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کار نکرده!
تقدیر از ِ

*حمیدرضا عاطفی

تابســتان گذشــت و فصل دیگری ازعمر ما رقــم خورد ...
شــیوع کرونا  ،این بیماری مهلک و خطرناک که عالوه بر ضرر و
زیانهای جانی ،به اقتصاد و فعالیتهای فرهنگی و هنری جامعه نیز
زیانهای اساسی رسانده ،متاسفانه بعد از گذشت نزدیک به بیست
ماه هنوز وهمچنان قربانی میگیرد ولی خوشــبختانه با ســرعت
گرفتن واکسیناســیون امیدواریم که هرچه زودتر از شر این بالی
بشری خالص بشویم.
به ســرعت گرفتن واکسیناسیون اشــاره کردم یادم افتاد که
دولت دوازدهم هم در فصل تابســتان خداحافظی کرد و اینک ما
در زمان اســتقرار سیزدهمین دولت هستیم که الحمداهلل همه چیز
هماهنگ شده و در طلیعه آن هم میبینیم که به وفور واکسن وارد
شــد و بعد از چند ماه نامه نگاریها و پیگیری هایی که از ابتدای
امســال آغاز کرده بودیم و به موافقت نیم بندی هم رسیده بود و
هنرکارت داران مجوز واکســن فارغ از محدودیت ســنی دریافت
کرده بودند،به لطف و همراهی مســئوالن دولــت جدید با پایگاه
شدن محل خانه موســیقی نیز جهت تزریق واکسن با تنوع قابل
قبول نوع واکســن نیز مواقت شــد که جا دارد از همه مســئولین
محترمی که کمک کردند تــا هنرمندان در محیطی فرهنگی و با
سهولت بیشتری واکسینه بشوند سپاسگزاری کنیم.
و امــا موضــوع مهم دیگــر با توجــه به باال رفتــن میزان
واکسیناســیون و افزایش مصونیت این بیماری ،برگزاری انتخابات
کانونهای خانه موســیقی است که از آخرین روز تابستان یعنی از
سی و یکم شــهریور آغاز شــد و امیدواریم با احتساب دو مجمع
عمومی به فاصله حد اقل پانزده روز تا اواخر آبان ماه تکلیف هیئت
مدیــره کانونهــا و به تبع آن هیئت مدیره مرکزی خانه روشــن
شــود و معضل امور مالی و حقوقی خانه که به علت انقضای مدت
مسئولیت هیئت مدیره با مشکل مواجه شده بود حل و فصل گردد.
انتظــار میرود تمامــی اعضای محترم به منظــور برگزاری
انتخاباتی با شــکوه و برای تشکیل هیئت مدیرهای قوی و کارآمد
مشارکت و در انتخابات شرکت کنند.
موضوعات دیگری که غالبا تکراری است و قبال به آنها اشاره
شده وجود دارد ولی اشاره چندین باره به آنها خالی از لطف نیست
به عنوان مثال در یکی از سرمقالههای قبلی نوشته بودم که تجربه
نشان داده که استقرار دولت اصولگرا برخالف تصور اکثریت برای

فعاالن فرهنگی بویژه اهالی موسیقی برکات بیشتری داشته است
و بســتر فعالیت برای جامعه فرهنگی فراهــم تر از دولت اصالح
طلبان مهیا میشود چرا که موسیقی و هنربه کارکرد اصلی خودش
باز میگردد!
موضوع دیگر خودنمایی و نمایش سخیف بعضی از متصالن
به حوزه فرهنگی اســت که اصرار دارنــد به نحوی از انحا خود را
فعال ،خوش فکر ،پیشــقراول ،دلسوز و خالصه فردی فرهنگی و
موثــر معرفی کنند و میزان این خودنمایی بســتگی به مایه افراد
دارد هرچــه فرد کممایهتر و دروغگوتر نمایشــش هم غلیظ تر و
گستردهتر میشود.
فرض کنید خانه موســیقی برای نامگــذاری معابر و میادین
تهران با کمیسیون فرهنگی شــورای شهر همکاری میکند و در
این زمینه نامههای متعدد و حتی جلسات مختلفی هم برقرار کرده
است والنهایه این امر محقق میشود اما از اطراف و اکناف مختلف
اخبارو حرف و حدیث هایی به گوش میرســد و در شــبکههای
مجازی آن اکاذیب در قالب نمایشها و خودنمایی هایی به چشــم
میخورد و دوســتانی برای یکدیگر کف میزنند که فالنی بود که
چنین شد!
و یا در همین موضوع مهم سرعتبخشــی به واکسیناسیون
هنرمندان (فارغ از محدودیت سنی) که با پیگیریهای مستمر خانه
انجام و ابتدا قرار شــد برای هنرکارت داران انجام بپذیرد وسپس
در محل خانه این امربرپا شــد ،بالفاصله این قضیه از سوی افراد
مختلف مصادره شد و هرکدام خود را به جلو انداختند که ما چنین
کردیم و چنان شد.
بر اســاس آموزههــای ادبی و حکمی ونیــز پندها و قصص
قدیمــی که به زیباترین وجهی نقل شــده ،در طول تاریخ معموال
انســانها را به تواضع و فروتنی توصیه کرده اند یعنی اگر هم کسی
برای امور خیر و اهداف مردمی و فرهنگی تالشــی میکند نباید
خــودش را در معرض تعریف و تمجید قرار دهد بلکه دیگران باید
تشــخیص دهند و خدمات او را قدر بنهند اما متاسفانه این عزیزان
ناشــی ،یک گام هم فراتر رفته و مدعــی تعریف و تمجید از خود
برای کارهای نکرده شان هستند ...جل الخالق!
* سردبیر
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با پیگیریهای خانه موسیقی و همکاری شهرداری تهران انجام شد

نصب سردیس «ابراهیم قنبری مهر» در بوستان شقایق

سردیس ابراهیم قنبری مهر(استاد ساز سازی) با حضور جمع
محدودی از هنرمندان و مسئوالن در بوستان شقایق مهر تهران
نصب شد.
این سردیس که با همت خانه موسیقی ،معاونت اجتماعی
شهرداری منطقه  ،۲شورای شهر و سازمان زیباسازی توسط علیرضا
ملکی ساخته شده است ،طی مراسمی  10مردادماه همزمان با سالروز
تولد ابراهیم قنبری مهر (استاد ساز سازی) رونمایی و نصب شد.
در این مراسم که جمعی از هنرمندان و مسئوالن از جمله
حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی ایران) ،نیکنام
حسینیپور (مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت) و مسئوالن
شهری حضور داشتند ،داود گنجهای (قائم مقام و عضو شورای
عالی خانه موسیقی ایران) در سخنرانی کوتاهی ضمن تشکر از
برگزار کنندگان این مراسم گفت :سخن گفتن از استاد قنبری مهر
بسیار است و این آشنایی و دوستی به پیش از انقالب برمی گردد
و از همان دوران عالقه بسیاری به استاد داشتم و یک ساز ویولن
از ایشان به یادگار گرفته ام که ارزش آن بسیار است.
گنجهای افزود :استاد قنبری مهر یک مرید واقعی و یک
تاریخ ساز است .امیدوارم سالهای سال عمر باعزت داشته باشند و
سایه شان باالی سر همه ملت ایران باشد ،چرا که افتخار مملکت
ما به هنرش است نه به سیاست و تا دنیا دنیا است نام استاد قنبری
مهر و هنرش ماندگار است.
او درباره توجه به هنرمندان و نصب سردیس آنها در پارکها
شماره  - 42تابستان 1400

و فضاهای عمومی شهر گفت :بی تردید نصب سردیس هنرمندان
در جهت یادآوری بیشتر مردم با نام و هنر این بزرگان اتفاقی بسیار
مهم و ضروری است بخصوص در جهت یادآوری به نسل جوان تا
با تاریخ مملکتمان بیشتر آشنا شوند و این تاریخ رواج پیدا کند .به

عنوان مثال با نصب سردیس استاد قنبری مهر از استادان بزرگ و
پیشکسوت سازسازی ایران قطعا از امروز به بعد نگاههای بیشتری
به نام و هنر ایشان خواهد شد.
در این برنامه چهرههایی چون بیاض امیرعطایی (عضو
هیئت مدیره کانون سازندگان ساز خانه موسیقی) ،رضا ژاله،
علی رستمیان ،شاپور رحیمی ،مسعود حبیبی ،سیدعباس سجادی،
فاضل جمشیدی و  ...حضور داشتند.
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استقبال هنرمندان از واکسیناسیون در خانه موسیقی

مشــخص در دو پایگاه خانه موسیقی و سالن همایشهای رازی
توسط پیامک برای اعضا ارسال شد.
متاســفانه یکی از اعضای خانه موســیقی خبری ناقص را با
تعجیل در یکی از خبرگزاریها پیش از آغاز واکسیناسیون منتشر
کرد که باعث ســردرگمی در میان اعضا و مراجعه زود هنگام آنها
به خانه موســیقی شــد که روابط عمومی خانه موسیقی با انتشار
اطالعیهای در مورد واکسیناســیون اطالع رسانی دقیق و شفافی
را ارائه کرد.
واکسیناســیون هنرمندان در روزهای  30و  31شهریور ماه
در محل خانه موسیقی و ســالن همایشهای رازی دانشگاه علوم
پزشکی انجام شد.
این تنها مرکز واکسیناسیون ویژه هنرمندان در بین خانههای
هنری بود و هنرمندانی در عرصههای موســیقی ،تئاتر ،ســینما،
خوشنویســی ،تجســمی ،خبرنگاران و  ...برای واکسینه شدن به
خانه موسیقی مراجعه کردند.
خانه موســیقی جــا دارد از آقایــان دکتر هــادی ،دکتر
کافیــه ،دکتر بیات موحد ،دکتر شــهبازی ،فاضل جمشــیدی،
علــی امینی ،ســرکار خانم دبیری ،کادر اورژانس ،مســئوالن
بیمارســتان ارتش ،مسئوالن وزارت بهداشت ،حراست دانشگاه
علوم پزشــکی و همه عزیزانی که در این راه زحماتی متقبل
شدند تشکر ویژه داشته باشد.

واکسیناســیون هنرمندان با تــاش و پیگیریهای
مستمر خانه موســیقی در روزهای آخر تابستان و در محل
سالن اجتماعات ساختمان فاطمی انجام شد.

از ابتدای واکسیناسیون عمومی در کشور که با شرایط سنی
انجام میشد خانه موسیقی بنا بر وظیفه صنفی خود پیگیر وضعیت
واکسیناسیون هنرمندان موسیقی بود .از همان ابتدا با هماهنگی و
تالشهای خانه موسیقی با نهاد هایی همچون موسسه هنرمندان
پیشکسوت ،موزه موسیقی ،وزارت بهداشت و وزارت ارشاد ،جمعی
از هنرمندان پیشکســوت واکســینه شــدند و در مراحل بعدی با
هماهنگی خانههای هنری(موســیقی ،ســینما و تئاتر) با صندوق
اعتباری هنر مقرر شد اعضای این صندوق در مقابل واکسن کرونا
واکسینه شوند.
از آنجایی که برخــی از اعضای خانه عضو صندوق اعتباری
هنر نیستند و هنرکارت دریافت نکرده اند طی مذاکراتی با وزارت
بهداشت مقرر شد پایگاه واکسیناســیون در خانه موسیقی ایجاد
گــردد که اعضا بــا اخذ نوبت و در روزها و ســاعات معین برای
واکسینه شدن مراجعه نمایند.
با ایجاد ســامانه ثبت نام واکســن کووید  19توســط خانه
موســیقی طی  5روز تعدادی از هنرمندان با وارد کردن اطالعات
شــخصی خود در سامانه ثبت نام کردند .پس از اتمام مهلت ثبت
نام ،نوبت دهی بر اســاس اولویت ثبت نام برای روز و ســاعت
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بیانیه خانه موسیقی در واکنش به انتشار برنامه پیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

تعامل و گفتگو پیشزمینه اقدامات فرهنگی است
در آستانه جلسات رای اعتماد مجلس شورای اسالمی به
وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم ،برنامه وزیر پیشنهادی
فرهنگ و ارشــاد اســامی در رســانهها منتشر شد که
واکنشهای زیادی را از ســوی اهالــی فرهنگ و هنر بر
انگیخت .برنامهای که در آن نقش ارزنده خانههای هنری

کانونهای خانه موســیقی هم در بیانیه هایی در باره این طرح
برنامههــا واکنش نشــان دادند .در اینجا دو بیانیــه کانونهای خانه
موســیقی را با هم میخوانیم ،به امید آنکه جناب آقای اسماعیلی که
با انتخاب حجت االسالم رئیسی و رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر
فرهنگ و ارشــاد اسالمی کار خود را آغاز کرده است ،به دور از جناح
بندیها و نگاههای سلیقهای در راه رشد و اعتالی هنر و فرهنگ ایران
قدم بردارد و همراه هنرمندان باشد.
متن بیانیه کانون پژوهشگران خانه موسیقی بدین
شرح است:
«اخیرا برنام ه آقای اســماعیلی وزیر پیشــنهادی رییس جمهور
محترم برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده است.
با توجه به اســتقرار بیش از ده دولت و انبوه تجربیاتی که در پی
هزاران چالش و فراز وفرودهای مختلف در این چند دهه به دست آمده
و همچون سرمایهای گرانبها به رایگان در اختیار وزیران پیشنهادشده
به مجلس قــرار دارد انتظار میرفت برنامهها با مطالعه دقیق تر و بر
اساس تجربیات موجود نگاشته شده و با پختگی کامل مسیر اعتال را در
فضایی آرام و اطمینان بخش ترسیم نماید حال آنکه برنامه منتشر شده
نه تنها اینگونه نیست بلکه بسیار خام ،ابهام برانگیز و شعارگونه تنظیم
شده و موجبات حیرت اهالی فرهنگ را پدیدآورده است.
فــارغ از برخی ســرفصلها و بندهای غیــر واقعی برخی از
فرازهای این برنامه متاســفانه در ورطه اتهــام و افترا درغلتیده و
شگفتی آفریده است!
برای مثال در بخش وضعیت موجود موســیقی ،بند چهارم آمده
است:
" ایجاد انحصار در خانه ی موســیقی به عنوان مهمترین مرکز
تولید بحران"
این نوع ادبیات و اتهام زنی آن هم در ارائه برنامه یک نامزد وزارت
نه تنها نوظهور و بی سابقه است بلکه اساسا در حوزه فرهنگ که بخش
نرمافزاری سیاستهای کلی دولتها و ساحت گفتگو و تعامل محسوب
میشود اقدامی خارج از عرف و حتی خالف مصلحت دولت به عنوان
نهاد منتخب ملت تلقی شده و قطعا به دافعه و فاصله بین مردم و دولت
دامن زده و فضای تنش و تضاد را تشدید میکند.
هرچند که علی القاعده برنامه وزرای پیشنهادی را کارگروههای
معتمد نامزدها تهیه و در اختیار ایشان قرار میدهند اما کمترین توقع
و انتظار از جناب آقای اســماعیلی این بود که قبل از انتشار ،برنامه
را دقیق تر مطالعه میکردند و یا دســت کم از صحت و سقم همین
شماره  - 42تابستان 1400

(خانه موسیقی ،خانه سینما و  )...نادیده گرفته شده بود و
به صراحت از اصالح(!!) و تغییر آنها گفته شده بود.
این برنامه آنچنان نادرســت و غیر واقعی بود که نه تنها
واکنــش خانههای هنر بلکه واکنش بســیاری از فعالین
ژانرهای مختلف موسیقی را نیز به همراه داشت.

یک مورد افترای سنگین مطلع میشــدند و آنگاه نسبت به انتشار
اقدام مینمودند.
نقش و جایگاه خانه موسیقی و خدمات ارزشمند و غیر قابل انکار
این نهاد مدنی غیر دولتی در برهههای مختلف و در دو دهه گذشته بر
کسی پوشیده نیست؛ این مهم با مختصر تحقیق و جستجو به سادگی
آشکار میشود؛ تالش و مشارکت اعضای شاخص و هنرمندان برجسته
خانه موسیقی که هر یک به تنهایی افتخاری بزرگ برای فرهنگ و
هنر این کشور به شمار میروند در این نهاد مدنی آن هم بدون کمترین
چشمداشت مادی مایه مباهات و سربلندی همه ی اهالی فرهنگ و
حتی وزرای سابق و الحق فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده و هست.
البته که این ادعا به معنای بی نقص بودن فعالیتهای نهاد صنفی
خانه نبوده و نیســت و قطعا هیچ نهاد و تشکل فعال بی نقص وجود
ندارد ،اما انصاف باید داد که خانه موسیقی در بیش از دو دهه فعالیت
خود با کمترین امکانات ،تاثیرات بزرگ و ارزشمندی در حوزه موسیقی
ملی ایران بر جای گذاشته است.
حضور اکثر وزرای ارشاد در محل خانه موسیقی و تعامل و تفاهم
بسیار خوب و سازنده وزرا در عین اختالف دیدگاه بهویژه وزرای دولت
نهم و دهم که بیشترین نزدیکی را به وزرای دولت حاضر داشته و دارند
گواه این نکته است که خانه موسیقی به خوبی به سیاستهای فرهنگی
اشراف داشته و برخالف اتهام بحران آفرینی نقش بسزایی در تعامل
فرهنگی و همگرایی فعاالن حوزه موسیقی ایفا کرده است که این امر
خود بواقع نوعی بحران زدایی است نه بحران آفرینی!
تبعا انتظار میرود دولت و وزیر جدید نیز همچون سلف خود در
چارچــوب تعامل و گفتگو ،برنامههای خود را تعریف و ارائه دهند و نه
همچون دولتی فاتح که بر اقلیمی جدید استیال یافته با تهدید و ارعاب
5
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شمشیر از نیام برکشند!»
هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران

باطل میکند .کنسرتی لغو میشود؛ خانم نوازندهای که حداقل بیست
سال بصورت حرفهای و تخصصی در حوزه موسیقی تحصیل کرده از
روی صحنه پایین آورده میشود .اهالی موسیقی از شما انتظار داشتند
در برنامه پیشنهادی خود اندکی به بازگرداندن اعتبار مجوزهای وزارت
فرهنگ و ارشاد اشاره میکردید.
در حوزه نشر آیا میدانید که بیش از دو سوم فعاالن این حوزه به
دالیل مختلف از جمله همان معضــل عدم اجرای قانون کپی رایت
ورشکســته شــده و شــغل و حرفه خود را تغییر داده اند و یک سوم
باقیمانده نیز با هزار گرفتاری و ممانعتهای بیهوده دست و پنجه نرم
میکنند و خون در دل دارند؟
ناگفته پیداســت که در دهههای گذشــته بیشترین ممیزیها
دامان تهیه کنندگان و ناشــران را گرفته و بیشترین ضرر و زیانها
نصیب این قشــر و به تبع آن دیگر فعاالن حوزه موســیقی اعم از
آهنگساز و نوازنده شده است.
مروری بر سالها فعالیت فعاالن موسیقی نشاندهنده این واقعیت
است که این قشر فرهنگی در نهایت قانونمندی همواره بر رعایت آیین
نامهها و ممیزیهای متعدد پای بند بوده اند و معلوم نیست اطالعات
نادرست وضعیت موجود نسبت به تولید آثار غیر فرهنگی و چه و چه از
کجا به دست آمده است.
با این وصف و با اینهمه مشــکالت مختلف اما خانه موسیقی و
اعضای شریف آن با درک شرایط کشور سعی در حفظ آرامش و ایجاد
شرایط مساعد جهت فعالیت و تولید آثار فاخر داشته است که اینها همه
نمونه هایی از بحران زایی در حوزه موسیقی است اما ظاهرا با آدرس
غلط برخی افراد کانون بحران را جای دیگری دیده اید.
این وزارتخانه باید مأمن هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر باشد نه
آنکه هنرمندان احساس کنند با تغییر وزیر امنیت شغلی و فکری آنها
در خطر میافتد.
جناب اســماعیلی! ما هنرمندان موسیقی طی چهل و سه سال
پس از پیروزی انقالب مدیران و ســلیقههای مختلف را دیده ایم ،از
طوفانها گذر کرده ایم اما آنچه تجربه به هنرمندان و حاکمیت ثابت
کرده راه اعتدال و مروت است .برخی دولتهای پیشین برای برخی از
اصناف خط و نشان کشیدند ،کار به تعطیلی برخی کشید اما ما و شما
خوب میدانیم نتیجه چه شد .ما اعضای هیئت مدیره کانونهای خانه
موسیقی به نمایندگی از جامعه موسیقی ایران در پایان از حیثیت این
نهاد صنفی تمام قد دفاع میکنیم و وجود خانه موسیقی ایران را در
تمام سالهای فعالیت پناهگاه ،خانه و حامی خود میدانیم.
امید است اگر با رای اعتماد نمایندگان به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی راه پیدا کردید ،تجدید نظر اساسی در مورد دیدگاههای خود
در حوزه موسیقی ایران کرده و از متخصصان معتبر در این حوزه مدد
گرفته تا فرهنگ و هنر موسیقی به سرمنزل مقصود و تعالی برسد.

بیانیه نه کانون تخصصی دیگر خانه موسیقی ایران
به شرح زیر است:
در آســتانه جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسالمی به وزیران
پیشنهادی دولت سیزدهم ،متن مفصلی از سوی جناب آقای اسماعیلی
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان برنامه منتشر شد
که در برگیرنده دیدگاهها و نظرات ایشــان در خصوص مسائل خرد و
کالن فرهنگی کشور است.در بخش برنامه این متن از یک سو نگاه
وزیر پیشنهادی را نسبت به مسائل فرهنگی نمایان میکند و از سوی
دیگر دربخش وضعیت موجود با ارائه اطالعات مخدوش و خالف واقع
ودر واقع با ارعاب و تهدید و تاخت و تاز به دســتاوردها و تالش خیل
عظیمی از هنرمندان در شاخههای مختلف موجی از تنش و نگرانی را
در جامعه فرهنگی کشور برانگیخته است.
با مطالعه این برنامه که گویی با تعجیل و بی پروا نگاشــته شده
احساس میشود مشاوران و کارشناسان نا آگاه و مغرض نشانی غلط
به این وزیر جوان داده اند.
الزم به یادآوری است که موقعیت فعلی دولت جدید در چهل سال
گذشته بی نظیر و استثنایی است چرا که شیوع گسترده ویروس کرونا
در  ۱۸ماه گذشته چنان مصیبت بار بوده که بی نیاز از شرح و توصیف
اســت ودر این موقعیت خطیر حداقل انتظــار مردم حضور رحمانی و
مالطفت آمیز وزرای دولت جدید به قصد استمالت و دلداری به مردم
و بهویژه در حوزه فرهنگی بوده و هســت حال آنکه وزیر پیشنهادی
به عتاب و خطاب خشن و دور از انصاف پیکر نحیف جامعه فرهنگی
کشور را نواخته و نمک بر زخم مزمن این اهالی شریف پاشیده است.
هرچند در بخش "برنامه" رویکرد غیرواقعی و خصمانه "وضعیت
موجود"مشاهده نمی شود اما در این بخش نیز غفلتهای بزرگی دیده
میشود که ناشی از عدم مشــورت و مطالعه الزم در حوزه موسیقی
کشور است.
آقای اســماعیلی! اینک که در آستانه سکانداری وزارتخانه مهم
فرهنگ و ارشاد اسالمی هستید خوب است برخی مطالب و مطالبات را
از زبان اصناف و کانونهای مختلف خانه موسیقی بشنوید.
یکی از بزرگترین معضالت موسیقی در کشور ایران نبود قانون
کپــی رایت یا همان قانون رعایت حقوق مصنف و مولف اســت که
ســالهای متمادی توســط مراکز مختلف و مهمترین آنها ،سازمان
عریض و طویل صدا و ســیما نقض میشود و همین امر باعث کند و
معیوب شدن چرخه ی اقتصاد موسیقی در کشور میشود و شما نیک
میدانید اگر در هر عرصهای چرخه ی اقتصادی به هر شیوه ممکن از
کار افتاد ،فساد و رانت و نابهنجاری از در دیگر وارد میشود.
عجبا که در برنامه پیشنهادی خود هیچگونه راهکاری برای حل
این معضل خانمانسور اهالی موسیقی (عدم رعایت قانون کپی رایت یا
حقوق مصنف و مولف) ارائه ننمودید.
یکی دیگر از معضالت جدی موسیقی در کشور نگاههای سلیقهای
به مجوزهای وزارت ارشاد است .در جایی از این کشور کنسرتی مجوز
میگیرد اما یک مسئول محلی با نگاهی کامال شخصی همان مجوز را

* هیئت مدیره کانونهای خانه موسیقی
کانونهای خانه موسیقی به ترتیب حروف الفبا
کانون آهنگســازان ،کانون خوانندگان سنتی ،کانون خوانندگان
کالسیک ،کانون سازندگان ساز ،کانون صدابرداران ،کانون مدرسان،
کانون ناشران ،کانون نوازندگان سنتی ،کانون نوازندگان کالسیک
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کرونا تمام دنیا را تغییر داد و ما هم باید تغییر کنیم
رامین بهنا آهنگساز و نوازنده پیانو است .او نواختن پیانو
را از  ۷ســالگی آغاز کرد و بعدهــا هارمونی ،کنترپوان و
آهنگســازی را نزد مهران روحانی آموخت و در رشــته
موســیقی از دانشــگاه هنر تهران فارغ التحصیل شد .او
یکی از پیشــگامان موسیقی تلفیقی شناخته میشود .وی
در سال  ۱۳۷۵گروه آویژه را با همکاری پدرام درخشانی،
بابک ریاحی پور ،و رضا آبایی تاسیس کرد که کنسرتهای
موسیقی تلفیقی را به روی صحنه بردند.
از آثــار او میتوان به آلبومهای «نخســتین»« ،آویژه»،
«دیدگاه»« ،دار قالی»« ،زی بازی»« ،ایران  »11اشــاره
کرد .بهنا همچنین ساخت موســیقی بیش از  ۴۰فیلم و
سریال تلویزیونی را در کارنامه خود دارد که شاخص ترین
آنها موسیقی متن فیلمهای «نسل سوخته» و «کمکم کن»

دوست داشتم انجام دادم.
مدتها بود که همه من را به موســیقی بیکالم میشناختند
و کمتر موســیقی کالمدار از من شنیده بودند .من در اواخر دوران
فعالیتم پیش از کرونا پروژهای داشتم که فعالیتهای دیگری را در
آن دنبال میکردم و قصد داشــتم با خوانندههای مختلف کارکنم
یعنی هر ت َِرک را یک خواننده بخواند.
البته به دلیل وجود کرونا نشــد این کار را گســترده کنم .من
دوســت داشتم با چند خواننده که باالخص جوان هستند کار کنم،
مث ً
ال با امید نعمتی و مانــی صفیخانی چند ت َِرک کار کردم و این
آثار در دوران کرونا بصورت مجازی منتشر شد .همچنین یکسری
کارها در حوزه آهنگسازی و موسیقی دارم که کام ً
ال شخصی است،
یک آلبوم پیانوست که چند سال است روی آن کار میکنم .درواقع
به آن فکر میکنم ،اتودهایی زده و در حال جمعآوری آن هستم.
ســعی کردم در دوران کرونا غیرفعال نباشم و حتی کارهای
مشترکی با موزیسینهای همدوره خودم در ایران و خارج از ایران
داشــته باشم .خدا رو شکر خودم راضی هستم و حتی فکر میکنم
تولیدم نسبت به پیش از کرونا بیشتر هم بوده است.
در بخش آموزشــی هم حدود  33سالی که تدریس میکنم
و واقع ًا عاشــق تدریســم و آن را دنبال میکنم .البته بدیهی است
که کرونا سیســتم تمام دنیا را تغییــر داد و ما هم باید تغییر کنیم.
درست اســت که در ابتدا همه گارد گرفتیم که روش آموزش غیر
حضوری امکانپذیر نیســت ،اما باالخره همه به ســمت تدریس
آنالین و آفالین رفتیم .سیســتمی که حداقل میدانم از  5ســال
پیش دانشگاههای معتبر دنیا روی آن کار میکردند؛ حتی من یک

* در آغاز ســخن لطفا در مــورد فعالیتهای اخیرتان
بفرمایید ،پیش از دوران کرونا به چه شکل فعالیت میکردید
و اینکه همه به سدی به نام کرونا برخوردیم؛ جامعه هنری
همینطور ،اما جامعه موسیقی بسیار بیشتر با مشکل روبهرو
شد ،شما در این دوران چه فعالیت هایی داشتید؟

من گروه «بهنا» را با دوســتانم دارم و پیش از کرونا در شُ ُرف
چنــد اجرا بودیم و این اجراها به دلیــل معضالتی که کرونا پیش
آورد کنســل شد ،در حقیقت فعالیتهای اجرایی و صحنهای ما به
پایان رسید .بیشتر فعالیت من اخیرا در بخش آموزش متمرکز بود
و کارهای آهنگسازی هم عمدت ًا شخصی بودند و کمتر به صورت
سفارشــی و حتی موسیقی فیلم فعالیت داشتم .چند سال است که
با ســینما کار نکردم ،عمده فعالیتم شخصی بود و کارهایی را که
شماره  - 42تابستان 1400

از آثار رســول مالقلی پور« ،داســتانهای تعبید» ساخته
«فریدون حسن پور»« ،ســرزمین پدری» به کارگردانی
«شهرام شاه حســینی» ،مجموعههای تلویزیونی «قصه
رودخانه» از ســاختههای کمال تبریزی« ،آهوی ماه نهم»
به کارگردانی «مســعود نوابی» و «داستانهای هنر» اثر
«مجتبی میرتهماسب» است.
بهنا همچنین در حوزه تدریس موسیقی بسیار فعال است
و بیش از ســه دهه از عمر خود را صرف آموزش موسیقی
کرده است .در گفتگویی که به بهانه حضور این هنرمند در
خانه موسیقی با وی داشتیم در مورد مسائلی از قبیل وضعیت
آموزش موســیقی در دوران کرونا ،متدهای آموزش آنالین
موسیقی ،اجراهای آنالین ،وضعیت موسیقی در دوران کرونا
و  ...با وی سخن گفتیم.
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کرســی هم شخص ًا به صورت آنالین در آنجا گذرانده بودم ،منتها
ما آن را جدی نگرفته بودیم و برایمان جدی شد.

گریزان شــود .نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا همهجای
جهان چنین شیوهای هست یا فقط در ایران باب شده؟

او ًال که ایــن موضوع منوط به همهجای دنیاســت .زیرا در
ابتدای صحبتم گفتم که همه ما با هم از اینترنت وام میگیریم و
با آن کار میکنیم ،این دغدغه دنیاست .اما اینکه چقدر میتواند
تأثیر داشته باشد مســلم ًا تأثیر صددرصدی دارد ،چون عام است
و در دســت همه هست .همه در حال عادت کردن به آن هستند.
البته من به این صورت به موضوع نگاه نمیکنم .بله هر کســی
میتواند تریبونی در آنجا داشــته باشــد ،اما باالخره مشــخص
میشود که چه کسی حرف میزند .آقای کیهان کلهر هم سهتار
من نوعی بیش از  5بار اجرای ایشان را میبینم و لذت
میزند و ِ
میبرم .مدتزمان آن یک ساعت و  45دقیقه هم هست .در این
دریا خودتان میتوانید قســمت ،گوشه و ســاحل خودتان را پیدا
کنید .میتوانید در همهجا غرق نشــوید و جــای خودتان را پیدا
کنید .امروز دنیای سرعت موسیقی است و موسیقی یک دقیقهای
موســیقی تبلیغاتی نیست .روی این مســائل خیلی کار میشود،
یعنی موزیسینهای بزرگ کار میکنند و ما هم باید بهتدریج یاد
بگیریــم و حرفمان را طی چند ثانیــه بزنیم .به هر حال دیدگاه
موزیســینها و آهنگســازها متفاوت اســت .میتوانم برای شما
مثال خیلی واضحــی بزنم؛ یکــی از مینیمالترین آدمهایی که
من در موســیقی ایرانی میشناسم و این فرد توانایی کار گسترده
و مینیمــال را با هم دارد آقای فرهاد فخرالدینی ،اســتاد بزرگوار
من هســتند .از ایشان موســیقی سریال «ســربداران» را با آن
ارکستر و موســیقی بلند میشنوید که تقریب ًا یک سمفونی است.
بعد موســیقی سریال «روزیروزگاری» را با یک موتیف کوتاه از
ایشــان میشنوید که حتی یک دقیقه هم نیست ،اما همین را اگر
در اینســتاگرام بگذارید آدم بسیار لذت میبرد .منظورم این است
که یک دقیقه مطرح نیســت بلکه مطلب و هنرمند مطرح است.
آن خیام است که در رباعی حرفش را به شما میزند .این قشنگ
اســت ،پس چنین روشی امکانپذیر است .من اینطور به موضوع
نگاه میکنم.

*همه دنیا این شــیوه را جدی نگرفته بودند ولی االن
روی آن فکر میشود.

نظر من این است که کشــورهای دنیا االن نمیتوانند از هم
جدا باشــند ،چه بخواهیم و چه نخواهیم بــه دلیل وجود اینترنت
دهکده جهانی پیش آمده است .بله االن همه دنیا به همین صورت
هســتند .این موضوع سبب شــد که من مطالعات خودم را راجع
به این قضیه گســترده کنم و در حال کار روی روشتدریسهای
آنالین باشــم .چــون تدریس آنالین با حضــوری کام ً
ال متفاوت
است .شما باید بتوانید و برای این کار روشی کام ً
ال جداگانه داشته
باشــید .خوشــبختانه در این زمینه نیز موفقیت حاصل شده است،
کالسهای آنالین زیاد داشتم و به این ترتیب گستردهتر هم شد،
بــه این معنا که با خــارج از ایران هم میتوان در ارتباط بود و کار
کرد .همچنین روی سیستمهای جدی ِد پخش موسیقی که غیرقابل

در ابتدا همه گارد گرفتیم که
روش آموزش غیر حضوری
امکانپذیر نیست ،اما باالخره
همه به سمت تدریس آنالین و
آفالین رفتیم

اجتناب اســت و باید ما هم در این زمینه حضور داشــته باشــیم،
مطالعه و کارکنیم .البته من با دوســتانی که خارج از ایران هستند
صحبتهایی کرده و کارهایی انجام دادهام.

*دیدگاه بســیار بهجایی بود .در واقع باید هنرمند را در
نظر گرفت.

*در دوران کرونــا خیلــی این موضوع باب شــد که
موسیقیها به صورت آنالین پخش بشود ،اجراهای آنالین
داشــته باشــند و اصوالً نشر موســیقی در فضای مجازی
خیلی بیشتر شــد ،یعنی چیزی که در اینستاگرام و تلگرام
دیدیم این بود که حجم زیادی از کارها منتشــر شدند ،به
نظر میرسید یکسری کارها و صداهایی در گلو مانده بود و
منتظر مجوز ،کنسرت و سیدی بودند که در دوران کرونا در
فضای مجازی منتشر کردند.
امــا در دوران کرونــا ما با بخش دیگــری هم مواجه
شدیم که عموما در اینستاگرام و بصورت موسیقیهای یک
دقیقهای منتشر شــد .در صورتی که که موسیقی طی یک
دقیقه جمع نمیشود ،اص ً
ال شروع نمیشود که بخواهد جمع
شود .این شیوه کار چقدر میتواند روی مخاطب و سلیقه او
تأثیرگذار باشد .چون مخاطب میتواند از موسیقی طوالنی

ن مثال که گاو نر میخواهد و مرد
موضوع هنرمند اســت .ای 
کهن ،این قسمت است که فردی باتجربه و خالق را در این کارها
میبینیــد .به عنوان مثال در موســیقیهای تبلیغاتی مرحوم ناصر
چشــمآذر کاری را برای «بوتان» (انتخابی مطمئن) انجام میداد
که این موفقترین کار در این حوزه بود .ببینید که در چند ثانیه این
اتفاق رخ داده و چه کسی این کار را انجام داده است .یا مث ً
ال زنگ
نوکیا متعلق به ریوئیچی ساکوموتو آهنگساز معروف ژاپنی است.
*با اجازه خودش این تکه را از کارش گرفتند؟

اص ً
ال کار را برای نوکیا ساخته و هر جا این موتیف را بشنوید،
میشناسید؛ پس کام ً
ال شــخصیت دارد .چه فکر و دیدگا ِه خالقی
این کار را انجام میدهد.
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کرده اســت .پس باید این روش را در نظر گرفت و این ذهنیت
را در تدریس آنالین داشــته باشــیم که ما با کسی دیگر طرف
هســتیم و نمیتوانیم به او بگوییم این کتاب را بخر و از ابتدا تا
انتهای آن را بخوان .باید در نظر بگیریم که وقتی نســل امروز
از الف تــا ب را یاد گرفت آیا میفهمد کــه ملودی بزند؟ باید
بزنــد .باید ذهن موزیکالش راه بیفتــد ،اینها خیلی ذهن فعالی
دارند ،در بازیهای کامپیوتری هم همینهاست .االن یکسری
بازی موســیقایی است که گوش شــما را امتحان میکند ،یک
چیز پخش میکند و مجدد ســئوال میکند که این چه بود ،شما
باید پاسخ بدهید .خیلی قشنگ است.

*اگر موافقیــد در باره مبحث آمــوزش صحبت کنیم.
میدانید در ایران شیوه آموزشی حضوری هنوز دچار مشکل
اســت و االن به آموزش مجازی رســیدهایم ،حتی در خانه
موســیقی از سوی وزارت ارشاد آزمونهایی برای صالحیت
تدریس برگزار میکنیم که فقط مدرسان با صالحیت بتوانند
در آموزشگاهها تدریس کنند.
اما نکته خیلی جالبی که اشاره کردید این است که باید
برایآموزش مجازی هم روش تدریسی در نظر گرفته شود،
در این رابطه صحبت کنید کــه این روش تدریس االن در
کجای دنیا اتفاق افتاده و در ایران فارغ از تکنولوژی؛ برای
موسیقی ایرانی هم میشود چنین روشهای تدریسی را در
نظر گرفت .آیا این شیوهها منطبق بر ساز ایرانی میشود یا
فقط برای ساز غربی نوشته شده است؟

*درواقع تمام این کتابها و روشهای تدریس ،کتاب
زندهیاد خالقی و  ...که چند دهه پیش نوشته شده است باید
به روز بشود؟

حتم ًا میشــود! موسیقی ایرانی منهای ساز و روش کاریاش
بســیار بسیار شبیه موسیقی جز اســت .به قول خودمان میگوییم
ســینه به سینه ،آن چیزی که به صورتِ مدون نتنویسی شده که
فارغ از اینکه این کار را ژان دورینگ یا مرحوم موســی معروفی
حس الزم
یا هر فرد دیگری انجام داده اســت ،همه میدانیم که ِ
درون آن نیست.
پس او ًال ما در موســیقی ایرانی ردیف و یکسری ملودیهایی
داریم کــه هنرجو باید آنها را یاد بگیرد و بــر مبنای الحانی که
میشنود ذهنیت شور ،ماهور و ...را پیدا کند .اینکه لهجه چیست؟،
کجا میایســتد؟ و کجا حرکت میکند؟ و از روی آن کار را پیش
ببرد ،درست مانند موسیقی جز است .مضاف برای بداههنوازی که
مبنای موسیقی ایرانی است.
بنابراین میتوانیم نگاهی کنیم که در روششــان چطور کار
میکنند .او ًال ما االن در روش مجازی با کســانی طرف هســتیم
که پای کامپیوتر یاد میگیرند ،یعنی هوششــان با کسانی که با
کامپیوتر ســروکار نداشــتند خیلی متفاوت است و اکثراً هم جوان
هســتند .یکی از مســائلی که اصو ًال من با آن در ایران سر و کار
دارم این است که زمانی که من موسیقی یاد میگرفتم با پسربچه
 10 ،9ســالهای که االن آموزش میبینــد خیلی فرق دارد .در آن
زمان ما در آخــر طوقه میانداختیم و دنبــال آن میدویدیم ولی
اینها پای پنتیوم بزرگ شــدهاند .خیلی فرق دارد؛ خاطرتان باشد
هوش و ســرعت این بچهها با ما خیلی متفاوت است و نمیتوانیم
او را نگه داریم ،چون حوصلهاش ســر میرود و از هر چیزی موجز
را میخواهد ،بنابراین روشها باید موجز بشــود .آنطرفیها بیشتر
کار گذاشتند.
در یوتیوب -که در مملکت ما بســته اســت -دانشگاهی
وجــود دارد ،اتفاق ًا خیلیها هم زحمت کشــیدند و میتوانید در
آپارات هم آن را ببینید .بعضیها خوب اســت و بعضی نه ،آدم
بایــد پژوهش کند ،مث ً
ال یکی گیتار یا ســهتار را آنالین یا حتی
آفالین درس میدهد .من نگاه میکنم که چه چیزی میگوید،
آیــا مو به مو کتاب هنرســتان را درس میدهد یا یک خالقیت
نوین را انتقال میدهد .چیدمان برای آدمی که امروز میخواهد
او را درس بدهد متفاوت اســت و ایــن دو موضوع خیلی فرق
شماره  - 42تابستان 1400

کام ً
ال درست است .البته ارزش آن سر جای خودش است ،اما
باید شالودههایش در بیاید و برای این کار استفاده شود.

*یک مقــدار گارد داریم ،ما فکر میکنیــم اگر به آن
ترکیب دست بزنیم به مقدسات توهین کردهایم.

این فکر اشــتباهی است .سالیان ســال است که این داستان
بوده از ســال  75تا امروز که  25ســال از آن میگــذرد و ما در
این مدت آویژه را داشــتیم همیشه سر این موضوع مسئله داشتیم.
اساتیدی که همه روی سر من جا دارند ،اما ایرادهایی گرفتهاند که
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برای من عجیب است.
به عنوان مثال در ســازهای ایرانی کاتگوک ببندیم اما دلیل
نمیشود که پردههای فلزی را استفاده نکنیم .آن سر جای خودش،
مــا نمیگوییــم آن را تعطیل کنیم .هر دو هســت مث ً
ال روی تار
اســتفاده از گوشــیهایی که کوک در نمیکند استفاده نمیکنند،
سالیان سال است که این موضوعات هست...
من یک ســوال از زنده یاد اســتاد شــجریان در نمایشــگاه
سازهایشان در سال  88در خانه هنرمندان کردم که یک مقدار هم
از من تعجب کردند .گفتم استاد شما در بعضی از سازهایی که رویه
چوب داشتند را از پوست استفاده کردید و من همیشه در کارهایی
که میخواســتم بکنم از این پوست ضربه خوردم .مث ً
ال ما در رشت
اجرا داشــتیم و تار کوک نمیشده ،هر کاری میکردیم این اتفاق
نمیافتاد و باید یک بخاری برقی یا چراغ مطالعه میگذاشــتیم تا
کوک شود .به نظرم این درست نیست.
البته روی دف یکســری کارها انجام شــده ،پژمان حدادی
پوســتهای جدید را ســفارش داد که صدای بســیار خوبی دارد.

*پس بد نیســت که آموزش بر روش آنالین هم مبتنی
شود.

هرچــه گارد بگیریم بدتر میشــود ،کرونا هــم برود -که
مشــخص نیســت چه زمانی این اتفاق بیفتد -دیگر فنر در رفته
اســت ،هنرجویی که اصــ ً
ا آنالین را باور نداشــت ،وقتی به او
میگویم دو جلســه حضوری بیا من کار دارم تا روی دستهایت
کار کنــم ،میگوید من این همــه راه از اکباتان بکوبم و تا آنجا
بیایــم؟ البته من ایــن موضوع را پیش از کرونــا هم پیشبینی
میکــردم ،زیرا معتقد بودم که تهران باالخره از ترافیک میترکد
و کســی به جایی نمیرســد .از قبل روی سیســتم آنالین فکر
میکردم .البته در نظر داشــته باشید که سیستم اسکایپ از ابتدا
برای آموزش موسیقی بوده اســت و ابتدا هم دانشگاه برکلی در
آمریکا این شــیوه را شــروع کرد .همهچیز باید در سر جای خود
استفاده شود.
*اما نمیشود منکر فعالیتهای حضوری هم شد .چون
من تصور میکنم به خصــوص هنرجویی که در ابتدای راه
اســت برای دیدن حتی دست و پنجه اســتاد باید کالس
حضوری هم داشته باشد.

زمان تغییر کرده و به عقب
برنمیگردد ،مانند بازی
کامپیوتری تمام شد و به مرحله
بعد رفتیم ،دیگر به مرحله قبلی
برنمیگردیم .ما هنوز دنبال
نوستالژی قبل هستیم ،دیگر نه
کنسرت ،کنسرت خواهد شد و
نه سینما ،سینما

من هیچوقت منکر این موضوع نشدم.

*درواقع هر دو شــیوه آموزشــی در کنار هم معنا پیدا
میکنند.

بله همینطور است.

امــا آیا نمیتوانیم روی این ســاز به جای «بره تو دلی» پوســت
دیگری ســفارش بدهیم .بد نیســت امتحان کنیم ،شاید حتم ًا آن
صدا را ندهد ،اما تا ِر ما جزو بانجوها محســوب میشود ،سازهایی
که زخمه پوســتی هســتند ،خب امتحان کنیم .چرا کسی این را
امتحان نمیکند .این همیشه دغدغه من بوده است ،بله بره تو دلی
هم داریــم و این را هم داریم .حتی یک صدای دیگر میدهد ،اما
چه اشکالی دارد.

برد.

*پس نمیشود صرفاً همه آموزش را به سمت مجازی

شــاید مجبور بشــوید این کار را بکنید .ممکن است از اینجا
به هنرجویی از ترکیه آموزش بدهید .یک هنرجوی ترک از ترکیه
میخواهد از شما ســهتار ایرانی یاد بگیرد ،چه باید کرد؟ خب باید
روش تدریس منطبق شــود که نیازی به آموزش حضوری نداشته
باشــد .حتی اگر قرار است شما را ببیند باید فیلم بگیرید و برای او
بفرستید .باید باالخره یک راهی پیدا کرد ،همان فیلمی که خودتان
مثال زدید اســتادان االن میگویند از ایشــان بگیرند .اگر امکان
حضوری باشــد فبهاالمراد خیلی هم خوب اســت .اما ممکن است
یک سال دیگر از من بپرسید فبهاالمراد را هم نگویم .بگویم فقط
مجازی امکانپذیر است.

*همین را در روش آموزش داریم.

بله دقیق ًا .شــیوههای استاد خالقی و دیگران سر جای خودش
است و مسلم ًا از آن استفاده میشود .مگر در روشهای تکنولوژی
در ریاضیات و ...از شیوههای قدیم استفاده نمیشود؟ مسلم ًا از همه
شیوهها استفاده میشود.

*در مورد اجراها و یکسری کارهایی که نتوانستید قبل
از کرونا انجام بدهید و همهچیز متوقف شــد .دیدگاه شما
نســبت به فعالیتهای اندک جامعه موســیقی و یک مقدار
جامعتر نسبت به کلیت جامعه موسیقی ،آسیبهایی که در
دوران کرونا دیدند و وضعیت اقتصادیشان بفرمایید.

*شرایط کنونی با پیشین از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛
قدیم استادها میگفتند که آموزشها را ضبط نکنید ،اما االن
میگویند ضبط کنید تا متوجه بشوید من چه میگویم.

نمیتوان منکر این شد که همه اهالی موسیقی و هنر ضرر

بله و استادانی که اجازه ضبط میدهند ،که باقی میمانند .این
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بســیار زیــادی از دوران کرونا دیدند .من بــه خاطر حرفی که
میزنم اول صف میایستم ،زیرا خودم را به عنوان یک هنرمند
ایرانی مقدار زیادی تنبل میدانــم .وقتی خودم را با هنرمندان
خارجی مقایسه میکنم ،میبینم که خیلی تنبل هستم .الحمدهلل
همه اینها روی مجازی برمیگردد .اینســتاگرامی که میتوانید
در آن خیلیهــا را ببینید .بیشــتر از خالهخامباجیبازیای که ما
میکنیــم میتوانید علم پیدا کنید ،دنبال کنیــد و ببینید .وقتی
موزیسینها و آرتیستهای هندی را میبینم ،تازه میفهمم که
من کجــا و آنها کجا .وقتی طرف آنالین روی اینســتاگرامش
یک ســاعت برای کسانی که دوســتش دارند ساز میزند .یک
ســاعت قبل اعالم میکند که ســاعتی بعد میخواهم برایتان
ســیتار بزنم و میزنــد .ما چرا ایــن کار را نمیکنیم ،البته این
کار در ایــران انجام میشــود منتها در  80میلیــون نفر  3نفر
این کار را میکنند .داســتان به همان چیزی برمیگردد که در
آموزش راجع به آن صحبــت میکردیم .زمان تغییر کرده و به
عقب برنمیگردد ،مانند بازی کامپیوتری تمام شــد و به مرحله
بعــد رفتیم ،دیگر به مرحله قبلــی برنمیگردیم .ما هنوز دنبال
نوســتالژی قبل هســتیم ،دیگر نه کنسرت ،کنسرت خواهد شد
و نه سینما ،سینما.
دیگر من در ســالن سینما نمینشــینم که بغل دستم کسی
بنشیند و تخمه بشکند ،این اتفاق دیگر نخواهد افتاد ،در کنسرتها
هم نمیافتد .هر کنسرتی هم از پاپ ،سنتی و کالسیک هم بخواهد
باشــد ،اگر به سالن بروید و یکی کنار دستتان باشد احساس خوبی
ندارید ،این عادت و ترس نهادینه شده و تا بخواهد برود یک مقدار
کار دارد ،البتــه اگر زمانی رخ دهد کــه بیرون برود و ما نمیدانیم
آن چه زمانی است.
بنابراین زمانه تغییر کرده و اجرای شما هم تغییر خواهد کرد،
حال آنالین یا غیر آنالین در پارک ،خیابان و سالن به صورت پس
از کرونــا خواهد بود ،چون تاریخ متأســفانه به قبل و بعد از کرونا
تقسیم شده است.

بحــث کپیرایت و پول در آوردن از آن بشــویم .در خارج از ایران
هم موزیکبیزنس مبحثی است که باید راجع به آن مطالعه کرد تا
متوجه شویم که چه باید کرد.
*یعنــی در پلتفورمهای خاص برای هــر بازدید پول
پرداخت شود؟

بله همینطور است .هر بازدیدی که انجام میشود به فراخور
همان پول دریافت میشود .اینکه هر پلتفورمی چقدر بازدید دارد
مسئلهای جداست ،اما از لحاظ مالی یک حساب و یک کتاب وجود
دارد .مــن اعتقاداتی دارم که بعضیها با من مخالفت میکنند ،اما
من حرفم را میزنم .ما  6سال پیش فروشگاه اینترنتی میخندیدیم
که چه کسی از آنها خرید میکند .االن یخچال و ماشین را هم از
فروشگاه اینترنتی تهیه میکنید و خرید سوپرمارکتی هم میکنید.
پس کار تمام شــده اســت ،البته ســنتهایمان را داریم و پایمان
را هم جلوی بزرگتر دراز نمیکنیم ،روی ُمخده مینشــینیم ،اما
فروشــگاه و تاکســی اینترنتی را هم داریم .مجبور شدیم به این

زمانه تغییر کرده و اجرای شما
هم تغییر خواهد کرد ،حال
آنالین یا غیر آنالین در پارک،
خیابان و سالن به صورت پس
از کرونا خواهد بود ،چون تاریخ
متأسفانه به قبل و بعد از کرونا
تقسیم شده است
ســمت برویم ،بله باید دیدگاهمان را تغییــر بدهیم نگرش باید به
سمت درست برود.
نباید گارد گرفت و از همان نیرویی که هست استفاده کرد .به
نظرم بخش موزیک ما ضعیف است .ضعیف نگه داشته شده است،
اینجا (خانه موسیقی) ،آدمهایی هستند که تالششان بر این بوده
که همین  4مورد موجود را نگاه دارند .این واقعیت است ،ما از چه
چیــز و از چه فرهنگی دفاع میکنیم؟ مــا بخش بزرگ فرهنگی
رقصمان را از دســت دادهایم .ما یک جشنواره رقص ایل و تباری
نداریم .این بخش را از دست دادهایم.

*بحث مالی هم خیلی مهم اســت ،چون گروه شما که
کنســرتی میگذاشــت من که عالقهمند بودم با  5 ،4نفر
بلیت میخریدیم که در فالن ســالن اجرای شما را ببینیم،
اما اگر آنالین اجرا کنیــد نهتنها پولی نمیگیرید ،بلکه باید
هزینههای اینترنت را هم خودتان بدهید.

ما اینجا به نقطهای میرســیم که ســالیان سال است همه
دوســتان و پیشکســوتان ما دنبال آن بودند ،اما دغدغهشان نبود،
اما ما که نســلمان جلوتر بود بیشتر به آن میپردازیم .ما به بحث
کپیرایت و قانون مولف و مصنف میرســیم ،اگر این بود و از ابتدا
بــهآن توجه میکردیم که وقتی رادیــو ـ تلویزیون اثر یک نفر را
پخش میکند مقداری پول در نظر بگیرد و حداقل آرتیست کار را
اعالم کند ،امروز رادیو ـ تلویزیون دیگر مخاطب ندارد.
باال و پاییــن برویم این اتفاق رخ داده و مخاطبی برای رادیو
ـ تلویزیون وجود ندارد .حتی ســریالها هم در ســیدی ،فیلیمو،
آوا و نماوا و ...پخش میشــود .پس آن زمان تمام شد و باید وارد
شماره  - 42تابستان 1400

*صحبت پایانی اینکه آینده را چطور میبینید؟

من هیــچ ایدهای برای آینــده ندارم .واقعــ ًا نمیتوانم هیچ
پیشبینیای داشــته باشــم .اما اصو ًال آدم منفیگرایی نیســتم و
مشکلی با چیزی ندارم .به نظرم همهچیز قابل حل است و میتواند
خیلی دوستانهتر و بهتر باشد .اما نمیدانم چرا این اتفاق نمیافتد،
ظاهراً نمیخواهند که اینطور شود .امیدوارم روزهای خیلی بهتری
داشته باشیم ،شــاید نوبت ما هم بشود و امیدوارم نوبت ما و همه
موزیسینهای زحمتکش ایران بشود.
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حمیدرضا نوربخش:

حاکمیت رویکرد مشخص و ثابتی با موسیقی ندارد
حمیدرضــا نوربخش (مدیرعامل خانه موســیقی ایران)
شامگاه جمعه بیست و دوم مرداد ماه مهمان برنامه «پرانتز
باز» رادیو نمایش بود و مطالبات و توصیههای خود به وزیر
جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را بیان کرد.
علیرضا بهرامی مجری برنامــه در ابتدای مصاحبه گفت:
از آنجایی که وزیر پیشــنهادی دولت محترم به مجلس
شــورای اســامی برای اخذ رای اعتماد و تکیه زدن به

کسوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه را میشنوند
میخواهیم که این تریبون در دست صنوف مختلف باشد تا
عالوه بر دغدغههایشان توصیههای خود به مدیر جدید را
مطرح کنند .در دوران کرونا شوکهای بسیاری به موسیقی
وارد شد که تا مدتی میشود آن را غافلگیری فرض کرد
و پس از مدتی قطعا شرایط ثبات یافته و باید چاره جویی
کرد و استراتژی و مدیریت جدید داشت.

آن را ارائه داد و قابلیت عرضه را دارد ،نیســت و ما میدانیم که اجرای
موســیقی به شکل مجازی آن کاربرد و کارکرد را ندارد و طبیعتا در این
بخش خیلی توفیقی نداشته و فکر نمیکنم چشم انداز آینده هم به سمتی
برود که بتواند توفیق داشته باشد .به این دلیل که اجرای موسیقی با یک
شاخصهها و در یک حال و هوای خاصی معنا پیدا میکند.
وی افــزود :تولید هم به جهت مشــکالت زیــاد تابع همین
شــرایط بودهاست .ما میدانیم که اساسا تولید و عرضهی موسیقی
سالهاســت که مشــکالت زیادی دارد .به این دلیل که مسالهی
عرضهی موسیقی و شــاخصههایی که باید باشد و پازلهایی که
باید وجود داشــته باشد تا عرضه و تولید موسیقی بتواند مقرون به
صرفه باشد همیشه مورد تعرض بودهاست.
*آموزش موســیقی در دوران کرونا مشکالت عدیدهای
داشته است

نوربخش در ادامه گفت :نف ِع انتشار کار در فضای مجازی هرگز
به تولید کنندگان نمیرسیده به این خاطر که ما اوضاع اسف باری را
از نظر کپی رایت و ساماندهی قانونی عرض ه موسیقی داریم .بنابراین
یک بخش مختصــری از هنرمندان در آموزش فعالیت میکنند که
در حال حاضر به هیچ عنوان پاســخگوی معیشتشان نیست .اکثر
هنرمندان موسیقی ما به آموزش روی آوردند به این جهت که در آن
دو بخش توفیق زیادی ندارند و مشــکالت عدیدهای را جلوی پای
خودشــان دارند .آموزش را هم ما میدانیم که در یک ســال و نیم
گذشــته چه مشکالتی داشته ،پروتکلهای مختلف ،ممنوعیتهای
مختلف کرونایی و غیره که افت محسوســی را در این زمینه شاهد
بودیم و خیلی از فضاهای آموزشــی تعطیل شــدند به جهت اینکه
پاسخگوی هزینههایشان نبودند و این وضعیت اسفباری است.

*وضعیت موسیقی در شرایط بحران قرار دارد

حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی ایران) در این برنامه
ضمن آرزوی توفیق برای وزیر پیشــنهادی فرهنگ و ارشــاد گفت:
همانطور که خودتان اشــاره کردید به هر حال وضعیت موسیقی در
حال حاضر شرایط بحرانیای دارد یعنی از وضعیت خاص عبور کردیم
و االن در شرایط بحران هستیم .من دربارهی جامعهای صحبت میکنم
که حدود هفده هزار نفر موسیقیدان شناسنامه دار و فعال در عرصهی
موسیقی دارد که نامشــان در سامانههای وزارت ارشاد هم ثبت شده
است و از طریق صندوق اعتباری هنر ثبت و ضبط و مشخص شدهاند.
ن افراد
بنابراین طبیعتا ممکن است که تعداد از این هم بیشتر باشد .ای 
در انواع و گونههای مختلف که موسیقی سنتی ،موسیقی کالسیک،
موسیقی نواحی و موسیقی پاپ را شامل میشود و یا رشتههای مختلف
فعالیت میکنند و معیشت آنها درگیر موسیقی است و میدانید که در
یک سال و نیم گذشته بحرانی ترین شرایط را گذراندهاند.

*وضعیت معیشت هنرمندان اسف بار است

وی افــزود :بیــش از نیمــی از این جمعیتی که گفته شــد در
شهرستانها هســتند .ما االن اصلیترین مسالهای را که پیش روی
خودمان داریم مسالهی معیشــت هنرمندان موسیقی است که قبال
هم خیلی جالب نبود ولی االن واقعا وضعیت اســفباری است .شاید
باورکردنی نباشــد که مراجعات ما از سوی هنرمندان کشور برای چه
نیازهایی است که گفتنی نیست .در قدم اول فکر میکنم که برای این

*بخش تولید و اجرای موسیقی تقریبا تعطیل شده است

مدیرعامل خان ه موســیقی ادامه داد :بخش تولیــد و اجرا تقریبا
تعطیل است؛ به این دلیل که اجرای موسیقی بر خالف بخش دیگری
از شاخههای هنر مثل سینما که بر روی پلتفرمهای مختلفی میتوان
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مساله باید چاره اندیشی شود .به هر صورت این شرایط پیش روی ما
هست و باید برای آن چاره اندیشی سریع شود که بتوانیم در درجهی
اول به یک شرایط امیدوار کننده برسیم و بعد به مسائل دیگر بپردازیم.
مدیر عامل خانه موســیقی گفت :به هر صورت فکر میکنم که
حضور صنوف مخصوصا در این شرایط دیگر ضرورتش بر همگان آشکار
است و همهی دولتمردان میدانند که حضور صنوف چقدر در این شرایط
مقوم بود و چقدر توانست به عنوان یک پل ارتباطی بین جامعهی هنری
و دولت زبان مصاحبه ایجاد کند و آرامشبخش باشد .من فکر میکنم
که تقویت صنوف در گونههای مختلف ضرورت بسیار انکارناپذیری در
شرایط حاضر دارد و این شرایطی که در چند سال اخیر ایجاد شد و حضور
صنوف در صندوق اعتباری هنر توانست خیلی از مشکالت را حل کند.
نوربخش در ادامه گفت :من فکر میکنم که این روند باید ادامه پیدا
کند و تقویت شود .ما االن جایی را به عنوان صندوق اعتباری هنر داریم
که در وزارت ارشاد است و خدمترسانی به هنرمندان و مسائل صنفی و
معیشتی و خدمات مختلف از این طریق دارد انجام میشود .سامانهی هنر
کارتی که طراحی شد و کار بسیار خوب و ارزشمندی بود و فکر میکنم
که اینها اگر تقویت شود ما میتوانیم که به یک شرایط حداقلی برسیم
که بتواند یک مقدار امیدواری برای ادامهی حیات هنر موسیقی و جامعهی
هنری موسیقی ایجاد کند .این مسائلی است که متاسفانه حداقلی هم
هســت .من فکر میکنم اول باید به یک آرامشی برسیم و یک امیدی
ایجاد شود تا به مسائل دیگر برسیم .این موارد مسائل اولیهای بود که به
نظرم رسید که وزیر محترم بایستی در قدم اول به آن توجه کنند و این
بخشها را تقویت کنند تا انشاءاهلل به مسائل دیگر برسیم که در آینده
بتوانیم گفتگو کنیم و آنها را هم مطرح کنیم.
بهرامی در ادامه در پرسشی از مدیرعامل خانهی موسیقی گفت
که در دورههای مدیریت گذشــته چه در کســوت وزارت و چه در
کســوت معاونت هنری بعضا ما با مدیرانــی مواجه بودیم که برای
داشتن یک حاشــیهی امنیت یا عافیت به هر دلیلی به موسیقی در
حوزهی مدیریتشــان بی محلی و کــم توجهی میکردند .موافقید
از آقای اســماعیلی بخواهیم که در مورد موسیقی چنین استراتژی
را اتخــاذ نکنند؟ و مدیرعامل خانه موســیقی پاســخ داد :این جزو
خواستههای اولیهی ما از همهی مدیران بوده و متاسفانه هیچکدام
به آن توجه نکردهاند .من همیشــه گفتهام که حاکمیت هیچ زمانی
رویکرد مشخص و ثابتی را با موسیقی نداشتهاست.
وی افزود:موسیقی همیشــه از این نوع نگاه لطمه دیده برای
اینکه تکلیفش مشخص نبودهاست .باالخره آیا موسیقی باید باشد؟
آیا هنرمندان موسیقی دارای یک هویت پذیرفته شدهای در حاکمیت
هستند یا خیر؟ این مسالهی مهم و اولیهای است .در اینجا یک نگاه
ملوکالطوایفی در بخشهای مختلف کشور همیشه حاکم بودهاست.
یک موسیقی در تهران مجاز بوده و در اصفهان غیر مجاز بوده و یا در
شهر دیگری به این شکل .یک کنسرت در تهران قابلیت اجرا داشته
و در یک شهر دیگر قابلیت اجرا نداشتهاست .یک بخشی از موسیقی
ما بانوان هســتند که دارند در هنرستانهای موسیقی ،دانشگاهها و
آموزشگاههای آزاد موسیقی تحصیل میکنند .برای مثال یک خانم
آهنگســاز یا نوازنده وقتی دارد در یک رشته تحصیل میکند یعنی
میتواند فعالیت کند و ما میبینیم که در بخشی از این کشور همان
شماره  - 42تابستان 1400

خانم که تحصیل این رشــته را داشته نمیتواند فعالیت کند یا اجازه
ندارد که روی صحنه برود.
*باید به نگاه چندگانه به موسیقی پایان داد

نوربخش گفت :اینها مســائلی اســت که بــه نظر من مدیر
فرهنــگ دولت باید به آن توجه کند و بــه این نگاه چندگانه پایان
دهد .آیا واقعا موســیقی را پذیرفتهاند؟ آیا فعالیت موسیقی پذیرفته
شدهاســت یا پذیرفته شده نیست؟ اگر نیست که همه جا را تعطیل
کنند ،مثل مشــاغلی که پذیرفته شده نیست و کسی حق ندارد که
در آنها فعالیت کند .اگر هســت که به آن توجه کنند .همینطور که
گفتید در دورههای مختلف به همین شــکل بوده و به درستی اشاره
کردید .هم وزرا و هم معاونین واقعا به موســیقی جفا کردهاند ،یعنی
همین نگاه عافیت طلبانه و محافظه کارانهشان بسیار لطمه زدهاست.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :انتظار ما از دولت جناب آقای
رئیســی به عنوان کسی که شعارش عدالت بوده و با قاطعیتی که در
ایشان سراغ داریم این است که این مساله را حل کنند .وزیر فرهنگ
موسیقی همیشه از این نوع نگاه
لطمه دیده برای اینکه تکلیفش
مشخص نبودهاست .باالخره آیا
موسیقی باید باشد؟ آیا هنرمندان
موسیقی دارای یک هویت پذیرفته
شدهای در حاکمیت هستند یا خیر؟
این مسالهی مهم و اولیهای است
و ارشــاد باید برای یک بار این مساله را حل کند .ما یک نگاه تعریف
شدهای داشته باشیم و مسالهی مجوز تابع نگاههای مختلف مدیریتی
نباشد و ســاز و کار مشخصی داشته باشــد و در تولید و اجرا هم به
مسالهی حقوق مولف در موسیقی توجه کنند .تولید موسیقی و چرخهی
اقتصادی موسیقی دچار مشکل اساسی است .در حال حاضر ما خیل
عظیم هنرمندان جوان با اســتعداد تحصیل کرده را داریم که اینها
هیچ مجالی برای فعالیت ندارند و هر ســال چند صد هنر آموختهی
موسیقی دارد به این بدنه اضافه میشود؛ چه در مراکز آکادمیک و چه
در آموزشگاههای آزاد .برای شغل و فعالیت اینها چه فکری شده است.
*ساز و کار کپی رایت سامانمند شود

وی در پایان افزود :اگر ســاز و کار کپی رایت ســامانمند شود
دغدغهی هنرمند از بین مــیرود و چرخهی اقتصادی به راه میافتد
و این فعالیتها میتواند گسترش پیدا کند .در بخشهای آموزش هم
به همین شکل است .من فکر میکنم که تمرکز یک نگاه مشخص
جزو ضرورتهای اولیه است که این مساله را حل کنند و یک قاعدهی
مشخص که در همهی کشور ساری و جاری باشد ،برقرار کنند .اینها
جزو ضرورتهای اولیه اســت که فکر میکنم همهی مسائل دیگر
تابعی از همین خواهد بود و میتواند یک سامانی را ایجاد کند.
13

www.iranhmusic.ir

هب بهاهن تعیین روز موسیقی

تع
ی
س
ی
ق
ی
روز مو ی ن شد

پس از تقریبا دو دهه باالخره روز موسیقی در تقویم ملی
ایران مشــخص شد و با تصویب شورای فرهنگ عمومی
روز  6بهمن همزمان با ســالروز وفات موســیقیدان و
خوشنویس ایرانــی« ،صفیالدین ارموی» به عنوان روز
«آواهــا و نواهای ایران» یا به عبــارت حرمت دارش روز
موسیقی شناخته شد.
در دو دهه گذشته تالش هایی برای ثبت این روز در تقویم
از سوی خانه موسیقی صورت گرفت و حتی در مقطعی با
روز موسیقی در سالروز تولد فارابی موافقت شد اما متاسفانه
در شورای عالی فرهنگ رد شد ولی در طول سالیان متمادی
 ،رایزنیها در این خصوص ادامه داشت و در سال گذشته
نیز پس از درگذشــت اســتاد محمدرضا شجریان و در
مراسم با شکوه تشــییع پیکر ایشان در مجموعه توس
در مشــهد موضوع تعیین روز موسیقی مجددا مطرح و از
سوی بسیاری ازاهل نظر درخواست شد تا روز تولد استاد
شجریان به عنوان روز موسیقی اعالم شود.
انبوه درخواســتها و مطالبات مردمی که از طرق مختلف
به خانه میرسید هیئت مدیره را برآن داشت که روز تولد

صفیالدین عبدالمؤمن بن ابیالمفاخر یوسف بن فاخر اُر َموی (۶۱۳
ه.ق  ۱۸ -صفر  ۶۹۳ه.ق) موسیقیدان ،خوشنویس و ادیب بود.
صفیالدین حدودا در  ۶۱۳هجری قمری در ارومیه به دنیا آمد.
از وضعیت خانوادگی او اطالعات دقیقی در دســترس نیست ؛ برخی
مورخان نام پدرش را یوسف نوشته اند .سال تولد ارموی نیز در منابع
گوناگون مورد اختالف است اما از آنجا که ابن فوطی (درگذشته ۷۲۳
ه.ق) در کتاب الحوادث الجامعه سن صفیالدین را در زمان فوت وی
(سال  ۶۹۳ه.ق) حدود هشتاد سال گزارش کردهاست ،سال تولد وی
میبایست بین  ۶۰۸تا  ۶۱۸قمری باشد.
ارموی در کودکی به بغداد مهاجرت کرد و بیشــتر عمرش را در
آنجا گذراند .قسمتی از این دوره در زمان خالفت عباسی بود و قسمت
دیگرش پس از فتح بغداد توسط هالکو و تحت سلطهٔ مغوالن رخ داد.
صفیالدین که در موسیقی و خوشنویسی بسیار توانا بود در هر دو دوره
صاحب جایگاه درباری بود .رابطهٔ وی با خاندان جوینی در موفقیتش
در زمان حکومت مغوالن بر بغداد مؤثر بود ،اما نهایت ًا با تزلزل جایگاه
خاندان جوینی او نیز حمایت خود را از دست داد و در حالی که به خاطر
بدهکاری به زندان افتاده بود درگذشت.
از صفیالدین دو رســالهٔ بســیار مهــم بر جای ماندهاســت:
رســالهٔ األدوار که بســیاری آن را آغازگر مکتب منتظمیه و یکی از
شاخصترین آثار در زمینهٔ تئوری موسیقی ایرانی-اسالمی میدانند ،و
رسالهٔ شرفیه که بالغ بر  ۳۰سال بعد نگاشته شده و علیرغم محتوای
مفصلترش ،کمتر از األدوار مورد توجه بودهاســت .وی همچنین به

استاد شجریان را به عنوان روز موسیقی در تقویم پیشنهاد
دهد و این درخواست طی نامهای رسمی به شورای فرهنگ
عمومی وزارت ارشاد ارسال گردید.
متعاقب رسانهای شــدن درخواست خانه موسیقی برای
تعیین روز اول مهر به عنوان روز موسیقی ،برخی رسانهها
از تهیه نامهای با امضای سی نفراز اهالی موسیقی به وزارت
ارشاد خبردادند که روز تولد فارابی را به عنوان روز موسیقی
درخواست کرده بودند.
پس از پیگیری موضوع مشــخص شد که اکثریت آنها از
موضوع نامه نگاری و درخواســت خانه بی اطالع بودند و
برخی نیزبا رسانهای شدن موضوع ،بالفاصله امضای خود
را پس گرفتند ...به هرحال در باره آن ماجرا به طور مفصل
در سایت خانه اطالع رسانی و موضوع روشن گردید.
با توجه به تعیین روز ششم بهمن به عنوان روز موسیقی
که همزمان با سالروز درگذشت صفی الدین ارموی است
نگاهی گذرا داریم به شرح حال وزندگی این موسیقیدان و
خوشنویس بزرگ ایرانی که در ادامه میخوانید:

تعلیم شاگردانی چند در زمینهٔ خوشنویسی و موسیقی پرداخت و چند
رسالهٔ دیگر نیز نگارش کرد.
دوران زندگی صفیالدین را میتوان به دو بخش پیش و پس از
حمله مغول به ایران تقسیم کرد.
دورهٔ اول مصادف است با خالفت عباسیان .ناصر (حکومت ۵۷۵
تا  ۶۲۲قمری) توانسته بود با کمک خوارزمشاهیان سلطنت سلجوقیان
را براندازد .وی که به دنبال تکرار دورهٔ خالفت عباســی بود ،به علوم
و هنرها توجه نشــان داد و این امر توســط خلیفهٔ بعدی (مستنصر،
حکومت  ۶۲۳تا  ۶۴۰قمری) ادامه یافت .مســتنصر مدرسهای به نام
مستنصریه در بغداد بنیان نهاد و در کتابخانهاش بیش از هشتاد هزار
کتاب گردآورد .مستعصم آخرین خلیفهٔ عباسی بود (حکومت از ۶۴۹
تا  ۶۵۶قمری) و خالفت او با حملهٔ هالکو به بغداد و فتح آن در سال
 ۶۵۶قمری به پایان رسید .صفیالدین از این حمله جان به در برد و به
کمک هنرش توانست که در دربار مغوالن نیز صاحب جایگاه بشود.
در این دوره ،نقش خاندان جوینی و رابطهٔ صفیالدین با این خاندان نیز
حائز اهمیت بود .بهاءالدین جوینی که در دربار مغوالن صاحب منصب
بود توانست پسرش عطاملک جوینی را نیز به سمت دبیری دربار امیر
ارغون وارد کند .بعداً سمت عطاملک به برادرش شمسالدین محمد
جوینی واگذار شد .شمسالدین محمد در زمان حملهٔ هالکو به بغداد
با او همراه بود و بعداً وظیفهٔ تعلیم و تربیت فرزندان خودش (بهاءالدین
محمد درگذشتهٔ حدود  ۶۷۸قمری ،و شرفالدین هارون کشتهشده در
 ۶۸۵قمری) را بر عهدهٔ صفیالدین نهاد.
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صفیالدین دو فرزند پســر بــه نامهــای جاللالدین محمد
وعزالدین علی (درگذشتهٔ  ۷۰۱قمری) داشت که جالل از ادبای عصر
بود و عزالدین مانند پدرش به کتابت اشــتغال داشت در برخی منابع
وهمچنین در دانشنامه اسالم ،از پسر دیگری به نام کمالالدین احمد
نیز نام میبرند که گویا او نیز به کتابت اشتغال داشتهاست..

رسالهٔ شرفیه از بعضی جهات مبسوطتر از األدوار است اما با این حال
کمتر از آن مورد توجه بودهاست.
موســیقی بر جا مانده از صفیالدین به ســه دسته تقسیم
آثار
ِ
میشــوند :صوت ،قــول و نوبه .صوتها (که دو نمونــهٔ از آنها در
پایان رســالهٔ األدوار آمدهاست) قطعههایی کوتاهند .قولها ،قطعات
مفصلتریاند .قطبالدین شیرازی در درة التاج یک نمونه از قولهای
منســوب به صفیالدین را آوردهاست .هر قول شامل چند بخش به
نام «نوبه» میشــود .اجرای نوبه در زمان صفیالدین بسیار طرفدار
داشتهاســت .بنا به یک روایت ،صفیالدین بیش از  ۱۳۰نوبه ساخته
بود که برخی از این نوبهها را بعداً در ماردین و قاهره اجرا شده است.
اگر چه صفیالدین در دورهای میزیست که زبان فارسی در حال
گسترش بود (چنانکه ادبای پیش از او و هم دورهٔ او نظیر امام محمد
غزالی ،مولوی و ســعدی آثار شاخصی به فارسی نگاشته بودند) اما از
آنجا که وی بیشــتر عمرش را در بغداد گذراند آثارش را نیز به زبان
عربی نگاشت اهمیت این آثار و تأثیری که ارموی بر موسیقی داشته
چنان اســت که وی را در کنار فارابی و عبدالقادر مراغهای به عنوان
یکی از سه موسیقیدان بزرگ ایران و عالم اسالم دانستهاند.

فعالیتها و تأثیرات
ارموی از جهات مختلف تأثیرات ماندگاری بر هنر موســیقی و
خوشنویسی ایران گذاشت؛ نخست شاگردانی که در خط و موسیقی
ترتیب کرد و برخی از آنها سرآمد این هنرها شدند ،دوم رسالههای
مهمی که در زمینهٔ موســیقی نوشت ،سوم ســازهایی که با دخل و
تصرف در ســازهای قدیمی ابداع کرد ،چهارم نظریاتی که در زمینهٔ
تئوری موسیقی ابداع کرد یا بر نظرات قدما افزود و دست آخر استفاده
از روشی نظاممند برای ثبت و ضبط موسیقی به شکل مکتوب.
آثار موسیقی
بین نگارش األدوار و رسالهٔ شرفیه حدود  ۳۰سال فاصله است و
شماره  - 42تابستان 1400
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غ
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س
آیا موسیقی اریانی ن ا ت؟!

دکتر کیوان پهلوان

 .۳به هنگام کار
 .۴برای عبادت
 .۵برای تهییج و رزم آزمایی و پهلوانی
موســیقی برای تلطیف احساســات و عواطف گوناگون برای
رسیدن به آرامش انسان به وجود آمده و پیچیده شده است.
در توضیح کوتاهی اشاره میکنم که مذاهب یهودی ،مسیحی
و اسالم هر یک در دورههای تاریخی مشخص ریتم موسیقی مورد
استفاده خود را کند کرده اند تا رقص و بزم را در موسیقی کاربردی
اصطالح فقهای اســامی ،غنا را از موســیقی
مردم بکاهند و به
ِ
بردارند .در موسیقی شهری ردیف دســتگاهی ایرانی نیز بویژه از
دوره صفویه به بعد این موضوع تشــدید شــد و جالب است که به
خاطر همین کند شــدن ریتم و نزدیک نبودن فواصل ریتمیک به
هم ،ملودیهای بســیار پیچیده تر و زیباتر و درخشــان تری در
موسیقی ردیف دستگاهی ایران بوجود آمد و حیرت انگیز ست که
در این چارچوب جایگاه ویژهای در موسیقی جهان دارد.
البته در موســیقی روســتاها و غیر شهری که به آن موسیقی
نواحی میگوییم نتوانســتند این محدودیت ریتمی را اجرا کنند و
همانطور که میشــنویم در موســیقی نواحی آن ریتمی که مردم
در مراســم هایشــان میخواهند اجرا میکنند؛ البته به جز مراسم
عبادی،که در تاریخ بشر قبل از این ادیان توام با رقص بوده ،چیزی
شبیه رقص عبادی صوفیان باورمند به ذکر جلی و سماع.
در مــورد غمگین بودن موســیقی ردیف دســتگاهی آقای
پوالدوند اعتقاد دارد ،موســیقی ایرانی غمگین ســت و آن هم به
خاطر پرده یا نت شــاهدی ست که میخواهند آغاز به نواختن و یا
خواندن کنند میدانند.
در واقع کوک و نت شاهد میتواند صدای حزن از ساز و یا آواز
خواننده بیرون دهد و شما آن شنیداری را حزن انگیز میشنوید.
در باره تاثیر نت شــاهد در غمگین شدن موسیقی از دوست
عزیز و فرهیخته ام دکتر بهروز فخیمی پرســیدم و او چنین پاسخ
داد:
ســام و درود خدمت دکتر پهلوان دوست نازنین و فرهیخته
امیدوارم هرجا هستید حال شما خوب باشد
ممنونم بابت اینکه محبت میکنید نظرخواهی میکنید...
عرضم به حضور گرامی شما
راجع به این مســائل خوب مطالب زیادی گفته میشــود من

من در بخشــی از مقاله « شجریان که بود « در مورد غمگین
بودن موسیقی ایرانی نوشته ام:
از اســتاد شــجریان درمصاحبهای میپرســند چرا موسیقی
ایرانی آنقدر غمگین اســت ؟! الزم به ذکر است که افراد به ظاهر
متخصــص هم در این مورد نظر داده انــد .اول باید گفت ،تحلیل
اینکه موسیقی ایرانی غمگین هست یا نیست خودش بحث مهمی
است؛
ولی ایشان در جواب میگویند:
« موســیقی ما از درون تاریخ ما آمده بیرون و بخاطر این که
غم دارد ،تاریخ ما را بخوانید سراســرش جنگ و کشتار و بدبختی
و فشار و اســتبداد بوده ،سراسرش اســتبداد بوده هنوز هم ما به
دموکراسی نرسیده ایم ،موســیقی ما تابع این شرایط قرار گرفته،
شــما نمی توانید از آن موســیقی بخواهید که در بی خبری باشیم
خوش بگذرانیم و فقط برقصیم ،داریم همه چیز را در موسیقی مان؛
اما زمانش نرســیده که ما از این گونه موسیقی استفاده کنیم ،فعال
با این موســیقی مان دردهای مان را بیان میکنیم ،اینها همش
زاییده اســتبداد و اختناق که هنرها به این شکل بوجود آمده ،ولی
چه بهتر که مبارزهای در پیش نباشد و آشتی باشد همه جا».
ولی این را اســتاد شجریان دقت نمی کند تا همین چند دهه
پیش استبداد در کجای جهان وجود نداشته؟! ما همین چند دهه یا
حداکثر سده ،دنیایی را میبینیم که به اصطالح فضای دموکراسی
در کشــورهای غربی و ســرمایه داری بوجود آمــده؛ ولی با هزار
مشــکل و حتی شــاید با فضاهای ناهمگون .چه بسا شرایطی در
دموکراسی ســرمایه داری وجود دارد که باب میل هنرمندان همه
قشرها نباشد و دقیقا خود همین هم یک نظر هست که میگوید آیا
واقعا تمامی فضایی که در دموکراسی سرمایه داری هست ،همان
دیدگاههایی هست که در ذهن یک هنرمند میگنجد؟
در عین حال باید اشــاره کرد که در کنار شکل گرفتن زبان،
موسیقی هم بوجود آمده و همراه با آن پیچیده تر شده است .مادر
برای به آرامش رســیدن خود و فرزندش الالیی خواند .الالیی و
غریبی خوانی جزو اولین آواز و موسیقی بشری میتواند باشد.
بارها گفته ام ،انســان برای چند منظور مهم لحنها و نغمهها
را برای آرامشش تبیین کرده است:
 .۱به هنگام سوگ و مرگ
 .۲هنگام جشن و شادمانی
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سرفصل را میگویم و عبور میکنم بخاطر این که طوالنی نشود.
از لحاظ کلی نت شــاهد اصال جایگاهی که دارد ارتباطی به
غمگین یا شــاد بودن یک مسئلهای ندارد فقط فواصل بین پردهها
هست که اگر کوچکتر باشــد به اصطالح میگویند حزن انگیزتر
میشــود که باز من هم نســبت به آن اعتقاد خاصی ندارم؛ چون
معتقدم موســیقی ایرانی غم ندارد ،تفکر دارد و اصوال شــما وقتی
که به تفکر فرو میروید یک حالت خلســه مانندی به شما دست
میدهد که خیلیها از عوام آن را به شــکل غم تلقی میکنند در
حالی که موســیقی ایرانی شخصا معتقدم به هیچ وجه غم ندارد و
کامال متفکرانه است
بنابراین این مسئله که ما بگوییم نت شاهد روی این مسئله
تاثیر دارد یا اکثر ممالک شــرق چون نت شاهد دارند این کار را
انجام میدهند این مطلبی کامال اشــتباه است .به خاطر این که
اصال موسیقی عرب عمال شاهد خاصی ندارد و اکثرا ادواری کار
میکنند؛ یعنی موســیقی عرب مثل موســیقی ترکیه که در حال
حاضر ارکسترهایشــان کار میکنند تابع موسیقی ادواری هستند.

شماره  - 42تابستان 1400

موسیقی ادواری موسیقی همان طور که مستحضر هستید من در
کانال مطالبش را قبال گذاشــته ام ،اصال دارای نت شاهد نیست.
در واقع تفاوت اصلی موســیقی نظام ادواری با نظام دســتگاهی
بارزترین خصوصیتش هم همین نت شــاهد و ایست و فرود ست
که آن زمان در دورههای ادواری وجود نداشــت .بنابراین ،هند
و عربها و ایران درســت ست موســیقی نزدیک به هم دارند؛
ولی مســتلزم این نیســتند که همه از نت شاهد تبعیت و پیروی
میکنند.
من این موضوع را بیشتر به این جمعبندی میخواهم اختصاص
بدهم که موســیقی غرب در واقع تابع منطق هست و زیر ساختش
منطقی هســت و موسیقی شرق زیرساخت فلســفی دارد .تابعیت
فلسفی دارد .اصوال فلسفه نسبت به منطق یک مقدار متفکرانه تر
هست و بیشتر ،آن حالت خلسه را ایجاد میکند .چگونگی و چرایی
این مسائل قابل بحث و بررسی است .بنابراین چون موسیقی شرق
بیشتر از فلسفه تبعیت میکند (یک خُ رده) حزن و اندوه بیشتری را
به اصطالح در آن میبینید..
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کاستراتوها و حذف زنان از آواز مذهبی

با قدرت گرفتن کلیســا در قرنهای نخست ظهور مسیحیت،
زنان کمکم از حضور در عرصه موسیقی مذهبی منع شدند .در قرن
ســوم میالدی یک اسقف اعظم به جرم اســتخدام زنان به عنوان
خواننده ،محکوم و برکنار شد .سختگیری کلیسا در طول زمان ادامه
یافت ،در قرن ششم زنان ازحضور در نزدیکی محراب کلیسا و اطراف
گروه ُکر کلیسا منع شدند .خواندن زنان در قرن نهم به صورت رسمی
با فرمان پاپ لئوی چهارم ممنوع اعالم شد.
برای جبران صــدا با رنگ صوتی بــاال در آوازهای مذهبی،
اســتفاده از پسرها پیش از سن بلوغ جایگزین صدای زنان شد .اما
برای آن که با رشد این پسرها جایگاه صدایشان هم تغییر میکرد،
کلیسا چاره دیگری اندیشید.
کاســتراتوها پســرانی بودند که پیش از رسیدن به دوران بلوغ
عقیم میشــدند .تاثیر اولیه عمل بر این افراد این بود که صدای آنها

در حدود نتهای زیر پیش از بلوغ میماند .عمل اخته کردن هیچگاه
قانونی نبود و هر پزشکی حاضر نبود به انجام آن تن بدهد .بنابراین
خانوادهای که تصمیم میگرفت پســر خود را اخته کند باید دالیلی
برای تصادفی کــه این کار را توجیه کند میتراشــید ،اینکه مثال
پسربچه از اسب افتاده بود یا مثال گراز وحشی به او حمله کرده بود.
قرنهای  ١٧و  ١٨اوج درخشــش کاستراتوها بود چرا که به
اپرا راه پیدا کردند .هم زمان با ظهور اپرا در قرن  ١٧پای زنان هم
به موسیقی غیرمذهبی باز شد.
در پایان قرن  ،١٨مخالفتها و انتقادها از اخته کردن پســرها
باال گرفت .همچنین ســلیقهی عمومی موسیقی متحول شد و با
شروع دوران کالسیک در موسیقی ،استفاده از صدای زنان اهمیت
زیادی پیدا کرد .پایان دوران کاســتراتوها به این ترتیب فرا رسید/.
رادیو خیابان

موسیقی،
سرزمینی است که روح من در آن حرکت میکند،
در آنجا همهچیز گلهای زیبا میدهد و هیچ علف هرزهای در آن نمیروید ،اما
کمتر هستند اشخاصی که بفهمند در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.
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میکیستئودوراکیس
آهنگساز برجسته یونانی در  ۹۶سالگی درگذشت
میکیس تئودوراکیس ،از نامدارترین و تاثیرگذارترین
آهنگسازان قرن بیســتم درگذشت .او هنرمندی متعهد و
پیشرو بود که عمری در راه صلح ،عدالت اجتماعی و آزادی
آهنگ ساخت ،نوشت و فعالیت سیاسی کرد .تئودوراکیس
در ایران نامی آشنا است.
میکیــس تئودوراکیس ،آهنگســاز ،سیاســتمدار و
نویســنده به نام یونان در سن  ۹۶سالگی در بیمارستانی
در آتن درگذشــت .او از هنرمندان پیشــرو قرن بیستم به
شــمار میرود که بارها طعم زندان و تبعید را چشید .آنچه
در کارنامه تئودوراکیس برجســه اســت ،سالها مبارزه با
ديکتاتوری است

او را بیشتر با موسیقی فیلمهایی چون زوربای یونانی،
حکومت نظامی و زد میشناسند ،فیلمهایی ساخته كوستا
گاوراس كه موســيقى متن آنها در بين سالهاى  ۱۹۶۷و
 ۱۹۷۴یعنی دوران سیاه حکومت نظامیان در یونان شكل
گرفت ،دورانی که بســيارى از آثار تئوداراكيس ممنوع بود
و خود او به نماد مقاومت و ايستادگى مردم بدل شده بود.
تئودوراكيس آهنگسازى را از نوجوانى شروع كرد و در
سن پانزده سالگى اولين قطعات خودش را ساخت.
اولین قطعاتی که ساخت متعلق به زمانی بود که قوای
آلمان نازی به یونان حملــه میکردند .در این دوره او به
گروه مقاومت کمونیستی یونان پیوست.

برای کســی که موسیقی در جان اوست  ،همه چیز موسیقی اســت  ...هر نوع نوسانی و هر نوع تپش و ضربهای برای او
موسیقی است  ...و او در تاریکی شب که باد سوت میزند و در روشنایی روز که آفتاب میتابد موسیقی را میجوید و میشنود ...

ژان_کریستوف
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در حاشیه گزاف گوییهای یک تاریخ نگار

نویسندگان اهل قلب !

شورای پنجم شــهر تهران را به جرات میتوان به عنوان
بهترین و موثرترین شــورای شــهر تهــران در زمینه اقدامات
فرهنگی برگزید و ازبرنامههای آن دفاع کرد.
در این شــورا محمد جواد حق شــناس مسئولیت ریاست
کمیسیون فرهنگی شــورا را برعهده داشت و الحق و االنصاف
همراهی و همدلی خوبی با جامعه فرهنگی و هنری تهران از خود
نشان داد و آنچه در توان داشت در طبق اخالص وانهاد و گاه با
جسارت و شجاعت فراوان در احقاق حقوق شهروندی و حمایت
از هنرمندان خطر کرد و حتی پایش به دادگاه هم کشیده شد.
در این شورا البته دیگر چهرههای فرهنگی و شناخته شده
نیز حضور داشتند اما شگفتا که این عزیزان کمترین تاثیری از
خود نشــان ندادند و یا اینکه تاثیراتشان به چشم ما نیامده! به
هرحال جناب حق شناس با شناختن حق و حقوق اهالی هنر از
ابتدای مسئولیت پاشنه را ورکشید و چهار سال مستمر و مداوم
ارتباطات گســتردهای با نهادهای فرهنگی و هنرمندان برقرار
کرد و منشا خدمات ارزشمندی شد.
یکی از اقدامات خوب این شورا که با همت و تالش ایشان
ومشــاورتها و پیگیریها و حمایتهــای خانهها و نهادهای
هنری به بار نشســت نامگذاری معابر عمومی به نام هنرمندان
برجسته و بزرگان اهل فرهنگ بود.
البته که در این مسیر ممانعتها و مخالفت هایی هم وجود
داشــت ولی عزم جزم دکتر حق شناس و پیگیریهای مستمر
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خانه موســیقی موجب شد تا اکثریت پیشنهادها و اهداف مزبور
که طی جلسات متعدد و مشاورتهای مداوم مشخص و معین
شده بود به بار بنشیند و موجبات خرسندی و خشنودی اهل هنر
حداقل در این زمینه فراهم گردد.
با تغییر و تحوالتی که در پی اتمام دوره قانونی و انقضای
مدت مســئولیت اعضای شورای پنجم پیش آمد متاسفانه روند
نامگذاریها نیز متوقف شده و هنوز تعدادی از اسامی پیشنهاد
شــده از سوی خانه در تابلو و پالک خیابان یا میدانی در سطح
شهر نیامده است .
اما اخیرا و در کمال تعجب در شبکههای اجتماعی دیده و
شنیده شد که فردی که صبغه تاریخ نگاری حوزه موسیقی دارد
با استناد به نامهای خود را طرف مشورت شورای شهر در زمینه
نامگذاری معرفی کرده و با ادعای پژوهشی خواندن اقدام خود
و به قول معروف با باز کردن نوشــابه برای خویش کلیت این
اقدام فرهنگی را که پروســهای مطول داشته و طی فرآیندی
چند ساله به بار نشسته است ،کال مصادره فرموده اند.
تا اینجای کارباز هم چندان مهم نیست چرا که در سالیان
اخیر متاســفانه با افول اصول اخالقی وتنزل فرهنگ عمومی
که به کمترین و نازل ترین ســطح خودش رسیده است مطالب
کذب و ادعاهای دروغین از سوی افراد مدعی و نیازمند به وفور
دیده و شــنیده میشــود و تاکنون هم هیچگاه خانه موسیقی
درمواردی که به مصــادره فعالیتهای خودش مربوط بوده در
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صدد تکذیب ادعاها برنیامده چرا که به قول معروف آنچه عیان
است چه حاجت به بیان است!
امــا این یک مــورد از موارد عجیب و غریبی اســت که
سکوت در این باره جایز نیست چرا که شخص مذکور عالوه بر
ادعای پرطمطراق خویش با کنایه و تعریض و زدن نعل وارونه
به خانه موســیقی اتهام مصادره موضوع مزبور را وارد کرده و
در مرقومه خویش چنیــن آورده ..." :تا حال در هیچ کجا این
مطلب را عنوان نکردم تا وقتی که دیدم که خانه موسیقی ایران
با خبرپراکنیهای بی استناد،مشغول مصادره و به نام زدن این
کار برای خود است"...
البته که همین دو خط نیازی به شــرح و توضیح اضافهای
ندارد و بر مخاطبان با بهره هوشــی متوسط هم عیان است که
قطعا ادعای گزاف و بی پایه و اساســی اســت ! چرا که حتما
این ســوال پیش میآید که چطوری ممکن است شورای شهر
و بویژه ریاســت کمیســیون فرهنگی آن که فردی خبیر و با
تجربه است ،نهاد معظم و معتبر خانه موسیقی را وا میگذارد و
برای تحقق چنین امر مهمی به فردی ناشناسی متوسل میشود
(الزم به توضیح اســت که در همین ارتبــاط و پس از ادعای
کذایی مشورت و مباشرت شــخص به اصطالح پژوهشگر در
نامگذاریهای معابرتهران ،با آقای حق شــناس تماس گرفتیم
و از صحت و ســقم چنین ادعایی پرســیدیم و ایشــان گفت
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اصال چنین فردی را نه میشناســد و نه از مشاورت وی اطالع
دارد!)..گذشــته از آن مگرسوابق مکاتبات و نامههای مرتبط با
آن در شــورای شهر و خانه موســیقی موجود نیست؟ مگر در
مصاحبهها و سخنرانیهای صحن شورا و دهها و صدها موارد
دیگر از جمله نشستهای تخصصی اعضا و کارشناسان خانه با
کارشناسان فرهنگی شورای شهر که اخبار آنها هم در رسانهها
منتشر شده و نشانگر همکاری و همیاری نزدیک خانه موسیقی
با شــورای شهر و کمیســیون فرهنگی این شورا است  ،برای
اثبات این موضوع کفایت نمی کند؟!
واقعا جای شــگفتی و تامل و البته توام با تاسف است که
شــخصی که خود را پژوهشگر و نویسنده میانگارد و گاهی به
عنوان مرجع در تاریخ نگاری موســیقی به وی استناد میکنند
چنین موضوعی روشــن  ،صریح و مســتند این روزگار را قلب
میکند و از وارونه کردن حقیقت به این روشــنی ابایی نداشته
وپــا را فراتر نهاده و به نهادی موثــر چنین تهمت دروغگویی
وارد میکند!!
در خصــوص دیگر مــوارد از جمله چگونگــی تهیه نامه
و امضــای آقای نظری و نظر ایشــان دربــاره این موضوع و
تماسهای مکرر فرد مذکور که نیازمند چنین رزومهای اســت
و ...قرار شــد روشــن گری شود که متاســفانه به این شماره
فصلنامه نرسید.
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تنبک بهانه بود

به مناسبت انتشار کتاب شاعر تنبک

حمیدرضا عاطفی

کتاب «شاعرتنبک» شامل گزیده اشعار و ترانههای
زنده یاد ناصر فرهنگ فر از ســوی انتشارات گویا
منتشر شد.این کتاب که به کوشش فرزند خلفش

آرش در پیشــگفتار کتاب نوشته« :پس از بیست و چهار سال
از درگذشــت پدر ،این فرصت پدید آمد تا گزیده ی اشــعار ایشان
منتشر شود.
هرچه شعر در دفتر شعر پدر بود را بررسی کردم حتی در کاغذ
هایــی غزلهای نا تمام و ابیاتی از پــدر را یافتم .تصمیم گرفتیم
اشعار در دوبخش جدی و طنز انتشار یابد.
بیشتر اشعار جدی پدر در کتاب موجود است ولی در اشعار طنز
و هزل و برخی اشــعار که پدرم برای دوستان و هنرمندان سروده
بود حذف کردیم».
منظور آرش بیشــتر آن بخش از اشــعار پــدرش بوده که با
انتقــادی طنز گونه و برخی واژههای خاص دوســتان و همکاران
اهل موســیقی اش را نواخته بود و اتفاقا به خاطر همان سرودهها
شهره و عام و خاص شد.
اواسط دهه شصت همزمان که نزد مهدی آذرسینا به نواختن
ویولن مشــغول بودم با توصیه ایشان برای ادامه فراگیری تنبک،
به زنده یاد فرهنگفر معرفی شدم.در آن زمان منزل فرهنگفر واقع
در خیابان خواجه عبداهلل بود و من هفتهای یک بار به منزلشــان
میرفتم ....در یکی دو جلســه ی اول از ســابقه نوازندگی تنبک
پرسید و ســپس به قول خودش با درس هایی خارج از کتابهای
آموزشــی شروع کرد ...در جلسات ســوم و چهارم بود که به قول
معروف یخ ارتباط ما آب شــد و جلســهای که قرار بود نیمساعته
باشد به دو ساعت و گاه بیشتر میرسيد ...او شعر میخواند ،از زمانه
و فشارهای اجتماعی میگفت  ،از خاطراتش و مفارقت دوستانش
میگفت و وقتی مطلع شــد که من به طور جدی خوشنویســی را
دنبال کرده ام هرجلسه خطها و نوشته هایش را پهن و مفصل در
باره خوشنویسی بحث میکرد.
به گمانم آن زمان ناصر در اوج بحرانهای روحی و روانی قرار
داشت و آن بی قراری و بی تابی کامال در رفتار و گفتارش مستتر
بود ....نزدیک به شش ماه هر هفته مهمانش بودم و در این ایام بود
که من دقیقا متوجه متفاوت بودن این هنرمند شدم ...
شاید بخش مهمی از ســروده هایش مربوط به همان دوران
است که اکثرا در این کتاب نیامده است.
در همنوازی با زنده یاد پرویز مشــکاتیان در آلبوم بر آســتان
جانان ابداعی بی نظیر در نواخت ریز ارائه داده بود که آگاهی از آن

آرش فرهنگفــر و با همــکاری علیرضا میرعلینقی
تالیف و تدوین شده در سه بخش جدیات،طنزیات
و هزلیات ارائه گردیده است.

ریز یکی از انگیزهها و کنجکاوی هایم در آن روزها بود و ایشــان
آن قسمت را با حوصله آموزش داد ...
یکــی از ویژگیهــای فرهنگفر اجــرای ریتمهــای زیبای
زورخانــهای بود و آن قطعات را با نشــاط هرچه تمــام تر اجرا و
اشعاری را همزمان با صدای گرمش میخواند و در آن زمان گاهی
از او خواهش میکردم که چند قطعهای در آن ســبک و ســیاق
بنوازد.
ذوق فرهنگفر در موســیقی و ریتم و نوازندگی محصور نبود
او در شــعر و طنازی و نامگذاریهای با مسما بی نظیر بود و گاه
بــا اضافه یا کم کردن یک یا دو حــرف از نام افراد در القای معنا
و مفهومی عمیق از شــخصیت و ویژگیهای رفتاری دوســتان و
اطرافیان و حتی مســئوالن وقت غوغایی بپا میکرد به طوری که
آن نامگذاری هرگز از ذهن و زبان مخاطبان پاک نمیشد ...
در همین کتاب منتشــر شده برخی از اشعار و تکبیتهایی از
این دست آمده است.
"پاسبانی پسر به مرکز داد /ضرب خاتمش در کنار نهاد
بر سر ضرب او نوشته عجب /ضرب فرهنگ به ز ضرب رجب
ذوق سرشــار فرهنگفر از این دو بیتی که با اســتقبال از شعر
سعدی (پادشــاهی پسر به مکتب داد  )...سروده بخوبی پیداست...
پدرش اســتوار شــهربانی بود و او به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی
رفته بود و کنایه به بهمن رجبی(تنبک نواز مدعی) زده است!
در یکی از جلســاتی که رفتم منزل استاد گفت آقای عاطفی
شــعری سرودم ولی یک بیتش را خیلی دوست میدارم و بیتهای
دیگرش هم تراز آن نیست...
به سردروازه ی هستی نوشتیم /غم بی همزبانی کشت مارا...
جلســه ی بعد این بیت را خوشنویسی کردم و در باره ترکیب
آن کلی با هم صحبت کردیم اتفاقا در کتاب شاعر تنبک این بیت
در بخش تک بیتها آمده و مناسبت آن نیز در سوگ غالمحسین
بنان ذکر شده است.
رفته رفته بحــث و فحص ما در زمینه خط بیش از نوازندگی
تنبــک زمان میبرد و اینها همه از عشــق و عالقه وافر فرهنگفر
به خوشنویســی بود او وقتی دید که من در مرحلهای قرار دارم که
مشــغول چلیپا نویسی هســتم اثری در قالب چلیپا تهیه و به من
هدیه داد.
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یکی دیگر از غزلهای زیبای ســروده ی آن ایام با این مطلع
آغاز میشد:
جناب عشــق بلندســت ما کمیم هنوز/در آفتــاب وجودش
چوشبنمیم هنوز...
این شــعر بویژه دو کلمه اول آن یادآور شعری از حافظ است:
جناب عشق را درگه بسی باالتر از عقل است...این مصرع را به خط
استاد عباس اخوین که استادم بود به شادروان ناصر فرهنگفر نشان
دادم و در باره مراتب وجایــگاه باالی خط اخوین با تعصب تمام
گفتم و گفتم و او هم از استادی و بی رقیبی استادش غالمحسین
امیرخانــی گفت و این کری خوانی مــا نیز یکی دیگر از مضامین
شیرین هم صحبتی ما بود ...
در خطه ی خط شور و شری باید و کردی
در بیشه شیران خطری باید و کردی
استاد چو شمشیر قلم داد به دستت
فرمود که شق القمری باید و کردی
آموخته فرهادزتوکوه کنی را
ای خسرو شیرین  ،هنری باید و کردی
.....
شاگردی ارباب هنر کرده هماره
استادی فرهنگفری باید و کردی
این چند بیت از غزلی بود که برای اســتادش ســروده بود و
در بیــت آخرش با هنرنمایی تمام شــاگردی اش نزد امیرخانی را
اعالن میکند...
فرهنگفــر گاه به شــوخی رجز میخواند و در قالب شــعر از
تواناییهای خودش میســرود و شاید ســخنان بهمن رجبی در
تاخــت و تاز به نوازندگان بویژه تنبــک نوازان یکی از انگیزههای
مهم او در سرودن و رجز خوانی هایش بود:
هرچند که بنیان هنر زلزله خیزه
در ضرب مراهست مقامی بتونیزه
سرپنجه ی شیر است مرا در زدن ضرب
هشدار که با من نکنی هیچ ستیزه
گفتند که در ضرب تویی منحصر امروز
گفتم بله این بسته به ذات است و غریزه
می رفت به نام دگران ثبت شود ضرب
صد شکر که دیگر شده فرهنگ فریزه
اساســا اشــعار فرهنگفر دارای پیامی واضح صریح و روشن
است و ســویه ی انتقادی آن که با چاشنی طنز و مطایبه آمیخته
موجب جذابیــت و ماندگاری آن بویژه بین اهل هنر و همکارانش
شده است.
چند ســالی پس از هجرت محمدرضــا لطفی وقتی که اولین
اثرش بعد از سالها منتشر و به دست فرهنگفر میرسد او در وصف
او و اثرش چنین میسراید:
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پس رفتهای ای جناب لفتی
هشدار زما عقب نیفتی
آن شب که به حافظیه از ضرب
انداختی و سخن نگفتی
اکنون که به غرب کردهای گل
بی ناصر دست و پا چلفتی
در محفل انس گفت رندی
با ریش بدان کت و کلفتی
این سان که تو تار مینوازی
بازنده تویی برنده مفتی
فرهنگفر کمتر در وادی سیاست شعر سروده و بیشتر در مقام
یک رند ناظر  ،فعالیت هنرمندان هم عصر خویش را رصد میکرد
و گاه با شــکوه و شــکایت از بی وفایی و سخت گیری روزگار بر
اهل هنر سروده اما بعد از دوم خرداد معروف و پیروزی سید محمد
خاتمی به عنوان رئیس جمهور یک دو بیتی تاریخی ســروده که
نشان از شناخت خوب او از مسائل سیاسی اجتماعی اش داشت!
ناصر فرهنگفــر هنرمندی پاک باخته،صدیق و یاری یکرنگ
و بــا صفا بــود و روحیه لطیف و قلب پــاک و نازکی خیالش در
نامرادیها و نامردیهای روزگار در هم کوبیده و منکوب شــد به
طوری که در میانســالی تاب و قــرار را از او گرفت ...او رفت ولی
نقشــش در تاریخ موسیقی و هنر ایران جاودان خواهد ماند ....از او
یادگاری ارزشمند به جا مانده است!
آن که در ضرب رقیب پدر است
حضرت آرش فرهنگ فر است
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معرفی کتاب
 ۲۲چهارمضراب برای سنتور
به همراه سیدی
از اســتادان آقاحســینقلی،
درویشخــان ،مرتضــی نــیداوود،
غالمحسین بیگجهخانی ،لطفاهلل مجد
و جلیل شهناز
تنظیم برای سنتور و اجرا :مهرنوش
ذوالفقاری ،تمبک :بهنام معصومی
یکــی از ارزشــمندترین کارهای
اســتاد فرامرز پایور تنظیــم قطعاتی از
گنجینهی موسیقی دستگاهی برای ساز سنتور است که نوازندگان
سازهای دیگر (غیر ســنتور) تصنیف کردهاند .بااینکار ،نوازندگان
سنتور هم با گونههای موزون (متریک) موسیقی ایرانی بیشتر آشنا
سازی برآمده از فنون
میشوند و هم ادبیات ساختاری و اصول نغمه ِ
نوازندگی سایر سازهای کششی و مضرابی را میآموزند.
این کتاب گزیدهای از چهارمضرابهای شــاخص ساز تار در
دورهای تقریب ًا هفتادســاله (از اواخر قاجار تا پهلوی دوم) است که
برای سنتور ،اصطالح ًا ،ترجمه یا برگردان شده است.
نشر ماهور

آنا ماگدالنا باخ 20 ،قطعه برای پیانو
کتاب آنا ماگدالنــا باخ 20 ،قطعه
برای پیانو با نگارش توضیحات شهرام
محذوف و ترجمه شبنم محذوف منتشر
شد.
در توضیح این کتاب آمده اســت:
«کتاب آنا ماگدالنا باخ شامل  20قطعه
از آهنگساز و موسیقیدان برجسته یوهان
سباستین باخ است و به منظور آشنایی
هنرجویان و دانشــجویان با تکنیکهای نوازندگ و آهنگسازی در
دوره باروک ،توضیحاتی برای هر قطعه نوشــته شده است.نواختن
قطعات نســبتا ساده از باخ ســبب درک بهتر و عمیق تر از سبک
نوازندگی در دوره بــاروک گردیده و مهارت نحوه کنترل و انتقال
احساسات هنرجو به پیانو را ارتقا میدهد».
نشر موسیقی عارف
معرفی آلبوم
پرسش
آهنگساز :محمدرضا تفضلی
مجموعه ی حاضر شامل چند اثر مجلسی و ُسلو از محمدرضا
تفضلی در بازه ی زمانی ســال های  ۱۳۸۲تا  ۱۳۹۴است .هر کدام
از این آثار نمایانگر بخشــی از گرایش های آهنگسازی مؤلف آنها
به شمار می روند.
نوازندگان :ویلن :پانیذ فریوســفی  .و ُیال :ستاره بهشتی فلوت:
مهــرداد غالمی ،پیانــو :مریم مهربان کالرینت :گلنار شــعاری،
ویلن :امین غفاری ،امین عطایی .و ُیال :دانیال جورابچی .ویلنسل:
محمدحسین غریبی
محمدرضا تفضلــى متولد  /۱۳۵۳ســال  ۱۳۶۷تحصيالت
موســيقى خود را در هنرســتان موسيقى تهران شــروع كرد و در
ســال  ۱۳۷۱از همين هنرســتان فارغ التحصيل شد .سال ۱۳۷۲
در دانشكده ى هنر و معمارى دانشگاه آزاد به تحصيل در رشته ى
موسيقى پرداخت و در ســال  ۱۳۷۸از اين دانشگاه فارغ التحصيل
شد .محســن الهاميان ،مســعود نادرتبار ،حســن رياحى ،مهران
روحانى ،فرهاد فخرالدينى ،مصطفى كمال پورتراب ،شاهين فرهت،
عليرضا مشــايخى و محمد سعيد شريفيان از اساتيد علوم نظرى و
آهنگســازى وى در زمان تحصيل در ايران بودند.در ســال۲۰۰۲
وارد كنسرواتوار دولتى سن پترزبورگ روسيه موسوم به «  ريمسكى
كورســاكف» شــد در ســال  ۲۰۰۷پس از پايان تحصيالتش در
كنسرواتوار موفق به دريافت « ديپلم سرخ» (ديپلم با افتخار) شد و
به ايران مراجعت كرد.
نشر ماهور

تحلیل زیباییشناسی موسیقی دستگاهی ایران
نویسندگان :محمدرضا عزیزی ،پویا سرایی
در کتاب تحلیل زیبایی شناســی
موسیقی دستگاهی ایران سعی شده تا
براساس عقاید و افکار فیلسوفان بزرگ
ایرانی  -اسالمی ساختار زیباییشناسی
حکمت اشــراق و تأثیر آن بر موسیقی
سنتی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار
داده شود
بــه طور کلــی شــناخت تحلیلی
پارامترهای زیبایی شناختی میتواند در درک آثار هنری تاثیرگذار
باشــد که این امر مســتلزم تحلیل آثار بر اساس یک نظریه جامع
فلســفی اســت .از آنجا که در باب تحلیل و طبقه بندی مفاهیم
کلی زیبایی شناسی در موسیقی دستگاهی ایران ،پژوهش جدی و
جامعی تا به امروز به انجام نرســیده است؛ کتاب حاضر را میتوان
آغازگــر تحقیقات مدون و نظریه محور در این حوزه دانســت که
حاصل دغدغه منــدی و پژوهشهای متعــدد مولفان این کتاب
براســاس اندیشههای اصیل فالســفهی بزرگ ایرانی-اسالمی با
تاکید بر آرای شــیخ شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق) در باب
زیبایی بوده و ریشه در فرهنگ کهن ایران زمین دارد.
ناشر نسل روشن
24

فصلنامه خانه موسيقي

www.iranhmusic.ir
بیفاصله
آهنگساز :مجید عسگری  /آواز :وحید تاج
آلبوم «بیفاصله» با آهنگســازی
«مجید عســگری» ،آواز «وحید تاج»
و همراهی صدای «مهســا دامرودی»
منتشر شد .این آلبوم شامل هفت قطعه
در دســتگاههای نوا و همایون است که
در آنها از ســرودههای موالنا ،هوشنگ
ابتهاج و آهنگســاز اثر بهره گرفته شده
است.
در این اثر پویا سرایی (سنتور) ،شهرام غالمی (عود) ،شروین
مهاجر (کمانچه و کمانچه آلتو) ،پاشا هنجنی (نی) ،علیرضا دریایی
(ارکستر زهی و کمانچه) ،حمید قنبری (سازهای کوبهای) و مجید
عسگری (تار ،بمتار و عود) همکاری داشته اند.
این آلبوم شــامل قطعاتی با عنوان رهگــذار ،تکنوازی عود،
سرگشته ،رقص باد ،بی فاصله ،بازگشت و صبح خیزان است.

گفت و گو
حمید متبسم و کاوه محمودیان
ایــن آلبوم شــامل شــش آهنگ
بــیکالم از دونوازی ســهتار و تنبک
اســت .ین دو هنرمند قطعات معروفی
از آهنگســازان و موسیقیدانان ایرانی را
اجرا کردهاند.
حمیــد متبســم درباره ایــن اثر
مینویســد« :گفــت و گــو» خاطرات
شــنیداری من اســت ،جلوهای است از
چگونگی دلباختگیام به موســیقی ایران ،وفاداری است به هنری
که اعتبار و سربلندیام از اوست .قدردانی است از درویش ،وزیری،
صبا ،پایور ،مشــکاتیان ،و اشــارهای است به روند تکاملی ذهنی و
هنریام با اجرای آثار این استادان.
نشر پرده هنر موسیقی

فراخوان چهارمین جشنواره موسیقی امیرجاهد منتشر شد
فراخوان چهارمین جشــنواره سراسری موسیقی امیرجاهد
منتشر شد و متقاضیان تا  30دی ماه سال جاری فرصت دارند با
مطالعه آییننامه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
این جشنواره با همکاری خانه موسیقی ایران و خانه موزه
دکتر معین و اســتاد محمدعلی امیرجاهد در دو شاخه موسیقی
ســنتی (دونوازی -اجرای گروهی – آواز) و موسیقی کالسیک
(دونوازی -اجرای گروهی – آواز) در ردههای سنی الف( 7تا 14
سال) ،ب( 15تا  22سال) ،ج ( 23تا  30سال) برگزار میشود.
پس از بررسی آثار و اعالم نتایج اولیه در بهمن ماه ،1400
اجرای صحنهای پذیرفته شدگان نهایی در حضور هیئت داوران
در اسفند ماه امسال برگزار میشود.
متقاضیان با مطالعه آئین نامه و فراخوان جشنواره در سایت
خانه موســیقی ایران  IRANHMUSIC.IRو سایت خانه موزه
دکتر معین و اســتاد امیرجاهد  MOEENJAHED.IRمیتوانند
نسبت به تکمیل فرم و ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره تا
سی دیماه سال جاری اقدام نمایند.
سومین دوره جشــنواره امیرجاهد باتوجه به شیوع بیماری
کرونــا به تعویق افتاد و در نهایت بــه دو صورت آنالین (ویژه
پذیرفته شــدگان شهرستانی) و حضوری (ویژه پذیرفته شدگان
تهرانی) در تیر ماه ســال جاری برگزار شد .امید است باتوجه به
واکسیناسیون سراســری کرونا ،دوره چهارم جشنواره همچون
دورههای اول و دوم به صورت حضوری برگزار گردد.

شماره  - 42تابستان 1400
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آشنایی با وزن در موسیقی ایرانی
امیر انجیریاسترکی

و یک حرف ساکن باشد.مانندَ :مرا-دِال -تورا (خوانده میشود :تُرا)
«ت ن َْن» را
کمی-عمو -کمک -سبد .موسیقی دانان معادل لفظی َ
5
برای َوتَد َمقرون بکار میبرند.
ّ
َوتَــد َمفروق :کالمی کــه به ترتیب متشــکل از یک حرف
متحرک باشد .مانند :خسته
متحرک ،یک حرف ساکن و یک حرف
ّ
ّ
(خوانده میشود :خَ ْس ِت) -نخبه (خوانده میشود :نُخْ ِب) .موسیقی
دانان معادل لفظی «ت َْن َت» را برای َوتَد َمفروق بکار میبرند.
ّ
متحرک
متشکل از دو حرف
َوتَد کثرت  :کالمی که به ترتیب
ّ
و دو حرف ساکن باشد.مانند:جهان -شهید -صبور .موسیقیدانان
َنان» را برای َوتَد کثرت بکار میبرند.
معادل لفظی «ت ْ

معین هماننــد تکرار ارکان
از تکــرار یک الگــوي ریتمیک ّ
عروضی 1در شعر فارسی ،وزن حاصل میشود .قدیمیترین تعریف
از وزن را که به قول ُقدما ایقاع نامیده شده آریستوکسن 2در کتاب
اصول نغمه ارائه کرده اســت .به گفته او وزن عبارت است از نظم
معینی در اَزمنه .درعلم عروض وزن کالم بر اســاس تعداد حروف
ّ
3
ملفوظ ســاکن و
معینی از
ّ
متحرک آن سنجیده میشــود  .توالی ّ
متحرکها ارکان عروضی را که شامل اَسباب و اُوتاد و
ساکنها و
ّ
4
فواصل هستند بوجود میآورند.
(ک) ،نه
نَقْره بســیط :یک حرف
(ب) ،که ِ
متحرک.مانند :به ِ
ّ
«ت یا َن» را برای نَقْره بَســیط
(ن) .موســیقیدانان معادل لفظی َ
َ
بکار میبرند.
ّ
متشــکل از یک حرف
ســبب خفیف  :کالمی که به ترتیب
متحرک و یک حرف ساکن باشد.مانندَ :د ْر-د ِْلُ -رخْ .موسیقی دانان
ّ
معادل لفظی «ت َْن» را برای سبب خفیف بکار میبرند.

ّ
متشــکل از ســه حرف
فاصله صغری :کالمی که به ترتیب
خورم
ب
م
ر
ب
ب
د
و
َر
ن
مانند:
متحرک و یک حرف ســاکن باشــد.
ِ
ْ
ََ
ّ
ََْ ُ َ
(خوانده میشود :بُخُ َرم) .موســیقی دانان معادل لفظی «تَ َن َن ْن» را
برای فاصله صغری بکار میبرند.
ّ
فاصلــه کبری :کالمی که به ترتیب متشــکل از چهار حرف
ش َ -ط َر ِف َم ْن  -به
متحرک و یک حرف ساکن باشد.مانندِ :ببَ َر َم ْ
ّ
ن ََظ َر ْم .موسیقیدانان معادل لفظی «ت ََن تَ َن ْن» را برای فاصله کبری
بکار میبرند.
ّ
فاصلــه ُعظمی :کالمی که به ترتیب متشــکل از پنج حرف
ش .موسیقیدانان
متحرک و یک حرف ســاکن باشد .مانند :ب ِ َن َد َه َم ْ
ّ
معادل لفظی «تَ َن َن َت َن ْن» را برای فاصله ُعظمی بکار میبرند.
وزن در شــعر عروضی فارســی 6و به تبع آن در آثار موسیقی
ایرانی عبارت است از توالی ّ
معینی از ارکان عروضی.وزن
منظم و ّ

ّ
متحرک باشد.
متشــکل از دو حرف
ســبب ثقیل :کالمی که
ّ
ماننــد :همه (خوانده میشــودَ :ه ِم)  -برو (خوانده میشــود :بُ ُر).
موسیقیدانان معادل لفظی «ت ََن» را برای سبب ثقیل بکار میبرند.
ّ
متحرک و
متشــکل از یک حرف
متوسط :کالمی که
ســبب ّ
ّ
دو ساکن باشد .مانند :کار -سیر -دور .موسیقیدانان معادل لفظی
متوسط بکار میبرند.
ْ
«تان» را برای سبب ّ
ّ
متحرک
َوتَد َمقرون  :کالمی که به ترتیب متشکل از دو حرف
ّ
 -1علم عروض از دانشهای ادبی است که به تعیین وزن شعروطبقه بندی اوزان
میپردازد .به گفته شــمس قیس رازی(ادیب وشــاعرقرن هفت هجری)عروض
میزان کالم منظوم اســت،همچنان که نَحو میزان کالم منثور است تا موزون از
معروض علیه شعر است،
ناموزون پدید آید و آن را از آن جهت عروض خوانند که
ٌ
توسط خلیل
یعنی شعر را برآن عرضه میکنند .علم عروض در قرن د ّوم هجری ّ
بن احمد پایه گذاری شد.
( Aristoxen-2فیلســوف و موسیقی دان از شاگردان ارسطو-چهارقرن قبل از
میالد مسیح)
 -3امالی عروضی یاآوانویســی( )Transcriptionبرمبنای حروفی است که به
تلفّــظ درمی آیند .حروفی که تلفّظ نمی شــوند در وزن کالم بی تأثیر هســتند.
مثــ ً
ا حرف واو در کلمه خواهر تلفّظ نمی شــود در نتیجــه امالی عروضی آن
خاهر(خا+هر)اســت .شایان ذکر اســت در زبان فارسی هر کلمه مستقل با حرف
متحرک آغاز و با حرف ســاکن به اتمام میرسد .بنابراین کوچکترین کلمه از دو
ّ
حرف تشکیل میشود
ُ -4قدما دو مصــراع را بیت(خانه) نامیده اندوچون خانه اعراب غالب ًا خیمه بوده و
(س َبب) و میخ ( َوتَد) و فاصله (ستون) برپا میشده ،لذا ارکان شعررا بر
به ریســمان َ
این سه نام نهادند.

 - 5مص ِّوتهــای بلنــد (آ-ای-او) معادل دو واج در نظر گرفته میشــوند :یک
حرکت برای صامت قبل از خود و یک ســاکن .بطور مثال ارزش زمانی مص ِّوت
«آ» در کلمه « َمرا» برابر با یک حرکت برای «ر» و یک حرف ســاکن اســت.
ک-متحرک-ساکن.هر حرف صامت
متحر
بنابراین کلمه « َمرا» مشتمل است بر:
ّ
ّ
( ) ُ– ِ– -یک واج در نظر گرفته میشوند.
و هر مص ِّوت کوتاه َ
-6انــواع تناســب میان اصوات ملفوظ در شــعر ،اقســام وزن را بوجود میآورد
ــی شمارشــی ( )Numericalکــه مبتنــی
کــه عبارتنــد از :الــف) وزن ک ّم ِ
برتعدادهجاهااست،مانندشعرفرانسوی وایتالیایی.ب)وزن ک ّم ِی ک ّمی( (�Quantita
کمیت هجاها(توالی هجاهای کوتاه وبلند) اســت .مانند شعر
 )tiveکه مبتنی بر ّ
فارســی و عربی .ج) وزن کیفی ّ
تکیهای ( )Accentualمانند شــعر انگلیسی و
معینــی از هجاهای مؤ ّکد و غیرمؤ ّکد ایجاد
آلمانــی که وزن در آنها بر اثر توالی ّ
میشــود .د) وزن کیفی نواختی ( )Tonicمانند شــعر چینــی .در زبان چینی هر
خاصی دارد که بر حسب
کلمه از یک هجا تشــکیل شده است و هر هجا زیرایی ّ
معینی از
توالی
اثر
بر
آن به معنای خاصی هم داللت میکند.وزن در شــعر چینی
ّ
هجاهای زیر و بم ایجاد میشود.
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را در اصطالح موسیقی قدیم ایقاع میگفتند .فارابی
این واژه را اینطور تعریف کرده« :تقســیم صدا به
زمان هایی که از حیث مقدار محدود باشند».
صفی الدین ارموی تعریف جامع تری از ایقاع
ارائه کرده است :توالی یک عدّه نَقره 7که به وسیله
زمان هایــی که دارای مقداری محدود هســتنداز
یکدیگر جدا میشــوند و زمانها وضع مخصوصی
در دورههای مســاوی ایقاعی دارند که آن تساوی
را طبع ســلیم درک میکند .قدما کوتاه ترین زمان
متداول بین دو نَقره را زمــان ایقاعی یا زمان ا ّول
(دیرند
مینامیدنــد و فاصلــه زمانی بین اصــوات َ
اصوات) را نسبت به زمان ا ّول میسنجیدند .واضح
اســت که منظور قدما از زمان ایقاعی یا زمان ا ّول
فاصله زمانی بین تلفّظ دو نَقْره بســیط در ســخن
گفتن با تُندای معمول است که آن را با حرف (الف)
نشان میدادند.8دوبرابر آن را با حرف (ب)،سه برابر
آن را بــا حرف (ج)،چهاربرابــر آن را با حرف (د) و
پنج برابر آن را با حرف (ه) مشــخّ ص میکردند و
بیشتراز آن را جایز نمیدانستند .درجدول زیرارکان
عروضی ،نظام متحرکها وساکنهای هریک ،معادل
وزنــی هریک بــه روش اَتانین،الگوی ریتمیک به
همراه یک مثال گفتاری برای هریک آورده شــده
است.
اَفاعیل عروضی
معین ارکان عروضی (اَســباب ،اوتاد
از توالی ّ

ارکان
عروضی

نظام
متحرکها و
ساکن ها

اَتانین

نَقْره
بَسیط

م

(ن )
َ
(ت) یا َ

به(بِ )

سبب
خَ فیف

مس

ت َْن

َگر

سبب
ثَقیل

مم

ت ََن

همه( َه ِم)

سبب
متوسط

مسس

تان
ْ

ساز

َوتَد
َمقرون

ممس

تَ َن ْن

َمرا

َوتَد
َمفروق

مسم

ت َْن َت

خَ سته (خَ ِ
ست)

َوتَد
کثرت

ممسس

َنان
ت ْ

جهان

فاصله
صغری

مممس

تَ َن َن ْن

َو َط َنم

فاصله
کبری

ممممس

ت ََن تَ َن ْن

به ن ََظ َرم

فاصله
ُعظمی

مممممس

تَ َن َن تَ َن ْن

ب ِ َن َد َه َمش

ریتم

مثال

متحرک  /س :ساکن)
(م:
ّ

و فواصــل) 9اَفاعیل عروضــی بوجــود میآید10.افاعیل عروضی
قالبهای صرف گونهای از سه حرف(ف،ع،ل)هستندکه وزن کالم
رامشخص میکنند .بعنوان نمونه:
جان من بروزن فاعِلُنْ ،دلدارمن بر وزن ُمســ َتف ِع ُل ْن ،نشاید بر
وزن َفعولُ ْن،ای نگارم بر وزن فاعِالت ُْن.
اَفاعیل عروضی عالوه بر اینکه نظــام گفتار را از نظر ارکان
عروضی مشــخّ ص میکنند ،ساختار کالم را از حیث تعداد و انواع
هجا نیز تعیین میســازد .هجا یا ســیالب کوچکترین جزء کلمه

 - 7در لغت نامه دهخدا چنین آمده اســت :نَقر آوازکی است که به زدن انگشت
ابهام بر وســطی برآید(بشــکن زدن) .درموســیقی به معنای زخمه زدن بر سیم
ســاز وضربه زدن به سازهای پوســتی که به تنهایی دارای ارزش زمانی نیست.
 George sawaپژوهشــگر موسیقی شرق و فارابی شــناس مصری نَقره را
 Attackنامیده است.فارابی ریتم را مبتنی برنقرهها ( )Attacksو فاصله زمانی
بین آنها ( )Durationمیداند.نوع نقره بستگی به فاصله زمانی آن نقره تا نقره
بعدی دارد.
 - 8بــه دیگرســخن،زمان ا ّول برابر اســت بافاصلهای که هنگام تلفّظ ســبب
ثقیل(ت ََن) بین دو حرف َت و َن با تُندای معمول ســخن گفتن وجود دارد .استاد
روح اهلل خالقــی در کتاب نظری به موســیقی چنین آورده کــه وقتی دو حرف
متحرک زبان یک
متحــرک را تلفّظ میکنیم (مانند ت ََن ) برای تلفّــظ هر حرف
ّ
ّ
مرتبه به ســقف دهان برخورد میکند و زمانی بین دو حرکت زبان موجود است.
حــال اگر هریــک از این دو حرف را یک نَقره یا بــه اصطالح امروز یک ضرب
بدانیم ،بین آنها زمانی واقع شــده کــه آن دو را از هم جدا میکند(.)Duration
(ت یا َن) یک نقره خفیف (Light
در واقع هر هجا یک نقره است.هجای کوتاه َ
 )attackکه فاصله اش تا نقره بعدی کوتاهترین زمان ایقاعی است .هجای بلند
(ت َْن) نقره متوسط ( )Medium attackاست که فاصله اش تا نقره بعدی دوبرابر
(تان ْت)
کوتاهترین زمان ایقاعی اســت .هجای
کشیده(تان) و هجای کشیدهتر ْ
ْ
نقره سنگین ( )Heavy attackکه فاصله آنها تا نقره بعدی به ترتیب چهاربرابر
و پنج برابر کوتاهترین زمان ایقاعی است.

شماره  - 42تابستان 1400

- 9در نظر ابوالحســن اَخفَش (از بزرگان نحو و لغت در قرن س ّوم هجری) ارکان
عروضی بیش از ســبب و َوتَد نیست.در نتیجه فاصله صغری از توالی سبب ثقیل
و خفیف ،فاصله کبری از توالی ســبب ثقیل و َوتَد َمقرون ،فاصله عظمی از توالی
دو سبب ثقیل ویک سبب خفیف حاصل میشود.
 - 10افاعیل عروضی که آنها رافواصل ســالمه مینامندو اشعارعربی و فارسی بر
معینی از اَسباب و اُوتاد و فواصل حاصل شده اند که به
آنها بنا شــده اند از توالی ّ
عقیده خلیل ابن احمد عبارت اســت از:الف)یک سبب و یک َوتَدکه شامل فا ِع ُل ْن،
فعوالت،
فَعولُ ْن ب) دو سبب و یک َوتَد که شامل ُمس َتف ِع ُل ْن ،فاعِالت ُْنَ ،مفاعی ُل ْنَ ،م
ُ
ــن .اَفاعیل نامبرده از پنج
ج) یک َوتَد و یک فاصله که شــامل َمفا ِعلَ ُت ْنُ ،م َتفا ِع ُل ْ
یاهفت حرف تشکیل شــده اند.اَفاعیل دیگر (شامل دو ،سه ،چهار ،شش ،هشت
حرف) که از فواصل سالمه مشتق میشوند اَزاحیف نامیده میشوند.
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توســط یک مص ِّوت کوتاه
اســت که ّ
( )-ُ -ِ -یا بلنــد (آ-ای-او) قابل تلفّظ
َ
ّ
متشکل از
میشــود .هجا ممکن است
َسر
1
ت َْن
سخ
َف ْع
دو تا پنج واج (صدا) باشد .واج صورت
ملفوظ حروف اســت نه شکل مکتوب
گفتم
2
ت َْن ت َْن
سخ -سخ
َف ْع ل ُ ْن
آن11.حروف ملفوظ بر دوقسم هستند:
صامت و مص ِّوت.
نظر
2
َت ن َْن
ومق
َف َع ْل
صامتها حروفی هستند که بدون
گفتمش
3
ت َْن َت ن َْن
سخ -ومق
فا ِع ُل ْن
مص ِّوت قابل تلفّظ نیستند .زبان فارسی
23صامــت دارد :ء(ع) ،ب ،پ ،ت(ط)،
نَفَسم
3
ت ََن ت َْن
سث -سخ
َفعَل ُ ْن
ج ،چ ،خ ،د ،ر ،ز (ذ-ظ-ض) ،ژ،
مقبولم
3
ت َْن ت َْن ت َْن
َمفعول ُ ْن سخ -سخ -سخ
س(ث-ص) ،ش ،غ (ق) ،ف ،ک ،گ،
ل ،م ،ن ،و (ماننــد واو در ا ّول کلمات
َم ُ
متروکه
3
ت َْن ت َْن َت
سخ -ومف
فعول
َوجد و واحــد) ،ه (ح) ،ی (مانند یاء در
عزیزم
3
َت ن َْن ت َْن
ومق -سخ
َفعول ُ ْن
ا ّول کلمات یاد و َیسار)
درعلم عروض،هرصامت و مص ِّوت
گفتگوکن
4
فاعِالت ُْن سخ-ومق -سخ ت َْن َت ن َْن ت َْن
کوتاه را یک واج و مص ِّوتهای بلند را
عارفانه
4
ت َْن َت ت َْن َت
ومف-ومف
ِالت
فاع ُ
کمیت (ارزش زمانی) تقریب ًا
که از نظر ّ
هســتند
کوتاه
های
ت
و
دو برابــر مص ِّ
سخنانم
4
َت َن ن َْن ت َْن
فص -سخ
َف َعالت ُْن
معــادل دو واج در نظر میگیرند .انواع
پدرانه
4
َت َن ن َْن َت
سث – ومف
الت
َف َع ُ
هجــا از نظرک ّمیت (تعداد واج) عبارت
است از:
رفیقانم
4
َت ن َْن ت َْن ت َْن
َمفاعی ُل ْن ومق-سخ-سخ
 )1هجای کوتاه دو واجی:
ُ
صمیمانه
4
َت ن َْن ت َْن َت
ومق-ومف
فاعیل
َم
بــه ترتیــب شــامل صامــت+
مص ِّوتکوتاه ماننــد :به ،که ،تو (خوانده
سخاوتش
4
َت ن َْن َت ن َْن
ومق -ومق
َمفا ِع ُل ْن
،ت).
میشوندِ :ب ِ
،ک ُ
به دا ِم تو
4
َت ن َْن َت َن
ومق -سث
َمفاع ُِل
)2هجای بلند سه واجی به ترتیب
دلدا ِرمن
4
ُمستَف ِع ُلنْ سخ– سخ-ومق ت َْن ت َْن َت ن َْن
شامل:
صامت +مص ِّوت کوتاه +صامت.
در دا ِم تو
4
ُمستَفع ُِل سخ -سخ -سث ت َْن ت َْن َت َن
مانند :بَد ،شُ د ،دِل
ترتیب
به
واجی
سه
بلند
)3هجای
ُ
در طلبت
4
ت َْن َت َن ن َْن
سخ  -فص
ُمف َت ِعل ْن
شامل:
«سبب خَ فیف:سخ /سبب ثَقیل:سثَ /وتَد َمقرون:ومقَ /وتَد َمفروق:ومف /فاصله ُصغری:فص»
صامت +مص ِّوت بلنــد .مانند :با،
ریخت.
بو ،بی.
در واقع هجای کشــیده از توالی یک هجای بلند و یک یا دو
)4هجایکشیده چهارواجی به ترتیب شامل:
صامت +مص ِّوتکوتاه +صامت +صامت .مانندَ :ســرد ،کِشت ،صامت پی در پی -که از نظر امتداد زمانی معادل یک هجای کوتاه
در نظر گرفته میشوند-تشکیل میشود .درجدول زیرپرکاربردترین
ُگفت.
12
اَفاعیل عروضی فارسی  ،ارکان آنها ،معادل وزنی هریک به روش
)5هجایکشیده پنج واجی به ترتیب شامل:
دوست،
داشت،
مانند:
صامت +مص ِّوت بلند +صامت +صامت:
ــنَ ،مفعولُ ْن،
ــن ،فا ِع ُل ْنَ ،ف َع ُل ْن ،فَعولُ ْ
- 12در میان اَفاعیــل مذکورفاعِالت ُْنَ ،ف ْع ُل ْ
اَ
فاعیل
ِ
عروضی

ارکان عروضی
ِ

اَتانین

تعدا ِد
هجا

مثال

ریتم

ُمف َت ِع ُل ْنَ ،مفاعی ُل ْنَ ،مفا ِع ُل ْنُ ،مســ َتف ِع ُل ْن ،ف ََعالت ُْن اَفاعیلی هســتندکه درآغاز ،میان
وپایان مصراع میآیند.
التَ ،مفاع ُِلَ ،م ُ
َم ُ
فاعیل اَفاعیلی هستند که در پایان
ِالتُ ،مســ َتفع ُِلَ ،ف َع ُ
فعول ،فاع ُ
مصراع نمی آیند (زیرا طبق قاعده،آخرین هجای مصراع همواره بلند درنظرگرفته

 -11بطورمثال،شکل نوشتاری کلمه خواهر اینطور خوانده میشود:خا َهر(خ ا ه َ-
ر) و کلمه نامه اینطور :نا ِم(ن ا م ِ.)-
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اَتانین،تعــداد هجاها و الگوی ریتمیک به همراه یک مثال گفتاری
برای هریک آورده شده است.
در زیــر برخی از اوزانی که در موســیقی آوازی ایرانی از آنها
بهره گرفته است اشاره میشود:
وزن « َمفا ِع ُل ْن َف َعالت ُْن َمفا ِع ُل ْن َف َعالت ُْن» یا «تَ َن ْن تَ َن ْن تَ َن َن ْن ت َْن
تَ َن ْن تَ َن ْن تَ َن َن ْن ت َْن» که کرشمه 13نام دارد.مانند:
به تیره بختی خود کس ندیدم و نشنیدم
ز بخت تیره خدایا چه دیدم و چه کشیدم
منی که شاخه و برگم نصیب برق بال بود
به کشت زار طبیعت ندانم از چه دمیدم
(شهریار)
که ریتم آن به شکل زیر نوشته میشود:

وزن» َمفاعی ُل ْن َمفاعی ُل ْن َفعولُ ْن» یا تَ َن ْن ت َْن ت َْن تَ َن ْن ت َْن ت َْن تَ َن ْن
ت َْن» که دو بیتی نام دارد.16مانند:
االای روی تو صد ماه و مهتاب
مگو شب گشت و بی گه گشت بشتاب
(موالنا)
ثنا و حمد بی پایان خدا را
که صنعش در وجود آورد ما را
(سعدی)
که ریتم آن به شکل زیر نوشته میشود:

وزن «فاعِالت ُْن فاعِالت ُْن فا ِع ُل ْن» یا « ت َْن تَ َن ْن ت َْن ت َْن تَ َن ْن ت َْن
ت َْن تَ َن ْن» که مثنوی نام دارد 17.مانند:
بشنو از نی چون حکایت میکند
وزجدائیها حکایت میکند
کزنیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند
(موالنا)
شکل زیر نوشته میشود:
که ریتم آن به
ِ

وزن « َفعولُ ْن َفعولُ ْن َفعولُ ْن َف َع ْل» یا «تَ َن ْن ت َْن تَ َن ْن ت َْن تَ َن ْن ت َْن
تَ َن ْن» که از اوزان شاهنامه است.14مانند:
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
به نام خداوند جان و خرد
خداوند روزی ده رهنمای
خداوند نام و خداوند جای
(فردوسی)
که ریتم آن به شکل زیر نوشته میشود:

فاعیل َم ُ
فعول َم ُ
وزن « َم ُ
فاعیل َف َع ْل» یا «تَن ت َْن َت تَ َن ْن ت َْن َت
15
تَ َن ْن ت َْن َت تَ َن ْن» که رباعی نام دارد .مانند:
این قافله عمر عجب میگذرد
دریاب دمی که با طرب میگذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب میگذرد
(خیام)
شکل زیر نوشته میشود:
که ریتم آن به
ِ

وزن « ُمف َت ِع ُل ْن َف َع ُل ْن ُمف َت ِع ُل ْن َف َع ُل ْن « یا ت َْن تَ َن َن ْن تَ َن َن ْن ت َْن تَ َن َن ْن
ــن « که وزن فاختی نــام دارد و تقلید از وزن آواز پرندهای به
تَ َن َن ْ
18
نام فاخته است .مانند:
مژده که باد صبا میدهم خبری
میشکند گل هجر غصه شود سپری
شاخ امل بدمید،یار یگانه رسید
پرده ز رخ بدرید،طلعت خوش خبری
(محسن حکیم معانی)
شکل زیر نوشته میشود:
که ریتم آن به
ِ

میشود ،درصورتی که آخرین هجای اَفاعیل مذکور کوتاه است).ف َْع،ف ََع ْل اَفاعیلی
هســتند که فقط در پایان مصراع میآیند.ممکن است از اَفاعیل پایانی مصراع-
حتی المقدور-یک ،دو و یا سه هجا کسر شود.بطورمثال،اگریک ،دو و سه هجا از
انتهای َمفاعی ُل ْن-که ســاختار آن عبارت است از :یک هجای کوتاه و سه هجای
بلند-حذف شــودآنچه حاصل میشــود،به ترتیب منطبق اســت بر :فَعولُ ْن :یک
هجای کوتاه و دو هجای بلند َ
(ف+عو +لُ ْن).ف ََع ْل :یک هجای کوتاه و یک هجای
بلند َ
(فَ +ع ْل) .ف َْع :یک هجای بلند (زیرا هجای آخر مصراع باید بلند باشد)
 - 13نام این وزن بحر ُمج َتث ُم َث َّمن َمخبون است.
 -14نام این وزن بحر ُمتقارب ُمث ََّمن َمحذوف است.
خرب َمکفوف َمحبوب است.
 - 15نام این وزن بحر َه َزج ُم َث َّمن اَ َ
شماره  - 42تابستان 1400

 -16نام این وزن بحر َه َزج ُم َسدَّس َمحذوف است.
 - 17نام این وزن بحر َر َمل ُم َسدَّس َمحذوف است.
 - 18نام این وزن بحر بسیط ُم َث ّمن است.
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اخبار موسیقی
خوزستان پاره ی تن ایران است و ایران تشنه و خسته از ظلم و
بی عدالتی در جهان امروز بیش از هر چیزی نیاز به اتحاد و همدلی
دارد.
خوزستان تشــنه که نفت و گازش را سخاوتمندانه در پهنه ی
ِ
ایران زمین خرج کرده است مستحق این وضعیت نیست.
پاسخ مطالبات بحق مردم شــریف و مظلوم این خطه اقدام و
عمل اقناعی اســت و قطعا هرگونه برخورد خشونت آمیز با مطالبات
قانونی و بحق مردم محکوم است
خانه موسیقی به نمایندگی از سوی این صنف همچون همیشه
در کنار مردم بزرگ ایران ایســتاده و در این وضعیت بحرانی نیز در
کنار مردم خونگرم و بزرگوار خوزستان خواهد ایستاد.
همان مردمانی که در این چهل ســال بیش از همه در مقابل
ســختیها و تالطمهای جنگ و بی آبی و خشکسالی ایستاده است
و اینک که جانش به لب رســیده نیازمند تدبیر و کمک مسئوالن و
همه ی ما هموطنان است.

اثر جدید هوشنگ کامکار برای مردم مظلوم افغانستان

هوشنگ کامکار(آهنگساز و عضو شورای عالی خانه موسیقی)
جدید ترین اثر خود با عنوان «فغانستانی دیگر» را به ستمدیدگان و
رنج کشیدگان مظلوم افغان تقدیم کرد.
هوشــنگ کامکار ،در توضیح این قطعه میگوید«:فغانستانی
دیگر » جدیدترین اثر من اســت که به ستمدیدگان و رنج کشیدگان
مظلوم افغان تقدیم شــده اســت .این اثر شدیدا تحت تاثیر اتفاقات
ناگوار و تنها گذاشتن غیر انسانی و عجوالنه مردم بی گناه افغانستان
توســط کشورهای طرفدار حقوق بشــر بوده که در چند روز گذشته
نوشــتم .گویا ،غمی که در دل داشتم را فقط با موسیقی میتوانستم
بیان کنم.
امیدوارم که با تالش جمعی و پایداری مردم صلح و آشتی ملی
در آن دیار پر فغان هر چه زودتر برقرار گردد.
«فغانستانی دیگر»قطعهای است که برای ارکستر سمفونیک و
ساز عود بر روی یکی از ملودیهای مشهور و مردمی افغانستان «بیا
که بریم به مزار» نوشته ام .برای همان مزاری که امروز دیگر نمی
توان به آن رفت.
هر چقــدر فکر کردم که برای مخارج ضبط آن از چه کســی
کمک بگیرم موفق نشدم .باالخره اجرای گروه سازهای زهی و عود
و نیز ضبط و مسترینگ آن توســط ارسالن برادرم صورت گرفت.
ارســان زحمات زیادی را برای این اثر متحمل شد که از او بسیار
سپاسگزارم.
عالقمندان میتوانند این قطعه را از سایت خانه موسیقی کنند.

کمکی نه از روی استیصال و صدقه بلکه از روی وظیفه و پاسخ
بحق به هموطنان استانی که حق بیشمار بر گردن این ملت دارد».

اعالم اسامی برگزیدگان نهایی سومین جشنواره
سراسری موسیقی امیرجاهد

مرحله نهایی ســومین دوره جشنواره موسیقی امیرجاهد بعد از
دوبار تمدید و اعالم پذیرفته شــدگان مرحله اول  ،در تاریخهای ،۷
۸و  ۹برگزار و اسامی برگزیدگان نهایی منتشر شد.
سومین دوره جشنواره سراســری موسیقی امیرجاهد به همت
خانه موزه دکتر محمد معین و استاد محمدعلی امیرجاهد با مشارکت
خانه موســیقی ایران ،شــهرداری تهران و موسسه فرهنگی هنری
مهرنوای شــیدایی برگزار شــد و داوران این دوره جشنواره استادان
محمد اســماعیلی ،آذر هاشمی ،وارطان ساهاکیان ،علی تحریری و
بابک بنی حسینی بودند.

بیانیه خانه موسیقی ایران در حمایت از
مردم خوزستان

در پی بروز حوادث غمبار استان خوزستان در تابستان سال جاری،
خانه موسیقی ایران بیانیهای صادر کرد .این بیانیه به شرح زیر است:
«چو ایران نباشد تن من مباد
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خاطرات ســحرهای ماه رمضان اســت که هر روز صبح به صورت
مستقیم از رادیو شنیده میشد.

برگزیدگان سومین دوره جشنواره موسیقی امیرجاهد
بخش دونوازی ایرانی

گروه ســنی الف :میرعلی قاسمی و کسری رفیعی (از اصفهان)
رتبه اول ،آراد ساعد و آرین ساعد(از تهران) به عنوان شایسته تقدیر
گروه سنی ب :مهدی اشــرفیان و بنیامین سالک(از اصفهان)
رتبه اول ،زهرا توان و زیبا توان (از کرمان) ،پرســتو شفیعی و دانیال
ایمانی پور(از اصفهان ) رتبه دوم مشترک

چند جایزه جهانی برای هنرمندان موسیقی ایرانی

بخش دونوازی کالسیک

گروه سنی ب :امیرحسین صادقی و سارا جان نثاری (از تهران)
شایسته تقدیر
گروه ســنی ج  :غزاله نیک پی و نگین کاظمی پور (از رودهن)
رتبه اول
بخش اجرای گروهی ایرانی

گروه سنی ب :گروه «عشاق کاشان» به سرپرستی مجید خلیق
از کاشان

نتایج مســابقه  Global Music Awardsاعالم شد و چند
هنرمند ایرانی در رشــتههای مختلف به مدالهای طال نقره و برنز
دست یافتند.
آرش هژیرآزاد(پیانو) و یگانه حســینینیا (ویولن)در قالب دوئت
لیــرا با اثر «تهران مریخ» موفق به دریافت مدال طال در این رویداد
جهانی شدند« .تهران مریخ» آلبوم «دوئت لیرا» مجموعهای از هم
نوازیهای بیکالم پیانو و ویولن اســت .آهنگســاز در این آلبوم از
موسیقی نیوایج ،کالسیک ،مدرن و جاز گذر کرده است.
آلبوم موسیقی ارکسترال «چشــم انتظار» اثری از علی ،ایمان
و اشکان پویانیا در دو بخش موســیقی ارکسترال ایرانی و خواننده
مرد به مدال نقره دســت یافت .آلبوم «چشم انتظار» به خوانندگی
و ترانه ســرایی علی پویانیا(خواننده ایرانی و فعال در حوزه موسیقی
فولکلوریــک) و همکاری فرزندانش ایمان و اشــکان پویانیا (فارغ
التحصیالن رشــته موسیقی) با اجرای هنرمندان ارکستر سمفونیک
سازمان صدا و سیما در حوزه موسیقی دو قوم لر و ترک ایران (لری
بویراحمدی ،ممسنی و ترکی قشقایی)منتشر شده است.
مهرداد دلنوازی با ســاخت قطعه «روایتی برای نی و ارکستر»
موفق به دریافت مدال نقره شده است.
قطعه «رارا» با صدا و نوازندگی کمانچه مســلم علیپور ،تنبور
فرشاد حقیقی و شــعر غالمرضا سبزعلی در سبک موسیقی معاصر
ایران موفق به دریافت مدال نقره شد.
همچنین امیرحسین نوری مدال برنز موسیقی پاپ را برای اثر
«چند ســال بعد» دریافت کرد .ترانه «چند ســال بعد» سروده سام
شرفزاده است که ملودی آن را مانی مهرکیا و امیرحسین نوری در
کنار هم ساختهاند.
همچنین اثر «همبســتگی» (بعد وجــدان) حاصل همکاری
اثر آرش اوســتا (آهنگســاز ،شــاعر و خواننده) و محمود میرزایی
(ارکستراســیون) نیز برنده مدال برنز شد .این قطعه با هدف تقدیر
و تشکر از شهدای مدافعان سالمت ایران منتشر شد و در دسترس
مخاطبین قرار گرفت.
خانه موســیقی این موفقیتها را به هنرمندان موسیقی ایران
تبریک میگوید.

بخش اجرای گروهی کالسیک

گروه ســنی ب :گروه «توتم» به سرپرستی عرفان شریف زاده
از تهران

نام سیداحمد مراتب ،در فهرست گنجینه زنده
بشری ثبت شد

سیداحمد مراتب(مناجات خوان و ردیف دان) معروف ب ه درةالتاج
اصفهانی از سوی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
به عنوان «گنجینه زنده بشری در زمینه حفظ و آموزش آواز مذهبی
بر اساس دستگاههای آواز اصیل ایرانی» در فهرست میراث فرهنگی
ناملموس ثبت شد.
سید احمد مراتب ،متولد  1شهریور ماه  1331در شهر اصفهان
و دارای لیســانس ادبیات و الهیات است .مراتب آواز خوان مسلط به
ردیفهای آوازی موســیقی ایرانی و از شــاگردان برجسته زنده یاد
جالل تاج اصفهانی است .وی در موسیقی از محضر هنرمندانی چون
جالل تاج اصفهانی ،ادیب خوانســاری ،جلیل شهناز ،حسن کسایی،
فرامرز پایور ،اســماعیل مهرتاش و ...و در شعر و ادبیات از بزرگانی
چون عالمه جاللدین همایی ،فضلاهلل ضیاء نور ،ابوالبرکات صدهای،
دکتر میردامادی و ...بهرهمند شد.
سید احمد مراتب بیشتر به عنوان مداح و ذاکر اهل بیت مشهور
است و از ابتدا به دلیل عالقه خود ،به الحان مذهبی از جمله مداحی،
اذان ،مناجات و ...روی آورد .صدای مراتب برای مردم اصفهان یادآور
شماره  - 42تابستان 1400
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درگذشتگان تابستان 1400
هرمز فرهت
هرمز فرهت؛ آهنگســاز پیشکسوت و مدرس موسیقی ،صبح روز  25مردادماه در
سن  93سالگی در کشور ایرلند دارفانی را وداع گفت.
قدرت اهلل انتظامی
قدرت اهلل انتظامی (نوازنده ویولن و بازیگر) بر اثر سکته قلبی 18 ،شهریورماه دار
فانی را وداع گفت.
غالمرضا آستی
غالمرضا آســتی معروف به کردیانی خواننده دیار جام ،شــهریورماه به دلیل ابتال
به کرونا درگذشت.
برات مقیمی
برات مقیمی هنرمند پیشکسوت موسیقی مقامی شمال 5 ،شهریور درگذشت .این
هنرمند چندی پیش به کرونا مبتال شــده و به دلیل وخامت وضعیت جســمانی در آی
سی یو بستری شده بود.
اسماعیل پورعلیزاده
اسماعیل پورعلیزاده مشــهور به نام داریوش علیزاده از نوازندگان شناخته شده و
پیشکسوت عرصه سنتورنوازی اهل استان گیالن 4 ،شهریور ماه دارفانی را وداع گفت.
آیدین الفت
آیدین الفت صدابردار موســیقی ،روز پنجشنبه چهاردهم مرداد ماه بعد از چند روز
مبارزه با بیماری کووید  ۱۹در ســن چهل و هشــت سالگی در بیمارستان رسول اکرم
(ص) تهران چشم از جهان فرو بست.
منوچهر موالیی
منوچهر موالیی هنرمند و پیشکسوت موسیقی شیراز 3 ،مرداد ماه به دلیل کهولت
سن در  83سالگی درگذشت.
فرهود جاللی کندلوسی
فرهود جاللی کندلوسی ،شــاعر ،نوازنده َلِوا و خواننده موسیقی بومی مازندران،
 17تیرماه بر اثر ایست قلبی ،درگذشت.
منوچهر معین افشار
دکتر منوچهر معین افشــار ،از فعاالن و مدیران دهه  40و  50رادیو و برنامه گلها
در هفته اول تیرماه دار فانی را وداع گفت.
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