بهاری که گذشــت همراه بود با سفر ابدی چند هنرمند موسیقی در
شاختههای موسیقی ایرانی ،موسیقی کالسیک و موسیقی مقامی.
 10دی  -98فرود گرگینپور (موسیقیدان و نوازندۀ کمانچه و ویولن)بر اثر ایست
قلبی در تهران درگذشت.
 10بهمن  - 98علی اصغر بیانی (نوازنده سه تار و پژوهشگر موسیقی) که باتفاق
دوستانش به کویر منطقه خور و بیابانک سفر کرده بود در محل اقامتش درگذشت.
 1اسفند  -98حشمت اهلل جودکی(نوازنده پیشکسوت ویولن) در سن  89سالگی
در شهر بروجرد دارفانی را وداع گفت.
 10اسفند  – 98ابوالحسن خوشرو(خواننده و نوازندهٔ موسیقی محلی مازندران) پس
از تحمل یک دورهٔ  ۲سالهٔ بیماری در سن  ۷۳سالگی درگذشت.
 10اسفند  - 98مرتضی دلشب(مدرس پیشکسوت موسیقی) در سن  73سالگی
در بیمارستان مسیح دانشوری درگذشت.
 17اسفند  -98هوشنگ ظریف(استاد پیشکسوت تار و عضو سابق شورای عالی
خانه موسیقی) پس از تحمل یک دوره بیماری دارفانی را وداع گفت.
 25اسفند  -99عباس تهرانی تاش(نوازنده پیشکسوت قره نی) در  91سالگی بر
اثر بیماری و کهولت سن درگذشت.
 15فروردین  - 99موســی الرضا ولی نژاد از خوانندگان و نوازندگان دوتار شمال
خراسان بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
 15فروردین  - 99همایون خسروی(نوازنده پیشکسوت ویولنسل) بر اثر بیماری
سرطان در کشور آمریکا درگذشت.
 29اردیبهشــت  -99سید حسن خان بیگی نوازنده شناخته شده تنبور موسیقی
مقامی لکی در شهرستان دلفان دارفانی را وداع گفت.
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