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بشارت تغییر

*حمیدرضا عاطفی

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند !000بهار طلیعه گشایش
و رویش جوانهها و امیدواری است؛ این بهار نه فقط از پس زمستان
و ســردی و جمود طبیعت ،بلکه از پس یک سال سختی و مرارت
و استرس و فاصلههای اجباری از راه میرسدو چه بهتر که دل به
آن بسپاریم و دمی بیاسائیم که اگرچه سرما و زمستان میگریزند،
اما همچنان نامرادیها و همه گیری کرونای لعنتی میستیزند و...
می ماند مقاومت و تقویت روحیه و دلگرمی و امید ما که بهار همه
را یکجــا به ارمغان میآورد و باید قدر بدانیم و ارج نهیم و شــب
صحبت غنیمت شمریم که عالم یک دم است.
سالی که گذشت علی رغم همه گرفتاریها و مصایب مزمن
اهل هنر ،شــیوع این ویروس تاجدار که در پی برداشتن تاج از سر
آفرینش است قوزی باشد باالی همه قوزها و چه قیامتی از خسران
و خسارت بپا کرد و چه دل افسردگیهایی که برجا نگذاشت و چه
شوم و بدســگال بود این سال ســیاه ،علی الخصوص برای اهل
فرهنگ که هم بر غم نانشــان افزود و هم لذت هم ســخنی و
همدلی شان را سوخت!
خانه موســیقی با تالش مضاعف خود در این سال بی مروت
بر آن شــد تا در حد بضاعت خویش مرهمی باشد بر آالم اعضای
خــود و با همکاری و همیاری تک تک اعضای مؤثر و کوشــا در

همه هیئت مدیره ها ،شورای عالی ،بخش اجرایی ،عضویت ،بیمه،
همه و همه و با اســتمداد از نهادهای مختلف از جمله وزارت کار،
وزارت ارشاد ،صندوق اعتباری هنر ،شهرداری تهران و  ...توانست
خدماتی هر چه اندک  ،به هنرمندان شــریف حوزه موسیقی ارائه
دهد.
توفیق ارائه این خدمت را باید مغتنم شمرد و آن را از افتخارات
آخرین ســال مســئولیت این دوره هیئت مدیره و مدیرعامل آن
قلمداد کرد.
با فرارسیدن فصل بهار و مساعد شدن هوا و فضای باز جهت
برگزاری انتخابات کانونها ،بهار ،قطعا فصلی پربارتر و پربرکتتر
از تمام فصول ســال جدید اســت امید آنکه با حضور گستردهی
همه اعضا شــاهد انتخابات پرشور و مثمر ثمری باشیم و با آمدن
نیروهای جدید و اعضای بــا انگیزه تردر هیئت مدیره کانونها ،در
آینده نزدیک شــاهد تشکیل کانونهای پرتوان تری باشیم تا این
جهش و حرکت خوب نهاد مدنی خانه موسیقی با تزریق نیروهای
جــوان و پرتالش و با اتــکاء به تجربه پیشکســوتان و نیروهای
مجرب خانه موسیقی استمرار یافته و همگی شاهد اعتالی بیشتر
و توفیقات روز افزون این خانه امید اهالی موسیقی باشیم.
* سردبیر

2

فصلنامه خانه موسيقي

گــــــزارش

www.iranhmusic.ir

با قامتی استوار به رسیدن بهار بنگر
درآمد:
ســال  1399با همه تلخی هایش برای مردم ایران به پایان
رســید .ســالی ســخت و تلخ برای همه مردم و بخصوص
هنرمندان موســیقی ایران .سالی بدور از صحنهها و بی رونق
برای هنر موسیقی؛ سالی که موسیقی رکود و سکون اش را به
واسطهی ویروسی نو ظهور با همه وجود احساس کرد .اما این
تنها حسرت سال  99نبود .اهالی موسیقی و مردم هنردوست
ایران زمین یکی از تاثیرگذار ترین و پیشــروترین هنرمندان
قرن را از دســت دادند .فقدان اســتاد محمدرضا شجریان،
اســتاد آواز ایران و ریاست سابق شورای عالی خانه موسیقی
و دیگر هنرمندان فقید خدوم موسیقی قطعا ضایعه ای جبران

ناپذیر در سال  99بوده و هست .اما چه میتوان کرد؟ به قول
شجریان که در روزگار زلزلهی بم گفته بود« :اکنون باید توان
زاری خود را به نیروی زندگی بدل کنیم و امید را برای آنان که
ماندهاند ارمغان آوریم» ،ما نیز باید این چنین باشــیم .روزگار
ســختی را پشت سر نهاده ایم و حاال در آستانهی قرنی جدید
روزنه ای رو به روشــنایی روبروی ماست .باید «امید» را قدر
بدانیم و همراه زندگی مان سازیم.
همزمان با آغاز ســال  1400نظر همه اعضای محترم شورای
عالی و هیئت مدیره خانه موســیقی را جویا شدیم و قدردان
عزیزانی هســتیم که در زمانی کوتاه دعــوت مارا برای زینت
بخشیدن به این صفحات اجابت کردند:

به مناســبت فرا رسیدن ســال نو ،پیام هایی از
برخی اعضای محترم شورای عالی و هیئت مدیره خانه
موسیقی منتشر میشود:

با آرزوی سالمت ،سعادت ،شادکامی و بهروزی برای همهی
هنرمندان ،فرهیختگان ،هنردوستان و مهربانان
با مهر و ارادت بسیار

فرهاد فخرالدینی ،رئیس شورای عالی خانه موسیقی
در تنهایی خود با غمی نهفته در سینه،
با بغضی گلوگیر ،با اشــکی خشــکیده در
چشــم و با قامتی خمیده چون کمان رو به
پنجره گشوده نشســته بودم ،بلبلی رسیدن
بهــار را نوید داد ،چهچــه زیبایش حالم را
عوض کــرد ،با خود گفتم غــم و بغض و
اشک به کنار با قامتی اســتوار به رسیدن بهار بنگر و فرارسیدن
نوروز باستانی را به ملت شریف ،نجیب و با فرهنگ ایران تبریک
و شادباش بگو.
گرچه سالی که گذشت ســال نکویی نبود و با تاسف فراوان
بسیاری از دوستان و هم میهنان گرامی مان را از دست دادیم ،باید
دل قوی داریم و امیدوار باشیم که در سال نو از بالی نحس کرونا
و مشکالت و نامالیمات دیگر رهائی خواهیم یافت.
یقین دارم پروردگار مهربــان عالم که آفرینندهی زیباییها و
هنرهاســت مردم ستم دیده ما را از شر این مشکالت و نامالیمات
و این بالی زشت خانمان سوز ناخوانده نجات خواهد داد.

محمد سریر ،عضو شورای عالی
ســال نو بر شــما گرامیــان و عزیزان
مبارک باد
امید که این سال و سالهای آتی برای
شما مبدا تحول و پیشرفت در زندگی تان
و طلیعــه ای بــرای موفقیتهای آتی
باشد.
سرفراز بمانید!

شماره  - 40زمستان 1399

داود گنجه ای ،عضو شورای عالی
ســامتی بزرگترین نعمتی اســت که
خداوند بــه افراد میدهد .بــرای همه ملت
ایــران و بخصوص بــرای تک تک اعضای
شریف خانه موسیقی آرزوی سالمتی میکنم
و امیــدوارم خداونــد همــه را از گزند بالیا
مصون بدارد .امیدوارم سال  1400برای همه
مردم توام با سالمتی ،موفقیت و شادکامی باشد .برای همه مردم و
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هنرمندان بخصوص خاندان خانه عشق ،خانه موسیقی سال خوبی
پیش رو باشد.
برای مدیرعامل محترم و مدیر اجرایی محترم ،اعضای محترم
هیئت مدیره و دیگر زحمتکشان آرزوی سال خوشی دارم.

حسن ریاحی ،عضو شورای عالی
امیدوارم ســال  1400برای همه مردم
ایــران ،هنرمندان و بخصــوص هنرمندان
جوان سال خوبی باشد و امیدوارم که مشکل
ویریس کرونا در این سال حل شود و انشاهلل
فعالیتهای هنری و موســیقایی بیشــتر و
گستردهتر باشد.
خوشبختانه جشنواره موسیقی سال 99
باعث شــد ،فعالیتهای موسیقی آغاز شود و حرکت خوبی در این
شــرایط خاص شکل گرفت و امید داریم سال آینده این فعالیتها
تداوم یابد.

داریوش پیرنیاکان ،دبیر و سخنگوی شورای عالی
درود بر هم میهنان گرامی!
آغاز ســال نو و عید باســتانی نوروز را
به همه هم میهنــان گرامی و جامعه هنری
خجسته باد میگویم.
و آرزو میکنم ســال جدیــد همراه با
سالمتی و شادکامی و بدون ویروس کرونا و
بهبود وضع اقتصادی آغاز و ادامه یابد.
درود و بدرود

تقی ضرابی ،رئیــس هیئت مدیره
خانه موسیقی
پروردگارا! پیش از آنکه از دست برویم
دســت مارا بگیر .خدایا جامعه را به اســتناد
عقل و علم با مفاهیم انواع موســیقی آشــنا
کن تا جایی که هر انســان عاقل ،بازشناسی
مثبت و منفی را تمیز دهد.
پروردگارا! اهالی موســیقی را که عمری با عشق ورزی به کار
ســاخت و ســازهای مختلف آن در جهت اعتالی اخالق انسانی
زحمت کشیده اند ،تندرست و پیروز بفرما.
آمین!

هوشنگ کامگار ،عضو شورای عالی
در سالی که گذشــت تنها یک آرزو در
دل داشتم؛ سالمتی ،سالمتی ،سالمتی برای
همه.
در سالی که گذشــت اندوه و پریشانی
مردم جهان و هموطنان عزیزم غمی عمیق
بــر جانم انداخته بود؛ غمــی که در بیش از
 70ســال زندگی تجربه نکــرده بودم و این
غم هر روز با از دســت دادن هنرمندان و دوســتان فرهیخته صد
چندان میشد.
در ســالی که گذشت هر لحظه قدر زیستن و بودن با یاران و
دوستان را بیشتر دانستم و معنای جدیدی از زندگی را تجربه کردم.
به مناسبت ســال نو باز هم آرزوی دیگری جز سالمتی برای
همه ندارم و از عمق جان آرزو میکنم که ســال جدید سالی سرشار
از سالمتی و امید ،سالی بدور از بیماری ،سالی سرشار از رونق باشد؛
و برای دوســتان هنرمندم و خانواده موسیقی آرزو میکنم که
شرایط به گونه ای باشد که باز هم صدای ساز و آواز و موسیقی از
سالنهای کنسرت ،آموزشگاههای موسیقی ،مدارس و دانشگاهها
شنیده شود.
با آرزوی سالمتی برای همه

هنگامه اخوان ،عضو هیئت مدیره
آمد بهار جانها ای شاختر به رقص آ
نوروز پیام آور مهــر و محبت و آهنگ
تحول زمین و زمان است.
حلول سال نو تولد دوباره طبیعت  ،عید
فرخنــده و کهن نوروز باســتانی را که یادگار نیــاکان ،و پیام آور
دوســتی ،عشق و محبت و تحول به مراحل نیکوتر و برتر است ،از
خداوند بزرگ برای جامعه هنرمندان و ملت بزرگ ایران تبریک و
تهنیت عرض نموده و در سال نو و شروع قرن  ، ۱۴۰۰سالمتی و
شادکامی و موفقیت و بهروزی برایتان آرزومندم.
با مهر
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مسعود شعاری ،عضو هیئت مدیره
بی شــک همه بر این باور هستیم که
هنــر و هنرمند از خود مردم هســتند و گره
نا گشودنی بین هنرمند و مردم است و نمی
تــوان آنها را از هم جدا کــرد .اما به جرات
میتوان گفت که هنرمنــد وظیفه خطیری
دارد آن هــم روشــن نگاه داشــتن چراغ
فرهنگ این مرز و بوم اســت و به یقین در این ســال سختی که
گذشــت هنرمندان و اهالی موسیقی به سختی توانستند این چراغ
را روشــن نگاه دارند و با اتــکا به نیرو و ایمان خویش این مهم را
گردن نهادند.
امیدواریم که ســال جدید سالی باشــد بهتر از پیش و گره از
کار فروبســته این اهالی عشق گشوده شود و به سالمتی و صلح و
آرامش بیشتر از پیش نمود پیدا کند.

رضا موسوی زاده ،عضو هیئت مدیره
بسیاری از اندیشمندان و جامعه شناسان
بر این باورند که مقوله هنر ؛ گذر و عبور ازمرز
خالقیت و ابداع و زایشی نو بوده که در اذهان
هنرمندان بوجود آمده و تولدملموس و نمایان
را پیام آور است .از این رو اگر با احساساتی رها
و بــدور از دغدغههای ذهنی  ،موقعیت خودرا در کائنات پیدا کنیم ،
درمسیر گذران عمر  ،در هر سال شاهد تولدو دگر دیسی تحت عنوان
فصــل بهار خواهیم بود .از این رو میتوان طبیعت این کره خاکی را
هنرمندی خالق و نو آور انگاشــت که گویی به سان نغمه پردازان و
نوازندگان ؛ هرگل و سبزه ای را بر لوح این کره خاکی میسراید .
از آنجایی که لطافت ؛ پدیده آوردنده مهر و عطوفت اســت ؛
بطور نهادینه در ســرزمین ایران کــه از دیر باز آیین مهرورزی از
اصول زندگی اقوام این ســرزمین بوده ؛ ایرانیان را بر آن داشــته
تا طلوع و تولد طبیعت را شــروعی تازه و نو و سر آغازی دیگر از
فصلی جدید برای مهرورزی و امید به زندگانی بیاندیشند ؛
آنچه که بشــر امروزی با وجود پیشرفتهای باالی تکنولوژی
هنوز نتوانســته جای گزین آن نماید ؛ همانا امید و عشق ورزیدن
به بقاء میباشد که بطور موروثی
در مردم این ســرزمین در فصل بهار از نســلی به نسل دیگر
منتقل شده و با اشتراکاتی همچون ادبیات فارسی و زبان مشترک
توانســته از مرزهای کنونی ؛ راه به ســرزمینها و قومهای مختلف
درفراسوی افق بیابد؛
تولد بهار و زایش نوای طبیعت را ارج بنهیم
با آرزوی حفظ امید و انگیزه برای ابناء بشر بویژه
مهرورزان و هنرمندان سرزمینم ....

فرمان مرادی ،عضو هیئت مدیره
سالی که گذشت ســالی سخت برای
اهالی موســیقی و البته بــرای همه مردم
ایران بود .ســایه ویــروس کرونا در تمام
شــئونات زندگی مردم سایه افکند و آسیب
پذیر ترین بخش فرهنگ و هنر و باالخص
موســیقی بود .هنر مظلومی که سالهاست
مورد جفاهای فراوان قرار گرفته اما در ســال  99بیشــترین بی
مهری را تحمل کرد .امیدوارم سال جدید راه برای اهالی شریف
موسیقی هموار گردد ،فعالیتهای موسیقی ،کنسرت ها ،همایش
ها ،نمایشــگاهها و  ...دوباره رونق گیرد .برای همه مردم ایران،
هنرمندان و اهالی موســیقی آرزوی ســالی با آرامش و سالمتی
دارم.
ای خدا اين وصل را هجران مکن
سرخوشان عشق را ناالن مکن
باغ جان را تازه و سرسبز دار
قصد اين مستان و اين بستان مکن
چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن
خلق را مسکين و سرگردان مکن
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آذر هاشمی؛ بازرس خانه موسیقی
سالى كه گذشت ســال دورىها از دست
دادنها و روز هاى پر از نگرانى براى همه ما بود.
فهميديم چقــدر به با هم بودن محتاج
هســتيم ســالى بود كه قــدر همديگر را
فهميديم.آرزو مي كنم ســالى با ســامتى و دل خوش و در كنار
هم بودن را آغاز بكنيم و قدردان تمام لحظات خوب زندگى باشيم.
الهى امين!
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در اختتامیه جشنواره موسیقی فجر

برگزیدگان جایزه باربد معرفی شدند
مراســم اختتامیه ســی و ششمین جشــنواره موسیقی فجر
با معرفــی برگزیدگان جایــزه باربد و تجلیــل از چهرههای
پیشکســوت چهارم اســفند ماه در تاالر وحدت برگزار شد.
ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،سید
محمد مجتبی حســینی معاون امور هنری وزارت ارشاد ،محمد

الهیاری مدیرکل دفتر موســیقی وزارت ارشاد ،حسن ریاحی
دبیر جشنواره ،مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی و نیکنام
حســینیپور مدیرعامل موسســه هنرمندان پیشکســوت و
حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی ایران از مدیران
حاضر در مراسم بودند.

همانطور که این توفیق حاصل شد جشنواره ملی موسیقی جوان و
جشنواره ملی موسیقی نواحی کشور هم برگزار شود.
در این دوره بخش رقابتی به جشنواره بازگشت و شاهد رقابت
آلبومهای فراوانی بودیم ،اقبال خوبی از سوی هنرمندان برای حضور
و شرکت در بخش اجراهای صحنهای جشنواره شاهد بودیم و جایزه
ترانه ،جایزه موســیقی و رسانه و بخش پژوهش جشنواره نیز برگزار
شد.
امیدوارم جایزه باربد ادامه پیدا کند
حسن ریاحی دبیر جشنواره نیز در پیامی گفت:
ســی و ششمین جشنواره موسیقی فجر هم برگزار شد و اینجا
الزم میدانم از مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین
ستاد جشنواره که در این مدت در بخشهای مختلف زحمت کشیدند
تشــکر کنم .امسال مسئله مهمی که اتفاق افتاد اعالم مجدد جایزه
باربد بود که خیلی استقبال شد ،هنرمندان جوان مخصوص ًا در بخش
آهنگسازی و نوازندگی استقبال کردند و امیدوارم این جایزه ادامه پیدا
کند و اگر امکان داشــته باشد بخش رقابتی از سال آینده بینالمللی
برگزار شــود یعنی هنرمندان خارج از کشور که روی موسیقی ایران
کار میکنند ،آثار خود را ارسال کنند .امیدوارم سال آینده با حل شدن
مسئله کرونا بتوانیم جشنواره را وسیعتر برگزار کنیم».
برندگان جایزه ترانه
در ادامه نوبت به بخش جایزه ترانه رســید .داوران این بخش
برای اهدای جایزه به روی ســن دعوت شدند و پس از قرائت بیانیه

رویدادهای موســیقی آسیب بســیار جدیتری را
تجربه کردند
معــاون امور هنری وزارت ارشــاد در بخشــی از پیام خود به
جشنواره گفت:
یک سال سخت را پشت سر گذاشتیم سالی که مهمان ناخوانده
کرونا با آفات متعدد و ابتالئات بســیارش زمینه فعالیتهای هنری
را بســیار محدود کرد سالی که فعالیتهای هنری به دلیل مراعات
ناگزیری که باید برای حفظ ســامتی میداشت ،محدود برگزار شد
یا برگزار نشــد و به خاطر همین موضوع شاید رویدادهای موسیقی
آسیب بسیار جدیتری را تجربه کردند.
اقبال خوبی از سوی هنرمندان برای حضور و شرکت
در جشنواره شاهد بودیم
در ادامــه متن پیــام تصویری محم د الهیــاری مدیرکل دفتر
موسیقی پخش شد .در قسمتی از پیام آمده بود:
از آغازین روزهای شــیوع کرونا هنرمندان شــریف این مرز و
بوم رســالت اجتماعی خــود را به جا آوردند و بــا تولید و خلق آثار
مختلف به یاری کادر درمان و همینطور مردم عزیزمان شــتافتند و
در یک ســالی که فعالیتهای فرهنگی و هنری در کنار بسیاری از
فعالیتهای شغلی دیگر امکان اجرای جمعی نداشت دست به ارائه
اثر و خلق اثر زدند.
علیرغم ســختیهایی که کرونا داشت امســال سعی شد در
شــکل جدید سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر را برگزار کنیم.
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جوایز برگزیدگان اهدا شد.
برگزیدگان به شرح زیر معرفی شدند:
آهنگسازی موسیقی کالسیک
تندیس باربد بهترین آهنگســازی موســیقی کالسیک (کاوه
میرحسینی برای آلبوم اشراق)
دیپلم افتخار بهترین آهنگســازی موسیقی کالسیک (مهران
درخشان برای آلبوم انگارهها)
اجرای موسیقی نواحی
تندیس باربد بهترین اجرای موسیقی نواحی (حمزه مقدم برای
آلبوم حمزه سیا)
دیپلم افتخار بهترین اجرای موسیقی نواحی (محمد سلمآبادی
برای آلبوم آوای صحرا)
خوانندگی موسیقی نواحی
تندیس باربد بهترین خوانندگی موســیقی نواحی (ابوالحســن
خوشرو برای آلبوم طالبا و موسیقی حماسی مازندران)
دیپلم افتخار بهترین خوانندگی موسیقی نواحی (نورمحمد درپور
برای آلبوم دردانه)
اجرای موسیقی دستگاهی
تندیــس باربد بهترین اجرای موســیقی دســتگاهی بیکالم
(هوشمند عبادی برای آلبوم نایی)
دیپلم افتخار بهترین اجرای موسیقی دستگاهی بیکالم (بهاره
فیاضی برای آلبوم افرا)
آهنگسازی موسیقی دستگاهی
تندیس باربد بهترین آهنگسازی موسیقی دستگاهی با کالم
(بهمن فریادرس برای آلبوم پرواز و آواز)
دیپلم افتخار بهترین آهنگســازی موسیقی دستگاهی باکالم
(سیامک جهانگیری برای آلبوم من همان نای ام)
خوانندگی موسیقی دستگاهی
تندیس باربد بهترین خوانندگی موســیقی دستگاهی (مجتبی
عسگری برای آلبوم عشیران)
دیپلم افتخار بهترین خوانندگی موســیقی دستگاهی (مهدی
امامی برای آلبوم من همان نایام)
ناشر موسیقی
تندیس باربد بهترین ناشر موسیقی (محمد موسوی نشر ماهور)
دیپلم افتخار بهترین ناشــر موسیقی (علی صمدپور .نشر خانه
هنر خرد)
آهنگسازی بخش معاصر و ارکسترال ایرانی بیکالم
تندیس باربد بهترین آهنگســازی بخش معاصر و ارکســترال
ایرانی بیکالم (رضا والی برای آلبوم سرنا)
دیپلم افتخار بهترین آهنگســازی بخش معاصر و ارکســترال
ایرانی بیکالم (پویا باباعلی برای آلبوم دوردستها)

ایرانی با کالم (سیاوش ولیپور برای آلبوم سرود مرد سرگردان)
خوانندگی بخش معاصر و ارکسترال ایرانی
تندیس باربد بهترین خوانندگی بخش معاصر و ارکسترال ایرانی
(وحید تاج برای آلبوم از برگها)
دیپلم افتخار بهترین خوانندگی بخش معاصر و ارکسترال ایرانی
(پوریا اخواص برای آلبوم سرود مرد سرگردان)
آهنگسازی و اجرای موسیقی پاپ و تلفیقی بیکالم
تندیس باربد بهترین آهنگســازی و اجرای موســیقی پاپ و
تلفیقی بیکالم (مصطفی قناعت برای آلبوم کبوتر خانه)
دیپلم افتخار بهترین آهنگساری و اجرای موسیقی پاپ و تلفیقی
بیکالم (هومن شیرعلی برای آلبوم تنیده در صدا)
آهنگسازی موسیقی پاپ و تلفیقی باکالم
تندیس باربد بهترین آهنگسازی موسیقی پاپ و تلفیقی باکالم
(گروه داماهی برای آلبوم در من برو شکار)
دیپلم افتخار بهترین آهنگسازی موسیقی پاپ و تلفیقی باکالم
(پویا کالهی برای آلبوم طاووس پربسته)
تقدیر هیئت داوران از گروه بمرانی برای اجرای آلبوم ســیزده
چهل
خوانندگی بخش پاپ و تلفیقی
تندیس باربــد بهترین خوانندگی بخش پــاپ و تلفیقی (پویا
کالهی برای آلبوم طاووس پربسته)
دیپلم افتخــار بهترین خوانندگی بخش پــاپ و تلفیقی (رضا
کولغانی برای آلبوم در من برو شکار)
تجلیل از چهار پیشکسوت
ت محمدرضا اسحاقی گرجی
در ادامه مراســم مستند بزرگداش 
خواننده و نوازنده دوتار گرجی ،زندهیاد احمدعلی راغب آهنگســاز،
ملیحه ســعیدی نوازنده قانون و حسن ناهید نوازنده نی برای حضار
پخش شد و در ادامه استادان موسیقی مورد تقدیر قرار گرفتند.
در خاتمه مراســم ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی برای سخنرانی به روی صحنه دعوت شد.
ایران همزاد نوا و صداست
وزیر ارشــاد در بخشی از ســخنانش گفت« :اگر ما به ایران
میبالیــم که ایران یک رنگینکمان اســت .اقلیمهای گوناگون و
زیباییهای فراوان بخشــی از تنوع اقالیم ایران به رســم و رسوم
و فرهنگ و هنر این اقالیم اســت و موســیقی اقالیم ایران ،بخش
نمایان این رنگ شــاداب ایران است .موسیقیهای مختلفی که در
جایجــای ایران وجود دارد ،به نحوی نمــا و نمایه ایران عزیز و
زیباســت .بدین گونه نوا ،صدا و موسیقی با پیکره ایران تنیده شده
اســت؛ هم با گذشته تاریخی و هم در اکنون .بنابراین نمیتوان از
ایــران این نوا و صدا را جدا کنــد و ایران را بدون آن تصویر کرد،
حتی در دوره کرونا .اینکه در شــرایط ســخت کرونایی امروز کنار
هم قرار گرفتهایم و جشــن و جشنواره موسیقی را برگزار میکنیم،
بدان معناست که حتی در سختترین احوال هم موسیقی از ایران
جدا نیست».
سی و ششمین جشنواره موســیقی فجر از  ۲۸بهمن آغاز و با
معرفی برگزیدگان در چهارم اسفند به پایان رسید.

آهنگسازی بخش معاصر و ارکسترال ایرانی با کالم
تندیس باربد بهترین آهنگســازی بخش معاصر و ارکســترال
ایرانی با کالم (امیر پورخلجی برای آلبوم عاشق کیست)
دیپلم افتخار بهترین آهنگســازی بخش معاصر و ارکســترال
شماره  - 40زمستان 1399
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نگاهی بر برخی نظامهای طبقهبندی ساز در شرق

بابک خضرائی

میآید به دیگر سخن آنکه هر تار تنها یک نغمه تولید میکند (مانند
مِع َزف و چنگ) و دیگر ،سازهایی که هر تار آنها موجد چندین نغمه
است (مانند عود و تنبور بغدادی و تنبور خراسانی)؛ دوم سازهای بادی
که دمیدن هوا در لوله آنها ســبب تولید صدا میشود مانند مزمار و
سرنای و مزاوج (دونای)؛ سوم سازهای دارای تار که صدا با کشیدن
کمانهای بر تار آنها پدید میآید مانند رباب (فارابی ،ص  496ـ .)877
عبدالقادر مراغی (متوفی  )838در جامعااللحان (ص  )217سازها
را به سه دستة کلی تقسیم میکند .1 :ذواتاالوتار (سازهای دارای تار)
شامل :عود کامل ،عود قدیم ،طربالفتح ،ششتای ،طربرود ،طنبور
شــرونیان ،طنبورة مغولی ،روحافزای ،قوپوز رومی ،اوزان ،نایطنبور،
ربابُ ،مغنی ،چنگ ،اَکری ،قانــون ،کمانچه ،غژک ،یکتای ،ت ََرنتای،
درغو) ،پیپا،
ساز دوالب ،ســاز غایبی مرصع ،تحفهالعود ،شَ َدرغو (یا شَ َ
یاتوغان ،شــهرود ،رو ِد خانی .2 .ذواتالنفخ (ســازهای بادی) شامل:
نای سفیدَ ،زمر سیهنای ،سرنا ،نایبلبان ،نای چاوور ،نفیر ،باق ،بورغو،
موسیقار ،چبچیق ،ارغنون ،نایانبان .3 .کاسات و طاسات ،شامل ساز
کاسات (شامل کاســههایی که با ریختن چیزی مانند آب در آنها به
اندازة مشخص ،از هرکدام نغمهای خاص حاصل میشده است) ،ساز
طاسات (مانند کاسات) ،ساز الواح فوالد (تیغههای فوالدی که هرکدام
به اندازهای حسابشده بریده میشدهاند تا نغمهای خاص تولید کنند).
گفتنی است که در دو تقسیمبندی باال از پوستصدا (مانند دف) و نیز
سازهای خودصدا که صرف ًا در برای تولید ریتم به کار میروند و نغمة
مشخصی تولید نمیکنند (مانند سنج) نشانی نیست .بهاینترتیب به نظر
میرسد عبدالقادر ،و احتما ًال بهطورکلی فرهنگ موسیقایی آن زمان،
اینها را «ساز» به شمار نمیآوردهاند.
دستهبندی دیگری از ســازها که صراحت ًا در رساالت موسیقی
کهن بهعنوان دستهبندی ذکر نشده اما با در نظرگرفتن موارد میتوان
عم ً
ال آن را نوعی دستهبندی به شمار آورد ،تقسیم سازها به سازهای
ً
«کامل» و «ناقص» است .مثال در کنزالتحف (حسن کاشانی؟ ،ص
 )115آمده« :چنگ ،به نســبت با سازهای کامل ،ناقص است اما به
نســبت با سازات ناقصه ،کامل است» .نیز عود «کاملترین سازها»
خوانده شده است (میرصدرالدین قزوینی ،ص  .)88در کلیات یوسفی
(ضیاءالدین یوســف ،ص  )4کامل بودن عود را از این رو دانسته که
در عــود نواختن بخشهای مختلف آهنگها در هر دو منطقة زیر و
بم ساز امکانپذیر است درحالیکه در سازها ،مانند «نای عراقی» به
سبب محدودیت این ساز ،بخشهایی از یک آهنگ را باید منحصراً
در بم یا زیر نواخت .امروزه در موســیقی کالسیک ایران سازهایی
مانند تار و کمانچه را میتوان از جمله ســازهای کامل دانســت که
امکان نواختن تمام فواصل رایج در موســیقی ایران در بخشهای
مختلف آن وجود دارد در حالی که ســاز ســنتور را به سبب آنکه

شــناخت سازها با توجه به طیف گسترده آنها ،از تکهای سنگ
تا ســازهای الکترونیک امروز ،از دیرباز نوعی طبقهبندی را ایجاب
میکرده است .یکی از شناختهشــدهترین و مفصلترین شیوههای
طبقهبندی سازها در قرن بیستم به دست ُهرن بستل و کورت زاکس
به انجام رســیده است که در اینجا موضوع بحث نیست و به برخی
نظامهای طبقهبندی در قرنهای گذشته در آسیا خواهیم پرداخت.
از معانی متعدد «ساز» وسیله و ابزار است؛ چنانکه در اصطالح
«ساز و برگ» این معنی را میتوان دید (دهخدا ذیل واژه؛ ← اسدی
طوسی ،ذیل انگشتال) .بهروشنی نمیتوان گفت از چه زمان اصطالح
«ساز» ـ آنگونه که امروزه مرسوم است ـ بهطور خاص و گاه مطلق
به معنی ابزار و آلت نواختن موســیقی بــه کار رفته ،بااینهمه این
واژه از دیرباز با اصطالحات موسیقی پیوند داشته است؛ در شاهنامه
فردوسی «رودســاز» به معنی نوازندة رود است (دهخدا ،ذیل واژه).
نظامی گنجوی نیز در منظومة خســرو و شیرین در همین معنی از
«مرغان دهلساز» ســخن رانده است (نظامی ،بخش  ،6در سابقة
نظم کتاب) اما به نظر میرسد همو در شرح احوال باربد در بیت «ز
صد دســتان که او را بود در ساز /گزیده کرد سی لحن خوشآواز»
(همان ،بخش  ،50سی لحن باربد) ،ساز را نزدیک به مفهوم امروزی
آن ،یعنی ابزار نواختن موسیقی ،به کار برده باشد.
کهنتریــن شــیوههای نظاممنــد تقســیمبندی ســازها به
فرهنگهای چینی و هندی برمیگردد؛ به نظر چینیهای باســتان
انســان هشت ماده برای تولید موســیقی در اختیار دارد و این مواد
را مبنای تقســیمبندی سازها قرار دادهاند؛ این هشت ماده عبارتاند
از :پوست حیوانات (مث ً
ال در طبل) ،سنگ (در سازهای سنگصدا یا
لیتو ُفن 1مانند کینگ ،)2فلز (مانند زنگ) ،گل پخته (مانند ســوتک
گلی) ،ابریشم (مانند ســازهایی که وتر آنها ابریشمی است) ،چوب
(مانند یو3که نوعی چوبدست دندانهدار است) ،نی (مانند انواع نیهای
سوراخدار) ،کدوی قلیانی (مانند هولوسی 4که یک ساز بادی است که
از کدوی قلیانی و بامبو ساخته میشود) .در فرهنگ قدیم هند سازها
بر اســاس کاربرد آنها در ناتاکا( 5نمایش همراه با موسیقی) است در
6
این برنامه یک قطعة موســیقی با چهار گروه ساز اجرا میشود :تاتا
9
شامل سازهای زهی ،آواندها 7یا پائوشکارا 8شامل انواع طبل ،گهانا
12
یا تاال 10شامل ســازهای کوبهای با بدنة سفت ،سوشیرا 11یا وامشا
شامل سازهای بادی (مسعودیه ،1389 ،ص .)11
حکما و موسیقیشناسان اسالمی نیز به شناسایی و طبقهبندی
سازها دست زدهاند؛ ازجمله فارابی فن دوم (شامل دو مقاله) از کتاب
موسیقیالکبیر را به این موضوع اختصاص داده و از سه دسته ساز یاد
کرده است :اول سازهای دارای تار که بر آنها زخمه زده میشود که
اینها خود دو دســتهاند یکی آنکه از هر تار آنها نغمهای خاص پدید
8
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از دیدگاه فقهی هم سازهای موسیقى به دو دسته قابل تقسیم است:

بخشهای مختلف ساز از قبل برای فواصل خاص کوک میشود و
امکان نواختن آهنگهایی با فواصل دیگر در ممکن نیست ،در دستة
سازهای ناقص قرار میگیرد.
طبقهبندی دیگری که بهویژه در گذشــته ،عم ً
ال وجود داشته،
دســتهبندی آنها برحسب فضا و محیطی اســت که در آن نواخته
ط بسته نواخته میشدهاند که
میشوند؛ مثل ســازهایی که در محی 
معمو ًال میتوان آنها را سازهای «بزمی» خواند و دستة دیگر سازهایی
که در محیط باز به کار میروند که گاه «رزمی» و گاه «آیینی» (مث ً
ال
آیین عروسی و آیین عزاداری محرم) هستند .سازهای دستة اول به
نســبت دستة دوم ،عموم ًا کمصداترند و غالب ًا شامل سازهای زهی و
نیز ســازهای بادی و کوبهای کمصدا را شــامل میشوند .سازهای
دســتة دوم عموم ًا سازهای بادی و کوبهای (خودصدا و پوستصدا)
پرصدا را در برمیگیرند؛ مث ً
ال در قلمرو سلجوقیان در قرون پنجم و
ششم ،برخی سازهای شناختهشده در این دستهبندی قرار گرفتهاند
بهاینترتیب که سازهای طبل ،کوس ،بور ِو َپرنگ و نفیر از سازهای
رزمی ،و ســازهای رباب ،چغانه ،تنبور ،نی ،رود ،بربط و دف از جمله
سازهای بزمیاند (خضرائی ،1391 ،ص .)139
سازها را از منظری دیگر نیز میتوان در نوعی دستهبندی قرار داد
و آن تقسیمبندی به سازهای کالسیک و ُفلک ُلریک (مردمی) است .این
تقسیمبندی در فرهنگهایی کاربرد دارد که هم دارای سنت موسیقی
کالسیک و هم موسیقی ُفلک ُلریک شناختهشده باشند؛ مث ً
ال در فرهنگ
موسیقی نواحی مختلف ایران ،سازهای دهل و نقاره و سرنا (در بسیاری
از نواحی) ،نیانبان و نیز ســنج و دمام (بوشــهر) و نیز کرنا (از جمله
نزد قشــقاییها) ،هللوا (مازندران)ُ ،قشمِه و نیز دوتار (خراسان) ،تَمیره
(نوعی دوتار در لرستان) ،تویدوک (نوعی نیزبانهدار در ترکمنصحرا) و
دوزله (کردستان) ،دونلی (بلوچستان) ،قوپوز (آذربایجان) جزو سازهای
فلکلریک نواحی مختلف ایران هستند که در موسیقی کالسیک ایران
کاربرد ندارند و از دیگرســو سازی مانند ســنتور در اجرای موسیقی
فلکلریک به کار نمیرود (مگــر در موارد ابتکاری متأخر) .کمانچه را
میتوان مهمترین ســازی دانست که هم در موسیقی فلکلوریک (در
بسیاری مناطق) و هم در موسیقی کالسیک ایران حضوری مؤثر دارد
(← مسعودیه1383 ،؛ درویشی  1380و .)1384

آالت مختص و آالت مشــترک .قسم اول به ابزار و آالتى گفته مىشود که
نوع ًا در لهو و لعب به کار رفته و با آن آهنگهاى مناســب مجالس فســاد و

رقص و پایکوبى نواخته مىشــود .این قسم هیچ منفعت حاللى در بر ندارد و

استفاده از آن در هر حال اشکال دارد (هر چند به صورت لهوى نواخته نشود).

قسم دوم به آالتى گفته مىشود که مىتوان با آن آهنگهاى حالل و حرام

نواخت .اگر بهطور لهوى و ( ُمطرب) و مناسب با مجالس یادشده نواخته شود،
استفاده از آن حرام است و در غیر این صورت نواختن آن اشکال ندارد .فقیهان

و مراجع تقلید ،در تبیین و تشخیص مصداقها و نمونهها و اینکه کدام آالت

از قســم اول و کدام از قسم دوم است ،اختالفنظر دارند .اکثر آنان برخى از

آالت و ابزار رایج موســیقى در این عصر را از آالت مشترک مىدانند؛ مانند:

طبل ،سنج ،نى ،شیپور ،دهل ،ساز ،تار ،دف ،سنتور.

(نک سایت پرسمان دانشگاهیا ن �https://www.porseman.com/ar

.)ticle/108693

از منظر فراموســیقایی نیز ســازها قابلمطالعهاند؛ مث ً
ال دربارة
ســاز «نی» در رسالهای موســیقی ،که در عهد صفوی تألیف شده،
گفتهشــده که رسول اکرم (ص) در بازگشــت از معراج نکتهای از
اســرار الهی به حضرت امیر (ع) گفت و از ایشــان خواست که این
راز را به کســی نگوید و آن حضرت ســر در چاه کــرد و آن راز را
به چاه گفت و از آن چاه نیای رســت و آن نی به دســت چوپانی
افتــاد و صوتــی از آن برمیآمد که از وحوش و طیــور قرار و آرام
میستاند (گمنام ،ص  .)188این موضوع ،صرفنظر از اعتبار روایت،
به شناختهشدن تأثیر این ساز بر موجودات از روزگار قدیم اشاره دارد
چنانکه مولوی نیز مثنوی معنوی خود را با اشــاره به این ســاز آغاز
کرده که از جداییها حکایت و شکایت میکند و از «صفیرش مرد و
زن نالیدهاند» (مولوی ،ص  .)1از دیگر جنبههای فراموسیقایی سازها
میتــوان به نکتة مراغی (ص  )119دربارة ارتباط تارهای چهارگانة
عود ،به ترتیب از بم به زیر ،با چهارعنصر خاک ،آب ،باد و آتش و نیز
اخالط چهارگانة سودا ،بلغم ،خون و صفرا اشاره کرد .کاربرد سازها در
درمان و تسکین بیماریها نیز مطرح است ازجمله در ترکمنصحرا
از دوتار برای تسکین بیماری سرخک بهویژه برای کودکان استفاده
میکردهاند (اطرایی و درویشی ،ص .)84
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تأملی بر ویژگیها و کاربردهای موسیقی
علیرضا اعتمادی

نوازنده و خوانندهاي باشند تا صوت موسيقايي تشكيل شود؟ اگرچه
از نظر بسياري از ما موســيقي فقط تشكيل شده از صداي سازها
و يا آوازها و تركيب آنها و بســياري از مردم صداي موسيقيايي را
صدايي ميدانند كه صرف ًا آهنگ يا تصنيفي باشــد ولي بايد متذكر
شد كه خيلي از اصوات در طبيعت با توجه به رعايت مشخصه هاي
صوت نيز موســيقي هستندوبه نام موسيقي طبيعت ناميده میشوند
مانند صداي بلبلي كه آوازش داراي طنين و رنگ مشخص است
و در صدايش هم از زير و بمي اســتفاده ميكند و هم از شــدت و
ضعف و هم ســرعت اصواتي كه توليد ميكند متفاوت است و هم
از سكوت در ميان اصوات استفاده ميكند .ولي شايد از نظم دقيق
و حساب شدهاي برخوردار نباشــد .تفاوت بين موسيقي طبيعت و
موسيقي علمي در همين جا مشخص ميگردد كه موسيقي علمي
از نظم و دقت و قوانين خاصي تشــكيل شــده که از موضوع اين
مقاله خارج اســت و مبحث تئوري علمي موسيقي را ميطلبد ولي
موسيقي طبيعت قوانين تعريف شده و خاصي ندارد با اين حال هر
دو بر ما تأثير گذارند .همانگونه كه به موســيقي علمي و قانونمند
نياز روحي داريم بايد از موسيقي طبيعت نيز كمك بگيريم چرا كه
نياز فطري ماست.

موسيقيطبیعت

از نظــر فرهنگ لغت موســيقي عبارت اســت از فن تركيب
اصوات به نحوي كه به گوش خوشــايند باشد تعريف موسيقي از
نظــر علمي و تئوري در حوصله و موضوع اين مقاله نيســت فقط
جهت مقدمهاي بر وارد شــدن به دنياي زيباي موسيقي در تعريف
و تشريحي ســاده ميتوان گفت موسيقي از اصوات تشكيل شده،
اصوات داراي مشخصهها و خصوصياتي شامل نواک یا زير و بمي
،قدرت یا شــدت و ضعف صدا .دیرند یا مدت زمانی که صوت به
گوش میرســد و همچنین طنين و رنــگ صدا كه در همه عوامل
توليد صوت متفاوت اســت .ميدانيم صداي همه انســانها با هم
از نظر رنــگ و جنس صدا تفاوت دارد هميــن طور صداي همه
موجودات و نيز صداي همه ســازها.وبه خاطر همين تفاوت است
كــه مي توانيم همــه صداها را از يكديگر تشــخيص دهيم مث ً
ال
دوســتان و اقوام مختلف را از روي صداهايشــان ميشناسيم .اگر
صدايي داراي طنين و شــدت و ضعف باشــد ولي تشخيص زير و
بمي در آن به طور معمول بسيار سخت وحتی غير ممكن باشد آن
صدا صداي غير موسيقايي است مانند صداي شكستن شيشه ولي
اگر همه مشخصههاي ذكر شده در صوت قابل تشخيص باشند آن
صدا يا صوت صداي موسيقايي است پس يك مشخصه بطور تنها
نميتواند تشكيل دهنده صوتي موسيقايي باشد وتشكيل موسيقي
مجموعه اي از همه مشــخصههایي است که برای صوت عنوان
شــد.البته همانطور كه صوت تشكيل دهنده موسيقي است از نظر
تئوري علمي موسيقي سكوت نيز از اجزاء تشكيل دهنده موسيقي
است ولي نه ســكوتي كه ممتد و دائمي باشد و هيچ مشخصهاي
را نشــان ندهد بلكه سكوتي كه در ميان اصوات به شكل منظم و
زمان بندي شده به كار گرفته شود .و همين صوت (با خصوصيات
كامل) و ســكوت ما بين آن تشــكيل دهنده موسيقي است .حال
كــه در مورد صوت و تفاوت بین صدای موســیقایی وصدای غیر
موسیقایی صحبت کردیم اين سئوال پيش ميآيد كه آيا حتم ًا بايد

پيدايش موسيقي

ساخت اولين آالت موسيقي را به هزاران سال پيش نسبت مي
دهند يعنی از زمانی که انسان براي نخستين بار شروع به ساختن
لوازمی برای ابراز احساســات خود نمود .از ُدم و استخوان حيوانات
به عنوان وسيلهاي شــبيه قلم مو براي نقاشي استفاده ميكرد ،با
تكههاي زغال بر روي ديوار طرح ميكشيد و به كشيدن نقاشي و
رنگ آميزي آن داخل غارها اقدام مينمود.انسان از همان زمان به
ساخت اولین و ابتدایی ترین لوازم تولید صوت و موسیقی مبادرت
کرد.البته در اينكه چه ســازي ابتدا ساخته شده اختالف نظر وجود
دارد .وسيلهاي كه بر آن ميكوبيدند و با استفاده از پوست حيوانات
ساخته شده بود شبيه به طبل يا وسيلهاي كه در آن ميدميدند و از
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خالي كردن اســتخوان پرندگان تهيه شده بود و بعدها بر روي آن
چند ســوراخ نيز ايجاد نمودند شبيه فلوت و همچنين وسيلهاي كه
از شــاخه و پوست درختان ساخته بودند و به تدريج وسيلهاي شبيه
كمان كه يك ســر كمان را در دهان خود كه به منزله جعبه صوت
بود گذاشــته و در ســر ديگر كمان با چوب همانند مضراب ضربه
ميزدند .در مجموع هر چه كه بوده مســلم است با هر يك از اين
سازها صداهاي ابتدايي را در ميآوردهاند كه مقدمهاي بر پيدايش
موسيقي بوده .ولي آيا آغاز پيدايش موسيقي همين است؟
نه ميليونها ســال بود كه طبيعت موسيقي خود را مينواخت،
حيوانات هر كدام به نوعــي توليد صوت ميكردند .برخي اصوات
ماليــم و لطيف و برخي دلخراش و رعب آور و وحشــتناك و به
تدريج پرندگان مختلف با صداهاي زيباتر به اين جمع افزوده شدند.
اما آيا اين آغاز موسيقي طبيعت بود؟
نه ،قبل از آن آســمان ،بادها ،نسيمها ،طوفانها ،آبها ،درياها
موســيقي بی نظم طبيعت را مينواختند باز بعضي زيبا و ماليم و
بعضي خروشان و ويرانگر همچون آتشفشانها،رعدها ،لرزهها .پس
پيدايش صوت در اين كره خاكي قدمتي بس طوالني دارد .ولي آيا
تنها در كره خاكي ما قدمت دارد .يا شايداز ميلياردها سال قبلتر در
كهكشانهاي ديگر نیز وجود داشته؟
به هر حال صوت هر زمان كه به وجود آمده با خود زندگي را
به همراه داشته اگر هوا وآب بوده تا موجودات بتوانند زندگي كنند
همين ذرات هوا بوده تا صــوت را منتقل نمايد وهمچنین آب که
دیگر انتقال دهنده صوت است .پس هستي موجودات نيز با صوت
درآميخته .اگر صوت متوقف شود در واقع هستي متوقف شده است
و اگر صوت نباشد طبيعت نيز وجود نخواهد داشت .ولي اگر جهان
به گونهاي بود كه صوت نياز نداشــت و موجودات بدون اكسيژن
و آب ميتوانستند زندگي كنند چه ميشد؟ ميدانيم چنين چيزي
نيز در قدرت پروردگار اســت .ولــي خداوند يكتا آنقدر مهربان بود
كه صــوت را همراه طبيعت و موجــودات بيافريد تا نعمت بزرگ
ديگري در كنار نعمات و قــدرت بيكرانش نمودار گردد .و هم او
بود كه صوت دلنشــين را نيز آفريد و سرانجام موسيقي را كه يكي
از نيازهاي فطري و حياتي انسانهاست.
بالفاصله بعد از زماني كه ابتدايي ترين ســازها ساخته شدند،
انســانها از آنها براي مهمترين مســائل زندگي خود بهره گرفتند
و هر چه گذشــت اين اســتفاده و تأثيرپذيري افزونتر شد .هنگام
شــكار ،جنگها ،دعاها ،از موسيقي استفاده ميشد .از ابتدايي ترين
طبلها براي ترساندن شكار،اســتفاده در جنگهاي قبيلهاي براي
ايجاد خشــم و نيز نماي قدرت ،آماده و وادار كردن جنگجويان به
مبــارزه و ايجاد روحيه در آنان و نيز براي نزول باران ،صيد ماهي،
دور كردن ارواح ،دعاهاي اعتقادي ،درمان ابتدايي بيماران و غيره
استفاده مينمودند و هنوز هم با گذشت چند هزار سال بسياري از
قبايل به كاربردهاي اوليه موسيقي معتقدند .اگرچه موسيقي ديگر
شماره  - 40زمستان 1399

به آن شــكلهاي قديمي متداول نيست ولي هر چه زمان گذشته،
جايگاهش و استفاده از تأثيرات خودآگاه و ناخودآگاه آن پر رنگتر
شده .اگر باز هم از طبل به عنوان مثال استفاده كنيم ميبينيم كه
در چند هزار ســال پيش در جنگهاي قبيلهاي استفاده ميشده ،در
طول دوران و با پيشــرفت در زمان در كشــتيهاي پارويي قديم
همراه نواختن طبل ،حركت هماهنــگ پاروهاي بردگان يا خدمه
كشتي اســتفاده میشده و ضمن آنكه نشان دهنده استفاده از ريتم
در هماهنگي و همزماني حركت پاروها بوده ،از ســوي ديگر ساير
تأثيرات موســيقي همچون ايجاد هيجان ،دور كردن خســتگي و
سرعت بخشيدن به حركات را در اين كاربرد به نمايش ميگذاشته
است و اكنون نيز از طبل در رژه سربازان و هماهنگي ضربه پاهاي
آنان استفاده مي شود .پس موسيقي سير تكاملي خود را طي كرده
و در ايــن راه طوالني همواره وظيفه و نقش خود را در تأثيرگذاري
بر روي مخاطب ايفا نموده است.

تأثير مثبت گوش دادن
به موسيقي مورد عالقه

زيبايي دنياي موســيقي نه تنها براي آنان كه دســتي در آن
دارنــد و در حد توان خود در نواختن و بيان احساســات بر ســاز
پنجهاي ميزنند و با ســاز خود درد دل ميكنند مشــهود و لذت
بخش اســت بلكه براي آنان كه تنها شــنونده واقعي موسيقي و
يا عالقه مند به آن هســتند نيز لذايذ و زيبائيهاي وصف ناپذيري
دارد چرا كه آنان با گوش فرا دادن به نواي موســيقي دلخواهشان
به آرامش روحي و گاه تخليه و توازن روحي مورد نظر دســت پيدا
ميكنند .گاهي موســيقي همچون درمانگري درد روحي انسان را
التيام ميبخشــد كه در بعضي موارد بسيار حساس و حائز اهميت
اســت .البته موسيقي درماني مبحث ديگري است در اينجا منظور
از نقش درماني موسيقي همان تعادل روحي يا دست كم احساس
رضايتي است كه در فرد بعد از گوش دادن به موسيقي مورد عالقه
خود پديد ميآيد و اين احساس رضايت نوعي انرژي مثبت با خود
به همراه دارد .بايد توجه داشــت نوع موسيقي و زمان گوش دادن
به آن در تأثيرپذيري بسيار موثر است به عبارت ديگر تأثيرپذيري
موســيقي در شــنونده آن بســتگي به زمان ،مكان و شرايط قرار
گرفتــن فرد در آن محيط را دارد و بنا به قرار گرفتن در شــرايط
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يا زمانهاي مختلف نوع موســيقي نيز بايد متفاوت باشد به عنوان
مثال در هنگام اســتراحت موســيقي  lightيا  slowيا موسيقي
ســنتي كه از تصنيف يا آوازي ماليم و دلنشين تشكيل شده باشد
ميتواند در فرد ايجاد آرامش و رضايت نمايد زماني هم كه فرد در
فعاليتهاي زندگي روزمره خود به ســر ميبرد بنا به قرار گرفتن در
شرايط مختلف مثل هنگام رانندگي،سركار،در منزل ودر مجموع بنا
به موقعيت هر محيط ميتواند از موســيقي مناسب و مورد عالقه
خود اســتفاده نمايد كه ضمن آنكه احساس خستگي و يكنواختي
را در فــرد از بين میبرد موجب شــادي و انرژي و تجديد قوا در او
نيز میگردد نه آنكه با گوش دادن به موســيقي نامناسبي كه او را
در بعضي شرايط عصبيتر و خستهتر ميكند هم لذت گوش دادن
به موسيقي را کم میکند و هم با گوش دادن به موسيقي نامناسب
بنا به شرایط «محيط و زمان» سوهان روحي هم براي خود ايجاد
میكند .هنگام ورزش هم بايد توجه داشت در ورزشهاي پر تحرك
مثل دوچرخه سواري ســرعتي يا بدن سازي قدرتي ،موسيقي پر
هيجاني الزم اســت كه از نظر روحي فرد را در تخليه انرژي ياري
كرده و توانايي بيشــتري به او براي غلبه بر ســختيهاي ورزش
ببخشد.برعکس در ورزشــهایی که به تمرکز یا تداوم احتیاج دارد
موســیقی بســیار مالیم برای ایجاد ارتباط بین ذهن و بدن الزم
اســت .گاهی موســيقي هم براي نوازنده وهم براي شنونده نقش
مهمی در توازن روحي دارد.آن زماني است كه در اجراي موسيقي
زنده از يكســو توســط نوازنده در شنونده شــور و لذت و رضايت
ايجاد ميشود و از سوي ديگر توسط تماشاچي مشتاقي كه اكنون
به تخليه روحي رســيده به نوازنــده و خواننده انرژي مثبت منتقل
ميگــردد و بدين ترتيب او را در اجــراي خود موفقتر ميگرداند.
اينجاســت كه بايد گفت تأثير موســيقي دو طرفــه بوده و گاهي
موسيقي همچون واسطهاي پر توان بر نوازنده و شنونده خود تأثير
مثبت وسازنده ميگذارد.

اســترس ،افسردگي ،غم و غصه و بسياري از ناهنجاريهاي زندگي
به او كمك ميكند .موســيقي به انسان آرامش ميدهد ،خالقيت
ميدهــد ،اعتماد به نفس ميدهد ،روحيه ميدهد ،اميد ميدهد ،با
او همدم ميشــود و تنهائيش را پر ميكند .اگرچه ارسطو موسيقي
را يكي از شــعب رياضي محسوب داشته ولي موسيقي هنر است،
هنري كه هنرمندانه بر تمام مسائل و موارد زندگي تأثير ميگذارد.
هنري كه ناخــودآگاه آدمي را به خود جذب ميكند و باالخره اين
هنر در جايي مشــخص ميكند كه انسان به او نياز دارد .احتياجي
هم نيســت كه انسان حتم ًا هنرمند باشد .مادري كه نوزادش را در
آغوش گرفته و با نــواي دل انگيز الاليي وي را به خوابي خوش
فرو ميبرد ضمــن ايجاد صوتي زيبا براي نــوزاد خود ،ناخودآگاه
و فطــري براي او موســيقي آرام بخش ايجاد كرده اســت .پس
موسيقي ميتواند به سادهترين شكل ممكن ايجاد شود و تأثيرگذار
باشد .بررسيهاي همه محققان در سر تاسر كره خاكي آثار مثبت
موســيقي بر روح و روان و حتي جســم همه انسانها از نوزادي تا
كهنسالي را ثابت ميكند .حتي آثار موسيقي بر گياهان و حيوانات
را .قصد من باز نمودن و آشكار كردن تأثيرات موسيقي بر بسياري
از موارد زندگي است كه شايد خيليها به آن توجه نكرده باشند و
شايد خيليها هم با علم به آن تأثيرات از آنها بهره نگرفته باشند.
با كمي دقت ميتوانيم درك كنيم كه موسيقي در بيشتر مسائل و
مراحل زندگي خواه ناخواه در كنار ماســت پس اين ما هستيم كه
بايد از اين تأثيرات استفاده كنيم و با استفاده از اين تأثيرات مثبت
زندگي را براي خود شيرينتر كنيم.دنیای موسیقی دنیایی است پر
از شور.امید.زیبایی.خالقیت ودر یک کالم زندگی.دنیایی که اگر در
آن وادی قدم نهاده باشــی به اندازه قدم خود بهره ای میبری.هر
یک از ما انســانها در زندگی روزمره خود با فراز و نشیبهایی روبرو
هســتیم و همواره با غمها و شادیها دست و پنجه نرم میکنیم.هر
یک از این دو به گونــه ای خاص ما را تحت تاثیر قرار میدهند و
گاه شدت غم و شادی به حدی زیاد است که نیاز به تخلیه روحی
پیدا میکنیم.
تخلیه روحی گاهی با تاثیــرات منفی و حتی ایجاد ناراحتی
در اطرافیان همراه اســت و اینجاســت که باید گفت آنان که در
وادی موســیقی جای باز کرده ومفاهیم آنرا درک نموده اند و با
ساز تخصصی خود دوست وآشنا هستند میتوانند به تخلیه روحی
خود بپردازند یعنی با ساز خود سخن بگویند البته هر کس به حد
مهارت و توانایی خویــش در نواختن و همچنین میزان برقراری
ارتبــاط فکری و روحی خود با ســاز مورد عالقــه اش  .بله غم
وناراحتی رامیتوان با نواختن ســاز بر طرف نمود.همچنین شادی
را نیز میتوان با ســاز تقســیم کرد وبر هیجانــات فائق آمد یکی
از خاصیتهای موســیقی برای کســانی که در دنیای زیبای آن
زندگی میکنند این اســت که در خیلی موارد که حتی نمیتوان با
نزدیکترین فرد خود دردل نمود بهترین شــنونده اسرار ساز است
و موســیقی ونواختن ســاز برترین راه برای تسکین آالم روحی
انسان.آنان که با موسیقی آشناو صمیمی هستند هر آنچه در دل
دارند بر روی ساز میریزند.

لزوم استفاده از موسيقي در زندگي

اكنون موســيقي قســمتي از زندگي روزمره ماست ،قسمتي
از تمايالت دروني ما .بدون اكســيژن جســم انسان دچار مشكل
ميشــود و بدون موســيقي روح و روان او ،هنگام گوش دادن به
موسيقي قسمتهاي خاصي از مغز به شدت تحريك ميشود مثل
«حافظه» و مغز با درك موســيقي تحت تأثير قرار ميگيرد .البته
انسان با تمام وجود خود موســيقي را درك ميكند و موسيقي در
انســان انرژي ايجاد ميكند ،خســتگي را رفع ميكند ،در كاهش
12

فصلنامه خانه موسيقي

مقاله

www.iranhmusic.ir

ویژگیهای معلم موفق

آمی خدادادی

مهارت ها ،دانشها و ویژگیهای یک استاد موفق
چیست؟
تربیت پایــه خانوادهها در مدارس و بعد از آن در دانشــگاهها
ِ
تکمیل میگردد و این امر خطیر بر عهده معلمین و اساتیداســت در
واقع آموزش درست ،کلید شکوفا کردن تواناییهای انسان میباشد.
در دیدگاه اندیشمندان اسالمی نقش معلم بسیار حائز اهمیت است
از این رو ضرورت دارد هر قدر که امکان دارد این افراد مورد احترام
و تکریم قرار گیرند و به نیازهای آنان توجه شــود چرا که اهمیت و
ومعلمین خوب بر هیچکس پوشیده نیست ،با
عظمت نقش اســاتید
ِ
کمی تامل و مطالعه میتوان فهمید که تاریخ ،اغلب به دست استادان
بزرگی رقم زده شده است.
یک اســتاد ،معلم و مربی موســیقی باید در ابتدا یک پداگوگ
باشــد .پداگوگ در یونان باســتان به معنای راهنمــای کودک ،و
پداگوژی دانش و هنر آموزش دادن اســت که با دانش روانشناسی
همراه است.
پداگوگ موســیقی باید تربیت شده موســیقی باشد ،شخصی
آموزش دیده و رشــد یافته باشــد ،او باید دانشها و تخصصهای
الزم جهت تدریس موسیقی را به همراه دانش روانشناسی فرا گرفته
باشد تا بتواند اضطراب و استرس را از هنرجویان دور کند و آنها را به
موسیقی عالقمند کند نه اینکه با تند خویی و رفتار ناشایست آنها را
تحقیر و از موسیقی دور کند.
باید بتواند اســتعدادهای آنها را کشف و با توجه به تواناییها و
روحیهی هنرجو یان راهکارهای مناسبی برای هدایت آنها در پیش
بگیرد و به ســمت هنر واالی موسیقی و در جهت آموزشی درست
راهنمایی کند.

خواهند داشــت ،همچنین باید شرایط تدریس را دارا باشند و عالوه
برصالحیت تدریس ،صالحیتهای روحی روانی را نیز دارا باشند و
خود را تافته جدا بافته ندانند چرا که عضوی از جامعه هستند.
نباید از موقعیت هایی که بر سر راه حرفه ای شان قرار میگیرد
برای امیال و اهداف شــخصی خود اســتفاده نمایند .اساتید الگوی
هنرآموزان هســتند ،بنابراین آنها نمیتوانند و نباید به اصول اخالقی
خویش بیتفاوت باشند ،چرا که اخالق و عملکرد معلمین در فرایند
آموزش تاثیر بسیار زیادی بر شاگردان خواهد گذاشت.
اگر آنها ویژگیهای الزم را نداشــته باشــند و رسالتشان را به
عنوان راهنما به خوبی ایفا نکنند ضربههای سهمگین و آسیبهای
روانــی جبران ناپذیری بر هنرجویان وارد خواهند آورد .همانطور که
گفتیم معلمها نقشــی اساسی و مهم در رشد همه جانبه هنرجویان
بر عهده دارند باید درست اندیشیدن را به آنها یاد دهند ،عزت نفس
شــان را باال برده و به سوی مستقل شــدن ،تفکر انتقادی و نشاط
علمی سوق داده تا بتوانند قوه تخیلشان را بکار گیرند و هنرجویان
شایسته ای بار بیایند و در زمینههای مختلفی پیشرفت نمایند.
یک اســتاد نمونه به نقش خود کامال واقف است و به درستی
به آن عمل میکند .او به عنوان یه راهنما میداند که باید به درستی
مطالب را به افراد یاد دهد،
وبا تالش و پشــتکار وبا توجه به تجربیات کاری شان مهارت
ها ،تخصصها و دانشهای الزم را در زمینه روانشناسی و تعلیم و

ویژگیهای یک استاد ،معلم و مربی
ویژگیهای علمی:
احاطهی علمی الزم بر مطالب درســی ،ارائه کتابها و مطالب
جدید و به روز بودن مطالب ارائه شده ،تجربههای الزم حین تدریس،
قبل مطالب.
تکراری نبودن و جذاب بودن مطالب ،مطالعه از ِ
ویژگیهای اخالقی:
حس مهربانی وهمدردی با هنرجویان ،خوش خلقی وبردباری،
عشــق به کار خود ،تشــویق کردن ،ارتباط نزدیــک ورازداری با
دانشجویان.
دو ویژگی علمی و اخالقی نقش بسیارمهمی در تدریس اساتید
شماره  - 40زمستان 1399

13

مقاله

www.iranhmusic.ir

تربیت و مهارتهای تدریس به دســت آورد تا بتواند وظایف خود را
به خوبی ایفا کند
بهتر است خود را محدود به جامعه شان نکنند و با دیدی وسیع و
به طور مستمر خود را با آموزشهای نوین و جدید در دنیا وفق دهند
و به دنبال یادگیری و پژوهش باشند .یک استاد موفق ،دانشجویان
را متناسب با میزان تالش و پیشرفتشان تشویق میکند نه آنکه در
آنان غرور بیجا ایجاد نماید و یا مسخره و تحقیر کند.

هر هنرجــو تواناییهای جداگانه ای دارد و در ســنین مختلف
یادگیری قدم میگذارند پس نباید با تمام هنر جویان فقط یک کتاب
مشخص کارد کرد باید کتاب بزرگساالن با کودکان فرق داشته باشد.
پداگوژی یک علم اســت و یک اســتاد موفق باید با این علم
آشنایی داشته باشد و مدام اطالعات خود را به روز کند و توانائیهای
خود را باال ببرد تا بتواند شاگردان خوبی به جامعه تحویل دهد.
رفتار ،کردار و عملکرد یک اســتاد بسیار مهم است و تاثیر به
سزایی در رشــد هنر آموزان خواهد داشــت زیرا یک استاد مغرور،
بخیل ،کم ســواد به طبع همین خصیایص را به شــاگردان خود یاد
خواهد داد و به همین منوال نســل به نســل این رویه ادامه خواهد
داشت و نه تنها برای هیچ یک مفید نیست بلکه جامعه و فرهنگ را
نیز به ورطه نابودی خواهد کشاند.

آیا هر نوازنده ای شرایط تدریس را خواهد داشت؟
زمانی که از تدریس سخن به میان میآید تفکر عام گونه براین
اســاس است که معلمی کاری بسیار آسان است و هر کسی میتواند
به درس دادن مشغول شود.
اگر بخواهیم با تفکر علمی به قضیه نگاه کنیم متوجه میشویم
که تدریس موسیقی روندی بسیار پیچیده میباشد ونه تنها امر ساده
ای نیست بلکه اساتید با متغیرهای متفاوتی سرو کارخواهند داشت.
در فرایند تدریس دیدگاه علمی معلم و تجارب وی نقش به سزایی را
ایفا میکند اما آن چه مهمتر اســت کل شخصیت معلم است که در
ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگردان تاثیرگذار است .اگر
معلم از نظریههای تدریس یادگیری شــناخت دقیق و علمی داشته
مطلوب یادگیری
باشد ،قویتر و دقیقتر میتواند در ایجاد وضعیت
ِ
فعالیت کند معلم باید با هنرجوی خود ارتباط خوبی برقرار کند قدرت
آنالیز قطعات موسیقی را داشته باشد ،اطالعات علمی خود را باال برد
و بــه روز کند از این رو نوازندگان بایــد بدانند که مقوله تدریس و
معلمی امری فراتر از نوازندگی است و هر نوازنده خوبی الزاما مدرس
خوبی نخواهد شــد .اجرا کردن چندین قطعه ،کتاب و یا برنده شدن
در رقابتهای موسیقی صرف ًا به این معنا نیست که افراد به خود اجازه
دهند وارد حیطه مقدس تدریس شوند زیرا مقوله نوازندگی از تدریس
جداست و هر کس صالحیت تدریس را ندارد.
برای وارد شــدن به حوزه تدریس افراد باید شرایط تدریس را
داشته باشند .دروس مختلف موسیقی را عالوه بر نوازندگی و تدریس
یاد بگیرند همچنین در زمینههای مختلفی نظیر جامعه شناسی ،روان
شناسی ،فلسفه،هنر و علوم مختلف دیگر اطالعات کافی داشته باشند
تا بتوانند با هنرجویان خود ارتبــاط برقرار کنند و هنرجویان خوبی
تربیت کنند و در مسیر یک استاد موفق گام بردارند.

آیا شما استاد موفقی هستید؟خود را به عنوان یک
استاد ،چگونه ارزیابی میکنید؟
نتیجه گیری
نقش اســاتید بر انگیزه تحصیلی بسیار مهم است و ارایه یک
روش تدریس مناسب توسط استاد یک عامل مهم در افزایش انگیزه
است برخورد صمیمانه اساتید با دانشجو ،ظاهر آراسته ،شوخ طبعی
و روحیه خوب استاد ،انتقادپذیری ،کنترل مدیریت کالس و قاطعیت
در کالس ،باعث افزایش انگیزه تحصیلی و یادگیری بهتر میشود.
تســلط علمی اســتاد ،ارایه مطالب جالب و کاربردی ،عالقه اساتید
به رشــته علمی خود ،داشتن اطالعات مناسب و تشویق و تحریک
دانشجویان از جمله ویژگیهای مهم یک استاد موفق میباشد.
اگر اساتید بار علمی خود را باال ببرند و قبل از تدریس خودشان نیز
مدتی به عنوان کارآموز نزد اساتید برتر شاگردی نمایند تا هم اصول و
روشهای تدریس و نحوه برخورد با هنرجویان مختلف را یاد بگیرند و
هم مهارتهای خود را بیشتر بشناسند و انها را ارتقا دهند.
بدانیم که ،ســابقه تدریس به تنهایی نقشــی مهم در فرآیند
یادگیــری و یادهی بازی نمی کند بلکه شــیوه ارایه مطالب باعث
عالقمندی دانشــجویان میگردد .آنها هــم میتوانند با ارائه مطالب
درســت و چگونگی بیان آنها ،استعداد ،خالقیت ،تفکر ،سواد علمی
و انگیزه را در هنرجویان و دانشجویان باالببرند و هم در نُطفه خفه
کنند .و آنها را به نابودی و یاس بکشانند.

فهرست منابع

تحقیقات علوم اجتماعی۱۳۸۸ ،
 .۶کاوه م.ح .انگیزه و یادگیری ،کارآموزی در آموزش پزشکی۱۳۸۹ .
 .۷صدرزاده ،طالبی ح ،عابدی آ .مقیاسی برای سنجش انگیزه دانشجویان دانشگاه
اصفهان در مورد نظریه تعیین خود بســازید و اعتبار سنجی کنید رویکردهای جدید
آموزشی۱۳۹۱ .
 .۸احمدی م  ،خاتمی ح  ،اسدزاده ح .تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری اجتماعی
و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی زنجان .تحقیق در روانشناسی اجتماعی۱۳۹۱
 .۹مباشــری ،خُ سردی ،تاحی ،طاهری ،مردانپور ،ویژگیهای یک معلم خوب از نظر
دانشجویان دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد .تحقیق در
آموزش پزشکی۱۳۹۰ .
 .۱۰روحی ،حسینی ،عبدالمحمد تی  ،رحمانی ح .انگیزه آموزشی و ارتباط آن با برخی
از عوامل در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان۱۳۸۷ .

 .۱عابدینــی  ،کمال زاده حمید  ،آقاموالیی  .دیدگاه دانشــجویان پزشــکی درمورد
معیارهای یک استاد دانشگاه خوب  ،بندرعباس  ،ایران .مجله دوماهنامه دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان ۱۳۸۹
 .۲ســیامیان ،غفاری ،علی ُگل بندی ،نشاد ،شریفی ،شهرآبی ،خصوصیات یک استاد
خوب دانشگاه از نظر دانشجویان .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۲
 .۳حاجی آقاجانی س .مقایســه و بررسی دیدگاه معلمان و دانش آموزان درباره موارد
یک معلم خوب ،طب و تزکیه ۱۳۸۰
 .۴کیافر م س ،کارشکی ح ،هاشمی اف .نقش مولفههای امید و خوش بینی در انگیزه
تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی
مشهد .مجله آموزش پزشکی ایران ۱۳۹۳
 .۵آچاریا ،جووشــی ،تأثیر آموزش والدین بر انگیزش پیشرفت نوجوانان .مجله هند
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تدریس موسیقی ،نیازمند بازنگری و توجه
آزمون صالحیت تدریس از ســال گذشته توسط خانه موسیقی
ایران برگزار میشــود .بهره گیری از چندین استاد مجرب که
ســالها نه تنها در حوزه اجرا که در حوزه تدریس موســیقی
فعالیت داشــته و با زوایای مختلف امر تدریس موســیقی به
عنوان یکی از پیچیدهترین فعالیتهای موســیقی آشنا هستند،
منجر به پربار شــدن این آزمونها شده است همزمان با شیوع
ویروس کرونا ایــن آزمونها بطور مســتمر و بصورت آنالین

مسعود شعاری :رشته مختص آموزش موسیقی در
دانشگاهها وجود ندارد
*شما چند جلسه در آزمونهای صالحیت تدریس شرکت
داشــتید و بســیاری از مدرسان
متقاضی کارت صالحیت تدریس را
مورد آزمون قراردادید .نظر کلی خود
را در مورد مساله آموزش موسیقی
ایرانی بفرمایید.

 ...تدریس میشود اما رشته ای مختص آموزش موسیقی
وجود ندارد.

بله! اساســا در حوزه آکادمیک ،دانشــگاهی و حتی پایینتر از
دانشگاه باید گرایشــی مختص آموزش موسیقی وجود داشته باشد.
کما اینکه در دانشگاههای موسیقی دیگر کشورها رشته هایی داریم
که بطور تخصصی فقط روی نوازندگی برای ارکستر متمرکز هستند.
افرادی که در این رشتههای تحصیل میکنند دشیفرهای عالی دارند
ولی قرار هم نیســت سولیستهای خوبی باشند .ممکن هم هست
یک سولیســت نتواند کار این افراد را انجام دهد .اینها همه تقسیم
بندی هایی است که در کار هنر موسیقی وجود دارد ولی متاسفانه در
ایران این مساله را نداریم.
یک ویرتوز(سولیســت و تکنواز) باید تکلیفش معلوم باشد که
خالقیت در لحظه دارد ولی یک نوازنده وظیفه اش این اســت که
درست در ارکستر دشــیفراژ کند .حتی در مورد کار آموزش در همه
جای دنیا رشــته هایی تحت نامهای آموزش EPG ،و ...وجود دارد
که به صورت تخصصی در این زمینه کار میشود.

مساله آموزش موســیقی دستگاهی و
موســیقی اصیل بســیار تخصصی است و
در واقع پایههای فرهنگــی مملکت امروز
ســاخته میشود و نسل بعد و نســل فردا بر بستری که امروزه زیر
بنای آن چیده میشــود حرکت خواهند کرد و با کوچکترین غفلت
میتوان فردایی عاری از بنیاد درســت را رقم زد .متاســفانه در این
زمینه بخش زیادی از عزیزانی که به کار آموزش مشــغول هستند
بــه صورت تخصصی به این امر نگاه نمی کنند در صورتی که همه
اینها مبانی علمی دارند و میتوان به شــکل صحیح تری به این امر
بپردازند .آموزش موسیقی هیچ ارتباطی به اینکه چه سبک و سیاقی
را در نوازندگی میپسندیم ندارد و برای خود مبانی علمی و آموزشی
مشخص دارد .در این زمینه یکی از اشکاالت بزرگ این است که در
دانشگاهها رشته مختص آموزش موسیقی وجود ندارد در صورتی که
یکی از این گرایشها در رشته تخصصی میتواند تعلیم مربی باشد.

*آیا به نظر شــما هر نوازنده خوبی معلم یا مدرس خوبی
هم هست؟

به هیچ عنوان؛ ما بسیاری از سبکها و مکتبها را در موسیقی
داریم که اســاس پایــه گذاری این مکاتب بر اســاس خالقیت در
لحظهی فردی اســت و آموزش نزد آن اساتید هم بسیار سخت بود.
البته من بیشــتر از چند جلسه افتخار نداشتم نزد استاد عبادی تلمذ
کنم ،اما امثال اســتاد عبادی اصال مساله شان آموزش موسیقی به
این شکل نبود چون نوازنده ،ویرتوز و تکنواز بودند کسی اگر مکتب
آنها را درک میکرد میتوانســت نزدشان برود و میگفتند همین را
باید بنوازی .قرار هم نبود که او بهترین معلم روزگار بشــود .اســتاد

*در برخی رشــتههای دانشگاهی آموزش بصورت مجزا
تعریف شــده که در آن متدهای آموزشی ،روانشناسی و
 ...که مرتبط با آموزش است تدریس میشود .اما ظاهرا
در دانشکدههای موسیقی کشور نوازندگی و آهنگسازی و
شماره  - 40زمستان 1399

برگزار میگــردد تا خللی در امر صدور کارت صالحیت تدریس
خانه موسیقی ایجاد نگردد.
در همین راستا بر آن شــدیم تا مانند شمارههای پیشین نظر
برخی از اســتادانی که در ماههای اخیــر در آزمون صالحیت
تدریس با خانه موســیقی همــکار بودند را جویا شــویم .در
شــمارههای بعدی فصلنامه از نظر دیگر اســتادانی که مجال
صحبت با آنان فراهم نشد نیز استفاده خواهیم کرد.

15

گفت و گو

www.iranhmusic.ir

عبادی برای خودش وزنه و صاحب سبک و مکتب است ولی استاد
ابوالحســن صبا هم صاحب مکتب بود هــم اینکه یکی از بهترین
معلمهــای روزگار بودند .بنابراین هر نوازنده خوبی الزاما نمی تواند
معلم خوبی هم باشد .انتقال و تدریس دغدغه بسیاری از استادان بود
و برخی هم دغدغه ای در این زمینه نداشتند.

نتوانســتیم اینها را جا بیاندازیم .ما نیاز به یکسان سازی بسیاری از
مسائل علمی مان داریم .البته من فقط در مورد موسیقی کالسیک
ایرانــی صحبت میکنم چون در اینجا بیش از  250یا  300ســال
قدمت راجع به موسیقی دستگاهی نمی توانیم چیزی ببینیم .بصورت
سینه به سینه جلو آمده و در این نیم قرن اخیر است که این را کمی
شکافته اند و چیزهای جدیدی در موردش کشف میکنند که تازه به
عنوان تجربیات مطرح میشود .اما هر یک از آنها قوانین مخصوص
خودش را دارد که توســط استادان و یک کارگروه مجرب باید اینها
یکسان سازی شود.
اینها نباید با موســیقی غرب هم قاطی شــود زیرا ما یکسری
مســائل مخصوص موســیقی خودمان را داریم که الزاما با دانستن
تئوری موسیقی غرب نمی توانیم آنها را حل کنیم .باید بتوانیم قوانین
موسیقی خودمان را با زبان موسیقی خودمان بیان کنیم که هنوز در
این ترجمان مانده ایم .کما اینکه در دوران علی نقی وزیری ایشــان
تالش بسیار کرد با تئوری موسیقی غرب موسیقی ایرانی را بشکافد
و بعد از ایشان دکتر هرمز فرهت تالش هایی کرد و خیلیها نزدیک
شدند به اینکه با زبان خاص موسیقی ایران زمین بتواند این شکافته
بشود .در اینجا نمی شود با زبان موسیقی
غرب موسیقی ایرانی را شکافت.
برای همین اســت کــه میگویم
باید یکسان سازی بشود .تازه به سمت
تئوریــزه شــدن میرویم ولــی باید با
اهمیت ویژه در هنرستان ها ،دانشگاهها
و تمامی مراکز و آموزشــگاهها درست
درس داده شــود و به شــرح و بســط
موســیقی دســتگاهی پرداخته شود تا
بعدها پایههای خالقیت و بداهه نوازی
بتواند شکل بگیرد.

*امروزه هر کسی که به درجه ای از توانایی در نوازندگی
میرســد و یا اینکه گمان میکند رسیده است به بحث
آموزش روی میآورد .دلیل اش هم این است که بسیاری
از کسانی که تحصیالت یا شغلشان موسیقی است هیچ
درآمــدی جز تدریس ندارند .شــما اگر بخواهید نگاهی
آسیب شناســانه داشته باشید بیشترین ضربه از کجا به
آموزش موسیقی در کشور وارد میشود؟

یکی از مهمترینها محیط هایی مانند دانشگاه و هنرستانهای
موســیقی هســتند .چون باید در ابتدا در هنرستان موضوع آموزش
موسیقی مطرح شود تا در دانشگاه پی گرفته شود.
یکی دیگر هم نظارت کلی ای بوده که باید خیلی زودتر از اینها
روی آموزش موسیقی انجام میشد .شاید در گذشته نگاه به آموزش

*همانطــور که خودتــان به عنوان
عضوی از هیئت مدیره خانه موسیقی
در جریان امور هســتید ،بعد از یک
وقفه طوالنــی آزمونهای صالحیت تدریس مدرســان
موسیقی سراسر کشور با همکاری وزارت ارشاد به خانه
موسیقی سپرده شــد .امروز میبینیم بسیاری از افرادی
که در آزمونها مشــروط و یا مردود میشود پیش از این
در آموزشــگاهها تدریس میکردند و تــا روزی که عدم
صالحیت به آنها اعالم نشود تدریس میکنند .در این مورد
چه نظری دارید و چقدر این آزمونها را موثر میدانید؟

موســیقی سنتی در کشور به این گستردگی نبود .باید مباحث روز را
هم در این موارد دخیل دانســت ،مثال در شبکههای اجتماعی من
بارها دیده ام که آموزشهای بســیار غلط دارد اتفاق میافتد و اگر
از آنها سوالی بکنید میبینید هیچ مرجعی برای گفتن ندارند .مرجع
در کار آموزشی ما شکل نمی گیرد .مقصودم از مرجع کتب آموزشی
درست است.
*این مرجع را چه کســی باید تدوین کند که مورد قبول
همه جامعه موسیقی قرار بگیرد؟ آیا یک سیالبس درسی
در دانشگاهها است یا نهادی مانند خانه موسیقی باید این
مرجع را معرفی کند؟

باید عامل زمــان را هم در نظر بگیریم .هیــچ چیز به یکباره
اتفاق نمی افتد .وقتی پروسه نظارت ،پروسه فراگیری و اصال وجود
فرهنــگ فراگیری علم آموزش مطرح میشــود ،زمان الزم دارد تا
اینکه جا بیافتد .االن فعال در مرحل بســتر سازی هستیم و دارد این
اتفاق میافتد که معلمان آگاه شوند که ارگانی متشکل از موزیسینها
و متخصصیــن مختلف وجود دارد که باید آمــوزش را نزد آنها یاد

در خانه موسیقی خوشبختانه این موضوع مطرح شد و من هم
جزو کسانی بودم که آن را مطرح کردم .صحبت هایی انجام گرفت و
امیدوارم که این ماجرا به سرانجامی برسانیم .در دانشگاهها متاسفانه
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بگیرند .آنهایی که مشــروط و یا حتی مردود میشوند کامال معلوم
است اشکاالتشان کجاست بنابراین من فکر میکنم باید تمهیداتی
مانند مسترکالسها اندیشیده شود تا بتوانند یاد بگیرد و نقاط ضعف
خود را رفع کنند.
اینکه امتحانها در خانه موســیقی انجام میشود هم واقعا چه
جایی بهتر از اینجا که همه متخصصان موسیقی اینجا دور هم جمع
میشوند و چه بهتر در خانه موسیقی این اتفاق میافتد.

بیان میکنند .اما این یک علم اســت که هر موضوع تفسیر علمی
خــودش را دارد .بطور مثال در بحث فرق بین چهارمضراب و رنگ،
یا اینکه اســاس فالن گوشه چه چیزی اســت؛ بسیاری تصورهای
شــخصی خودشــان را میگویند ولی این یک زیر بنای علمی دارد
که مثال گوشهی داد در دســتگاه ماهور توقف اش روی فالن نت
است که باعث میشود گوشهی داد ساخته شود یا اینکه بین رنگ و
چهارمضراب فرقهای مشخصی در ریتم و نوع چیدمان آنها از لحاظ
علمی وجود دارد.
در بســیاری از مسائل فنی و مهم موســیقی این اتفاق افتاده
است که در همه ســطوح تعابیر ،تفاسیر و تصورهای شخصی ارائه
میشود .این مورد قبول نیست ما باید موسیقی را به جایی ببریم که
همه واژگان و هر آنچیزی که درون آن وجود دارد تعبیر زیربنایی و
علمی و البته کاربردی داشــته باشد تا همه جوانان از آنها استفاده
کنند .ولی میبینم بیشــتر جوانان اصال مســاله شان اینها نیست و
بیشــتر سلیقه شخصی شــان را اعمال میکنند بدون اینکه تجربه
کافی داشته باشند.

*آیا مدرســان جوان برای یادگیری و فراگیری متدهای

*برخی از مدرسان سعی میکنند ردیف را از آن چیزی که
در روایات معتبر وجود دارد ،به تعبیری آسانتر کنند و به
هنرجویان درس دهند .در این مورد چه نظری دارید؟

آموزشی احساس نیاز میکنند؟

معلمهای جوان ما باید احســاس کنند که روش آموزش را هم
فرا بگیرند؛ باید نزد معلمهای برجسته بروند و این کار را یاد بگیرند.
زیرا آموزش یک علم مخصوص خودش و مساله ای جداگانه است
و باید بستر علمی اش برای فرد فراهم شود .جوانان باید این مساله
را برای خودشان یک ضرورت بدانند.
اگر اینجا صحبت از مرجع میکنیم باید طوری بشود که استادان
و موزیســینهای ما همه بتوانند کاری کنند که کتابهای مرجع و
منابعی که درســت باشــد را در اختیار جوانان قرار دهند .این ضعف
موسیقی ما است که دارای چند تئوری و چند برداشتی هستیم.

بودن همه چیز
برای بسیاری از آدمها در این دوره سهل الوصول ِ
مطرح است و دوست دارند سریع به چیزی دست پیدا کنند .در صورتی
که برخی مسائل هست که هر کاری بکنند امکان پذیر نیست و گذشت
زمان آن را پخته میکند .شجریان ،لطفی یا امیرخانی از گذر زمان رد
شدند تا به این جایگاه رسیده اند .بهترین راه این است که متن اصلی
مان را داشته باشیم و از آن دور نشویم و هنر یاد دادن آن را یاد بگیریم.
نمی توانیم به متن اصلی دست بزنیم زیرا همین دست بردن هاست
که در طی زمان باعث میشود ریشه درختی تنومند را از جا در بیاوریم
و آن را سست کنیم .باز بحث آموزش است که باید یاد بگیریم چطور
همان متن اصلی را یاد بگیریم و این آموزش را بتوانیم با مبانی درست
و روش درست پیش ببریم.
***

*حتی پس از این ســالها در نسلهای جدیدتر میبینیم
هر کســی یک ردیف با روایت خودش منتشر میکند یا
ِ
ردیف سازی همان میرزا عبداهلل و
مینوازد .که در حالی که
میرزا حسینقلی است.

هنــوز در تجزیه و تحلیل ردیف هایی کــه از خاندان آقاعلی
اکبر فراهانی به دســت ما رسیده است ،مانده ایم .بهتر است ما اول
نسخه اصلی کتاب حافظ را باز کنیم و ببینیم اصل غزل چه بوده تا
بعدا بتوانیم چیــز جدیدی بیاوریم .قطعا «نیما» اول حافظ را تجربه
کرده که توانســته شعر نو بگوید .بنابراین ما هنوز با آن چیزی که از
قدیم مانده است کار داریم .ما ردیف میرزاحسینقلی و میرزا عبداهلل و
روایتهای دیگر داریم ،اما میبینیم اینها ریشههای مشترکی دارند
که اول بهتر است این ریشهها را بشناسیم و بعد بتوانیم تعابیر علمی
مان را یکســان کنیم .اگر اسم نت «ایست» و شاهد میآوریم نباید
چند برداشت داشته باشیم.
مســاله خیلی مهمی را باید بگویم؛ مــا در آزمونهای مختلف
اعم از دانشگاه یا همین آزمون صالحیت تدریس میبینیم که اهالی
موســیقی برداشتها و تصورات خودشــان را از موضوعات مختلف
شماره  - 40زمستان 1399

سیامک جهانگیری :برگزاری ورکشاپ میتواند برای بهبود
آموزش موثر باشد

ســیامک جهانگیری(نوازنده و مدرس
نی) پیرامــون وضعیت افراد متقاضی کارت
صالحیت تدریس گفت :در مورد متقاضیان
با دو دسته از افراد مواجه بودیم .اول گروهی
که تحصیالت موسیقایی داشتند و به واسطه
این تحصیالت با موارد آموزشی یا اصول و
کتب آموزشی آشناتر بودند و به دلیل اینکه
دورههــای تخصصیتر هم دیده بودند بیشــتر با موضوع آموزش و
اینکه باید مســیر آموزشی یک هنرجوی مبتدی تا دوره متوسطه و
بعضا عالی را میدانستند که چطور و با چه کتبی باید پیش ببرند .در
خصوص مساله آموزش ساز از نظر اکول دست گرفتن ساز (سازهای
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بادی که مورد داوری من بود) بعضا شیوه تولید صدا ،تنفس و آشنایی
با موضوعایت اینچنینی برای دسته اول مشخصتر بود.
وی افزود :اما دســته دوم که اکثر موارد را شــامل میشد ما با
افرادی مواجه بودیم که تحصیالت غیر مرتبط با موســیقی داشتند
و یا صرفا دوره کوتاه آموزشــی دیده بودند که میخواســتند شروع
بــه آموزش کنند .در این شــرایط اصوال با موضوع آموزش آشــنا
نبودند ،تجربه آموزش نداشتند ،کتب آموزشی مربوط به ساز را نمی
شناختند و مسیر و چگونگی نحوه برخورد و مواجهه هنرجو با مسیر
آموزش را خیلی خوب نمی دانستند .طبیعتا در اینجا میتواند مساله
آموزش مشکل ساز باشد برای اینکه بسیاری نگاهشان این بود که
میخواهند هنرجوی مبتدی را درس بدهند در صورتی که هنر جوی
مبتدی باید در شروع کار با مبانی به شکل درستری روبرو شود و به
شکل جدیتر و با اکول درست مواجه شود.
جهانگیری در خصوص راهکاری بری بهبود وضعیت آموزش
نیز گفت :فکر میکنم جلسات تخصصی از طریق پیشکسوتانی که
تحصیالت آکادمیک موسیقی دارند باید صورت بگیرد تا موضوعات
آموزش موسیقی را بروز کنیم و ببینیم چه راهکارهایی برای همسان
سازی و استاندارد سازی مســاله آموزش در آموزشگاهها و حتی در
دانشگاه و هنرستانها میتواند اتفاق بیافتند.
این مدرس و نوازنده نی در ادامه در باره نقش خانه موســیقی در
برگزاری آزمونهای صالحیت تدریس گفت :بنظر من کاری که خانه
موسیقی انجام میدهد بسیار خوب است از این لحاظ که یک بررسی از
کم و کیف افرادی که در حال تدریس بخصوص در شهرستانها هستند
انجام بشود و این میتواند بسیار مثبت باشد .اما اگر ما معتقد به این هستیم
که آموزش در شهرستا نها ممکن است دچار نقصان باشد ،باید برای آن
راهکارهایی بگذاریم .جلسات ،ورکشاپها و سمینارهایی که چاره ساز
باشند و اگر اشکاالتی هست زمینه آن را بشناسند.
ســیامک جهانگیــری در پایان گفت :قطعا بــا توجه به حجم
هنرجوهایی که وجود دارد و خوشبختانه هر ساله بیشتر نیز میشود
و امکان اینکه در همه شهرســتا نها متخصص آموزش وجود داشته
باشد ،نیست .اما از دوستانی که فعالیت میکنند میتوان استفاده کرد،
منوط بر اینکه با یک تعاریف مشخص ،باز کردن موضوع آموزش ،با
معرفی کتاب هایی که میتواند کارساز باشد ،یکی کردن موضوعاتی
که به شــکل بنیادی باید برای آموزش در نظر گرفته شود ،از طریق
خانه موسیقی میتواند این اتفاق بیافتد و با جلسات این چنینی ،اگر
انتقادی به نحوه آموزش میشود برای آن راهکارهایی گذاشته شود.
***

اکبر محمــدی ،نوازنده و مدرس کالرینــت و یکی دیگر
از داوران آزمونهــای صالحیت تدریــس در خصوص وضعیت
تدریس موســیقی در کشور گفت :وضعیت نا بسامان و مدیریت
نشــده علیرغــم تحصیالت دانشــگاهی
بصورتی اســت که حتــی عالقه ذاتی در
حوزه تدریس مشــاهده نمی شود .بدین
معنی که مدرســان در صــورت فراگیری
صحیح ،آموختههای خودشان را هم نمی
توانند به هنرجو منتقل کنند.
وی افزود :در تمام کشورها رشته ای به
نام معلمی یا تدریس در ســطح دانشگاهی دایر است که میتواند تا
حدود زیادی این نقص را برطرف کند ولی در ایران این رشته وجود
ندارد .مدرسان جوان باید این تجربه را با طی کردن مدت معینی یا
حتی چند ترم زیر نظر اســاتید مطرح و شاخص در زمینه کاری خود
بدست آورند.
اکبر محمدی در خصوص راهکارهایــی برای بهبود وضعیت
مدرسان گفت :برای بهبود وضعیت مدرسان باید توسط متولیان امردر
مراکز دانشگاهی ،تدریس موسیقی بصورت رشته ای جداگانه بوجود
بیاید .مدرســان هم قبل از آزمونها باید تاییدیه گذراندن دورههای
آموزشی را کسب کنند و ســپس به آزمونها معرفی شوند .وی در
خصوص نقش خانه موســیقی در برگــزاری آزمونهای صالحیت
تدریس مدرسان موسیقی گفت :خانه موسیقی به عنوان متولی این
آزمونها میتواند قدم اول را در پیشبرد این امر مهم بر عهده گیرد.
***

همایــون رحیمیــان ،نوازنده و مدرس پیشکســوت ویولن در
خصــوص وضعیت آزمونهای صالحیــت تدریس به اظهار نظری
کوتاه بســنده کرد و گفتگوی مفصلتــر را برای مجالی دیگر باقی
گذاشــت .همایون رحیمیان گفت :با توجه به نظارت خانه موسیقی

شــروین مهاجر ،نوازنده و مــدرس کمانچه پیرامون وضعیت
مدرســان و تدریس در کشــور گفت :اوضــاع تدریس و آموزش
موسیقی در کشور به طور کلی از حدود سال  ۱۳۸۰تا به امروز بسیار
نابسامان و غیر اصولی شــده و این مشکل دالیل زیادی دارد که

در مــورد دادن مجوز تدریس به مدرســین
دارای صالحیــت و دقت عمل داوران بدون
شک بهترین راهکار جهت کنترل مدرسین
آموزشگاههای موســیقی بوده و خواهد بود.
با تجربه ای که طی ســالهای متمادی در
زمینه آموزش موســیقی در آموزشگاه دارم
مواردی را مشــاهده میکنم که متاســفانه
در بعضی از آموزشــگاهها مسئله آموزش صحیح و آکادمیک انجام
نمی شود و مدرسین بسیار در آموزش کوتاهی میکنند و توجهی به
پیشرفت شاگرد ندارند.
***
اکبر محمدی :باید رشته دانشگاهی تدریس موسیقی
دایر شود

شروین مهاجر :وضعیت تدریس موسیقی بسیار نابسامان
و غیر اصولی است

همایون رحیمیان  :در برخی آموزشگاهها مسئله آموزش
صحیح و آکادمیک انجام نمی شود
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خود جای تحلیل فراوان دارد و در این مقال
نگنجد .عدم نظارت صحیح و اصولی باعث
شده بســیاری از هنرجویانی که صالحیت
تدریس آنها اول توســط هنرآموز مربوطه
خودشان تایید نشــده و دورههای آموزشی
را تمکیل نکردند با صالحدید شخصی و به
جهت کسب درآمد یا تبلیغ اقدام به تدریس
غیر اصولی کنند و این نظارت در ابتدا باید بر آموزشگاهها و مدیران
آنان صورت میگرفت و بســیار زودتر باید به این معضل آموزشی
توجه میشــد .بدیهی است با متمرکز نبودن بحث آموزش و ورود
هنرجویانی که دارای صالحیت و رزومه نیســتند و با افزایش قارچ
گونه آموزشگاههای موســیقی و به حراج گذاشتن مجوزها آسیب
هنری و معیشتی بسیاری به کاربلدان و اساتید این حوزه وارد شده
و موجبات ناراحتی و خســارت را برای افــرادی که بدون تحقیق
اقدام به انتخاب هنرآموز میکنند شده است.
وی در خصوص راهکارهای پیشنهادیاش برای بهبود وضعیت
مدرســان موســیقی گفت :ابتدا نظارت و تصویب قانون و ضمانت
اجرایی قوانین مربوطه و اجرا بی چون و چرا توســط نهاد ذی ربط و
مسئول بدون اعمال ارفاق و باند بازی و پارتی بازی و این که رزومه
هنرمندان در اولویت باشــد نه لزوما تحصیالت دانشگاهی چرا که
بسیاری از اساتید و پیشکســوتان ما مدرک دیپلم دارند اما بسیار با
سوادتر از لیسانس و فوق لیسانسهای امروزه هستند که با اغماض
و تغییر رشــته دیگر به رشته موسیقی سعی دارند پشت مدارکشان
پنهان شــوند تا کم ســوادی شــان عریان نگردد .دوره آموزش و
تحصیل موسیقی حداقل  ۱۵سال است نه  ۴سال.
مهاجر افزود :حمایت بخش خصوصی در کنار حمایت دولتی
و حمایــت همه جانبه انجمن صنفی و داشــتن بیمه و اختصاص
سوبسید فرهنگی موسیقایی میتواند به مدرسین حقیقی و راستین
موسیقی کمک کند گرچه در سالیان گذشته این موارد در حد حرف
شماره  - 40زمستان 1399

باقــی مانده اقدامات محترم بوده اما کافی نیســت چرا که صدای
هنرمندان و مطالباتشان یکدســت وهمدل نبوده .در دوران کرونا
شــدید ترین آسیبها به هنرآموزان وارد شــده و همین طور باید
نظارتی بر فضا مجازی باشد و روشنگری گردد به جهت تشخیص
سره از ناسره.
این مدرس و نوازنده کمانچه در خصوص نقش خانه موسیقی
به عنوان مجــری برگزاری آزمونهای صالحیــت تدریس گفت:
گرچه دیر اما حرکت بســیار خوبی آغاز شده و نقش خانه موسیقی
زمانی مشــخص میشود که شاهد تداوم این طرح و اقدامات عملی
ن باشــیم و در این مهم تعجیل شــود و زیادی کش پیدا
و نتایج آ 
نکند و همه ســلیقهها را در بر گیــرد و در زمینه صالحیت تدریس
بهتر بود به متقاضیان بر طبق میزان آشــنایی آنها بر شــرح درسی
خاص  ،مدرکی با ذکر رپرتوار تخصصی خاص داده میشد نه این که
صالحیت کلی تدریس را فقط چک کنیم .مثال ذکر میشد صالحیت
این هنرآموز فقط برای این دورهها و کتب مشــخص بالمانع است
و بــه جای این که تمرکز کل مراکز آموزشــی و رویدادهای هنری
کشــور اعم از هنرستان ،دانشگاه ،آموزشگاه و جشنوارهها روی مثال
حفظ کورکورانه و بدون درک عمق ردیفها باشــد اول مشــخص
میشد چه ردیف هایی با کدام روایت خاص مورد تایید است و همین
طور رپرتوار به شکل کلی شامل فرم موسیقی ایرانی ،ردیف ،قطعات
ضربی و اتودها با ذکر کوک مشخص و تفکیک میشد.
وی افزود :همان طور که بارها در نشستها ومصاحبهها عرض
کردم تمرکز و اصرار بر اجرا ردیف فقط میرزا عبداهلل که برای تار و
ســه تار نت نویسی و جمع آوری شده برای نوازندگان کمانچه و نی
باعث تنفر و انزجار هنرجویان از مقوله ردیف و برخورد شب امتحانی
شــده چرا که این اصرار از روی اجبار بدون درک و تحلیل و تفسیر
ردیف و شفاف کردن محتوا و نغمات زیبای درون مایه آن بدون نت
نویسی صحیح و اجرا درست و آموزش بدون تعصب نتیجه معکوس
خواهد داشت.
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شروین مهاجر در پایان سخنانش گفت :شرح دروس و رپرتوار
هنرستان و دانشگاهها باید بازبینی و اصالح شود و ردیفهای دیگر
و سازهای ایرانی و موسیقی محلی و مقامی و سازهای آنها باید به
رسمیت شناخته شوند و مدارک دانشگاهی با ذکر تخصص و سبک
نوازنده باشــد و نباید تمام تمرکز بر ســازهایی مثل تار و سه تار و
کمانچه و سنتور و پیانو باشد .با توجه به حضورم در جلسات آزمون
متوجه شــدم دیگر همکاران محترم هم شــرایط آزمون را تسهیل
کردند و خیلی سخت نگرفتند و به اصطالح اغماض هایی در مورد
همه انجام شده که امیدوارم این لطف باعث تغییر ظرفیت اشخاص
نگردد و همیشــه هنرآموزها در حال ارتقا و رشد و باال بردن سطح
دانش و مهارت نوازندگی خود باشند و از مواردی که در صالحیت و
تخصص آنها نیست پرهیز کنند.

شــود تا کســانی که کارت صالحیت تدریس دریافت میکنند تنها
در شــهرهای خودشان درس بدهند و اجازه این کار را در شهرهای
دیگر پیدا نکنند زیرا بســیاری به سمت تهران هجوم آورده اند و با
شهریههای بسیار پایین تدریس میکنند و این ارزش کار افرادی را
که در این شهر سالها تدریس کرده اند را زیر سوال میبرند .ضمن
اینکه باید صالحیت تدریس افراد درجه بندی داشته باشد که برای
دورههای مبتدی ،متوسط و باالتر کارتهای جداگانه صادر شود.
وی در پایان ســخنانش بــه موضوع آزمونهــای مجازی
صالحیت تدریس اشــاره کرد و گفت :متاســفانه در شهرستانها
وضعیت اینترنت خیلی بد است و برخی اوقات نمیشد نواختههای
افراد را درست شنید.
محسن محترمی :مدرسین و معلمین موسیقی باید سطح
بندی شوند

حسین رضایی نیا :باید با نظارت روی آموزش به فکر
نسلهای بعدی باشیم

محســن محترمی ،نوازنــده و مدرس
ساز گیتار در خصوص نقش خانه موسیقی
در بهبود وضعیت آموزش موســیقی گفت:
خانه موسیقی باید نقش بسیار پر رنگ تری
جهت بهبود وضعیت مدرسان ،داشته باشد.
برای مثال از طریق برگزاری کالســهای
آموزشــی روش تدریــس و برگــزاری
کالسهای ترمیک در طول ســال بطور مداوم (دورههای تربیت
مربی در خصوص رشته متقاضی تدریس).
وی افزود :البته با توجه به تغییرات شــرایط آموزشــی و نیاز
جامعه به همســو شدن با پیشــرفتهای تکنولوژی از این به بعد
احتیاج هســت که متدهایی با روشهای جدیــد (آنالین و تولید
محتوا) طراحــی و بصورت فراگیر به مربیان آموزش داده شــود.
همچنین بهتر اســت ارائــه مدرک این دورهها بــرای اخذ مجوز
تدریس الزامی باشد.
وی درباره لزوم سطح بندی مدرسان نیز گفت :بعد از طی این
دورهها معلمین باید سطح بندی شوند و مجوزی برای تدریس در
دورههای (پایه ،متوسط ،پیشــرفته) به ایشان داده شود .همچنین
امکان ارتقاء رتبه تدریس فراهم شــود تــا باعث پویایی در جامعه
معلمین شود.
ایــن نوازنده و مــدرس گیتار در پایان بــه فاکتورهای الزم
تدریس اشــاره کرد و گفت :داشــتن شرط ســنی ،مهارت فردی
ایجاد ارتباط ،ســابقه فعالیت مستمر در رشته متقاضی (بیش از ۸
سال) ،داشــتن دانش تئوریک در زمینه موسیقی (تاریخ موسیقی،
سازشناســی ،تئوری موسیقی و )...و عالقمندی به شغل تدریس و
داشتن برنامه و هدف در پیشبرد کالسها از مواردیست که الزمه
تدریس بشــمار میرود .زیرا بحث تدریس متفاوت از مهارتهای
اجرایی فردی است

حســین رضایی نیا ،نوازنده و مدرس
سازهای کوبه ای پیرامون وضعیت تدریس
موسیقی در کشــور گفت :تدریس موسیقی
در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد .در ساز
دف که با دیگر همکاران صالحیت تدریس
مدرســان را بررسی میکنیم باید بگویم که
اکثر افراد در تئوری و ریتم مشــکل دارند.
بســیاری از اصطالحات را نمی دانند ،نمی
شناســند و اصوال معلم هایشان این موارد را آموزش ندادند و در کل
باید بگویم درک ریتم خوبی ندارد.
وی در باره راهکارهایی برای بهبود وضعیت آموزش موســیقی
نیز گفت :بنظر من باید برای کســانی که متقاضی کارت صالحیت
تدریس هســتند باید ورکشاپ هایی در خانه موسیقی برگزار شود تا
دوره هایی را بگذرانند .این امروز بسیار الزم است و امیدوارم پس از
بهبود شرایط کرونا این ورکشاپها برگزار شود.
رضایی نیــا در خصوص نقــش خانه موســیقی در برگزاری
آزمونها گفت :نقش خانه موسیقی بسیار ارزنده است و باید از دست
اندرکاران خانه موسیقی تشکر کرد زیرا اخذ کارت صالحیت تدریس
به مدرســان انگیزهی بیشــتری برای کار میدهد .البته نباید از سر
دلسوزی داوران همه افراد کارت صالحیت تدریس دریافت کنند چرا
که باید به فکر نسلهای بعدی باشیم که سوادی را درست بیاموزند.
وی افزود :باید جلوی بســیاری از آموزشها را بگیریم .کسانی
هســتند که شش ماه یا یک ســال دف زده اند و به خودشان اجازه
میدهند درس بدهند! کسانی که درس میدهند دارند تجربه چندین
ســال نوازندگی شــان را در میان میگذارند .االن میبینیم افرادی
بــدون هیچ رزومهی اجرایی چــه در آلبوم چه روی صحنه اقدام به
تدریس میکنند .رضایی نیا گفت :همچنین باید تمهیداتی اندیشیده
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فراز و نشیبهای سال 99
در گفتگو با حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی:

 1400سالی با چشماندازها و فرصتهای تازه
در آمد :ســال  1399سالی غیر قابل پیش بینی برای همه مردم جهان بود .سایه یک مهمان
ناخوانده چنان بر ســر مردمان کره خاکی سنگین شــد که بر تمام شئون زندگی شان تاثیر
شگرفت و انکار نا پذیر گذاشت .هیچ کس از کرونا در امان نماند .حتی اگر با چند الیه ماسک و
دستکش و مواد ضد عفونی کننده به مقابله با آن برخاسته باشید و تا االن کرونایی نشده باشید،
باز هم طعم این ویروس را چشیده اید .هر صنف و شغلی به فراخور ارتباطاتش با مردم دچار
خلل شــد .اگر چه برخی اصناف با هر ترفندی بود سعی در بی اثر کردن کرونا در امور روزمره
شان داشــتند اما برخی هیچ مفری نداشتند و در چنگ این بیماری جز تسلیم و رضا چاره ای
نیافتند .موسیقی از اصناف و هنرهایی بود که بیشترین آسیب را در تمام دنیا و به مراتب بیشتر
در ایران دید و همچنان متحمل این دشواری هاست .تعطیلی کنسرتها و آموزشگاهها آسیبی
جدی به پیکر نحیف هنر موســیقی در ایران زد .هنرمندان موسیقی از هر طرف که میرفتند به
یک پدیده بر میخوردند و کرونا ترجیع بند زندگی همه شد.
کرونا مهمانی بود که اواخر سال  98به دنیا آمد و ظاهرا به این زودیها خیال رفتن ندارد .باید
با این مهمان نه چندان خوشایند کنار آمد و زندگی مسالمت آمیزی را در کنارش پی گرفت.
برنامههای خانه موسیقی ایران نیز دچار وقفه و خلل شد .انتخابات خانه موسیقی ،نشستهای
ماهیانه ،بزرگداشت ها ،همایش ها ،نمایشگاهها و همچنین جشن خانه موسیقی در سال 99
برگزار نشد .اما در این میان خانه موسیقی تمرکز خود را بر روی مواردی همچون امور رفاهی
اعضا و برگزاری آزمونهای صالحیت تدریس و موارد مشابه گذاشت.
بر آن شدیم تا در پایان این سال عجیب و تلخ با حمیدرضا نوربخش ،مدیر عامل خانه موسیقی ایران گفتگویی داشته باشیم تا هم نگاهی
بیاندازیم به سال  99و همچنین برنامههای این نهاد صنفی هنرمندان موسیقی را برای سال  1400بررسی کنیم:

موسيقي بياوريم يا كســاني كه احساس ميشود كارشان رونق دارد
و درآمد دارند باز هم ناچيز اســت ،اما در هر صورت به قياس جامعه
موسيقي بله كســاني بودند كه تمكن ،درآمد ،فعاليت و امرار معاش
خوبي داشــتند ،اما مابقي تعدادي كه عرض كردم افرادي هستند كه
حداقلي حداقلي زندگي كردند و دليل ماندنشان در اين عرصه
حداقلي
ِ
ِ
عشق ،دلبستگي و عالقه آنهاست .وگرنه به نظرم از لحاظ اقتصادي
كاري غيرعاقالنه است.
جمعيت چندينهزار نفري كه به آن اشاره کردم معاش حداقلي
داشــتند ،اما با رخدادهاي پايان سال  98همين معاش اندك هم به
خطر افتاد ،امرارمعــاش غالب این افراد از طريق آموزش بود و تعداد
ديگري هــم در قالب اجراي برنامههاي بســيار محدود ،هنرمندان
موسيقي نواحي اجراهايي در مناسبتها ،اعياد و ديگر مراسم معاش
ِ
خود را تأمين ميكردند .خب تمام مجامع و مجالس تعطيل شدند.

*جناب نوربخش ،در ابتدای گفتگو نگاهي به ســال 99
داشته باشيم و اتفاقاتي كه براي صنف و خانه پيش آمد
را بررسي كنيم ،اين سال براي اهالي موسيقي چطور بود؟

متأسفانه پايان سال  98كه همان سال هم سالي عجيب و غريب
بود ،جهان با مشكل و معضل بيسابقهاي مواجه شد كه طومار همه
فعاليتها را در هم پيچيد و تمامي فعاليتها را متوقف كرد ،گويي كه
تابلوي ايستي روي كره خاكي نصب شد و همهچيز متوقف شد و بشر
در بهتي بيسابقه و شوكي عظيم فرو رفت .به دليل اينكه سابقهاي
وجود نداشت طبيعتا پيشبينيهاي دقيقي هم وجود نداشت و افرادي
اعم از مســئولين بهداشتي ،پزشكان و ديگران هر كس به زعم خود
پيشبينياي ميكرد .موضوع مسلم وضعيت همه مردم به ويژه اهل
هنر بود كه در گذشته بخش پررونقي هم نبود .در هر صورت جامعه
موسيقي جامعهاي متكثر و بزرگ است كه مردم تحت عنوان جامعه
شــايد با بخش قليلي از جامعه موسيقي آشنايي داشته باشند و تعداد
محدود و معدودي از چهرهها ،فعاالن ،توليدكنندگان و عرضهكنندگان
اين حوزه را بشناسند ،شايد جامعه ما باور نكند ما بيش از 16هزار نفر
و بلكه بيشتر فعال موسيقي در كشور داشته باشيم و براي هر كسي از
مسئولين تا بقيه آحاد مردم اين عدد عجيب است ،زيرا تعجب ميكنند
كه اين گســتردگي كجا ديده ميشــود؟ چطور كار ميكنند و كجا
هســتند؟ اما واقعيت اين است و آن تعداد قليل هم كساني بودند كه
فعاليتي داشتهاند و از معاش و زندگي قابل قبولي برخوردار بودند .البته
تأكيد ميكنم كه آن هم به نسبت ساير بيزينسها و مشاغل انصافا
آنقدر نيســت ،اگر ما بخواهيم فعاالن اقتصــادي را در كنار فعاالن
شماره  - 40زمستان 1399

*خانه موسیقی به عنوان تنها نهاد صنفی اهالی موسیقی
بــرای کمک اعضــا و هنرمندان این عرصــه چه کاری
تنوانست انجام دهد؟

طبيعتا ما به عنوان نمايندگان اين قشــر وظيفه داشتيم تا براي
اين موضوع فكري كنيم ،تنها پناهگاه اين جمعيت خانه موســيقي
اســت و اين خانه تنها نهادي است كه ميتوانند به آن مراجعه كنند
و راهكار و چاره بخواهند .ما وظيفه داشــتيم اين كار را انجام بدهيم،
پيشبيني ميشــد كه پاندمي کرونا در تابستان تمام شود كه نشد.
زماني كه اين پيشبينيها وجود داشــتم با خود فكر كرديم كه بايد
براي  3ماه از فصل بهار بايد كاري كنيم تا در تابســتان اوضاع بهتر
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شــود ،با خود فكر كرديم كه حداقل هزينه بيمه اين افراد را بپردازيم
تا باري از دوششان برداشته شود و اين را پيش از اينكه عدد و رقم
تأمين شــود اعالم كرديم كه جزو ديون ما باشد تا آن را دنبال كنيم.
ســه صنف بزرگ هنري موسيقي ،تئاتر و سينما كارها را آغاز كرديم
و در قالــب صندوق اعتباري هنر كه آنجا هم در هيئت مديره همه
ما تصميمگير هستيم ،گفتيم كه بايد دنبال اين كار را بگيريم و انجام
بدهيم .از همان زمان هم من اعــام كردم كه چنين اقدامي انجام
خواهد شد ،طبيعتا در مسير اجرا با مشكالتي هم مواجه شديم ،به هر
حــال با عددي  36ميلياردي روبهرو بوديم كه بايد اين عدد را تامين
ميكرديم آن هم با توجه به مشــكالتي كه در كشور وجود داشته و
هست .از طرفي تمامي نهادها ،سازمانها ،دستگاهها ،وزارتخانهها و
تمام صنوف مطالباتي داشتند و كشور هم در آن وضعيت قرار داشت
و با كار سختي روبهرو بوديم به هر حال دنبال اين موضوع رفتيم.

يعني وقتي با هر كســي مواجه ميشويم او ميداند كه يك مخاطب
نفري تجميعشده ،مشــخص و شناختهشده دارد كه بسيار
 80هزار ِ
مهم است.
اين اتفاق به هر صورت رخ داد و بعدا كمكهاي ديگري گرفتيم
و قريــب به 120ميليارد تومان كمــك دريافت كرديم كه در همين
هنركارتها براي همه عددي واريز شد ،البته اينها اقدامات كوچكي
هستند ،اما به هر صورت توان ما بوده و كارهايي كه توانستهايم انجام
بدهيم تا گوشهاي كوچك از سختي دوستان را كاهش بدهد .که عدد
مهمی نيست ،اما به هر صورت مقدورات بوده.
*آیا این کمکها ادامه خواهد داشت؟

همچنان پيگير اين کمکها هســتيم و تا زماني كه كرونا ادامه
دارد اين ســير هم بايد ادامه داشــته باشد .همچنين جلساتي برگزار
كردهايم و در اين ايام پيگيريهاي زيادي داشتيم تا بتوانيم در پايان
ســال هم كمكهاي ديگري انجام بدهيم ،اميدواريم اين قائله تمام
شود و اين معضل به پايان برسد ،اما تا زماني كه باشد اين وظيفه ما
هم هست ،يعني ميخواهم بگويم ما نميتوانيم راجع به اين جامعه
بيتفاوت باشــيم و بايد تا جايي كه ميتوانيم پيگيريهايي را انجام
بدهيم.

*ظاهرا بر سر راه پرداخت حق بیمه سه ماهه مشکالتی
هم بو.جود آمد.

با نشيب و فرازهایی مواجه شديم ،در پرداخت دچار مشكل شد و
طول كشيد ،اما به هر حال اين كار را انجام داديم و قولي كه داده بوديم
به سرانجام رسانديم .در مسير هم چون با قواعد و قوانين سازمان تأمين
اجتماعيآشناييچندانينداشتيم،ازاعضاخواستههاييداشتيموچيزهايي
را اعالم كرديم كه بعدا برخي از اعضا دچار مشكل شدند كه بعد پوزش
خواســتيم و توضيح داديم كه بر اثر ندانستنمان بود و در جهت اينكه
بتوانيم مشكل را حل كنيم .يعني ميخواستيم كسي دچار مشكل نشود.
اول گفتيم براي اینکه بيمه افراد قطع نشــود پرداخت كنند ،اما عدهاي
پرداخت كرده بودن ،دچار مشكل شدند و كساني كه پرداخت نكرده بودند
كارشان سهلتر بود و روانتر انجام شد.
به هر حال مسائلي ناخواسته پديد آمد كه عدم آگاهی ما به قواعد
و قوانين ســازمان تامين اجتماعي اين مسائل را پديد آورد .اما به هر
صورت اين كار را انجام داديم و در مسير ديديم كه كرونا ادامه دارد و
اين مصيبت تمام نشده و تمام هم نميشود ،گفتيم بايد در اين مسير
كارهاي ديگري هم انجام داد تا سختي را كاهش بدهيم و مشكالت
را تا حدي از دوش اعضــاي عزيز برداريم .تالشها و پيگيريهاي
فراواني از مسئولين انجام داديم از معاون اول رئيسجمهور آقاي دكتر
جهانگيري تا آقاي دكتر نوبخت معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان
برنامه و بودجه ،جلســات متعددي داشتيم .آنها هم همكاريهاي
فراواني داشتند و كارهايي انجام شد .يكي از اقدامات بسيار مهمي كه
اتفاق افتاد و به نظرم كار خوبي بود ،تجميع مسائل رفاهي ،كمكها و
مساعدتهاي اهل هنر در قالب «هنركارت» بود ،فكر كرديم كه اين
خانواده بزرگ كه غريب به  80هزار نفر هستند.

*غیر از بحث هنر کارت خانه موسیقی چه مواردی را برای
اهالی موسیقی و اعضا انجام داد؟

بههرصــورت مراجعاتي هم به خانه موســيقي داشــتيم ،مثال
اطالعيهاي بابت كســاني داديم كه دچار بيماريهاي خاص هستند
و ســعي كرديم آنها را به طــور ويژه ببينيم و مســائل درماني و
هزينههايشان را پوشــش بدهيم و مشكلشان را حل كنيم .كساني
كه دچار معضل و مشــكل ويژه بودند كــه اين را بارها اعالم كردم،
كســاني كه واقعا زندگيشان تهديد ميشود .يعني كساني هستند و
با حداقلها ميگذرانند ،اما كساني هستند كه واقعا دچار تهديد جدي
هستند ،اينها جزو وظايفي است كه بايد انجام بدهيم ،مراجعاتي بوده
و سعي كرديم مسائلشان را پيگيري كرده و تا جاي ممكن مشكل را
حل كنيم .ما متأسفيم كه سال  99تمام فعاليتمان به همين مسائل
محدود شــده است ،زيرا فعاليتي نبوده و نتوانستهايم به مسائل ديگر
فكر كنيم.
*البته قدمهای مثبتی در خصوص آزمونهای صالحیت
تدریس مدرسان موسیقی سراسر کشور برداشته شد .در
این خصوص هم توضیحاتی را بفرمایید.

خوشــبختانه اتفاقی افتاد كه مســئله ســير نظارت بر جريان
موســيقي كشور بود ،اين دغدغه مهم ما از گذشته بود .البته
آموزش
ِ
در گذشتههاي دورتر اين نظارت به عهده خانه موسیقی بود و نظارت
ميكرديم ،متاسفانه در يك دهه يا قريب به يك دهه اين نظارت از
دســت رفت و آسيبهايي هم داشت ،اين آسيبها هم مهم هستند؛
جريان و آينده موسيقي كشور بستگي مستقيم به آموزش دارد ،يعني
اصال نميشود مسأله آموزش را ناديده گرفت و مسئلهاي نيست كه
آن را فقط يك اشتغال ببينيم .گاهي اوقات اين مسئله خلط ميشود
و گويي بايد به آن با هر كيفيت و هر شــكلي فقط نگاه اشتغال زايي
داشت .درصورتيكه اينطور نيست و ما نميتوانيم نگاه اشتغال زایی
صرف به آن داشــته باشيم ،بلكه مسئلهاي تخصصي است كه آينده

*منظورتان تمام اقشار هنر است؟

بله تمام اقشــار هنر؛ سينما ،تئاتر ،هنرهاي تجسمي ،موسيقي،
شعر ،نويسندگان و ...مجموعه فرهنگ و هنر ،اينها خانوادهاي حدود
 80هزار نفري هستند كه االن هم در حال تجاوز از 80هزار نفر است.
به هر صورت در صندوق تصميم گرفتيم كه اين در قالب هنركارت
تجميع شود ،براي هر كسي شناسهاي ايجاد شود كه هم جنبه هويتي
و شناســايي دارد و هم كمكهايي كه قرار است از هر جايي به اين
صنف شــود ،تجميع و متمركز خواهد شد .به اين جهت خوب است،
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موســيقي به كيفيت اين مسئله بستگي دارد .ما اگر بخواهيم جريان
موســيقي سالم ،باكيفيت و استاندارد باشد بايد به آموزش نگاه جدي
داشته باشيم .چه كساني كه ميخواهند آموزشگاه تأسيس كنند چه
كساني كه ميخواهند در آنجا تدريس كنند و اين تعهدي است كه
ما به اين جامعه ميدهيم.
يعنــي امروز فردي به يك تابلو و مجوز آموزشــگاهی اعتماد
ميكند و در آنجا هزينه ميكند و هم وقت و پول خود را ميگذارد به
اميد اينكه آنجا بتواند واجد علم ،دانش و فني و بعد هم هنري شود
تــا بتواند خدمت كرده و اين جريان را ادامه بدهد ،پس ما نميتوانيم
نسبت به اين موضوع بيتفاوت باشيم .به همين دليل خوشبختانه اين
كار هم البته كمي قبل از سال  99آغاز شد و در سال  99هم با توجه
به مضيقههــا ،محدوديتها و پروتكلهايي كه آزمونهاي حضوري
داشت توانستيم اين آزمونها را به صورت مجازي و استان به استان
برگزار كنيم از اساتيد و هيئت ژوري و داوران در خانه موسيقي با تعداد
محــدود دعوت كنيم تا اينها بتواننــد از طريق مجازي آزمونها را
بگيرند كه اين با يك نرمافزار محقق شد.

ظرفيتهاي مغفول باشد ،شــايد تا االن هم اندكي استفاده ميشده
است .به هر حال جهان به سمت اقتصاد مجازي و الكترونيك ميرود
و با توجه به ظرفيتهاي موجود و اين حجم عظيم استعدادها و اين
مصرف باالي موسيقي شاهد حركتهاي خوب و مثبتي در اين زمينه
هســتم كه اينها بتواند ضامن بقا ،دوام ،ســريان و جريان موسيقي
باشد و در مواجهه بااين مشكالتي كه پيش ميآيد متوقف نشود .كما
اينكه در جهان شاهديم كه خيلي از بيزينسها و امور متوقف نشده
است ،اين هم ميتواند براي ما يك فرصت باشد ،چشمانداز آينده را
خوب ميبينم ،يعني واقعيت اين است كه سال  1400را سالي خوب
ميبينم ،زيرا بســترهاي شناخته شده و فضاها و سختيهاي موجود
قطعا زمينههايي را ايجاد كرده اســت و آن زمينهها ايجاد فرصتها
و چشــماندازهاي نوين است .انشاءاهلل در سال  1400فعاليتهايي با
سازوكار مشخص و جديد آغاز شود .امیدواریم بيماري با آمدن واكسن
هرچه زودتر فروكش كند و انشاءاهلل كه زندگي جريان عادي خود را
يكي از تلخترين اتفاقات از دست
دادن رئيس شوراي عالي خانه
موسيقي بود ،كسي كه ركن ركين اين
نهاد بود و جايگاه موسيقايي ،هنري،
تاريخي و فرهنگيشان به جاي خود،
اما در خانه موسيقي ايشان از ابتدا
جزو كساني بودند كه از ستونهای
اين نهاد به حساب ميآمدند و تمام
اين سالها با دغدغه و انگيزه مسائل
را پيگيري ميكردند

*بحث بعدي انتخابات خانه موسیقی بود که برگزار نشد،
در اين رابطه هم توضيح بدهيد.

بله در ســال  99بايد پايان بهار انتخابات را برگزار ميكرديم و
متأسفانه به همين داليلي كه عرض كردم برگزار نشد ،البته دو نوبت
مجامع را اعالم كرديم ،دعوتنامهها صادر و منتشر شد و هر دو بار با
محدوديتهاي وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با كرونا مواجه شديم و
بعد هم استعالمهايي كه كرديم تا اين لحظه به صورت مكتوب به ما
اعالم كردند كه مجاز به برگزاري هيچ مجمعي نيستيد ،خصوصا كه
هر چه جلوتر آمديم به فصل سرد هم برخورديم که دیگر در فضای
باز هم برگزاری انتخاب میســر نشد .اميدواريم اين بيماري فروكش
كند ،اما در هر شــكل سعيمان بر اين اســت كه در اولين فرصت
در فصــل بهتر بتوانيم در فضاي باز و فاصلهگذاري اين كار را انجام
بدهيم ،زيرا اين هم يكي از مهم ترین مسائلي است كه بايد هر چه
سريعتر انجام شود.

آغاز كند تا شاهد اين مشكالت و معضالت نباشيم.

*و تلخ ترین اتفاق سال  99از نظر شما چه بود؟

امســال ضمن اتفاقات تلخي كه داشتيم شايد يكي از تلخترين
اتفاقات از دســت دادن رئيس شوراي عالي خانه موسيقي بود ،كسي
كه ركن ركين اين نهاد بود و جايگاه موســيقايي ،هنري ،تاريخي و
فرهنگيشــان به جاي خود ،اما در خانه موسيقي ايشان از ابتدا جزو
كســاني بودند كه از ستونهای اين نهاد به حساب ميآمدند و تمام
اين ســالها با دغدغه و انگيزه مسائل را پيگيري ميكردند .بسياري
از پيشــرفتها ،گشايشها و اقداماتي به استحكام پايههاي اين نهاد
كمك كرد مرهون وجود استاد محمدرضا شجريان بود تا پايان عمر
همين دغدغه را داشتند و مسائل خانه را پيگيري ميكردند ،با تأسف
و تأثر در سالهاي اخير دچار آن ناراحتي بودند كه باز رياست افتخاري
با ايشان بود .متأسفانه امسال فقدان ايشان جزو حسرتهاي ما بود به
تلخي امسال بسيار اضافه كرد.
همچنين عزيزان و بزرگان ديگري زيرا ما امسال شخصيتهاي
ممتاز ،درجه يك و بيجايگزين را در عرصه فرهنگ و هنر از دست
داديم ،اميدواريم كه همه اين تلخيها با پايان سال  99به پايان برسد
و سال  1400سال گشايش و بهبود اوضاع براي همه خصوصا براي
جامعه موسيقي باشد.

*دو سال است كه جشن خانه موسیقی برگزار نشد .سال
 98به دالیل اجتماعی که هیئت مدیره برگزاری آن را به صالح
ندانســت و ســال  99هم که کرونا باعث برگزار نشدن این
جشن شد .آیا سال  1400برگزار میشود؟

جشــن خانه هم طبيعتا تابعي از همين مســئله و موضوع بود.
اميدواريم سال ديگر بيماري نباشد و اگر هم بود بايد بتوانيم به شكل
مجازي برگزار كنيم ،زيرا حجم انباشتهاي از آثار و داوريهاي هم در
كتاب و هم در توليدات موســيقي داريم ،كه بايد كارهاي آن را انجام
بدهيم كه اگر اين ماجرا ادامهدار باشد به شيوهاي به سرانجام خواهيم
رساند.
*گريزي به اتفاقات تلخ و شيرين سالی که گذشت بزنيم.
در بين اين همه اتفاق بد ،اتفاق خوب سال  99چه بود؟

در كنه هر چيزي خصوصا باليا و مســائلي از اين دســت بايد
اينطور بينديشيم كه حتما حكمتي در اين وجود دارد و طبيعتا در هر
تهديدي فرصتهايي هم موجود است .در اين ايام به برخي بسترها
بيشتر توجه شد و اينكه سازوكار موسيقي ميتواند استفاده از خيلي
شماره  - 40زمستان 1399
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معرفی کتاب و آلبوم
و بیانی دیگر استفاده شده است .به کارگیری ساز کالرینت با مشخصات
صوتی ویژهاش در اجرای قطعاتی بر بستر موسیقی ایرانی که برای این
ساز ساخته و اجرا شده ،ضمن ایجاد فضای موسیقایی آشنا از جهتی ،با
اجرای جواب آواز در بین قطعات ،با رنگ صوتی و گسترهی صوتیاش
سعی در ارائهی فضایی دیگرگون در بستر موسیقی آوازی دارد .وی در
ادامه گفت :هدف مــن از خواندن آوازها و تصانیف نه خوانندگی بلکه
خواندن آنچه میاندیشم و آنچه میخواهم ،فارغ از صدایی در گسترهی
صوتی مرسوم و بیشــتر در جهت ارائهی موسیقی درون شعر است از
دو جهت :موسیقی کالم و کلمات موسیقایی ،که با طراحی آواز تالش
در ارائهی آن فارغ از گســترهی صوتی موسیقی آوازی رایج را داشتم با
صدایی بین زمزمه و خواندن .از این جهت اجرای بخش آوازی را نیز با
این خواســته انجام دادم .و سر آخر دوست عزیزم بهزاد میرزایی نیز با
سازهای کوبهای در رنگآمیزی این اثر مرا همراهی کرد.

کتاب «هفتاد نغمه در برابر باد»
علیاکبر شــکارچی(ردیف دان ،نوازنده
کمانچه و آهنگساز) در خصوص عنوان کتاب
«هفتاد نغمه در برابر بــاد» توضیح داد :این
هفتاد ترانه از موسیقی لکی ،لری ،و بختیاری،
که در زادگاهم با آنها ارتباط داشتم ،موجب شد
با این موسیقی و این اشعار از دوران کودکی
تا به امروز آشنا باشم .اینها دانستههای من از
آواهای این قوم است و نه تمام آن.
وی در ادامــه گفت :این مجموعه شــامل اطالعــات ،دانش و
آهنگهایی اســت که آنها را از حفظ بودهام .به همین خاطر بهنظرم
رســید این مجموعه را ثبت و ضبط کنم .عنوان «در برابر باد» از این
بابت است که فرهنگ شــفاهی اگر از سوی مردم حفظ نشود و اگر
سینهبهسینه ماندگار نشود و کارکردی در جامعه نداشته باشد درست
مانند پر کاهی باد آن را با خود خواهد برد و به سرعت فراموش خواهد
شد ،چرا که زندگی مرتب در حال تغییر است.
علیاکبر شکارچی همچنین درباره دیویدی همراه کتاب عنوان
کرد :از آنجا که تعداد آوازها زیاد بود ،همانطور که گفتم هفتاد نغمه،
اگر میخواستم با ساز برای هر ترانه یک مقدمه اجرا کنم و برای هر
بیت یک جواب آواز بزنم ،حجم کار بسیار سنگین میشد ،هم از نظر
نتنویســی و هم از نظر تعداد سیدی یا دیویدی .در نتیجه صرف ًا
آنها را خواندم ،چرا که به گمانم آواز بهتر از هر سازی میتواند صدای
اندیشه انسان را انتقال دهد.
ت آهنگها،
این مجموعه در قالب  120صفحه رنگی است که ن 
ترجمه اشعار ،هجاها و وزنهای شعری ،و کارکرد ترانهها در آن آمده
اســت ،همچنین مقاالتی در کنار آن منتشر شده با موضوعاتی مثل
دلیل فراوانی موســیقی ســوگ در آهنگهای مردم زاگرسنشین،
حضور عشق در عاشقانههای این ترانهها ،بحث فونتیک یا آواشناسی
و مردمشناسی ،همجواری لر و بختیاری و لک و تأثیر آنها بر یکدیگر
و نیز تأثیر مهاجرت بر موسیقی اقوام.

کتاب «هفت شهر نی»
کتاب «هفت شهر نی» شامل ردیف
موســیقی ایران و خاطراتی از هنرمندان
شــناخته شــده موســیقی ایران منتشر
شد.کتاب موسیقایی «هفت شهر نی» به
تألیف حامد امجدیان راهی بازار موسیقی
کشور شد و قطعات این کتاب نیز توسط
مؤلف اجرا و از طریق اپلیکیشن جامع نی
نوازی در دسترس عالقمندان قرار گرفته است.
این کتاب شامل نُتهای ردیف موسیقی ایران با ذکر مثال برای
هر گوشــه 51 ،قطعه ضربی 50 ،درس مقدماتی و خاطرات استادان
موسیقی ایران اســت و چاپ دوم آن در 577صفحه با جلد گالینگور
چاپ و منتشر شده است.
کتاب «هنر پدالگیری پیانو»
برگرفته از تفســیرها و نظریات دو
استاد برجستهی پیانوی کالسیک آنتوان
روبینشتاین و ترزا کا ِرنو و ترجمهی حمید
بــراری بههمراه مقدمههایــی از جوزف
بانووتز و برایان مان توســط نشر ماهور
منتشر شد .از آنتون روبینشتاین به عنوان
تنها رقیب جدی کنسرتی فرانس لیست
و ترزا کارنو بهتریــن نوازندهی زن اواخر
سدهی نوزدهم هدایایی غیرمنتظره به جا مانده بود که کماهمیت به
نظر میرســیدند یکی از ویژگیهای مهم در اجرای پیانو به نام «روح
پیانو» یا همان هنر پدالگیری پیانو.
این دو با هم ســنت و مکتبی را برای دنیای پیانو رقم زدند که
عمیق ًا نوازندهها را تاکنون تحت تأثیر قرار داده اســت .فرای همهی
اینها ،روش استفاده از پدال توسط آنها بسیار اهمیت دارد ،نه فقط از

آلبوم «عشق است و پیداست»
سیامک جهانگیری،
نوازنده نــی و کالرینت و
آهنگساز در خصوص آلبوم
«عشــق است و پیداست»
که با آهنگســازی ،اجرای
کالرینت و آواز ایشــان و
همراهی سازهای کوبهای
بهزاد میرزایی منتشر شده
گفــت :آنچه پیــش روی
شماســت تجربهای است
آشنا بر بستر موسیقی دستگاهی ایران که تنها در روایت آن از سازی دیگر
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دیــدگاه تاریخی بلکه از این نظر که حتی نوازندههای ماهر امروزی
نیز میتوانند روشهای آنهــا را در پدالگیری دنبال کنند .تکنیک
پدالگیری روبینشتاین برگرفته است از نمونههایی از رپرتوآر بیشمار
او که در سالهای  ۱۸۸۶-۱۸۸۵اجرا کرده است .اما مشاهدات کارنو
ــ که به سبکی غیر آکادمیک و با بیانی گرم نگاشته شده است ــ از
حساسیت او به رنگآمیزیهایی زیرکانه که با کمک لمس کالویه و
پدالگیری حاصل میشود پرده برمیدارد.

که دستمایه اصلی موسیقی شان موسیقی جز ،موسیقی کالسیک و
موسیقی خاورمیانه است در پاییز سال  ۱۳۹۶بود که همراه با حسین
علیزاده در شهرهای مختلف هلند به اجرای برنامه پرداخته بود .اعضای
گروه رامبرانت در طول  ۱۲ســال گذشــته در کنار هم ساز زدهاند و
توانستهاند به یکی از مشهورترین گروههای جز در هلند تبدیل شوند.
موســیقی آنها غنایی شاد و در عین حال حس قوی ماجراجویی دارد.
دســتمایه اصلی موسیقی آنها بر اســاس قطعات اوریجینال در این
سبکها ،بداهه نوازی میکنند که همین شاخصه «رامبرانت تریو» را
به عنوان یکی از خالقترین گروههای جز شناخته میشوند.

آلبوم «هم سان و هم سکوت»
آلبوم «هم ســان و هم
سکوت» با هنرمندی حسین
علیزاده و مجموعه رامبرانت
تریو منتشــر شــد .حسین
علیزاده نوازنده شــورانگیز،
رامبرانت فرایش نوازنده فورته
پیانو ،هارمونیوم ،تونی اورواتر
نوازنــده ویولن و وینســنت
پالنیه نوازنده سازهای کوبه
ای گروه اجرایی آلبوم را تشکیل میدهند .قطعات این آلبوم «درآمد»،
«سماع»« ،کرشمه»« ،مقدمه نیشابورک»« ،سرمست»« ،رامبراندی
نژاد»« ،نهفت»« ،ترکمن» هستند .گروه سهنفرۀ هلندی رامبرانت تریو
سالها با هنرمندان مختلف همکاریهای متعدد داشته و در بسیاری
از فســتیوالهای بزرگ جز از جمله «بیم هویی»« ،نورث سی جز»،
«الب جز» و فســتیوال جز مادرید حضور داشته است .این مجموعه

آلبوم«زنگانه»
این آلبوم شامل هشت آهنگ
بیکالم از تکنوازی ساز رباب در
دستگاههای موسیقی ایرانی است.
بابــک خضرایی دربــارۀ این اثر
میگوید« :امروزه نواختن سازهایی
چون رباب که دســتکم دو قرن
از فضای موســیقی ایران دور بودهاند عملی چالشبرانگیز اســت .اما
بازآوردن این ساز به فضای موسیقی ایران ،نه یک تفنن برای راضی
کردن حس نوستالژی ،که یک ضرورت است .فضای صوتی موسیقی
کالسیک ایران بسیار به زنگ سازهایی چون تار و سهتار و سنتور خو
گرفته .رباب میتواند با فاصلــه گرفتن از طنین فلزی ،ریزهای پر و
متوالی و تکیهها و آرایههای بیشمار ،فضاهای جدیدی از نغمههای
ایرانی نمایان کند و با واخوانهای متعدد ،اصواتی غنی فراهم آورد».

درگذشتگان زمستان 1399
رضا کوهستانی
رضا کوهســتانی ،پیشکسوت موســیقی مقامی خراسان شمالی
یکشنبه  ۱۴دیماه دارفانی را وداع گفت.
ابراهیم اثباتی
ابراهیم اثباتی نوازنده تنبور و آهنگســاز بعد از مدتها مبارزه با
بیماری در سن 49سالگی دوم بهمن ماه دارفانی را وداع گفت.
رسول شریفی
رسول شریفی ،خواننده و نوازنده سه تار شهر رفسنجان  7بهمن
ماه در  47سالگی دار فانی را وداع گفت.
جمشید نجفی
جمشــید نجفی ،خواننده ترانههــای مردمی عصر روز جمعه 10
ن ماه بر اثر تصادف درگذشت.
بهم 
براتعلی ابراهیمی
براتعلی ابراهیمی ،از نوازندگان موسیقی مقامی شهرستان تایباد
 12بهمن ماه در سن  ۸۸سالگی درگذشت.
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یادنامه گلنوش خالقی

یادگار روح اهلل خالقی بار سفر بست
گلنوش خالقی ۱۷ ،دی ســال  ۱۳۱۹در تهران متولد شد .او
در سال  ۱۳۳۰به هنرستان موسیقی ملی راه یافت و فراگیری
ساز پیانو را آغاز نمود .از اســتادان وی در هنرستان میتوان
به حسین صبا ،جواد معروفی و مصطفی کمال پورتراب اشاره
کرد .در سال  ۱۳۳۸پس از دریافت دیپلم هنرستان موسیقی
ملی ،با رتبه نخســت به هنرســتان عالی موسیقی وارد شد و
تحت تعلیم امانوئل ملیک اصالنیان قرار گرفت .او پس از یک
سال دیپلم هنرستان عالی موسیقی را نیز با رتبه اول دریافت
نمود .پس از آن به عنوان دســتیار اســتاد به آموزش پیانو و
سرایش در هنرستان عالی موسیقی مشغول شد.
وی در ســال  ۱۳۴۱به جهت ادامه تحصیالت موســیقی به
اتریش ســفر کــرد و در «آکادمی موتزارتئوم ســالزبورگ»
به تحصیل در رشــته «رهبری کر» مشــغول شد و پس از ۳
ســال به آمریکا مهاجرت کرد و در «کالــج اوبرلین» (اوهایو)
تحصیالت خود را ادامه داد .پس از آن در ســال  ۱۳۵۳مدرک
فوق لیســانس رهبری کر را از دانشگاه ویسکانسین در شهر
مدیسون دریافت نمود .در این هنگام با رهبرانی نظیر« :رابرت
فاونتن» و «کورت پرستل» همکاری داشت.
او در ســال  ۱۳۵۳به دعوت رادیــو و تلویزیون ملی به ایران
بازگشت و گروه «هم آوازان» را به جهت اجرای آثار کالسیک
ویــژه گروه کر و ارکســتر ،بنا نهاد .پس از انقالب در ســال
 ۱۳۵۸مجددا ً به آمریکا مهاجرت نمــود و فعالیتهای هنری
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خود را در «کانون دوســتداران فرهنگ ایران» آغاز کرد .وی
سال  ۱۳۶۹به ضبط دو آلبوم موسیقی از آثار روحاهلل خالقی با
عنوان «می ناب» پرداخت و مجددا ً به آمریکا بازگشت.
از جمله فعالیتهای هنری گلنوش خالقی میتوان به تأســیس
و رهبــری گروه «هــم آوازان» رادیو و تلویزیــون ملی ایران،
همــکاری با «کانون دوســتداران فرهنگ ایــران» در آمریکا،
اجرای کنســرت ترانههای محلی ایران به همراه «پری زنگنه»
در شهرهای آمریکا ،تأسیس و رهبری «ارکستر روحاهلل خالقی»
در واشینگتن ،اجرای کنســرت و تنظیم آثار هنرمندان قدیمی
موسیقی ایران همچون« :درویش خان»« ،مرتضی نی داوود»،
«علینقی وزیری»« ،روحاهلل خالقی»« ،مرتضی محجوبی» و ...به
همراه «ارکستر روحاهلل خالقی» در شــهرهای آمریکا ،تنظیم،
رهبری ارکســتر و انتشار آلبوم موســیقی «می ناب  »۱و «می
ناب  »۲از آثار «روحاهلل خالقی» بــا خوانندگی «کاوه دیلمی»،
ســاخت آثاری برای پیانو ،پیانو و آواز و تنظیم ترانههای محلی
ایران برای پیانو ،نویسندگی و انتشار کتاب «ای ایران» ،۱۳۸۵
رهبری ارکستر در آلبوم موسیقی «موسیقی فیلم و نمایش» به
آهنگسازی «فوزیه مجد»  ۱۳۹۲اشاره کرد.
گلنوش خالقی بهمن ماه  1399در کشــور آمریکا دار فانی را
وداع گفت .به همین مناسبت با تنی چند از هنرمندان گفتگویی
داشــتیم اما در ابتدای این یادنامه پیام فرهــاد فخرالدینی،
رییس شورای عالی خانه موسیقی را با هم میخوانیم:
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فرهاد فخرالدینی(رئیس شــورای عالی خانه موســیقی) در پی
درگذشت گلنوش خالقی ،رهبر ارکستر و آهنگساز پیام تسلیتی صادر کرد:

متاســفم که یک دوست ارزشــمند و رهبر کر و آهنگساز بزرگ
گلنوش خالقی را از دســت دادیم .با گلنوش خالقی  58سال پیش
در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان آشنا شدم و راجع به اپرای رستم
و سهراب که میخواســتم بنویسم با ایشان صحبت کردم که مرا
بسیار تشــویق کردند و قرار شد مرا با استاد خالقی آشنا کنند .بعد
از تحصیالتم در وین که میخواستم این اثر را بنویسم بسیاری از
هنرمندان موســیقی کالسیک بودند که نگذاشتند با من قراردادی
بسته شود .ولی هنرمندان موسیقی ایرانی مرا بسیار تشویق کردند
مانند استادان تهرانی ،عبادی و خالقی.
وی افزود :مدیون گلنوش خالقی هســتم که با استاد بزرگ،
خالقی آشــنا شدم و ایشان مرا بســیار تشویق کردند .استاد خالقی
یکی از کارهایشان که سوئیت ایرانی بود را به من دادند که سالها
بعد که گلنوش کارهای پدرشان را گردآوری میکردند تنها کاری
که پیدا نمی کردند همین بود که اســتاد به من تقدیم کرده بودند
و من آن را فرستادم .چه خوب شد که گلنوش خالقی چنین کاری
انجام داد و کارهای پدرش را در تاریخ زنده نگاه داشــت .اســتاد
خالقی مانند پرچم ایران با ســرود ای ایران اش همیشه در قلب ما
هست که شخصیت بزرگ و آرامی بود که مرا تحت تاثیر قرار داد.
چکناوریان در بخش دیگری از ســخنانش گفت :بر حســب
اتفاق زمانی که گلنوش خالقی عازم ســالزبورگ برای تحصیالت
رهبری کر بودند و من هم برای آشنایی با کارل ارف عازم اتریش
شدم .به پیشنهاد کارل ارف در سالزبورگ برای نوشتن اپرای رستم
و ســهراب ماندم و حمایت مالی هم کردنــد .در آن زمان وزارت
فرهنــگ و هنر این حمایت را انجام نداد ولی اســتاد کارل ارف از
این اثر حمایت کردند .در اینجا بود که گلنوش خالقی بسیار به من
کمک کردند زیرا من در آن زمان در حال مطالعه روی تلفیق شعر
و موســیقی بودم که گلنوش خالقی در این زمینه بسیار وارد بود و
ساعتها و روزها به من کمک کردند و که به ایشان مدیون هستم.
لوریــس چکناوریــان در بخش دیگری از ســخنانش گفت:
گلنوش خالقی از میان ما رفته اســت و من برای از دســت دادن
شخصیت اینچنین بسیار متاسفم ،این پدر و دختر خدمت بزرگی به
موسیقی ایران کردند .روحش شاد!

خاموشی گلنوش خالقی یادگار استاد روح اهلل خالقی
«یکــی از چهرههای درخشــان و تاثیر
گذار در موســیقی ما شادروان روح اهلل خالقی
هستند؛ ایشان با تاسیس هنرستان موسیقی
ملی در تربیت هنرمنــدان صاحب نام نقش
بسیار مهمی داشته اند .استاد خالقی با تالیف
کتابهای متعدد در رشته موسیقی هم خدمت
بزرگی به جامعه موسیقی کرده اند .آقای خالقی
بنیان گذار ارکستر انجمن موسیقی ملی و ارکستر بزرگ گلها بوده و به
عنوان آهنگسازو رهبر ارکستر آثار ارزشمندی از ساختههای خود و دیگران
را با تنظیمهای زیبا اجرا کرده اند .این آثار در آرشیو برنامه گلهای رادیو
محفوظ بوده و بارها از رادیو پخش شده اند.
شــادروان گلنوش خالقی فرزند چنین مرد بزرگی اســت .او
تحصیالت موسیقی خود را در نزد پدر و استادان دیگر مثل حسین
صبا ،جواد معروفی ،ملیک اصالنیان و  ...در هنرستان موسیقی ملی
و هنرســتان عالی موسیقی شروع کرد و در سال  1341برای ادامه
تحصیالت عالی در رشته رهبری ُکر و ارکستر به آکادمی «موتزار»
شهر سالزبورگ اتریش ســفر کرد و سه سال بعد از آن به آمریکا
رفت .او در سال  1353مدرک فوق لیسانس خود را در رهبری ُکر
از دانشگاه ویسکانسین در شهر مدیسون دریافت کرد.
گلنــوش خالقی در همان ســال به ایران آمــد و گروه «هم
آوازان» رادیو تلویزیون ملی ایران را تشــکیل داد و تا سال 1358
رهبری گروه کر را در این ســازمان برعهده داشت .چندی بعد به
علت نامساعد بودن شرایط موسیقی به آمریکا رفت و ارکستر روح
اهلل خالقی را در واشــنگتن تاسیس کرده و به اجرای کنسرتهای
متعدد در شهرهای آمریکا و کانادا مشغول شد.
خانم گلنوش خالقی سال  1366به ایران آمد تا آثار پدرش را
با رهبری خود با ارکستر اجرا کند که متاسفانه اجازه چنین کاری را
به ایشــان ندادند؛ این آثار با رهبری او با صدای کاوه دیلمی در دو
کاست به وسیله شرکت سروش منتشر شده است.
با نهایت تاسف درگذشت این هنرمند بزرگ و خادم موسیقی
را به جامعه هنری و به عموم مردم شــریف و هنر دوســت ایران
تسلیت میگویم .روانش شاد
فرهاد فخرالدینی»

محمد سریر :گلنوش خالقی پیام «ای ایران» را رساتر به
گوش ایرانیان رساند

دکتر محمدســریر ،آهنگســاز و عضو
شــورای عالی خانه موســیقی)در پیامی به
مناسبت درگذشــت یاد گلنوش خالقی به
نقــش ارزنده پدر ایــن هنرمند و همچنین
خدمات وی به موسیقی ایران اشاره کرد.
دکتر سریر گفت« :زنده یاد استاد روح
اهلل خالقی در کنار آثار برجسته ای که طی
سالها ســاخته و با ارکستر گلها اجرا نموده اند ،اثری ماندگار بنام
ای ایران در قریب شش دهه پیش تصنیف و اجرا نموده اند که نه
تنها بعنوان یک اثر موســیقایی ارزنده بلکه بعنوان یک سرود ملی

لوریس چکناوریان :روح اهلل و گلنوش خالقی خدمت
بزرگی به موسیقی ایرانی کردند

لوریس چکناوریان(آهنگســاز و رهبر
ارکســتر) درگذشــت گلنــوش خالقی را
در صفحه شــخصی خود تســلیت گفت.
لوریس چکناوریان در بخشی از سخنانش
پیرامون آشنایی با این هنرمند گفت :بسیار
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جایــگاه ویژه ای را در خاطره ایرانیان در هر کجای این جهان که
زندگی میکنند ثبت نموده است.
ایــن اثر نه تنها تاثیر خود را در حافظه تاریخی نســلها ثبت
نموده اســت ،بلکه جایگاه و تعهد به گذشــته ،حــال و آینده این
ســرزمین بعنوان یک اثر ملی برای ایران زمین را خاطر نشــان
ساخته است.
فرزنــد گرامی ایشــان خانم گلنوش خالقی از موســیقیدانان
معاصــر که اخیرا مارا ترک کرده انــد ،با تنظیم مجدد آن اثر ،پیام
موسیقی را رساتر و ماندگارتر به گوش ایرانیان در هر نقطه جهان
که زندگی میکنند رسانیده که در جان ایشان اثری عمیق گذاشته
است.
یاد این پدر و فرزند ایران دوست گرامی باد».

گیتی وزیری تبار :گلنوش خالقی هنرمندی بسیار با
استعداد بود

گیتی وزیری تبار ،نوازنده پیشکسوت
ویولــن و از دوســتان زنده یــاد گلنوش
خالقی در ابتدای ســخنانش با ابراز تاسف
از درگذشــت این هنرمند گفــت :پدر من
(حســنعلی وزیــری تبار) با اســتاد خالقی
همکاری داشتند و به همین خاطر هم من
با گلنوش بسیار دوست و صمیمی بودیم و
همیشه در هنرستان موســیقی با هم بودیم ،ایشان هنرمند بسیار
با استعدادی بود.
وزیری تبار افزود :گلنوش همیشــه در هنرستان شاگرد اول
بــود ،خاطره ای در ذهن دارم اینکه گلنوش در یکی از امتحاناتش
در هنرستان نمره بیســت آورد و از بچهها شنیده میشد که چون
پدر ایشــان استاد خالقی هستند این نمره را به گلنوش داده است.
آقای خالقی علیرغم میل باطنی شان و برای اینکه به این حرفها
خاتمه دهند دوباره از گلنوش امتحان گرفتند و دوباره ایشان نمره
بیست را کسب کرد که نشان از هوش و استعداد باالیش بود.
این نوازنده و دوســت قدیمی گلنوش خالقی گفت :خاطرات
بســیاری از استاد روح اهلل خالقی و دخترشان گلنوش خالقی دارم.
ایشــان مانند دخترشان مرا دوست داشــتند و برای من هم مانند
پدر بودند .گلنوش در هنرســتان از ما چند سال عقبتر بود ولی در
برنامههای مختلفی هم با همکاری داشتیم.
گیتی وزیری تبار در خاتمه ســخنانش گفت :من و همســرم
(محمدظریــف ،نوازنده پیشکســوت فلوت) از وقتــی این خبر را
شنیدیم بسیار متاثر شدیم و این ضایعه را به جامعه موسیقی ایران
تسلیت میگوییم.

افیلیا پرتو :ای کاش از تواناییهای هنری گلنوش خالقی در
ایران استفاده میشد

افلیا پرتو(نوازنده و مدرس پیشکسوت
پیانو) درباره زنده یاد گلنوش خالقی گفت:
درگذشت ایشان را به همه دوستان هنرمند
و همدوره ایهای هنرستان موسیقی ملی
و جامعه موســیقی ایران تسلیت میگویم.
جامعه موســیقی ایران یک هنرمند ارزنده
راه از دســت داد و جای تاسف بسیار دارد.
البته ایشان سعی کردند در ایران فعال باشند ولی موقعیت به ایشان
داده نشد که فعالیتش را در اینجا انجام دهد و در کشور آمریکا آثار
زنده یاد استاد روح اهلل خالقی را اجرا میکرد و دنباله روی کارهای
پدرشان بودند.
وی افزود ایشــان مانند پدرشان یک شخصیت قوی اخالقی
داشــت و فرزندی که در خانواده خالقی تربیت شده باشد باید هم
اینطور باشــد .ایشان در هنرستان دو سال بعد از ما بودند ولی ما با
هم بزرگ شدیم و جزو دوستان صمیمی ما بودند .ایشان تحصیل
کرده کشــور اتریش ،رهبر کر و رهبر ارکستر بودند و ای کاش از
تواناییهای هنری شــان در ایران اســتفاده میشد .اینجا فعالیت
هایی هم داشتند که دو آلبوم با صدای زنده یاد کاوه دیلمی ضبط
و منتشــر کردند ولی جا داشت بیشتر از وجود ایشان استفاده شود.
من بسیار متاسفم که ایشان را از دست دادیم.
افلیا پرتو در پایان گفت  :ایشــان بــه نحو بروزتری دنباله رو
کارهای پدرشــان بودند چون از نســل دیگری بودند ولی همواره
تحت تاثیر پدر قرار داشــتند .تا جایی که اطالع دارم در آمریکا هم
بسیار فعال بودند و چیزی مانند بنیاد برای استاد خالقی داشتند که
آثار پدرشان و خودشــان را اجرا میکردند .گلنوش خالقی دوست
داشــت در ایران فعال باشد .هر انسانی دوست دارد در حد دانش و
توانایی اش در مملکت خودش کارکند .ایشــان هم آمده بود که
کار کند ولی متاسفانه نشد.

وارطان ساهاکیان :گلنوش خالقی یادگارهای خوبی از خود
بجای گذاشت

وارطان ساهاکیان(آهنگساز و مدرس
پیشکســوت موســیقی) با ابراز تاســف از
درگذشت گلنوش خالقی گفت :زنده یادان
استاد روح اهلل خالقی و خانم گلنوش خالقی
خدمات زیادی برای موســیقی این کشور
انجام دادند .در حوزه موسیقی ایرانی ،تلفیق
و تنظیمهای بســیار خوب داشــتندکه به
موســیقی بسیار کمک کرد .استاد روح اهلل خالقی کتاب سرگذشت
موســیقی ایران و کتاب نظری به موســیقی ایرانی در دو جلد را
نوشــتند که قسمتی از آن مربوط به تئوری موسیقی ایرانی است و
قسمتی هم در مورد ردیفها و دستگاههای موسیقی ایران است.
وی افــزود :خانم گلنوش خالقی هم نوازنــده خوب پیانو در
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موســیقی ایرانی بودند که مویسیقیهای فولکلور کشور را حمایت
میکردند و ســرود «آزادی» که برای کرال نوشته شده بود مورد
کاربــرد خیلی از هنرمندان و رهبران کر قــرار گرفت .بطور مثال
پارت پیانوی این اثر را خودم برای برای خانم آرپینه ســیمروجیان
که رهبر گروه کر آرارات بود تنظیم کرده و در اختیارشان قرار دادم.
ســاهاکیان گفت :گلنوش خالقی چه در شخصیت هنری خود
ایشــان که کارهای ارزنده ای دارند و چه در آثار پدرشان که بسیار
روی آنها کار کردند و این آثار را رهبری کردند ،بســیار یادگارهای
خوبی از خودشان بجای گذاشتند و از این جهت باید درگذشت این
هنرمد ارزنده را به جامعه هنری تسلیت بگویم.
این آهنگساز پیشکسوت در پایان گفت :خانم گلنوش خالقی
به عنوان یک رهبر میتوانست کارهای موسیقی ایران را که برای
ســازهای مختلف و ارکسترال نوشته شــده را بسیار برجستهتر به
جامعه موســیقی ارائه دهند اگر ایشان میتوانست کارهای خودش
را چه در ایران چه دیگر کشورها اجرا و رهبری کند برای موسیقی
ایران و جوانان بســیار مفید بود .خانم گلنوش خالقی جزو بانوانی
بودند که موســیقی ایران را تحصیل کرده بودند و میتوانستند هم
برای گروه کر و هم برای ارکستر آثاری را بنویسند.

به من اجازه ندادند جای دیگری بروم.
گیتی خســروی گفت :ایشان بســیار توانمند بودند و جایگاه
واالیی در کار خود داشتند .در رابطه با آواز به واسطه تحصیالتشان
و همچنین خانواده هنرمندی که از آن بر آمده بودند ایشان آگاهی
و دانش باالیی داشــتند .همانطور کــه میدانیم یک رهبر کر باید
آگاه به همه چیز باشــد و ایشان هم یک وجود تمام و کمال بودند.
گلنوش خالقی مبحث رهبری کر را آســان نگرفته بودند و در آن
بسیار جدی بودند .ایشان در برهه ای به ایران آمدند و حاضر بودند
با هر شرایطی کارکنند که این کار متاسفانه انجام نشد.
گیتی خســروی درباره تاثیر زنده یاد گلنوش خالقی در حوزه
موســیقی ایرانی و آواز بانوان گفت :ایشان بعد از انقالب به ایران
آمدند و آثار پدرشــان را به نوعی احیا کردند .ایشان همچنین آثار
فولکلور ایرانی  -که آقای گریگوریان گردآوری کرده بودند -را با
مــا در گروه هم آوازان کار میکردند و در یک فرم و ســطح فوق
العاده ای اینها را در صحنههای بسیار مهم اجرا میکردند.
وی افزود :همچنین ایشان بسیار برای بانوان قدمهای خوبی
برداشــتند زیرا در دوره ای که گمان میشــد موسیقی جایگاهی
ندارد کارهای جدی با گلنوش خالقی شکل گرفت .به همراه تمام
بانوانی که در گروه هم آوازان و در محیطی ســالم بودیم براحتی
کار میکردیم و هیچ مشکلی نداشتیم .ایشان باعث پرورش بانوان
هنرمند آن زمان بودند و هریک از آنها بعدها توانســتند شاگردانی
تربیت کنند و در جامعه تاثیر بگذارند.
خســروی درباره تاثیر شــادروان روح اهلل خالقی روی آثار و
شخصیت هنری دخترش گفت :ایشــان دست پروردهی پدرشان
بودند و به نظر من استاد خالقی خود را در دخترش دمیدند و ایشان
در فرم دیگری رشــد کردند و به نظر در دامان مادر و پدری بزرگ
پــرورش یافتند .گلنوش درواقع همــان روح اهلل خالقی بود که با
امکانات نسل دیگری رشد و فعالیت کرد.
وی در مورد آخرین تماس هایش با گلنوش خالقی گفت :فکر
میکنم ایشــان چون نتوانستند کارهای خود را در ایران اجرا کنند
بســیار ناراحت بودند .ایشــان آمده بودند با قبول شرایط در ایران
بمانند و کار کنند که متاســفانه نشد .من نتوانستنم به آمریکا بروم
و هر وقت با خانم خالقی تماس داشــتم ایشان از من میخواستند
به آنجا بروم و ایشان را ببینم که متاسفانه این مساله ممکن نشد.
اثری هم بود با شعر فروغ فرخزاد که ایشان دوست داشتند من آن
را بخوانم که در آخرین صحبتها چند ماه قبل از فوت ایشــان به
این مساله تاکید داشتند ولی متاسفانه این اتفاق نیافتاد و ما ایشان
را از دست دادیم.
این خواننده آواز کالسیک گفت :از خاطرات خوبم با گلنوش
خالقی ضبط اثر «آزادی» با شعری از فریدون مشیری در بحبوحهی
انقالب است که این اثر را در رادیو تلویزیون ضبط کردیم .در آنجا
آقای فریدون مشــیری هم در تمرینها حضور داشــتند و شاعر و
آهنگساز با هم تعامل داشتند و از خاطرات بسیار خوب من است.

گیتی خسروی :گلنوش خالقی بانوان هنرمندی را در زمان
خود پرورش داد

گیتی خســروی(خواننده پیشکسوت
آواز کالســیک) دربارنحوه آشنایی اش با
زنده یاد گلنوش خالقی گفت :من از چهارده
سالگی روی صحنه بودم و بعدها مدیریت
طــرح و برنامه کاخ جوانــان جنوب را به
عهده داشتم .یکی از شــبها بزرگداشت
اســتاد روح اهلل خالقی بــود و من در آنجا
خانم گلنوش خالقی را دیدم .همچنین از آن ســال هایی که گروه
کر هم آوازان تلویزیون تشــکیل شــد که مانند یک دانشگاه بود
با ایشــان همکاری داشــتم .در آنجا از معلمهای ایرانی و خارجی
بســیاری برای آموزش استفاده میشد .اگر آن گروه کر هم آوازان
که در آن وقت مانند یک سازمان بود ادامه پیدا میکرد ثمرههای
بسیار خوبی پیدا میکرد.
این خواننده آواز کالســیک گفت :موسیقی همیشه برای من
بســیار مهم بود و در این حوزه بسیار نظم داشتم .زنده یاد گلنوش
خالقی در تلویزیون تمرینات بسیار جدی به ما میدادند .ایشان در
گروه کر هــم آوازان رهبری میکردند و صدا را هم در کنار دیگر
معلمها با ما کار میکردند .ایشــان به خوانندگی ،نوازندگی ،آداب
صحنه و  ...بســیار توجه و آگاهی داشــتند .گلنوش خالقی بسیار
ســختگیر بودند و تا جایی که یک بار تصمیم گرفتم از تلویزیون
بروم .تا اینکه روزی با خانم خالقی صحبت کردم و ایشــان به من
گفتند چون صدای تو خاص است با تو سختگیری میکنم و ایشان
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اخبار موسیقی
و اعطای تســهیالت متاسفانه مشــکالتی از جمله عدم بروز رسانی
اطالعات شخصی اعضا باعث شــد برخی از این تسهیالت بهرمند
نشوند.
با توجه به ارائه خدمات خانه موسیقی در سال آینده اعم از بیمه
تامین اجتماعی ،بیمه تکمیلی ،هنر کارت و  ...از کلیه اعضا درخواست
میشود به سامانه جامع هنرمندان با نشانیhttp://iranhmusic.ir/
( crmنام کاربری :کد ملی  /کلمه عبور :کد عضویت) مراجعه نمایند و
تمامی اطالعات خود را(اطالعات تماس ،اطالعات بیمه ای ،اطالعات
تکمیلی ،بروز کردن عکس و  ) ...تکمیل نمایند.
در صورتی که اعضا در هر یک از مراحل بروز رسانی اطالعات و
ورود به پروفایل شخصی به مشکلی برخوردند میتوانند با شمارههای
 66917711و  66917712تماس حاصل نمایند.

به پیشنهاد خانه موسیقی ایران/
نام خالقی ،بنان ،یاحقی و ظریف بر خیابانهای تهران نشست

با تصویب اعضای شورای اسالمی شهر تهران روز سه شنبه 19
اسفند ماه چهار خیابان در منطقه یک پایتخت به نام بزرگان موسیقی
ایران ،روح اهلل خالقی ،غالمحسین بنان ،پرویز یاحقی ،هوشنگ ظریف
تغییر نام یافت.
خانه موسیقی ایران از شورای شهر تهران و همچنین تالشهای
دکترمحمدجواد حق شــناس(رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی
شورای شــهر) در جهت نامگذاری خیابانهای پایتخت به نام چهار
استاد برجسته موسیقی قدردانی کرد.
این اقدام در پیشــنهاد خانه موسیقی ایران برای نامگذاری معابر
مختلف شهر تهران به نام استادان برجسته موسیقی ایرانی به رئیس
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر صورت گرفته است.
در پی تصویب بخشی از اسامی پیشنهادی ،خانه موسیقی ایران
از این اقدام شــورای اسالمی شــهر تهران و همچنین تالشهای
دکترمحمدجواد حق شــناس(رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی
شورای شهر) قدردانی و ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک دیگر
معابر پایتخت نیز به نام هنرمندان موسیقی مزین گردند.

برگزاری جلسات بررسی پروندههای متقاضیان عضویت

لزوم تکمیل اطالعات اعضا برای ارائه خدمات در سال 1400

جلسات هیئت مدیره کانونهای تخصصی خانه موسیقی جهت
بررسی پروندههای متقاضیان عضویت و بیمه در ساختمان شماره یک
پس از چند ماه وقفه برگزار شد.
به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین احتمال برگزاری انتخابات
کانونهای ده گانه ،جلسات هیئت مدیره کانونهای تخصصی با چند
ماه وقفه مواجه شــد ،که با توجه به درخواســت ثبت نام متقاضیان
عضویت برگزاری این جلسات از ابتدای دی ماه از سر گرفته شد.
این جلسات در مرحله اول به دلیل لزوم فاصله گذاری اجتماعی با
حضور حداقلی اعضای هیئت مدیره کانونها به منظور بررسی پروندهها
برگزار شــد و در مراحل آینده در صــورت لزوم برگزاری آزمون برای
برخی از متقاضیان بصورت آنالین برگزار میشود.
کانونهای ده گانه خانه موســیقی شامل کانونهای نوازندگان
سنتی ،خوانندگان سنتی ،نوازندگان کالسیک ،خوانندگان کالسیک،
مدرسان ،آهنگسازان ،پژوهشگران ،ساز سازان ،صدابرداران و ناشران
است و در مرحله نخســت بیش از 250پرونده متقاضیان عضویت و
بیمه تا پایان ســال  99مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت عضویت
متقاضیان مشخص شد.
متقاضیان عضویت در خانه موســیقی پس از بررســی سوابق
آموزشی و اجرایی و مدارک مربوط به رشته مورد نظر و در صورت لزوم

اعضای خانه موسیقی برای بهرمندی از خدمات صنفی در سال
آینده باید اطالعات خود را در ســامانه جامع هنرمندان تکمیل و بروز
رسانی کنند.
از ابتدای سال جاری با شیوع ویروس کرونا و در پی آن تعطیلی
و خلــل بوجود آمده در فعالیتهای موســیقی اعم از آموزش ،اجرای
کنسرت ،انتشار آلبوم و  ...خانه موسیقی به عنوان نهاد صنفی هنرمندان
موسیقی کشور در صدد فراهم نمودن تسهیالتی برای اعضا برآمد.
در همین راستا و با همکاری صندوق اعتباری هنر و وزارت ارشاد
مسائلی از قبیل پرداخت حق عضویت بیمه فصل بهار سال  ،99صدور
و اعطای هنر کارت ،تمدید ملهت استفاده از بیمه تکمیلی در سال 99
مورد استفاده اعضای خانه قرار گرفت.
منبع اصلی اطالعات اعضا برای اعطای تسهیالت سامانه جامع
هنرمندان است اما در ماههای اخیر در راستای اجرای طرحهای فوق
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اخذ آزمون توســط اعضای هیئت مدیره کانونها در سه رده پیوسته،
وابسته  1و وابســته  2درجه بندی شده و به عضویت خانه موسیقی
در میآیند.

کتاب «فرهیختگی در محیط مردمی» برگزیده کتاب سال شد

برگزاری مسترکالسهای صالحیت تدریس در خانه موسیقی

مستر کالس مدرسان موسیقی جهت ارتقای سطح کیفی تدریس
در کشور فصل بهار در خانه موسیقی برگزار میشود.
همزمان با برگــزاری آزمونهای صالحیــت تدریس در خانه
موسیقی با هم اندیشی داوران آزمونها نیاز به برگزاری مستر کالس
جهت رفع اشکاالت مدرسان موسیقی احساس شد.
از ایــن رو با هماهنگیهای انجام شــده در فصل بهار  1400با
همکاری اســتادان و داوران آزمونهای صالحیت تدریس برای آن
دســته از مدرسانی که در آزمونها مشــروط یا مردود شده اند مستر
کالس هایی با موضوعات مختلف برگزار میشود.
برنامه ،نحوه ثبت نام و شیوه برگزاری مسترهای یاد شده بزودی
در سایت خانه موسیقی اطالع رسانی میگردد.
الزم به توضیح است ،همزمان با برگزاری آزمونهای صالحیت
تدریس داروان آزمونها و همچنین مدرســان موســیقی خواســتار
برگزاری مستر کالس رفع اشکال توسط خانه موسیقی هستند.

کتاب «فرهیختگی در محیط مردمی»نوشته ساسان فاطمی در
رشته هنر برگزیده سیوهشــتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری
اسالمی ایران شد.برگزیدگان و شایستگان تقدیر سیوهشتمین دوره
جایزه «کتاب سال» جمهوری اسالمی ایران و بیستوهشتمین دوره
«جایزه جهانی کتاب سال» جمهوری اسالمی ایران شنبه دوم اسفندماه
در مراسمی در مجموعه سعدآباد با حضور رئیسجمهور معرفی شدند.
در این مراسم کتاب «فرهیختگی در محیط مردمی -غزلخوانی
تهرانی و بسترهای فرهنگی-اجتماعی آن»نوشته ساسان فاطمی نشر
ماهور ( )1398در رشته هنر بعنوان برگزیده سیوهشتمین دوره جایزه
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.
دربارهی این اثر ،به قلم ساسان فاطمی میخوانیم«:غزلخوانی را،
که در محیط رسمی به آن «کوچهباغی» و «بیات تهران» میگویند،
نوعی آوازخوانی مردمی باید دانست که میان اقشار خاصی از جامعهی
شــهری در پایتخت رواج دارد .این آوازخوانی ،که محیط رسمی از آن
تصویر نادرســتی اشــاعه داده ،در واقع امتداد آوازخوانی کالسیک در
محیط مردمی است .این تحقیق که اساس ًا بر کار میدانی در تهران (و
مختلف ترنابازی ،گروی کبوتر،
بهخصوص شهر ری) و در موقعیتهای
ِ
ورزش سنتی در زورخانهها و غیره متکی است ،قصد دارد نشان دهد که
آنچه غزلخوانی را از آواز کالسیک متمایز میکند کمتر در ویژگیهای
یـاجتماعیای که این
ی نهفته است تا در نقش فرهنگ 
فنی موسیقای 
آواز در میان اهل غزل (قشــر فرهنگــیای که اجراکننده و مخاطب
غزلخوانی اســت) ایفا میکند؛ نقشــی که خطوط اصلی آن نوعی
«فرهیختگی» در محیط مردمی را به نمایش میگذارد».

نحوه دریافت هزینههای پزشکی بیمه تکمیلی

اعضای خانه موسیقی که تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته
اند برای اطالع از نحوه دریافت هزینههای پزشکی با صندوق اعتباری
هنر تماس حاصل نمایند.
بیمه تکمیلی اعضای صندوق اعتبــاری هنر از تاریخ  1مهرماه
 1399تا  1مهرماه  1400برای اعضای خانه موســیقی که در موعد
مقرر ثبت نام کردند برقرار است و اعضا میتوانند برای اطالع از نحوه
دریافت هزینههای درمانی با شماره مرکز تلفن صندوق اعتباری هنر (
 )42713000تماس حاصل نمایند.
همچنین اعضا میتوانند با مراجعه به سایت بیمه سرمد یه نشانی
 https://webapp.sarmadins.ir/و وارد کــردن کدملی خود از
سقف پوشش هزینههای پزشکی ،اطالع از مراکز طرف قرارداد بیمه
تکمیلی و دیگر موارد مورد نیاز اطالع حاصل نمایند.
الزم به ذکر اســت ،خانه موســیقی ایران با همکاری صندوق
اعتبــاری هنر هر ســاله جهت رفاه حال اعضا و پوشــش حداکثری
هزینههای درمانی اقدام به برقراری بیمه تکمیلی میکند.
شماره  - 40زمستان 1399

حامد ثابت برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن
جشنواره فیلم فجر شد

حامد ثابت جایزه ســیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن سی و
نهمین جشــنواره فیلم فجر را به نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران
و ارکستر ملی ایران تقدیم کرد .حامد ثابت که برای ساختن موسیقی
متن قیلم سینمایی «بیهمهچیز» برنده سیمرغ بلورین بخش مسابقه
سینمای ایران  -سودای سیمرغ جشنواره سی و نهم شد ،پس از گرفتن
جایزهاش چند کلمه حرف زد و سیمرغ را به رسم قدردانی تقدیم کرد.
این آهنگساز جوان در سخنان کوتاه خود گفت« :تشکر میکنم
از هیات محترم داوران و همینطور محســن قرایی عزیزم کارگردان
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ساز از  48.7hzشروع میشود و تا  2685.7hzمیرسد.
کوشان در بخش دیگری از ســخنانش درباره ساختمان این
ســاز گفت« :نوتن» تکامل یافته مجموعه ای از ســازهای مشابه
خود در کشــورهای مختلف اســت و میتواند به فضا ســازی در
موسیقی کمک کند.
آالن کوشــان در ادامه این جلســه برای نشان دادن گستره
صوتی «نوتن» دقایقی با این ساز نواخت.
آالن کوشــان نوازندگی ساز سنتور را نزد رضا ورزنده ،فرامرز
پایور و حسین ملک فراگرفت و به اروپا مهاجرت کرد .این هنرمند
تحصیالتی در رشــتههای آکوستیک ،چوب شناسی ،ساز سازی و
ســاز شناســی دارد و در زمینههای مختلف از جمله موسیقی ،ساز
سازی ،سینما ،تاتر ،مجسمه سازی و مقاشی فعالیت داشته است.

فیلــم و جناب نوروزبیگی .با اجازه هیات محترم داوران و با احترام
به ایشــان ،میخواهم سیمرغم را تقدیم کنم به نوازندگان ارکستر
سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران .سپاسگزارم».
بسیاری از آهنگسازان که موســیقی متن فیلمهای سینمایی
را در اســتودیو میسازند اما ثابت در ســاختن موسیقی متن فیلم
ســینمایی «بیهمهچیز» از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران و
ارکستر ملی ایران روی صحنه تاالر وحدت بهره برد و از امکانات
بنیاد رودکی استفاده کرد .هیات داوران جشنواره فیلم فجر سیمرغ
بلورین بهترین موسیقی متن را به این هنرمند جوان هدیه داد.

پالک کوبی سنندج به عنوان شهر خالق موسیقی

رونمایی از ساز ابداعی «نوتن»

حشمت اهلل صیدی(شــهردار سنندج) پنچشنبه  16بهمن ماه
در مراســم پالک کوبی سنندج ،شهر خالق موسیقی توسط رئیس
ســازمان برنامه و بودجه و اســتاندار کردســتان اظهار کرد که در
چند سال گذشته ســازمان یونسکو شهرهایی که در سراسر کشور
کارهای خالقانه کردهاند در چند رشته معرفی میکند.
وی افزود که در شــهرداری ســنندج به جهت وجود بزرگان
موسیقی این پتانســیل شناسایی شد و کارهای مقدماتی این ثبت
جهانی کلید زده شــد .شــهردار ســنندج تصریح کرد که با تدبیر
استاندار و کمیسیون فرهنگی شــهرداری بعد از  ۲سال پروپوزال
ثبت سنندج به عنوان شهر خالق موسیقی را تهیه کردیم.
صیدی عنوان کرد که در تمام دنیا  ۳۰شــهر به عنوان شهر
خالق موسیقی معرفی شدهاند که سنندج تنها شهر خالق موسیقی
کشــور از سوی یونسکو شناسایی شده است .صیدی با بیان اینکه
برای تکمیل مرکز فرهنگی سنندج  5میلیارد تومان نیاز است ادامه
داد که شهرداری سنندج در  4سال آینده تعهداتی به یونسکو داده
که یکی از آنها تکمیل مرکز فرهنگی اســت که روند اجرایی آن
هشتاد درصد تکمیل شده است.
وی در پایان یادآور شد که اجرای موزهی موسیقی یکی دیگه
از تعهدات ما به یونسکو است که برای اجرای آن نیاز به  5میلیارد
تومان اعتبار داریم.

ســاز ابداعی «نوتن» با حضور آالن کوشان(طراح و سازنده
این ساز ابداعی) و جمعی از عالقمندان و هنرمندان  18بهمن ماه
در سالن اجتماعات خانه موسیقی رونمایی و معرفی شد.
در این جلســه که به دلیل محدودیتهــای کرونایی اعالم
عمومی نشــده بود و تنها جمع محدودی به دعوت ســازنده ساز
حضور داشــتند ،الف کوشکانی(آالن کوشان) در ابتدا به توضیحی
دربــاره تاریخچه ســاز ســنتور در ایران و همچنین سرگذشــت
مختصری از نوازندگان شاخص سنتور در ایران ارائه کرد.
کوشــان در بخش دوم سخنانش در باره ســاز ابداعی نوتن
گفت :ســاز نوتن که شکل هندســی آن ذوزنقه است ،دارای 168
سیم است که  38عدد از سیمها ضخیم بوده و در برگیرنده اصوات
بم و  130سیم آن دارای قطرهای مختلف در برگیرنده اصوات زیر
و میانی است.
وی افــزود :اصوات بــم با کلید «فا» اصــوات میانه و زیر از
کلیدهای «دو» و «ســل» استفاده شده است و فراکانسهای این
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