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فصل جدید ،باقی بهانه...
فصل جدید فعالیتهای خانه موســیقی با تعیین هیئتمدیره
کانونها و همچنیــن هیئت مدیره مرکزی آغاز شــد .این اتفاق
فرخنده ای اســت که باید غنیمت شمرده شود .در سه ماه گذشته
شــاهد رخدادهای مختلفی در حوزه موســیقی بودیم که یکی از
مهمترین آنها برگزاری بیــش از ده انتخابات در نهاد صنفی خانه
موســیقی بود که نهایتا به تشکیل هیئت مدیره ی جدید و تعیین
مدیرعامل منجرشد.
در این پروســه برخیها سعی وافر داشــتند تا این انتخابات
با موفقیت به پایان نرســد و در این راه از هیچ کوششــی فروگذار
نکردنــد .با سمپاشــی ،تحریک و بدگویی ،ایجــاد یاس و تردید،
خالفگویی و شــایعه پراکنی و خالصه با توســل به هر ابزاری
خواستند خللی ایجاد کنند اما خوشبختانه ره به جایی نبردند.
البتــه این نوع تحرکات بــا اینگونه اهــداف غیرفرهنگی و
نابخردانه برای اولین بار نبوده و آخرین بار هم نخواهد بود و اساسا
برخی معتقدند که دیگی که اختصاصا برای آنها نجوشد همان بهتر
کــه از جوش بیفتد اما در این میــان رفتار و منش و راهبرد برخی
رســانهها بویژه آنها که سابقه و کسوت بیشتری دارند در انعکاس
اینگونه حرکات مشکوک تعجبآور و مایه تاسف است.
موضوع بعــد لزوم فعالتر شــدن کانونهــای دهگانه خانه
موسیقی اســت که در این فصل جدید باید با تحرک بیشتری در
مســیر اهداف این نهاد مدنی گام بر دارند .در این زمینه اعضای
هیئت مدیره اعالم کردند که برنامههایی در دســت تهیه دارند که
اگر اجرایی شود نویداتفاقات خجستهای را در اعتالی هنر موسیقی
در شاخههای مختلف خواهد داد.
همچنین با توجه به حمایت صندوق اعتباری هنر از هنرمندان
در یکی دو ســال اخیر که متعاقب شــیوع ویروس کرونا و تبعات
منفــی آن بر زندگی فرهنگی و اقتصادی هنرمندان صورت گرفت
و با حضــور نمایندگانی از خانههای هنــر در راس هرم مدیریتی
این صندوق بســیار پررنگتر از ســابق ظاهر شد ضرورت دارد تا
حمایتهای صورت گرفته هر چه سریعتر شامل افراد و هنرمندان
محق شــود و با این تمهیدات ،شــاهد چتر گستردهتر و با کیفیت
باالتری باشــیم .قطعا در این زمینه بایــد هیئت مدیره کانونها با
صرف وقت و همت بیشــتری در بازبینی شرایط عضویت اعضا و

*حمیدرضا عاطفی

وضعیت فعلی آنها که آیا در حوزه هنرموســیقی حضور و اشــتغال
دارند یا نه بررسیهای الزم را به عمل آورند.
موضوع و نکته مهم دیگری که در پایان اشــاره به آن خالی
از لطف نیســت جایگاهی اســت که خانه موسیقی در حال حاضر
بدان دســت یافته است .ما میبینیم که دست کم بیش از ده نهاد
و دســتگاه دولتی و نیمه دولتی و صدها موسسه و مرکز خصوصی
در بخش هنر موســیقی چه مســتقیم و چه غیرمستقیم و بعضا با
بودجهها و سرمایههای دهها میلیاردی مشغول کار و فعالیت هستند
اما شگفتا آنها که داعیه رصد و نظارت داشته و به هر بهانهای تیغ
تیــز انتقاد که نه ،کلنگ تخریب در دســت دارند کوچکترین نگاه
و گذری بــر عملکرد آنها ندارند و فقــط و فقط تمامی حواس و
حساســیت خود را به فعالیتهای خانه موسیقی اختصاص داده و
شبانهروز و بیوقفه به دنبال روزنهای برای تخریب میگردند!
از آنجا که این نهاد به پشــتوانه هنرمندان موجه و با رعایت
مفاد اساسنامه و با خردورزی اهداف خود را دنبال میکند و با اتکا
به راهنمایی پیشکسوتان و اعتمادی که آنها به این نهاد بخشیدند
پیش میرود ،خوشبختانه در مسیر اعتدال خود دچار کمترین خطا
و انحراف نشده و اساسا همین امر و رویه بوده است که به رمز بقا و
ماندگاریاش مبدل شده لذا این مسائل چون مایه و موضوعی برای
انتقاد قابل مطرح به دســت نداده ،برخی ابتدا با ساختن اطالعات
غلط و خالف واقع و نســبت دادن آن بــه خانه پرداخته و آنگاه با
انتقاد از آن مسائل خالف واقع به جنجال و هیاهو میپردازند و وا
مســلمانا و هنرمندان راه انداخته و با ترفندهایی نیز یکی دو رسانه
بیاطالع را همراه می کنند و قس علیهذا ....هرچند که تکرار این
ترفندها موجب شده که رفته رفته دستها رو شود و به قول معروف
دیگر حنا رنگی نداشته باشد اما از همه اینها میتوان نتیجه گرفت
که در واقع این جایگاه نهاد مدنی خانه اســت که چنین ارتقا یافته
و به درختی تنومند بدل گشــته تا بعضیها را چنین آشفته کند! به
قول يكي از همان دوستان کم لطف این نهاد با کمترین امکانات
موجود از وزارتخانههای آنچنانی مهمتر و تاثیرگذاریاش بیشــتر
شده است! واین مایه مسرت است.
* سردبیر
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آشنایی با منتخبان جدید خانه موسیقی
انتخابــات کانونهای ده گانه خانه موســیقی ایران هر
چهارســال یکبار با حضــور اعضای کانونهــا برگزار
میشود .کانونهای آهنگســازان ،مدرسان ،نوازندگان
سنتی ،نوازندگان کالسیک ،خوانندگان سنتی ،خوانندگان
کالسیک ،پژوهشگران ،ســازندگان ساز ،صدابرداران و
ناشران ،کانونهای خانه موسیقی را تشکیل میدهند که
انتخابات هریک بصورت جداگانه برگزار میشود.

نرســیدن تعداد اعضا برای تشــکیل مجمع در نوبت اول ،قرار بود
نوبــت دوم تمامی کانونها در از اواخر تیرماه برگزار شــود که بار
دیگر انتخابات به دلیل اطالعیههای ســتاد ملی مبارزه با کرونا به
تعویق افتاد.

اولین تعویق
اما شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تمامی فعالیتهای فرهنگی
هنری در کشور سبب شد تا با تاخیری چند ماهه جدول انتخابات از
ابتدای مردادماه  99آماده شــود و آگهی برگزاری آن نیز در روزنامه
رســمی ابرار به مورخ  16تیرماه بچاپ رســید .چنــد روز مانده به
برگزاری انتخابات با شیوع موج جدید کرونا انتخابات به تعویق افتاد
و مقرر شد در فرصتی مناسب و بدون محدودیتها برگزار شود.

برگزاری انتخابات خانه موسیقی در مهر 1400
همزمان با واکسیناســیون عمومی در کشــور و از سرگیری
بســیاری از فعالیتهــای اجتماعــی و صنفــی ،انتخابات خانه
موســیقی در مهرماه سال  1400نیز آغاز شد .از آنجایی که طبق
اســاس نامه مجمــع عمومی در نوبت اول با شــرکت نصف به
عالوه یک اعضا رســمیت پیدا میکند ،هیچکدام از کانونها در
نوبــت اول به حد نصــاب الزم برای برگزاری نرســید و مجمع
عمومی تمامی کانونها در نوبــت دوم با تعداد اعضای حاضر با
رعایت پروتکلهای بهداشــتی و فضای باز(حیاط) تاالر وحدت و
خانه موسیقی تشکیل شد.
زمان برگزاری انتخابات در نوبت اول و دوم از طریق روزنامه،
سایت خانه موسیقی و شــبکههای اجتماعی تلگرام و اینستاگرام
بصــورت دقیق و منظم اطالع رســانی گردیــد و اخبار برگزاری
مجامع و انتخابات هیئت مدیرههای جدید کانونها نیز در اســرع
وقت منعکس شد.
اعضــای منتخب هیئت مدیــره و بازرسهــای کانونهای
تخصصی (ده گانه)خانه موسیقی – بترتیب حروف الفبای کانون ها:

دومین تعویق
بر اساس انتشار آگهی در روزنامه رسمی ابرار برای نوبت اول
مجامع عمومی کانونهای خانه موســیقی در مورخ  2مهرماه قرار
بــود انتخابات از  19مهرماه 99در فضــای باز تاالر وحدت برگزار
شــود .یک هفته مانده به برگزاری انتخابات محدودیتهای جدید
کرونایی اعمال شــد و دقیقا در شــب برگزاری انتخابات از سوی
ستاد مبارزه با کرونا محدودیتها تمدید شد و انتخابات بار دیگر به
تعویق افتاد .همچنین همزمان با انتشار آگهی انتخابات در روزنامه
رسمی در سایت و شــبکههای اجتماعی خانه موسیقی در فضای
مجازی بطور گسترده اخبار انتخابات منتشر شد.
سومین تعویق
تیر ماه سال جاری( )1400بار دیگر برگزاری مجامع عمومی
طبق اعالم قبلی در روزنامه رســمی آغاز شد .پس از به حد نصاب
شماره  - 43پاییز 1400

آخرین انتخابات خانه موســیقی در سال  1395برگزار
شد .از اســفند ماه ســال  1398تمامی ساز و کارهای
برگزاری انتخابات طبق روال دورههای گذشــته شامل
هماهنگی و رزرو سالنها و جدول انتخابات کانونها برای
دو نوبت به نحوی آماده شــد که انتخابات در خرداد 99
آغاز و تا اواســط تیرماه هیئتمدیره کانونهای دهگانه
مشخص شده باشند.
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کانون آهنگسازان

رضایی به عنوان بازرس کانون انتخاب شدند.

انتخابات هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی شنبه
 24مهرمــاه در فضای باز تاالر وحدت برگزار شــد و تقی ضرابی،
وارطان ســاهاکیان ،فریدون شــهبازیان ،محمد جلیل عندلیبی و
ســید محمد تنکابنی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره و آندره
مرادیان به عنوان بازرس کانون انتخاب شدند.

کانون خوانندگان کالسیک

کانون پژوهشگران

انتخابــات هیئت مدیــره کانون خوانندگان کالســیک خانه
موســیقی چهارشــنبه  21مهرمــاه در فضای باز تــاالر وحدت
برگزار شد و شــهال میالنی ،پیام رستمی ،نازنین جاللی فراهانی،
محمدرضا صفی ،نســرین ناصحی به عنوان اعضای جدید هیئت
مدیره و محمدرضا قراتپه به عنوان بازرس کانون انتخاب شدند.

انتخابات هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی سه شنبه
 20مهرماه در حیاط خانه موســیقی برگزار شد و حمیدرضا عاطفی،
حمیدرضا اردالن ،بهروز وجدانی ،امیر عباس ستایشگر و بهروز مبصری
به عنوان اعضــای جدید هیئت مدیره و عطا نویدی بهعنوان بازرس
کانون انتخاب شدند.

کانون ساز سازان

کانون خوانندگان سنتی
انتخابات هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی
یکشــنبه 25مهرمــاه در فضای بــاز تاالر وحدت برگزار شــد و
حمیدرضا نوربخش ،هنگامه اخوان ،مظفر شــفیعی ،حسن بخشی
و قاســم رفعتی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره و غالمرضا

انتخابات هیئت مدیره کانون سازسازان خانه موسیقی دوشنبه
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 3در فضــای باز تاالر وحدت برگزار شــد و علیرضا جاوید مقدم،
مجتبی نوابی ،تورج جمالی ،ناصر برزی ،هوشنگ اکبری به عنوان
اعضای جدید هیئت مدیره و شــاهرخ حاتمی بــه عنوان بازرس
کانون انتخاب شدند.

رجبپــور ،غالمعلی علمشــاهی ،صدرالدین حســینخانی ،علی
عزیزی ،ســتاره ترابــی به عنوان اعضای جدیــد هیئت مدیره و
منوچهر قربان حسنی به عنوان بازرس کانون انتخاب شدند.
کانون نوازندگان سنتی

کانون صدابرداران

انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان ســنتی خانه موسیقی
دوشنبه 26مهرماه در فضای باز تاالر وحدت برگزار شد و داریوش
پیرنیاکان ،مسعود شــعاری ،زید اهلل طلوعی ،سیامک جهانگیری،
محمد ذوالنوری به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره و قاسم رحیم
زاده به عنوان بازرس کانون انتخاب شدند.

انتخابــات هیئت مدیــره کانون صدابرداران خانه موســیقی
دوشــنبه  19در حیاط خانه موسیقی برگزار شد و علیرضا آزادگان
مهر،امید انصاری ،سوســن بخشایش ،مهدی ســالک اردستانی،
محمــود آیت به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره و رضا فرهادی
به عنوان بازرس کانون انتخاب شدند.

کانون نوازندگان کالسیک

کانون مدرسان

انتخابــات هیئت مدیــره کانون نوازندگان کالســیک خانه
موسیقی سه شــنبه  4آبانماه در فضای باز تاالر وحدت برگزار شد
و فرزاد دانشمند ،امیرپدرام طاهریان ،عبدالسعید خرمشاهی ،خسرو
بهرامــی ،علیرضا میرآقا به عنوان اعضــای جدید هیئت مدیره و
ماریه جلیلیان به عنوان بازرس کانون انتخاب شدند.

انتخابات هیئت مدیره کانون مدرســان خانه موســیقی سه
شنبه در فضای باز تاالر وحدت برگزار شد و داود گنجهای ،محمد
سریر ،اذر هاشمی ،مهدی مساح بیدگلی ،هادی منتظری به عنوان
اعضای جدید هیئــت مدیره و آرش فرهنگفر بــه عنوان بازرس
کانون انتخاب شدند.

برگزاری مجمع عمومــی و انتخاب هیئت مدیره
خانه موسیقی

کانون ناشران
انتخابات هیئت مدیره کانون ناشــران خانه موســیقی صبح
چهارشنبه  28مهرماه در حیاط خانه موسیقی برگزار شد و محسن

اعضای هیئت مدیرههای کانونهای ده گانه خانه موســیقی
(مجموعــا پنجاه نفر) مجمع عمومی خانه موســیقی را تشــکیل
شماره  - 43پاییز 1400
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میدهند و در اولین مجمع که در روز  23آبان ماه در ســالن استاد
جلیل شــهناز خانه هنرمندن برگزار شــد ،از بین خود  7نفر را به
عنوان اعضا هیئت مدیره خانه موسیقی و یک نفر بازرس انتخاب
کردند.
اعضای جدیــد هیئت مدیره خانه موســیقی بــه ترتیب آرا
داریوش پیرنیــاکان ،حمیدرضا عاطفی ،حمیدرضا اردالن ،هنگامه
اخوان ،محســن رجب پور ،زید اهلل طلوعی و مسعود شعاری و آذر
هاشــمی (بازرس) هســتند .اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه
خود داریوش پیرنیاکان را به عنوان رئیس هیئت مدیره و سخنگو،
حمیدرضــا اردالن را بهعنوان نایبرئیس و حمیدرضا عاطفی را به
عنوان دبیر انتخاب کردند.

مدیرعامل دوره جدید فعالیت خانه موسیقی برگزیدند.
پیرنیــاکان درخصوص ضوابط و شــاخصهای مدنظر هیئت
مدیره برای گزینــش مدیرعامل اصلح گفــت :یکی از مهمترین
شــرایط هیئت مدیره برای انتخاب مدیرعامــل خانه که مد نظر
بســیاری از پیشکسوتان و بزرگان شــورای عالي و دیگر عزیزان
بوده این است که فرد برگزیده باید خودش از هنرمندان طراز اول
موسیقی باشــد دوم اینکه باید به جریانها و فعالیتهای مختلف
هنر موســیقی مســلط بوده و عالوه بر آن به مدیریت فرهنگی و
تعامل با مدیران میانی و باالدســتی فرهنگ و هنر کشور اشراف
وتعامل سازنده داشته باشد.
سخنگوی خانه موسیقی در ادامه ضمن تاکید به وجود این دو
ویژگی در رزومه کاری نوربخش ،به ســوابق مدیریتی نوربخش و
نقش پررنگ وی در همراهی نهاد خانه موسیقی در سنوات گذشته
اشاره کرد و افزود :مدیرعامل خانه موسیقی باید کامال با بدنه این
نهاد آشنایی و با آنها ارتباط خوب و صمیمانهای داشته و در واقع از
جنس و بافت هنرمندان باشد و نوربخش در این زمینه طی سالیان
گذشته نشان داده که از این نظر مدیری موفق و مورد وثوق جامعه
هنری و اهالی موسیقی بوده است.
رئیس هیئت مدیره با اشــاره با هفت رای اعضا هیئت مدیره
بــه مدیرعاملــی نوربخش که به نوعی رای قاطع تلقی میشــود
گفت:واقعا تک تک اعضای هیئــت مدیره با صرف وقت بیش از
یک ماه و با دقــت تمام برای انتخاب بهتریــن گزینه همفکری
کردند و خوشــبختانه به یک تصمیم واحد وقاطع رسیدیم که این
خود نشان از آیندهای روشــن و امیدبخش برای این نهاد است و
امیدواریم در این فرصت در جهت اعتالی هنر موســیقی و محقق
ساختن مطالبات بحق هنرمندان موفق شویم.
رئیس هیئت مدیره در پایان با اشاره به برنامه و رزومه برخی
از نامزدهای مدیرعاملی گفت :هیئت مدیره مقرر کرد تا مدیرعامل
جدید از تمامی ظرفیتها و تواناییهای متقاضیان مدیرعاملی که
عالقه مند به همکاری با خانه موسیقی هستند استفاده کند.
الزم به ذکر است در یک ماه گذشته هیئت مدیره برنامهها و
ســوابق برخی از نامزدهای مدیرعاملی را بررسی و با بعضی افراد
به صورت حضوری مذاکره کرده بودند.

انتخاب مدیرعامل خانه موسیقی ایران

هیئت مدیره خانه موسیقی پس از پنج جلسه بحث و بررسی
در خصوص گزینش مدیرعامل اصلح ،حمیدرضا نوربخش را برای
تصدی این سمت برگزید.
جلســه هیئت مدیره خانه موســیقی ایران با حضور داریوش
پیرنیاکان(رئیس هیئت مدیره و ســخنگو) ،حمیدرضا اردالن(نایب
رئیس)،حمیدرضا عاطفی(دبیــر) ،هنگامه اخوان ،زیداهلل طلوعی و
آذر هاشمی(بازرس) روز یکشنبه  ۲۸آذرماه در محل خانه موسیقی
تشکیل شد .در این جلســه مسعود شعاری و محسن رجب پور به
صورت آنالین شرکت داشتند.
در این جلســه اعضای هیئت مدیره در ادامه جلســات قبلی
در خصوص انتخاب مدیرعامل وارد شــور و تبادل نظر شدند و در
نهایت هیئــت مدیره با رای قاطع حمیدرضا نوربخش را به عنوان
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پایان سومین گام جشنواره موسیقی امیرجاهد
مراسم اختتامیه سومین جشنواره موسیقی امیرجاهد ،با
حضور جمعی از هنرمندان و برگزیدگان رشتههای مختلف

در ابتدای این مراســم که با اجرای سهیل محمودی برگزار شد،
کلیپ معرفی شورای سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی امیرجاهد
و یادبود زنده یاد علی مرادخانی پخش شد .اعضای شورای سیاستگذاری
سومین جشنواره موسیقی امیرجاهد :مهدخت معین ،داریوش پیرنیاکان،
حمیدرضا نوربخش ،حمیدرضا عاطفی ،هومان اسعدی ،مهدی سبحانی،
مهدی مساح بیدگلی و زنده یاد علی مرادخانی بودند.
این مراســم با اجرای گروه موسیقی امیرجاهد متشکل از سید
رضا طیبی (آواز) ،حســین روزبهانی (تار) ،ســعید همتیان (نی) و امیر
حسین طریقت (تنبک) ادامه یافت .در ادامه مراسم بابک بنی حسینی
(نماینده هیئت داوران) بیانیه هیئت داوران سومین جشنواره موسیقی
امیرجاهد را قرائت کرد .در بخشــی از این بیانیه آمده اســت :اکنون
که فرزندان هنرمندمان و خانوادههای هنر دوســت ایشان در شرایط
دشــوار بهداشتی-کرونایی که حدود دو سال است دست به گریبانش
هستیم و محدودیتهای اقتصـادی و اجتمـاعی که به طبع آن فشارهای
روانی بسیاری را به همگان تحمیل کرده است ،توانستهاند با اشتیاق
به آموزش و تمرین موسیقی بپردازند و در این جشنـواره نیـز شرکت
نمایند ،قدردان هستیم و با اذعان به کیفیت مطلوب و متنوع قطعات
اجرایی و هنرنمایی زیبا و ماهرانه ی این عزیـــزان از تمامی شرکت
کنندگان و مسئولین محترم در این جشنواره که بار دیگر یک رویداد
بزرگ فرهنگی ،هنری را رقم زدهاند قدردانی مینماییم.
هیئت داوران ضمن ســپاس از همکاری و همیاری مســئوالن
و هنرمندان شــرکت کننده و همچنین دوســتداران موسیقی که در
برگزاری این جشنواره سعی وافری داشته اند ،رضایت خود را از سطح
برگزاری جشــنواره اعالم میدارد .بدیهی است تمامی آثار ارائه شده
به دبیـــرخانه جشنـواره مورد ارزیابی دقیق و داوری اولیه قرار گرفته،
سپس در بخش دوم با اجراهای دونـوازی و گـروهی از طریق فضای
مجازی (برای شــرکت کنندگان شهرستانهای کشور) و به صورت
حضوری (برای شرکت کنندگان ساکن تهران) مورد ارزیابی و داوری
قرار گرفتهاند که درنهایت آثار و اجراهای برگزیده شایســته قدردانی
توسط هیئت داوران انتخاب و معرفی شدهاند.
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روز پنجشنبه  11آذرماه در سالن استاد جلیل شهناز خانه
هنرمندان ایران برگزار شد.

هیئت داوران ضمن ارج نهادن به تالش تمامی عزیزان شرکت
کننــده در این رخــداد فرهنگی-هنری ،امیدوار اســت دگربار برای
چهارمین دوره جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد با شناسایی آثار
ارزنده ،ضمن تقدیر و تشویق برگزیدگان ،شرایط مناسب جهـت تداوم
و توسعـه فعالیتهای افـراد مستعد در آینده به شکلـی صحیح و مفید
فـراهم شده و حمایت و پیگیریهای الزم از سوی متولیان امر به نحو
مقتضی و موثر صورت گیرد.
ســپس از هیئت داوران جشنواره محمد اسماعیلی ،آذر هاشمی،
وارطان ساهاکیان ،علی تحریری و بابک بنی حسینی تقدیر شد.
*«خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد» به پایگاه
خوب موسیقی در منطقه  14تبدیل شده است
در ادامه مراسم ،حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی)
در سخنانی ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره
موسیقی امیرجاهد گفت :نزدیک به دوسال است که از این جمعها و
دیدارها دور افتاده بودیم و امیدوارم این برنامه سر آغازی بر برگزاری
برنامهها باشد.
وی افزود :روزی که برای جشنواره موسیقی امیرجاهد برنامه ریزی
میکردیم تمام ســعی مان بر این بود که به هیچ عنوان موازی کاری
نشود .ما در کشور جشنوارههای موسیقی فجر ،جشنواره موسیقی جوان،
جشنواره موسیقی نواحی را با رویکرد خاص خودشان داریم و تالش بر
این بود که این جشنواره بخشی را پوشش دهد که جشنوارههای دیگر
به آن نپرداخته اند ،مانند دونوازی و گروه نوازی .تالش بر این بوده و
خوشبختانه این جشنواره راه خودش را خوب پیدا کرده است و سومین
دوره آن نیز با موفقیت به پایان رسید و باید از هیئت محترم داوران و
دیگر دست اندکاران جشنواره تقدیر و تشکر کنم.
نوربخش گفت :خوشــبختانه «خانه موزه دکتر معین و اســتاد
امیرجاهد» در منطقه  14شــهرداری تهران به پایگاه خوب موسیقی
تبدیل شــده اســت .محل رفت و آمد اهل هنر شــده و کالسها و
نشستهای بسیار خوبی هم در آنجا برگزار میشود و ما هم همیشه در
7
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کنار عزیزان در آن مجموعه بودیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.
*موســیقی به دلیل گران بودن بلیتها از دسترس
توده مردم دور است
مدیرعامل خانه موســیقی افزود :در حالی که میدانیم متاسفانه
فعالیتهای هنری به مرکز و باال شهر متمرکز شده است و این یکی
از مصیبتها تبدیل شده است که باید اینجا اشاره کنم که متاسفیم که
اجراهای موسیقی مان در سالها با بلیتهای بسیار گران برگزار میشود
و موســیقی از دسترس توده مردم و مخاطبان مهم و اصلی موسیقی
دور بوده است .طبقه متوسط جامعه ،بدنهی کارمند و دانشجوی جامعه
امکان کنســرت رفتن ندارد و اگر هم بتواند شاید سالی یکبار! ما باید
هزینههای اجراهای موسیقی را پایین بیاوریم در حالی که تمام سالنها
دولتی یا متعلق به شهرداری هستند .البته ساختار سالنها هم به شکلی
شده که باید خودشــان هزینههای خودشان را تامین کنند و از جایی
حمایت نمی شوند .مثل همین خانه هنرمندان که شاید مهمترین مرکز
هنری ایران در جهان باشد .باید در اینجا از زحمات جناب رجبی معمار
تشکر کنم که روشن نگاه داشتن چراغ خانه هنرمندان مرهون زحمات
ایشان و همکاران شان است.
نوربخش در ادامه یادی از زنده یادعلی مرادخانی عضو شــورای
سیاست گذاری این جشــنواره کرد و گفت :مسئوالن و مدیران این
نکته را در نظر بگیرند که وقتی جایی هســتند کاری کنند که رد پا و
یادگار ارزشمندی از خود بجای بگذارند که وقتی از آنجا رفتند همه یاد
آنها بکنند .علی مرادخانی از آن دسته مدیران بود که ما اهالی موسیقی
ایشــان را همیشه در کنار خود داشتیم .او شخصیتی ارزشمند بود که
خودش در حوزه فرهنگ و هنر دغدغه داشت.

دادیم محقق شد .البته ممکن است برخی بخواهند این مساله را به نام
خودشان مصادره کنند که متاسفانه در فضای مجازی هم دیدیم که
سعی کردند این کار را انجام دهند که مهم نیست.
نوربخش در پایان گفت :اما خانه موســیقی یکی از کارهایی که
مجدانه پیگیری کرد همین نامگذاریهای معابر شــهر تهران به نام
مفاخر موسیقی بود .جلسات متعدد در شوراها داشتیم ،مکاتبات بسیاری
انجام دادیم و آقای دکتر حق شــناس با پیگیری جدی و مستمر این
کار را به انجام رساندند که باید از ایشان تشکر فراوان داشته باشیم.
در بخش بعدی مراســم از بابک بنی حسینی ،سید محمدعلی
موســوی ،مهدیه رضا زاده ،امیرحسین طریقت ،مرتضی میر ،فرنوش
تدین ،علی فاطمی ،محسن میکائیل و سینا قادری به عنوان مدرسان
برتر «خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد» تقدیر شد.
در ادامه مراسم غزاله نیک پی و نگین کاظمی(برگزیدگان بخش
دونوازی کالســیک) و هومان ابراهیمــی (برگزیده بخش تکنوازی
کالســیک) به اجرای دو قطعه پرداختند و ســپس با حضور اعضای
شــورای سیاستگذاری و هیئت داوران از برگزیدگان سومین جشنواره
موسیقی امیرجاهد با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.
برگزیدگان سومین جشنواره موسیقی امیر جاهد:
*بخش دونوازی ایرانی
گروه سنی الف :میرعلی قاسمی و کسری رفیعی (از اصفهان) رتبه
اول ،آراد ساعد و آرین ساعد (از تهران) شایسته تقدیر
گروه سنی ب :مهدی اشرفیان 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
*بخش دونوازی کالسیک
گروه سنی ب :امیرحسین صادقی و سارا جان نثاری (از تهران)
شایسته تقدیر
گروه ســنی ج :غزاله نیک پی و نگیــن کاظمی پور (از رودهن)
رتبه اول
*بخش اجرای گروهی ایرانی
گروه سنی ب :گروه «عشاق کاشان» به سرپرستی مجید خلیق
از کاشان
*بخش اجرای گروهی کالسیک
گروه ســنی ب :گروه «توتم» به سرپرستی عرفان شریف زاده
از تهران

*خانه موسیقی نامگذاریهای معابر شهر تهران به
نام مفاخر موسیقی را با جدیت پیگیری کرد
نوربخش با اشاره به زحمات و تالشهای دکتر محمدجواد حق
شناس( رئیس سابق کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران) گفت:
این جشــنواره بدون زحمات و تالشهای آقای دکتر حق شناس به
انجام نمی رسید .ایشان در دورهای که در شورای شهر بودند خدمات
بسیار ارزشمندی کردند .یکی از کارها نامگذاری خیابانها به نام مفاخر
فرهنگ و هنر بود که با پیگیری شخص ایشان و اعضای کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر به انجام رسید .ما امروز نام مفاخر
موســیقیمان را در خیابانهای این شــهر داریم و این کار کوچکی
نیســت .ما در خانه موسیقی از ابتدا تقریبا هر آنچه به ایشان پیشنهاد
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واکنش خانه موسیقی
به سخنان نسنجیده یک نماینده مجلس

نیمههای آذرماه خبری منتشــر شد که در آن کاظم موسوی،
نماینده اردبیل و سرعین و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
شــورای اســامی ایران در اظهاراتی جنجالی گفت« :ورود آالت
موســیقی به کشور صالح نیست چون کشور ما جمهوری اسالمی
اســت .چرا باید با وجود این همه شهدا و علمایی که داریم آالت
موسیقی به کشور وارد شــود؟ موضوع آالت موسیقی و لوازمی از
این قبیل آن قدر مهم نیســتند که ما حتی برای آن وقت و ارزی
خرج کنیم».
این نماینده در ادامه ســخنانش تاکید کرد« :دغدغه شــب و
روز ما فقط معیشت مردم اســت و آالت موسیقی که جزء کاالی
اساسی نیســت که ما ورودش را الزامی بدانیم .عینک آفتابی و یا
آالت موسیقی باشد یا نباشــد هیچ تفاوتی در زندگی مردم ایجاد
نمیکند».
او همچنین در بخشــی از ســخنانش گفت« :اگر افرادی به
دنبال آالت موسیقی یا امیال شخصی خودشان هستند ،کشورهای
دیگر هستند ،میتوانند از ایران بروند».
پس از انتشــار این ســخنان ،واکنشهای زیادی در فضای
مجازی و رسانهها از سوی هنرمندان و هنردوستان مطرح شد .در
ادامه نیز استاد داریوش پیرنیاکان(رئیس و سخنگوی هیئت مدیره
خانه موسیقی) از ســوی تنها نهاد صنفی اهالی موسیقی اعتراض
خود را بیان کرد.

موسیقی توهین شده بود گفت :اخیرا صحبتهای یکی از نمایندگان
محترم مجلس در فضای مجازی پخش شــد و بسیار تعجب آور
بود .البته خانه موســیقی اندکی در این مورد شکیبایی بخرج داد تا
ببیند موضوع صحت دارد یا نه ،ایشان دوباره مصاحبهای انجام داد
که معلوم بود تاکیدی بر گفتههای قبلی او بود.
*ورود ســاز به کشــور برای تفنن نیست ،برای
اعتالی موسیقی کشور است
رئیــس هیئت مدیره خانه موســیقی ایران گفــت :ما واقعا
متعجبیم که یک نماینــده مجلس چنین حرفی را بزند و آن هم
به گونهای توهین آمیز به جامعه هنری و جامعه موسیقایی کشور
که یکی از ارکان فرهنگی کشــور است .اینکه شما معیشت مردم
را با ورود آالت موســیقی مقایســه میکنید اصال درست نیست.
اگر معیشــت مردم مهم است مربوط به غذای جسم مردم است.
اگر غذای روحی مردم تامین نشــود ایــن هم باز یک کم کاری
اســت که در مملکت میتواند اتفاق بیافتد .اصال نباید اینها را با
هم مقایســه کنید .ورود ســازها بخاطر تفنن نیست .بلکه برای
اعتالی موسیقی کشور اســت و من تعجب میکنم یک نماینده
اینطور حرف بزند.
اســتاد داریوش پیرنیاکان در خصوص اظهارات این نماینده
مجلس مبنی بر اینکه «کسانی که دنبال موسیقی هستند از کشور
بروند» گفت :شــما چه کاره اید؟ به شــما چه ربطی دارد؟ شــما
نمایندهای هســتید که با یک رایی در مجلس نشســته اید .معلوم
هم نیســت با چند رای آمده اید .باید تحقیق شود که شما با چند
رای آمدید در مجلس نشستید .به شما چه ربطی دارد که میگویید
کسانی که دنبال موسیقی هستند از کشور بروند؟

*موسیقی غذای روح مردم است
داریــوش پیرنیاکان(رئیس و ســخنگوی هیئت مدیره خانه
موســیقی ایران) در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس
شــورای اسالمی پیرامون ورود ســاز به کشور که در آن به اهالی
شماره  - 43پاییز 1400
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*خانه موسیقی اعتراض شدید خود را به اظهارات
نماینده مجلس اعالم میدارد
وی گفت :خانه موســیقی اعتراض بسیار شدید خود را نسبت
به این قضیه اعالم میکند .در ضمن در اینجا به آقای اسماعیلی
وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اسالمی این را میگوییم که وزارت
ارشاد باید نسبت به این قضیه عکس العمل نشان دهد و اعتراض
کند .برای اینکه متولی ســینما ،موسیقی ،تاتر ،نقاشی و همه این
هنرها وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است .اگر همینطور دم فرو
ببندد و هیچ حرفی نزند ،فردا هرکسی که از راه برسد چنین حرف
هایی را بیان میکند.
رئیس و سخنگوی هیئت مدیره خانه موسیقی افزود :در هلند در
ســوله هایی برای گاوها موسیقی پخش میکنند تا شیر آنها دو برابر
شود .یاد شعر سعدی بزرگوار افتادم که میگوید :اشتر به شعر عرب در
حالت است و طرب /کژ طبع جانوری کزعشق بی خبری .هر کسی از
راه برسد نمی تواند به این مردم بگوید از کشور بروید .مثل آن مجری
که در تلویزیون گفته بود اگر کسی نمی خواهد از مملکت برود.

بیانیه خان ه تئاتــر در حمایــت از اعتراض خانه
موسیقی به سخنان نمایند ه مجلس
هر دم از این باغ بری میرسد...
«روزگار عجیبی است نازنین!»
گویی قرار نیســت در این ُملک برای لحظهای آرامش داشته
حقوق انســانی و حیاتیمان باید
پیش پا افتادهترین
باشــیم .برای ِ
ِ
تــا ح ِّد مرگ با زمین بجنگیم ،با آســمان بجنگیم ،با گذشــتگان
بجنگیم ،بــا آیندگان بجنگیم ،با خویشــتن بجنگیم ،با بیگانگان
بجنگیم ،با دوستان بجنگیم ،با مسؤالن بجنگیم ...چهقدر جنگ؟
کمی هم صلح...
آقایان و خانمهای مجلسنشین ،لطف ًا صلح پیشه کنید!
ومان
مردمان این مملکت،
محکومان تاریخ نیستند ،آنان خان ِ
ِ
ِ
شــما هستند ،آنان به درســت یا اشتباه شــما را انتخاب کرده تا
سخنان بیهوده و
به آســایش و رفاهشــان فکر کنید؛ نه اینکه با
ِ
ناصواب ،خُ رده آرامشی اگر دارند را بر هم بزنید.
مملکت بیموســیقی ،دوزخی دردآور و بیامید است .شمایان
ِ
روح خشن خود به دوزخ مبدل سازید.
برزخ ما را با ِ
حق ندارید ِ
ارکان خود ،که آن
تئاتر و هن ِر نمایش ،موسیقی را نه یکی از
ِ
هنرمندان تئاتر همچون گذشــته
را قلــب و وجو ِد خود میداند .ما
ِ
دنبال سازهای موسیقی خواهیم
با موســیقی زندگی میکنیم ،به
ِ
بزرگ عرصهی موسیقی ،سینما ،نقاشی،
بود ،و همچون
هنرمندان ِ
ِ
بزرگان ادب و شعر
مجسمهســازی ،معماری ،هنرهای تجسمی ،و
ِ
و داســتان نه تنها از خانه و کاشــانهی خویش نخواهیم رفت؛ از
شمایان که ما را بر نمیتابید خواستاریم از این مملکت بروید.
حق رئیس محترم هیأت
ضمن تأیی ِد
خانهی تئاتر،
ِ
ِ
سخنان به ِ
مدیرهی خانهی موســیقی ،و اعالم موض ِع ایــن خانهی بزرگ و
ســخنان نمایندهی مجلس شــورای
اعتراض خود را از
شــریف،
ِ
ِ
اســامی اعالم کــرده و در کنــا ِر فرهیختــگان و اهالی خانهی
موســیقی از وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی میخواهد که به این
باعث تشــویش اذهان عمومی
اظهار نظرهــای تفرقهافکن که ِ
میگردد واکنش روشن و صریح داشته باشند.
خانهی تئاتر -آذرماه ۱۴۰۰

*هنرمندان میزبانان تاریخ اند
پیرنیــاکان تصریح کرد :باز هم تکرار میکنم که شــما هیچ
کاره اید و به شما ربطی ندارد کسی در این کشور باشد یا نباشد .ما
بار دیگر اعتراض شدید خود را اعالم میکنیم .موسیقی برای این
مردم مانند هواســت؛ موسیقی غذای روح است و باید مردم آن را
داشته باشند و تصمیم گیرنده آن شما نیستید.
رئیس هیئت مدیره خانه موســیقی ایران در پایان سخنانش
گفت :باید بــه این آقای نماینده بگویم که سیاســتمداران در هر
جایگاهی که باشــند مهمانان تاریخاند و مــا هنرمندان میزبانان
تاریخیم .آنهایی که رفتنی هستند آقای نماینده شما هستید نه ما.
این ســخنان داریوش پیرنیاکان در فضای مجــازی یکی از پر
بازدیدتریــن ویدیوهای چنــد ماه اخیر بود و بســیاری از هنرمندان و
هنردوســتان در حمایت از مواضع خانه موسیقی مطالبی را در فضای
مجازی منتشر کردند .در همین راستا خانه تاتر هم بیانیهای را در حمایت
از این مواضع اعتراضی خانه موسیقی منتشر کرد که به شرح زیر است:

این ادعا ...این سخن تا جایی که اطالع هست در هیچ منبع
و ماخذی به نام شــخص معینی ثبت و ضبط نشده است...
اولین بار عطااهلل مهاجرانی در ســخنرانیاش پس از کسب
رای اعتمــاد مجلس در ســال  1376در تاالر وحدت از این
تعبیر اســتفاده و بعدها بعد از  15سال در سال  1391میالد
کیایی در مستندی از قول پدرش این مضمون را تکرار کرد.
آیا اینها میتواند سندی برای خردهگیری از سخنان حیثیتی
و مدافعانهی داریوش پیرنیاکان باشد؟
جز اینکه باید پرسید ای حضرات آیا بهتر نیست شما به
جای کار فرهنگی بروید نماینده مجلس شوید؟

پینوشت:
پاســخ قاطع ،کوبنده و منطقی رئیس هیئت مدیره به
سخنان نســنجیده و بیپایه یک نماینده مجلس با استقبال
گســتردهای از مردم اعم از جامعه فرهنگی تا دیگر اقشــار
قرار گرفت و همگان با اتحادی مثالزدنی به دفاع از هویت
فرهنگی برخاستند اما شگفتا که معدود افراد مدعی فرهنگ
برخالف موج و با حرکتی سخیف و کوتهبینانه ایراد گرفتند
که چرا داریوش پیرنیاکان آنجا که گفت هنرمندان میزبانان
تاریخ هستند به منبع آن اشاره نکرده است! شگفتا و حیرتا از
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مراسم رونمایی کتاب «ده قطعه برای دف» برگزار شد

روایت سرگذشت عاشقانه و زیبای ساز دف
*مهدوی :خانه موسیقی خانه همه هنرمندان
رضا مهدوی افــزود :باز هم به فال نیک میگیرم که این اتفاق
مهم ،رونمایی و جشــن تولد در اینجا یعنی خانه موسیقی که برگزار
هنرمندان موسیقایی ایرانی است.
میشود؛ خانه موسیقی که خانه همه
ِ
حتی از آن کس که در خیابان ،ساز خیابانی میزند .متأسفانه سیستم
غلطِ ممیزی ما اجازه نمیدهند در یک تاالر معتبر این کار انجام شود،
چــرا که من اعتقاد دارم که خیلی از نوازنــدگان خیابانی به مراتب از
 40 ،30درصد کسانی که در تاالرهای معتبر نوازندگی میکنند ،بهتر
مینوازند.
وی افزود :میخواهم بگویم که این خانه خیلی زیبا میتواند متعلق
به همه باشد و همه حرفشان را بزنند ،حتی آنهایی که بهآنها مطرب
گفته میشود و از نظر من مطرب چیز بدی نیست ،همین که میتواند
مردم را شاد کند فوقالعاده است .بهتر از من که میروم در کالس پز
استادی میدهم ،او جایگاه بلندمرتبهتری دارد و کسی که اختصاص ًا در
عروسیها و جشن تولدها میرود ،این خانه باید متعلق به همه باشد.
وی گفت :باز همین مثالی که همیشه زدم میزنم؛ پدر و مادری
پنج فرزند دارند که یکی از بد حادثه معتاد اســت ،یکی دکترا گرفته،
یکی هم بیکار است و یکی هم در حال تحصیل ،این پدر و مادر باید
هر  5فرزند را در خانه خودشان نگهداری کنند .خوشبختانه این اتفاق
در حال رخ دادن اســت ،البته نقدها و بحثهایی هست ،اما باز هم به
فال نیک میگیریم.
این نوازنده ســنتور افزود :یک کتاب معتبر و بســیار خوبی در
رابطه با دفنوازی از ســوی اســتاد مهرداد کریمخاوری به زیور طبع
آراسته شده ،چرا که ایشان در ریتم دقیق هستند و میدانند اگر ریتم
ســادهترکیبی ،لنگ و ...را درس میدهند ،صرف ًا درس ریتم را ندهند،
چون این درس را در هر کالس ســولفژی میتوان رفت و با سازها و
روشهای مختلف یاد گرفت ،اما ایشان اصالت خاستگاه منطقه خودش
که بســیار موجه است و همه مسئولین بارها و بارها تقاضا کردند که
کردستان ایران سرزمین دف معرفی شود.
اقلیم
ِ
مهدوی گفت :همانطور که شــیراز ،آذربایجان و دیگر شهرها
مناطق دیگر باید اعالم شوند .مث ً
ال نوروزخوانی باید به نام مازنیهایمان
ثبت شود ،چراکه در جاهای دیگری نیست و آنها اهتمام میورزند .در
کنار متدها و روشهای آموزشــی که در گذشته داشتیم ،چه استادانی
که همردیف مهرداد کریم خاوری بودند و چه کســانی که احســاس
میکردند حرفی دارند ،به اشکال مختلف ناشران دولتی یا خصوصی
کتاب تألیف کردند ،همه در جای خود مغتنم است.
این نوازنده و ناشــر موسیقی گفت :من جزو آن دسته از افرادی
هستم که اعتقاد دارم فراوانی نشر باید صورت بپذیرد ،نباید مانع کسی
بشویم و به اسم ممیزی کارشناسی کنیم و دلی را بشکنیم .مهم این
است که وقتی همه اینها کنار هم قرار میگیرند به مرور زمان فرق

مراسم رونمایی از کتاب «ده قطعه برای دف» جلد سوم
تالیف مهرداد کریم خاوری با حضور جمعی از هنرمندان
عالقمندان روز جمعه  19آذرماه در ســالن اجتماعات
خانه موسیقی برگزار شد.

رضا مهدوی (نوزنده ســنتور) در ابتدای این برنامه گفت :سنت
خیلی خوبی که از ابتدای دهه  80شکل گرفت iهمین رونمایی است،
رونمایی در حقیقت یعنی جشــن تول ِد یک اثــر که میتواند اثرهای
متفاوتی را در گذر زمان بر صاحب اثر مترتب شــود ،پس هر اثری که
خلق میکند یک بار دیگر آن صاحب اثر متولد میشــود .بحثهای
مختلفی در رونماییها و جشن تولدها هست که من میخواهم بهترین
بحث را دنبال کنم ،بدین مضمــون که اعتقاد دارم یک مؤلف ،موثر
و صاحب اثر میخواهد در این جشــن تولدش دوستان و مخاطبانش
باشــند ،کسانی که از دور میشناسند با این تازه تولد شده آشنا شوند،
بخش دیگری معتقدند که نقد و بررســی هم باید همراه باشد که من
موافق نیستم .نقد جایش ،جای دیگری است.
دوســت عزیز
وی افزود :امروز را به فال نیک میگیریم ،اینکه
ِ
ما مهرداد کریمخاوری که ســالها با آثار ایشان آشنا هستیم و بنده
کمترین این توفیق را داشتم که بتوانم نشر برخی کارهایشان را داشته
باشم .ایشان به اندازه کافی در بخش پژوهش و تحقیق و دغدغهای
که نســبت به اقلیم خودش دارد و این ساز ،چرا که یک فرد اصیل و
اصل جنس است ،برخاسته از منطقهای است که کردستان و سنندج
است ،خانقاه را درک کرده و میداند این ساز چقدر در بخش مهمی در
دنیا محبوبیت دارد و حتی ایرانیان عزیز که این ساز از خانقاه به بیرون
کشیده شده که داستانش را میدانید .به واسطه اصالت خاک ،کردستان
ایران خودش دوست دارد که اصالتها را ضمن اینکه حفظ میکند
و ِ
بیان و دانش امروزی را هم چاشنی کند و این کار خیلی قشنگی است.
یعنی هر هنرمند و کسی که دورنمایی داشته باشد و بداند افقش در هر
خویشتن خودش باشد و
خصال
عرصهای کجاست ،باید فرزن ِد زمان
ِ
ِ
این نکتهای اســت که مهرداد کریم خاوری لحاظ داشته و هر روز که
جلو میرود موفقتر میشود.
شماره  - 43پاییز 1400
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صدف و خزف مشخص میشود .وقتی نقد شود این فتح بابی میشود
کــه در آینده آن کتابهایی که خزف بودند به مرور خودشــان کنار
میروند ،نه اینکه کسی بخشنامه کند که جلوی آن را بگیرند.
وی در بخــش پایانی ســخنان خــود گفت :ما با جشــن تولد
درخشان
کتابی مواجه هســتیم که پشتوانه آن کتابهای قوی و آثار
ِ
تکنوازیای بوده که یک نوازنده مبادرت و اهتمام بورزد و جرأت کند
و سینهاش را ستبر کند و چندین ساعت آلبو ِم مجزایی از هم ،با اینکه
ریتمها محدود است ولی نحوه نواخت و صداکشی و صدادهی از ساز
با پوستها ،کوکها ،نواختها و نوانسهای مختلف ُس ُنریتهای ایجاد
کند که هر کسی که میشوند بگوید ما ده نوازنده برجسته نامدا ِر دف
اگر داریم ،این در جای خودش اولین اســت .شاید صدها نفر داریم اما
اسمی از آنها نیســت .این بیانگر و مبین این است که ایشان خیلی
جدی مسیر را میرود .باز هم تبریک میگویم« :مطرب همین طریق
غزلگو نگاهدار  /کین ره که برگرفت به جایی عدالت است»
سپس سیدعباس سجادی(شاعر ،ترانه سرا و کارشناس موسیقی):
گفــت که «درس معلم ار بُــ َود زمزمه محبتی  /جمعه به مکتب آورد
طفل گریزپای را» آنچــه امروز در این روز تعطیل همه ما را دور هم
جمع کرده ،بیتردید حلقه مهری اســت که جناب آقای استاد مهرداد
کریمخانی ایجاد کرده است .مهرداد کریم خاوری و دامی دارد که آدم
یک بار به این دام بیفتد نمیتواند از آن رها شود و این هم به صفای
باطن و نکتهای برمیگردد که خاســتگاه ایشان و شخصیتهایی که
ریشه در معنویت خانقاهی ،خاکساری و معنا دارند .خیلی متشکرم که
من را به این جمع بزرگ پذیرفتید،
ســید عباس ســجادی گفت :من با مجموعــه کارهای آقای
کریمخاوری آشــنایی دارم .سالها به واســطه شاگردی که در حوزه
موسیقی کردم با این آثا ِر ارزشمند مواجه بودهام .برخی از سازهای ما
که به واســطه نوازندگان برجسته و سبقهای که داشتند این توفیق را
خیلی زود پیدا کردند که به عنوان ساز ملی تلقی شوند.

دف سرگذشت عاشقانه و زیبایی دارد .در این بین میشود تالش
بزرگان این حوزه ،نوازندگان پیشین که میراثداران ارزشمند این ساز
بزرگ کامکار و بعد هم نقشی که استاد
معنوی بودند ،ازجمله خانواده ِ
محمدرضا لطفی برای معرفی این ساز در ارکستر ایرانی داشتند اشاره
کرد و تالش دیگران هم به رونق این موضوع افزود.
وی افــزود :بحث مطرب هم که پیش آمد ،من خاطرم هســت
ســفری به تاجیکستان داشتم و چند ســال بعد سفری به آذربایجان
که دیدم یک شــب در تاجیکستان مهمان آقای دولتمند خالُف بودم
که خواننده سرشناســی هســت ،به من گفت که فردا شب مهمان
من هســتید .روزی که ما رفتیم برنامهای را در حضور رئیسجمهور
تاجیکســتان برگزار کردند که در هیأت دولت برگزار شد و برنامهای
رســمی بود .به من گفت که فردا شب مهمان من هستید ،فردا شب
من را به یک عروســی بردند که آنجا خواننده مراسم عروسی بودند.
عروســی محلی و بســیار زیبایی بود و یکی از خاطرات زیبا را برایم
ساخت .با خودم فکر کردم که به اینها در کشور ما مطرب میگویند.
وقتی ریشه مطرب را بررسی کنیم ،میفهمیم همانطور که فرمودند
اص ً
ال چیز بدی نیســت .این ژستهای روشنفکری در حوزه موسیقی
بعداً ایجاد شد.
این کارشــناس موسیقی گفت :موسیقی اگر به درد مردم نخورد
به چه دردی میخورد؟! موسیقیای که قرار است در تاالرهای مجلل
و آنچنانی برای یکسری اهل قدرت اجرا شود ،متعلق به مردم نیست.
مردم موسیقی خودشــان را دارند ،موسیقی بخشنامهپذیر نیست .در
خاطرهای که آقای داوود یاســری که در برنامه دستان دعوتش کرده
بودم و از آقای نادر گلچین تعریف میکرد ،میگفت ما رفته بودیم در
پادگانی پیش از انقالب برنامه اجرا کنیم ،وقتی میخواستیم بیاییم در
اتوبوس به ایســتگاهی رسیدیم که یکسری از دوستان سرباز در مرز
ایستاده بودند .پسر جوانی باال آمد و گفت که من دیشب نگهبان بودم
و امکان حضور در آن برنامه را نداشتم ،آقای گلچین را دید و شروع به
گریه کرد ،آقای گلچین در اتوبوس به بچهها میگویند که سازهایشان
را در بیاورند و در آنجا برای آن ســرباز برنامه اجرا میکنند .خیلی از
بزرگان را داریم که از جایی عبور میکردند و دیدند عروســی برگزار
میشــود و آنجا با افتخار خوانده اســت ،آیا به او مطرب میگوییم؟
اص ً
ال مطرب یعنی چه؟ این کلمه از ریشــه طرب میآید ،چیزی که
شــادیآفرین است .چیز بدی نیســت .و اینکه آنچه بد است ضعف
شخصیتی است که حتی در خیلی از بزرگان موسیقی ما هم هست.
ســجادی گفت :به اعتقا ِدمن خیلی از مشــاهیر موسیقی ما به
واژهای که میگویند مطرب از آن مطربترند .من همیشــه گفتهام
که بعضی از دوســتان ما در فضای مجازی و جاهای دیگر ســئوال
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میکنند که دوســت داریم نزد فالنی برویم ،من توصیه میکنم که
نروید اگر دورادور گوش کنید خیلی بهتر اســت ،به خیلی از اینها
نزدیک نشــوید .چون اگر نزدیک بشــوید حالتــان بهم میخورد،
اینگونه است .خیلی از بچههایی که در خیابانها ساز میزنند بسیار
بامعرفتتر از خیلی مشــاهیر هســتند .خیلی از نوازندگان دورهگرد
شرافت انسانیشان باالتر است .برایشان شرایطی نبوده است ،کسی
که بدون معلم اینقدر خوب میزند و دل شما را تکان میدهد خیلی
باارزشتر از کسی است که معلم داشته و بد میزند.
وی افزود :به هر حال این ســاز ریشــهای تاریخی ،فرهنگی و
معنوی دارد و اخیراً مد شده که بعضی از خوانندهها که من یک وقتی
میگفتم تحریرهای کفگیر میزنند ،یعنی آنقدر تحریر میزنند تا از
دیگران کف بگیرند ،یک ربع تحریر میزند تا برایش دست بزنند .در
حوزه آسیبشناســی ساز دف هم نکات اینگونه وجود دارد .او ًال ما در
خیلی ارکسترها بدون جهت ساز دف را وارد میکنیم ،به جای اینکه
به دف حرمت بدهند ،به اعتقاد من دف را ضایع میکنند و این توهین
به ساز دف اســت .دوستان بزرگوار و هنرمند در این جمع زیادند ،هر
ارکستری ظرفیت هر سازی را ندارد و هر سازی هم ظرفیت حضور در
هر ارکستری را ندارد .چرا در ارکسترهای خیلی بزرگمان که میخواهیم
بگوییم ارکستر ایرانی است یکسری ساز میآوریم که نه کوکشان به
آن ارکستر میخواند ،نه همخوانی دارند و نه از دل فرهنگ نوازندگی
آمدهاند .این سازها را میآوریم که آن ارکستر را ایرانی کنیم؟! هر کدام
از اینها کالس خاص خودش را دارد و نیازی نیست.

عنوان
کرد و هم حرف زدن در مورد آن ســخت اســت .دیدم که
ِ
کتابهای قبلی که از مهرداد جان داشــتم واژه «آئین دفنوازی»
پشت آئین ،آداب دارد .یعنی یکسری مراحل و
را به کار برده اســتِ .
مرتبتی هست که مراحل عرفانی را مطرح میکند .آئین مجموعهای
از این آداب اســت؛ او ًال اگر توفیق حضــور در برخی از این محافل
معنوی را داشــتید ،میدانید که به این ســادگی نیست و هر کسی
نمیتواند به راحتی دف را به دســت بگیرد .یا مرشد و پیری که در
آنجا هســت چه مراتبی دارد ،مانند حلقه ورزشهای باســتانی که
یک نفر وســط چرخ میزند و دیگران به احترامش در بیرون آن را
همراهی میکنند .هر کسی نوبتی برای اجرای نقش خودش دارد .به
اعتقاد من کتابهایی که برای گروهنوازی طراحی شده پیشنهادات
بســیار جالب و کاربردی برای ساز دف هســت و کسی هم آن را
مطرح میکند که خاستگاهش ،خاستگاه همین آئین است .ما برخی
از گروههای موسیقی را دیدیم که داعیه اجرای برنامههای موسیقی
نواحی را دارند ،اما در انجام دادن آن الکناند.
وی افــزود :حداقل در خوانــدن ،خوانش و خوانندههای ما چون
آن لهجهها را وارد نیســتند ،گاهی به جــای اینکه کلمه را ادا کنند،
کاریکاتوری از کلمه را ادا میکنند که به جای دلنشین بودن گوشخراش
و آزاردهنده است .به اعتقاد من کسانی باید سراغ اینجور سازها بروند
که فرهنگ آن ســاز را هم درک کرده باشند .دفنوازی کار سادهای
نیست ،هرچند سازهای کوبهای ما مانند پیانو و دیگر سازها اگر دست
روی آن بگذاریــد صدایی میدهد و نتی را ایجاد میکند ،به هر جای
دف هم دســت بزنید صدایی میدهد ،اما صدایی که قرار است از دف
در بیاید فراتر از این چیزهاست .ما شاهد بودیم آقای کریم خاوری در
این عرصه سالها زحمت کشیدند و شاگردی کردند و همیشه روحیه
طلبگی داشتند ،به اعتقاد من این باعث شده که نسبت به شخصیتی
مانند ایشــان که امروز در جایگاه یک استاد هست احساس دوستی و
نزدیکی بکنیم .و در بخش بعدی برنامه یاشار شاه نظری ،بهروز قهاری
و امیر جلیلیان به اجرای دو قطعه همنوازی دف پرداختند.
در ادامه مهرداد کریم خاوری(نوازنده و مدرس دف) در جایگاه
حاضر شد و از خانه موسیقی برای برگزاری مراسم و مهمانان برای
حضور تشــکر کرد .این برنامه با اجرایی بداهه با هنرنمایی هادی
آذر پیرا(نوازنده تار) و مهرداد کریم خاوری(نوازنده دف) ادامه یافت
و در پایــان هنرمندان حاضر در مراســم از «کتاب ده قطعه برای
دف» رونمایی کردند.
در این مراســم هنرمندان و چهره هایی همچون محمد اخوان،
صابر نظر گاهی ،حســین رضایی نیا ،مهیار شادروان ،شهرام صارمی،
بابک بنی حسینی ،صدر الدین حسین خانی و  ...حضور داشتند.

*سید عباس ســجادی :نگذاریم ساز دف به ابتذال
کشیده شود
سجادی گفت :ســاز دف هم از جمله آن سازهاست که گاهی
وقتی در مجالس میشــنوم حالم بد میشود .نه از ساز دف ،از نوعی
که ارائه میشود .طرف آنقدر میزند یا بیشتر از خو ِد ساز دف خودش
ادا در میآورد که آدم آن لحظات را که میبیند حالش بد میشــود.
واژه ابتذال واژه بدی نیســت .ابتذال یا مبتذل به شــیء یا پدیدهای
میگویند که خیلی دمدســتی باشد .خیلی از موسیقیها و سازها که
دم دســت قرار میگیرد مبتذل میشود که به معنای کوچهبازاری و
پاپ نیست .اتفاق ًا اگر موسیقی درست و حسابی که ما به آن موسیقی
فاخر میگوییم  -هیچوقت بــرای آن تعریف ارائه نکردیم -را زیاد
ارائه کنیم و بیش از اندازه ارائه شــود ،مبتذل خواهد شــد .بنابراین
این ساز هم مانند سازهایی است که به اعتقاد من بحث در مورد آن
ســهل و ممتنع است ،هم خیلی راحت میتوان در مورد آن صحبت

شماره  - 43پاییز 1400

13

گــــــزارش

www.iranhmusic.ir

تقدیر از عوامل پایگاه واکسیناسیون
در خانه موسیقی

در کرونا ایجاد کنیم و با ثبت نام و دعوت از هنرمندان شاخههای
مختلف هنری واکســن مورد نظر این عزیزان تزریق شود که باید
در ایــن زمینــه از معاونت اجرایی و همــه همکارانی که زحماتی
متقبل شدند تشکر و قدر دانی کنم.
نوربخش در پایان ســخنانش گفت :کرونا هر روز داغ فراوانی
بــر دل مردم ایران میگذارد و جامعه هنــری هم از این مصیبت
در امان نبوده ،هنرمندان بســیاری را از دست دادیم که ضایعهای
جبران ناپذیر برای فرهنگ و هنر ایران اســت .بســیاری از اهالی
فرهنــگ هم عزیزانشــان را از دســت دادند کــه از جمع حاضر
آقای کاظم هژیر آزاد فرزند نازنینشــان و آقای ســاالر عقیلی پدر
بزرگوارشان را بر اثر کرونا از دست دادند که همینجا مجددا به این
عزیزان تسلیت میگوییم.
جمشــیدی خواننده کــه هماهنگی این جلســه برای حضور
مسئوالن وزارت بهداشت را برعهده داشت گفت :به سهم خویش
عزیزان وزارت بهداشت و مسئوالنی که هماهنگی ایجاد پایگاه
از
ِ
واکسیناســیون در خانه موســیقی را برعهده داشتند سپاسگزاری
میکنم.
وی گفــت :خانم دبیری بــه نمایندگی از مســئوالن همراه
هنرمندان در وزارت بهداشت اینجا حضور یافتند تا لوح تقدیر شان
را دریافت کنند.
در ادامه مراســم لــوح تقدیر آقایــان دکترهــاده ای ،دکتر
محمودی ،دکتر عشرتی ،دکتر گل محمدی و خانم دکتر نوربخش
توســط مدیرعامل و قائم مقام خانه موسیقی به نماینده شان اهدا
شــد و همچنین با اهدای لوح از تالشهای صبورانه و دلســوزانه
خانم آناهیتا دبیری در امر واکسیناسیون هنرمندان قدردانی شد.
در پایان این مراســم ســاالر عقیلی به همراه سه تار سهیل
حکمت آرا به اجرای ساز و آواز پرداخت و رضا مهینی هم دقایقی
اجرای تکنوازی دف داشت.
در این نشســت ،مهدی افضلی(مدیرعامــل بنیاد رودکی) و
چهرههای هنری همچون طاهر شیخالحکمایی ،کاظم هژیر آزاد،
معصومه مهرعلی ،اصغر همت ،داود آزاد ،ســاالر عقیلی ،ســهیل
حکمت آرا و  ...حضور داشتند.

مراسم تقدیر از عوامل برگزاری پایگاه واکسیناسیون
هنرمندان در خانه موسیقی روز چهارشنبه  21مهرماه
با حضور جمعی از هنرمندان شاخههای مختلف هنری از
مسئوالن و همکاران وزارت بهداشت برگزار شد.

در این مراســم که در محوطه باز خانه موســیقی برگزار شد،
داود گنجهای (قائم مقام و عضو شورای عالی خانه موسیقی) گفت:
واکسیناســیون هنرمندان در خانه موسیقی یکی از قدمهای مهم
بود که خوشــبختانه با تالشهای صورت گرفته توسط مسئوالن
اجرایی خانه این امر محقق شد و اینجا درواقع پایگاهی برای همه
اهالی هنر بود تا بدون دغدغه و با حفظ شــأن هنری در کمترین
زمان ممکن واکسن مورد نظرشان را دریافت کنند.
گنجهای در ســخنانش با ابراز تاسف از مرگ جمعی از مردم
ایران در زمان شیوع کرونا گفت :متاسفانه مردم و هنرمندان زیادی
در این یکی دوساله بخاطر عدم ورود واکسن به ایران جان خود را
از دست دادند و بسیاری از خانوادهها نیز داغدار شدند که برای همه
ما دردناک اســت .امیدواریم با تسریع واکسیناسیون عمومی ریشه
این ویروس و بیماری از ایران کنده شود و خانه موسیقی هم مثل
همیشــه در کنار اهالی موسیقی و هنر ایستاده تا مطالباتشان را که
نمونه اش همین واکسیناسیون است پیگیری کند.
مدیرعامل خانه موسیقی هم در این نشست گفت :از ابتدای
واکسیناسیون در کشــور خانه موســیقی با جدیت پیگیر تزریق
واکسن برای هنرمندان بود که در ابتدا سعی شد با همکاری موزه
موسیقی و موسســه هنرمندان پیشکسوت در فضایی مختص به
اهالی فرهنگ و هنر واکسیناســیون هنرمندان پیشکسوت انجام
پذیرد.
وی افزود :خوشــبختانه در مراحل بعدی با هماهنگی صورت
گرفته توســط خانه موســیقی و دیگر خانههای هنری ،هنرمندان
ردههای سنی جوان تر هم واکسینه شدند.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :با پیگیریهای شبانه روزی
توانستیم ،در خانه موسیقی پایگاهی با یاد هنرمندان از دست رفته
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حسین علیزاده در آیین گشایش نمایشگاه «نغمه مانا»:

هنر شجریان نیاز انسان است

آیین گشایش نمایشگاه «نغمه مانا» همراه با نکوداشت
محمدرضا شجریان با حضور چهرههای برجسته حوزه
موسیقی و فرهنگ و هنر شامگاه جمعه  12آذر در سالن
استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

پیشــنهاد میکنم که به طور جدی خانه هنرمندان ایران بر این امر
برنامهریزی و اقدام کند.
وی افزود :دو نوع نگاه را باید به عنوان ملت ایران مدنظر داشته
باشیم .به یکی از اشعار عبدالمجید طالقانی استاد خط شکسته استناد
میکنم:
محبت چگونه کاالیی
«توای متاع ّ
که قیمت تو نه بایع ،نه مشتری داند
نه من به بندگی خواجه دگر راضی
نه خواجه ام روش بنده پروری داند»
اما نگاه دوم این اســت که ما به عنوان نماینده ملت پرفرهنگ
ایران ،میلیونها هموطن عزیز دیگر و همه کســانی که با فرهنگ
ایران در هر جای دنیا آشنا هستند قدر و قیمت هنر ایران را میدانیم
و باید به این نگاه دوم اعتبار بدهیم و این بیت مصداق اعالی همان
نگاه دوم اســت که در قلب عاطفه ما همواره جاری بوده است«:غیر
از هنر که تاج ســر آفرینش اســت  /دوران هیــچ منزلتی جاودانه
نیست»امیرخانی ادامه داد :ما خوشنویسان زانوی ادب زدهایم و نسبت
به آثار گرانبهای موســیقی و ادبیات شــاگردی دائمی داریم و همه
عمرمان اینطور میگذرد .اساســا جنس هنر خوشنویســی با ادبیات
همراه و همقدم اســت .من تنها به عنوان ستایشگر استاد شجریان
میتوانم نکتهای را درباره ایشــان بر زبان بیاورم اما معرفتشــان را
باید از زبان بزرگان این هنر بشنویم .اگر به نقطهای رسیده باشیم که
شاگرد شایستهای برای فرهنگ و ادب کشور باشیم ،باید به خودمان
افتخار کنیم و با صدای نازنین اســتاد شجریان دوباره با این فرهنگ
آشناشویم .از این بابت مدیون استاد شجریان هستیم.
امیرخانی با اشاره به خاطراتی از محمدرضا شجریان توضیح داد:
همه ملت ما به همعصری با استاد شجریان افتخار میکنند .در طول
تاریخ چراغهای روشنی داشتهایم که جغرافیای فرهنگی ما را روشن
کرده و آنان که مشتاق زیبایی ،کمال ،لطافت ،معرفت و هنر هستند ،از
صدای آسمانی استاد شجریان ،مشام جان خود را معطر کردهاند و این
بهرهمندی همچنان ادامه دارد .متاسفانه ملت ما به دالیلی که مفصل
است ،ماموریت دارد گویی خودش را معرفی نکند.

در ابتدای این مراسم ،مجید رجبیمعمار مدیرعامل خانه هنرمندان
ایران گفت :به همه استادان و هنرمندان خوشامد میگویم .نمایشگاه
«نغمه مانا» به بهانه نکوداشــت خســرو آواز ایران استاد محمدرضا
شجریان برگزار شده است .ایشان به معنای واقعی ذوالفنون بودند؛ هم
در موسیقی ،هم در آواز و شناخت شعر و ادبیات .ایشان نقشی جدی
در احیای شعر پارسی ،کهن و حتی سپید و در خوشنویسی نیز مهارت
داشتند .ایشــان در قرائت قرآن کریم نیز بسیار لحن زیبایی داشتند.
هیچ وقت خود نمیپذیرفتند مســئولیتی را در سمتی قبول کنند و بر
این نکته استاد امیرخانی صحه میگذارند اما همواره به عنوان مشاور
عالی در کنار خانه هنرمندان بودند و کمک کردند تا اینجا مامنی برای
هنرمندان باشد.
وی افزود :از افتخارات خانه هنرمندان ایران این است که استاد
شجریان دو بار در این محل کارگاه تخصصی و نمایشگاه داشتهاند.
ملت ایران قدرشناس هنر اســت و استاد شجریان عالقه خود را به
تاریخ فرهنگ و هنر ایران ثابت کردهاند .اســتاد شــجریان به گل و
گیاه عالقه زیادی داشــتند و به نظرم گویی این هنرمند بزرگ بعد از
درگذشت تازه شکفته شدند.
*غالمحســین امیرخانی :با صدای استاد شجریان
دوباره با فرهنگ و ادب این سرزمین آشنا شدیم
غالمحســین امیرخانی هنرمند برجســته خوشنویس و رییس
انجمن خوشنویســان ایران هنرمند دیگری بود که در این مراسم به
سخنرانی پرداخت .وی عنوان کرد :سعادت و برکتی است که به بهانه
نکوداشت اســتادی عزیز دورهم جمع شدهایم .شاید خانه هنرمندان
ایران بتواند تمهیدی بیاندیشــد که جلسات فصلی یا مستمر برگزار
کنیم و هنرمندان عزیز دســت کم از دیدار یکدیگر بینصیب نمانند.
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*حق شــناس :بزرگداشــت محمدرضا شجریان
وظیفهای ملی و فرهنگی است
محمدجواد حقشــناس در ادامه مراسم درباره نمایشگاه «نغمه
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مانا» بیان کرد :این نمایشــگاه که به همت انجمن صنفی طراحان
گرافیک ایران ،انجمن خوشنویســان ایران ،خانه موســیقی و خانه
هنرمندان ایران برگزار شد ،با رویکردی شایسته و هدفی بایسته شکل
گرفته تا با مشارکت هنرمندان بزرگ طراح گرافیست و خوشنویس،
ادای دینی به ساحت خسروی آواز ایران داشته باشند .امام مهربانیها
حضرت امام رضا (ع) میفرمایند« :بزرگان خود را محترم شمارید».
وی ادامه داد :اســتاد شــفیعی کدکنی هنگامی که از شجریان
سخن میگوید ،بیان میکند «من حق خودم و در حد خودم نمیدانم
درباره هنر شجریان صحبت کنم چون ایشان در موسیقی آوازی ایران
جایگاهی را دارد که حافظ در شعر فارسی دارد .مگر ما در چندین هزار
ســال ،چند حافظ داشتهایم» در حق استاد شجریان هیچ چیزی جزء
ستایش نمیتوانیم داشته باشیم.
حق شــناس همچنین گفت :بیگمان محمدرضا شجریان جزو
ســرآمدان هنر ایران است و بزرگداشت او ،وظیفهای ملی و فرهنگی
است .وی آراســته به چندین هنر است و ویژگی ممتازش ،جامعیت
اوســت و او در هنرهای بسیاری به کمال رســیده و استادتمام هنر
است .در عین حال اهتمام به هنر ،او را از پرداختن به مسئولیتهای
اجتماعی و انســانی غافل نکرد .امیدوارم مقامــات ،صاحبنظران و
مسئوالن فرهنگی نیز به مسئولیت فرهنگی خود به شایستگی عمل
کــرده و دین خود را تمام و کمال به این شــخصیت بی مانند هنر
ایران ادا کنند .آثار وجودی محمدرضا شجریان در عرصههای مختلف،
چنان متنوع ،اثرگذار و ماندگار اســت که سالها پویش و پژوهش در
این باغ ارغوان ،میوههای پرثمری را به ارمغان خواهد آورد.
بردیا صدرنوری آهنگســاز و نوازنده پیانو در ادامه به تکنوازی
پیانو از ملودیهای آشــنا از آوازهای زندهیاد شجریان پرداخت که با
همراهی حضار در خواندن ترانه «مرغ سحر» به پایان رسید.

امیدآفرینی و زندگی اســت و به همین دلیل اســت که برخی آن را
دوســت ندارند چون با زندگی مخالفند .صبح زود بلند شــدم و این
آسمان آبی را دیدم و با خودم گفتم حیف که امشب باید خوابید ،چراکه
باید تا میتوانیم این آسمان آبی را ببینیم.
وی ادامه داد :وقتی آمدم و پوستر این نمایشگاه را دیدم ،متوجه
شدم همان آسمان آبی در این پوستر نقش بسته و شجریان ،خورشید
آن است .وقتی با این حال و هوا ،طول پارک هنرمندان را طی کردم؛
به تدریج که به خانه هنرمندان نزدیک شــدم فکر کردم که به سفر
طوالنی میروم و به جزیرهای وارد میشــوم ،جزیرهای که انگار در
شــهر ما قرار ندارد .در شهر ما آوردن نام این مرد بزرگ ممنوع است
اما در این جزیره آوردن نام شجریان مشکلی ندارد و خودم را خرامان
خرامان به جزیرهای رساندم که در آن میشود اسم او را بلند فریاد زد.
علیزاده افزود :بارها در سخنان دوستان شنیدیم که شجریان در
قلب مردم است ،پس ما یک گروهی داریم که جز مردم نیستند چون
قلبشان سیاه است و شجریان در آن جای نمیگیرد.
*نام محمدرضا شجریان اتحاد ایجاد میکند
این نوازنده موسیقی ایرانی ،با اشاره به تلخیها و شیرینیهایی
که طی یک ســال و نیم گذشــت ،گفت :عالوه بر تلخ و شیرینی،
برخی مواقع هم آدم عصبانی میشــد؛ شجریان تنها یک خواننده،
خوشــنویس ،ســاز نده ســاز و ...نبود و در تاریخ موسیقی نیز با این
ویژگیها زیاد بودهاند و خیلیها هم خواهند بود .در تاریخ همیشــه
هنرمندانی در خاطر میمانند که فقط ویژگی هنری ندارند و شجریان
به همین دلیل در اذهان خواهند ماند.
وی اظهار کرد :بــرای من جالب بود که خیلیها وقتی در حال
صحبت هستند اص ً
ال نمیدانند درباره چه کسی سخن میگویند! به
دلیل محدودیتهای رادیو و تلویزیون داخلی ،ما و مردم به شبکههای
ماهوارهای خارج از ایران پناه بردیم چون نســبت به شجریان بغض
داشــتیم و این بغض ما ،مدتها و تا همین امروز ادامه دارد .در این
شــبکهها ،خیلیها صحبت کردند و خیلی صحبتهای واهی درباره
ایشــان مطرح کردند که واقع ًا جای تأســف داشت .در هر صورت ما
در دنیایــی متضاد زندگی میکنیم و امروز خیلی اتفاق خوبی بود که
رقم خورد .شجریان شخصیتی بود که اتحاد به وجود میآورد .همین
عده که در این سالن هســتند و سرآمدان هنری به حساب میآیند،
همیشه کنار هم نمینشــینند و نام شجریان است که ما را کنار هم

*حسین علیزاده:
شجریان در قلبهای سیاه جایی ندارد
سخنران بعدی مراسم ،حسین علیزاده نوازنده برجسته ایرانی و
دوست دیرینه محمدرضا شــجریان بود .وی با اشاره به آسمان آبی
روز جمعه تهران ،ســخنان خود را با انتقادی نسبت به ممنوعیت نام
بردن از محمدرضا شــجریان بعد از درگذشت او ،مطرح کرد و گفت:
امروز آســمان تهران آبی و واژه امید واقع ًا ملموس بود .همه روزهای
ما همانند هوای تهران اســت که امید نیســت .هنر همیشه نقشش
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قرار داده است.
حســین علیزاده با تاکید بر اینکه همگان از ارزشهای هنری
شــجریان اطالع ندارند اما او را میشناســند ،بیان کرد :این موضوع
به این دلیل است که شجریان فقط خواننده افسانهای نیست و پشت
همه هنرهایش ،شعور ،شجاعت و جسارت مشهود بود.
وی در پایان گفت :چیزی که باید درسی برای ما باشد این است
که نباید عادت کنیم و راضی به این باشــیم که در سالنی کوچک و
پنهانی بزرگداشت بگیریم یا راضی نباشیم خیابانی را به نام شجریان
کنند ،چراکه اینها کافی نیســت و تمام جغرافیای ایران را نیز به نام
شجریان کنند ،کم است .آن چیزی که باید درس بگیریم این است که
این هنر با شخصیتی ساخته شده که آن ،تکرارنشدنی است .صدای
شجریان ،صدای آشنای عشق است و اگر کسانی خصومتی با عشق و
زندگی دارند ،با شجریان هم خصومت دارند .هنر آدمی مثل شجریان،
نیاز انسان است .یادش بخیر.

برای هنرمندی بزرگ است؛ سال گذشته همزمان با درگذشت استاد
بنا داشتیم این نمایشــگاه را برگزار کنیم که بنا به دالیلی این مهم
رخ نداد اما امروز خوشــحالیم که با همراهی سه انجمن هنری دیگر
توانستیم چنین حرکتی را به ثمر برسانیم.
سپس امیر هوشنگ اردالن هنرمند معمار و دوست قدیمی استاد
شــجریان که روی جلد آلبومهای قدیمی شجریان را طراحی کرده
بود به قرائت ســرودهای که به مناسبت چهلمین روز درگذشت استاد
سروده بود پرداخت.
در ادامه ،حســن کریمزاده دبیر نمایشگاه «نغمه مانا» گزارشی
از نمایشــگاه ارائه و بیان کرد :پس از شکلگیری ایده برگزاری این
نمایشگاه برای پاسداشت استاد شــجریان ،به واسطه سیاستهای
اتخاذ شــده بــرای آن فراخوانی محدود بــرای  ۱۱۰تن از طراحان
گرافیک ارســال شد که بر اساس آن ۱۰۱ ،اثر از  ۸۲هنرمند دریافت
و ســپس نزدیک به  ۲۰اثر خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران
به مجموعه اضافه شد.
آوا مشکاتیان نوه زندهیاد شــجریان به عنوان آخرین سخنران
یادداشتی را که برای کتاب «نغمه مانا» نوشته بود قرائت کرد و گفت:
هر چه دور میشوم آن صالبت زیبا پیداست ،صالبتی که فصلها دارد
و زیباییهای گوناگون ،آراسته به جان زمانه خویش .هنری که آینگی
میکند پیوندتان را با این ســرزمین و مردم نازنین .دور میشوم ،پیر
میشــوم ،هیچ میشوم؛ شما جاودانه پیدایید ،شما تا همیشه در جان
این سرزمین جاوید هستید و نقش میگردید به رنگ ،خط میگردید
به شعر ،خاطره میگردید به وصال و مهربانی به الالیی .و داد بیداد
ممتد مایید برای هر آنچه باید باشد و نیست.
در پایان غالمحسین امیرخانی ،حسین علیزاده ،همایون شجریان
و دیگر حضار نمایشگاه را افتتاح کردند.
نمایشــگاه «نغمه مانا» به دبیری حسن کریمزاده شامل ۷۹
پوستر ۲۷ ،نشانه و نشانهنوشــته و  ۲۱تابلوی نفیس از هنرمندان
ن خوشنویســان ایران ،توســط انجمن صنفی طراحان
عضو انجم 
گرافیک ایران ،انجمن خوشنویســان ایران ،خانه موسیقی ایران و
خانــه هنرمندان ایران از  12تا  22آذرمــاه در طبقه همکف خانه
هنرمندان ایران دایر بود .شــورای سیاســتگذاری این نمایشگاه
فاطمه َکرکِه آبادی ،حمیدرضا نوربخش ،محمدجواد حقشــناس،
مهردخت دارابی ،محســن ســليمانی ،بردیا صدر نوری و اونیش
امینالهی بودند.

*همایون شجریان:
سیل غم نبودن پدر من را با خود میبرد
همایون شجریان نیز در ادامه عنوان کرد :صحبتها درباره پدر
میتواند جنبههای مختلفی داشته باشد اگر بخواهم بهطور کلی درباره
او چیزی بگویم این است که پدرم تک بعدی نبود و بهتر است بگویم
نیســت زیرا رفتنش را باور ندارم و این موضوع را هر از گاهی کامال
فراموش میکنم .او درباره هر مسالهای کندوکاو میکرد ،شاید حتی
دربــاره راز یک معما یا یک بازی یک ماه زمان صرف میکرد یا در
کودکی میدیدیم بعد از اینکه شــام میخورد به زیرزمین میرفت تا
ماشین رختشویی را خودش تعمیر کند .همین مساله باعث شد عشق،
تمرکز و تواناییاش را بر هر چیزی مصروف کند و در آن بدرخشد.
وی ادامه داد :خاطرات زیاد است و لذت بخش و بعضیهایش ما را
به تعجب وامیدارد .عمویم خاطرات زیادی از او دارد که از او خواستهام
آن را مکتوب کند .از برگزاری این نکوداشت سپاسگزارم و در یک سال
گذشته از رفتن به هر جمعی پرهیز کردهام زیرا توانش را ندارم و سیل غم
من را با خود میبرد اما از سویی آنقدر حضور این عزیزان و زیر سایهشان
بودن غنیمت است که خودش شیرینیهایی دارد.
فاطمــه کرکهآبادی رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان
گرافیک ایران نیز در ســخنانی کوتاه به ارائه گزارشی از ایده برپایی
نمایشگاه پرداخت و گفت :نمایشگاه «نغمه مانا» ادای دینی کوچک
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حمیدرضا نوربخش در رادیو گفتگو:

در بحث نظارت بر آموزش موسیقی
هیچ تعارف و انعطافی نداریم
برنامه ارغنون رادیو گفتگو روز پنجشــنبه  18آذرماه با
موضوع فعالیتهای خانه موســیقی و با حضور حمیدرضا
نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی) برگزار شد .در این

برنامه به سواالتی که در برنامههای گذشته در خصوص
خانه موســیقی و فعالیتهای این نهاد صنفی تخصصی
مطرح شده بود پاسخ داده شد.

ارشاد ،این اتفاق قریب به دو سال است که رخ داده و این تغییر در حال
صورت گرفتن است .امیدواریم بتوان از مزایایی که در وزارت کار و رفاه
هست وجوه صنفیاش لحاظ شود و از این موارد هم استفاده شود.
*خانه موسیقی واحد دولتی و تابع صد در صدی ارشاد نیست

نوربخش گفت :به هیچ عنوان به این معنا نیست که چون نهادها
در وزارت ارشــاد ثبت شده پس واحدی دولتی و تابع صددرصد است
و هیچگونه چالشی ندارد و کاری نمیکند .این تشکلیست صنفی و
تخصصی ،یعنی طبق اساسنامهاش فعالیتهای صنفی دارد ،کمااینکه
تا االن انجام داده است .اگر اینجا فقط یک مؤسسه فرهنگیـهنری
بود چگونه اعضایش میتوانســتند بیمه شوند؟ اینها تخصیصها و
ویژگیهایی بوده که ایــن قاعده خورده و دولت هم پذیرفته .افرادی
که در این مجموعه هستند ،هنرمند شناخته میشوند ،صنف هستند و
قواعد صنفی راجع به آنها اجرا میشود.

حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موســیقی ایران) در پاسخ
به ســوالی مبنی بر ماهیت صنفی خانه موسیقی گفت :در یک دورهای
حدود  20یا بیست و اندی سال پیش به تدریج تشکلهای صنفی شکل
گرفتند ،در آن زمان دوســتان تشخیصشان این بود که چون سابقه و
تجربه آنچنانی وجود نداشت ،این تشکلها در وزارت ارشاد شکل بگیرد.
شاید به دلیل همین عدم سابقه و پیشینه و تجربه این شاکله به صورت
مؤسســات فرهنگی صرف که انواع آن بسیارند و به صورت شخصی
اداره میشود ،با آنها تفاوت داشت .خانه سینما ،خانه تئاتر و تشکلهایی
به این شــکل وجود داشتند .منتها اینها ویژگیای داشتند که هم کار
صنفی بکننــد و هم اینکه وجوه فرهنگیـهنری و تخصصی هم در
آنها لحاظ شود .به همین دلیل در اعضا هم درجهبندی هست و طبیعت ًا
ممکن است در صنوف صرف چنین چیزی نباشد .اما اگر بخواهیم این
را مالک قرار بدهیم ،به هر حال وقتی که در وزارت کار یا وزارت کشور
به صورت  NGOثبت شوید ،به هر حال تابع قوانین و قواعد خاص آن
مجموعه هستید و طبیعت ًا وقتی سازوکار به این شکل است میشود گفت
که آنها هم در وزارت کار ثبت میشوند و خیلی نمیتوانند با آن مجموعه
چالشهای جدی داشته باشند.
وی افزود :اینکه یک تشکل در کجا ثبت میشود مالک نیست،
مالک این اســت که قواعد و قوانین صنفی در آنها لحاظ میشود،
وزارت ارشــاد و دولت هم این را پذیرفتهاند ،وزارت کار هم شــاکله
خودش را دارد .البته بارها اعالم شــده اســت که با تفاهمنامهای که
بین وزارت کار و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی امضاء شد ،همه این
تشــکلها به نوعی هم در وزارت کار ثبت میشوند و هم در وزارت

*نباید بی پایه و اساس انتقادات و صحبت هایی را
در رسانه مطرح کرد
نوربخش در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت کانون
سازندگان ساز در همین انتخابات هیأتمدیره
سازندگان ساز گفت :کانون
ِ
انتخاب کرده و در همه دورهها هم هیأتمدیره داشــته اســت .کانون
سازندگان ساز در همین انتخابات جزو یکی از انتخاباتها بوده ،اگر این
دوستان زحمت بکشند و به همان جدول برنامه انتخاباتی مراجعه کنند
کانون سازندگان ساز در فالن روز
انتخابات
به سادگی میبینند که روز
ِ
ِ
بوده است و این برنامه هم اجرا شده و هیأتمدیره آن هم انتخاب شدند
و در مجمع عمومی شرکت کردند .به نظرم باید برای بعضی چیزها سند
و دلیل خواست ،اگر کسی ادعایی میکند ،باید برای ادعایش دلیل داشته
باشد .این که ما یکسری صحبتهایی را همینطور بدون مبنا و سند و
مدرک بگوییم و برویم ،نمیشود .گلهمندی من این بود که گفتم باالخره
آیا میشود همینطور آمد و بیمبنا حرفی زد و رفت و کسی هم از آدم
چیزی نخواهد ،نباید اینگونه باشد.
*درهای خانه موسیقی به روی همه باز است
نوربخش در خصوص پاسخ به منتقدین در خانه موسیقی گفت :تا
االن آیا کسی گفته که در خانه موسیقی پاسخ ما را ندادند ،کسی بگوید
ما را راه ندادند یا کسی بگوید خواستم مدیرعامل را ببینم و من را راه
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ندادند؟! حتی یک نفر .آیا زمانی بوده که در اتاق من بسته باشد؟ اص ً
ال
روال من این است و وقتی که تشریف میآورید به همین شکل است،
بیایید ببینید .خودتان هم تشریف آوردید ،کدام زمان در اتاق من بسته
بود؟ کدام موقع ما حاجب و دربان داشتیم؟
وی افزود :اص ً
ال درهای خانه موسیقی بسته نیست و هر کس به
آنجا میآید درها باز است .حتی من وقتی در اتاقم هستم هیچوقت در
اتاقم بسته نیست .چون نمیخواهم کسی که میآید احساس کند باید
وقت بگیرد تا مدیرعامل را ببیند .گاهی اوقات یک نگاه و یک لبخند
بســیار تأثیرگذار است .اگر نمیتوانیم باری را از دوش کسی برداریم،
حداقل میتوانیم مقداری با لبخند یا کالمی امیدبخش آرامشبخش
باشــیم .این چیزهایی است که مراقبت کردیم و به این صورت پیش
رفتیم.

دعوت میکنیم که چند ســاعت یا چند روز باید در آنجا بیاید و برای
امر نظارت وقت بگذارد ،خب ما وقتی فرصت اینها را میگیریم باید
حقالزحمهای هرچند کوچک پرداخت شود.
نوربخش با اشــاره به برخی انتقادات در خصوص اخذ وجه برای
آزمون صالحیت تدریس گفت :این بی انصافی است که فکر کنیم خانه
موسیقی از این راه درآمدی کسب میکند.
*ساز و کار انتخابات آنالین فراهم نیست
حمیدرضا نوربخش در بخشــی از سخنانش در پاسخ به سواالتی
در خصوص وضعیت انتخابات خانه موسیقی گفت :از ابتدای پدید آمدن
بحث کرونا ،در هر دوره و مقطعی با ستاد کرونا و اداره کل حقوقی وزارت
ارشاد و دبیرخانه مؤسسات فرهنگی نامهنگاری کردیم و نظر خواستیم.
همهآنها خصوص ًا ستاد کرونا باالتفاق اجازه انتخابات ندادند .دوستانی
صحبت از انتخابات آنالین کردند ،اما شما میدانید که انتخابات آنالین
زیرساخت نیاز دارد و حتی عزیزانی که گفتند بعداً قانع شدند .یکی ،دو
مورد انتخابات آنالین انجام شــد و به قدری راجع به آن حرف و حدیث
و شبهه آمد که من فکر میکنم همان برگزارکنندگان پشیمان شدند و
در آخر هم به نتیجه نرسید .خب طبیعی است که چنین انتخاباتی نیازمند
زیرســاخت است ،او ًال وقتی که تعداد زیادی از اعضای ما در روستاها و
شهرستانهای دورافتاده هستند ،مانند هنرمندان نواحی ،آیا آنها سازوکار
اینترنت و آنالین میدانند؟ از این گرفته تا زیرساختی که باید وجود داشته
باشــد .ما اعالم کردیم که زیرساخت شــفاف وجود ندارد و پس ازآن
شبهههای بیشتری به وجود میآید .اینکه به تعویق انداختیم هر بار با
استعالم بوده و زمانی که برگزار کردیم باز با استعالم این کار را کردیم و
اعالم کردیم که در فضای باز و با پروتکل این کار را انجام میدهیم .اتفاق ًا
تعداد قابلتوجهی هم در بعضی از کانونهای ما آمدند.

*در بحث نظارت بر آموزش موسیقی هیچ تعارف و
انعطافی نداریم
نوربخش در خصوص وضعیت آزمونهای صالحیت تدریس که
بحث نظارت بر آموزش،
توســط خانه موسیقی انجام میشود گفتِ :
بحثی بسیار جدی و زیربنایی و تخصصی است .آنچه ما بر سر آن به
هیچ عنوان تعارف و انعطاف نداریم و نباید داشته باشیم مسئله آموزش
است .بعضی از عزیزان مسئله آموزش را با اشتغال اشتباه میگیرند و
فکر میکنند ما برای اشتغالزایی یا یک کسی خدایی نکرده نباید بیکار
شــود و ...ما نباید اینگونه نگاه کنیم ،در گذشته دور نظارت بر بحث
آموزش موسیقی به خانه موســیقی با پیگیریهای زیاد محول شده
بود و شاید غریب به  18 ،17سال پیش یا همان ابتدای تشکیل خانه
این کار انجام شد .متأسفانه بعدها به دالیلی که شاید نخواهم اینجا
بگویم ،بخشی بحثهای رابطهبازی ،مسائل رانتی و ...است ،اینها به
هر دلیلی از خانه موسیقی گرفته شد.

*انتخابات دقیقا طبق اساسنامه خانه موسیقی انجام
شد و به آن مفتخریم
نوربخش در خصوص جمعیت حاضــر در انتخابات کانونهای
مختلف نیز گفت :در کانونی که ک ً
ال  60نفر عضو دارد ،اگر  15نفر بیایند
و به آنها وکالت بدهند ،عددی که نیمی از کانون یا نزدیکی به نیمی از
آن تعداد است را که نباید با چند هزار نفر مقایسه کنیم .ما کانونی داریم
کــه 2هزار نفر عضو دارد و از بین آنها  600نفر میآیند .یک کانون
است که  80 ،70نفر عضو دارد .مگر چند پژوهشگر موسیقی در کشور
داریم؟ چند صدابردار خاص موسیقی در کشور داریم؟ خب کانونهایی
که کمتعداد هستند که نباید انتظار داشته باشیم  200نفر آدم بیایند .ما
هیچیــک از اینها را در نظر نمیگیریم و میگوییم که چرا  20یا 30
نفر آمدند .بعد هم کسانی که نمیتوانستند بیایند طبق قانون به آنها
وکالت دادند و آنها رأی دادند .اینها را نباید به حساب عدم شفافیت
یا عدم استقبال بگذاریم.
وی افزود :طبق قانون ،اساســنامه و آییننامه همه باید از یکی،
دو هفته قبل اعالم کاندیداتوری میکردند .روند انتخابات خانه طبق
ُم ّر قانون انجام شد .اتفاق ًا جزو افتخارات خانه هست که در تمام ادوار
یک مورد کار غیرقانونی انجام نشده ،حتی کسی نتوانسته در این مورد
تشکیکی بکند و ما چنین چیزی هیچوقت نداشتیم.

*خانه موســیقی تنها نهادی اســت که باید روی
آموزش موسیقی نظارت داشته باشد
وی افزود :خانه موسیقی تنها جایی است که میتواند و حق دارد از
نظر قانونی بر این مسئله نظارت داشته باشد .زیرا کار تخصصی است.
کسی دیگر نمیتواند این کار را انجام بدهد و بعد هم با شورایی  5 ،4نفره
نمیتوانیم بر روی همه رشتهها نظارت کنیم .ما در بحث آموزش اص ً
ال
نباید تعارف کنیم ،بخش زیادی از مشکالتی که امروز در موسیقیمان
داریم به آموزش مربوط میشــود .اینکه کسی بتواند از طریق رابطه
آموزشگاه بگیرد و بعد یکسری افرادی که واجد صالحیت نیستند درس
بدهند ،دقیق ًا مانند این است که روی رستورانی هیچ نظارتی نباشد و هر
غذایــی را با هر کیفیتی به مردم بدهد .خب چند نفر هم در این میان
مسموم میشــوند .پس این نظارتها مهم است و ما میخواهیم این
نظارت را انجام بدهیم که نیازمند یکسری زیرساخت است.
نوربخش گفت :ما االن نمیتوانیم در شهرستانها بگوییم همه
به تهران بیایند و در فالن روز آزمون بدهند .خب این ســخت است،
زیرساخت هم هزینه دارد زیرا متعلق به ما نیست ،متعلق به مجموعهای
است که در اختیار ما میگذارد و هزینهای که افراد میپردازند متعلق
به ما نیســت ،مال آن زیرساختهاست .دوم اینکه استا ِدمحترمی را
شماره  - 43پاییز 1400
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جغرافیای اتر ی و ی اریان

محمدرضا ممتازواحد

«جغرافیــای تاریخــی (Historical
 ،)geographyعبــارت اســت از علمــی که
تأثیر محیط جغرافیایی بر وقایع تاریخی ،ســیر
تکامل دولتها و تغییرات مرزیشــان و تاریخ
اکتشــافات جغرافیایی را بیان میکند .بهعبارت
دیگــر ،جغرافیای تاریخی شــامل بازســازی
محیطهای گذشته بهشیوهٔ بررسی سلسله وقایع
در یک زمان یــا ارزیابی آنها با توجه بهتحوالت
گذشته [است]( ».حکیم)۱۳۶۶ ،
«جغرافیای تاریخی ،دارای تعاریف مختلفی
است .برخی آن را شعبهای از جغرافیای انسانی و
بعضی شــاخهای از جغرافیای طبیعی دانستهاند.
برخی عقیده دارند که جغرافیای تاریخی رشــتهٔ
جداگانهای اســت از جغرافیا که هــم از اوضاع
طبیعی و هم از اوضاع اقتصادی و هم از جغرافیای
انسانی و سیاسی در طول دورهای از تاریخ بحث
میکند( ».نهچیری)۱۳۷۰ ،
که گویا نخســتین
«ا ِراتوســتن» ( ۱۹۴ -۲۷۶پیــش از میالد) 
شــخصی بوده که واژهی ژئوگرافی ( )Geographyرا معمول و یا از
آن بهره برده است در تعریف کوتاه خود از علم جغرافیا که قدیمیترین
تعریف هم میباشــد[« ،علم جغرافیا را] ،علم مطالعه زمین به عنوان
جایگاه انسان تعریف میکند( » .شکویی)۱۳۸۲ ،
در این تعریف و تعبی ِر موجز و مختص ِر ا ِراتوستن (،)Eratosthenes
محوریت و جایگا ِه «انســان» مشــهود و مبرهن است ،پس در اینجا
اهمیــت و ضرورت «جغرافیای انســانی» داللت مییابــد« .ویدال
دوالبالش» (یا ویدال دوالبلوچــه  ،)Vidal DelaBlache -جغرافیا
متقابل انسان و طبیعت» (شکویی )۱۳۸۲ ،دانسته است  -که
را «علم
ِ
با تمام انتقادهای وارد بهاین تعریف  ،-ردپای «جغرافیای طبیعی» نیز
بهمیان میآید.
بهزعم راقم این ســطور ،جغرافیای تاریخی را میتوان در برآین ِد
بحث
جغرافیای انســانی و جغرافیای طبیعی محســوب داشت و در ِ
اصلی نوشتار حاضر که «جغرافیای تاریخی موسیقی ایران» را شامل
بینابین جغرافیای انسانی و جغرافیای
میگردد ،جغرافیای تاریخی در
ِ
طبیعی درنوسان و درتالطم است.
ش ِرو ،این است که او ًال واژه و مفهو ِم بهغلط
رهسویهی ُجستا ِر پی 
مصطلحشدهی «مکتب» در فرهنگ مصطلحات موسیقی دستگاهی
امروز را ،بیش از پیش تنویر نماید و مؤکداً تأکی ِد بر این مســأله دارد
که «جغرافیای هنری» (و از آن اســفکناکتر« ،اشخاص هنری») را

نمیتوان «مکتب» نامید! بلکه جغرافیای هنری ،در ُزمرهی کانونها (و
۱
یا مراک ِز ) موسیقی دستگاهی محسوب میشوند.
در این میان ،کاربرد و کارکر ِد جغرافیای تاریخی در روند تکاملی
و تاریخی موضوع یادشــده ،بسیار مفی ِد فایده و مؤثر است .جغرافیای
والیات پهنهی وسی ِع ایرانزمین را در گذ ِر تاریخ
تاریخی ،شــهرها و
ِ
بینابین دو رویکر ِد وسی ِع «جغرافیای انسانی» (اعم از :جغرافیای
و در
ِ
فرهنگی ،جغرافیای سیاسی ،جغرافیای شهری ،جغرافیای اقتصادی)...
و همچنین «جغرافیای طبیعی» (اعم از :جغرافیای اقلیمی (آب و هوا)،
جغرافیای خاک و غیره)؛ در اعصار و ادوا ِر مختلف تاریخی ،مورد تدقیق
و تعمیق قرار میدهد و محقق را متوجه این نکته میسازد که چهبسیار
موسیقی حال حاضر که چون کانونهای موسیقی
از کانونها و یا مراک ِز
ِ
موســیقی
تهران ،اصفهان و غیرهُ ،پررونق نیســتند ولی روزگاری در
ِ
زمانهی دیگری ،رونق داشتهاند و چهبسا ،ساختا ِر موسیقی در آن دوران،
اص ً
موسیقایی آن
ال برپایهی نظام دســتگاهی نبوده باشد ولی ،قدمت
ِ
۲
شهر و دیار (و یا والیت) را مبرهن میسازد.
شرح حال کوتاهی را با هم بخوانیم؛ «ابراهیم موصلی» (پورماهان
 شاعر ،غزلسرا ،موسیقیدان ،آهنگساز ،خواننده و عودنوا ِز ایرانیتبار)عنوان رهبر جنبش کالســیک در موسیقی عرب هم یاد
که از وی ،به ِ
کردهاند؛ تحصیل موسیقی را در عراق عرب (موصل و بغداد) در پیش
گرفــت و جهت تکمیل تحقیقات و تحصیالتش بهری (عراق عجم)
عزیمت کرد .در این حین با خاندانی آشــنا شد که این آشنایی ،سبب
وصلت او با دختر این خاندان را موجب شد .این دختر (بهنا ِم "شاهک")،
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برادری بهنام «منصور رازی» (مشــهور
به «منصور زلزل») داشــت که بعدها
توانست بهپردهی جدیدی بهنا ِم وسطای
َزل َزل دســت یازد .پــس از تولد اولین
فرزند ابراهیم موصلی و بانو شاهک که
«اسحاق موصلی» نام داشت ،جملگی
اتفــاق منصور زلزل بهموصل و بغداد
به
ِ
مراجعت کردند.
سرگذشــت  -درنظ ِر اول
همین
ِ
 بسیار ســاده ،با نگرش و دیدگاهیمتفاوتتــر؛ مــا را متوجــه این نکته
میسازد که کانون موســیقی ری ،در
ُزمرهی کانونهای موســیقی معتبر آن
دوران بوده که شخصیتی چون ابراهیم
موصلی ،از موصل و بغداد بهآن شــهر
(یعنــی ری) مهاجرت کــرد و درصدد
تحصیالت تکمیلی خود برآمد .و نکتهی
ایرانی "پورماهان")
خانوادگی
م
مهمتر اینکه ،ابراهیم موصلی (بــا نا
ِ
ِ
اصالت ًا از دیار فارس و از منطقهای بهنام ارجان بوده و همســرش نیز
اهل ری) بــود و فرزن ِد این دو،
همانطور که بیان شــد رازی (یعنی ِ
اسحاق موصلی از پدری ایرانیتبار و مادری ایرانی ،در ری زاده شد.
حال ،هر چند در آن بُرههی زمانی (قرن دوم ه.ق) ،ساختار موسیقی
ایرانزمین (و حتی سرزمین عرب) ،ساختاری غیر از موسیقی دستگاهی
قدمت تاریخی ری (چه در دوران پیش
داشته ولی بههر صورت ،با توجه به ِ
از اسالم و چه در اعصار پس از اسالم) ری ،شهر مهمی محسوب گشته
و از نظر فرهنگی و مطالعات فرهنگی حایز اهمیت بوده و بهزعم نگارنده،
۳
تاریخی آن ایام تا بهحاال است.
تکوین
شهرری فعلی ،در رون ِد
ِ
ِ
ِ
کران این
ه
ب
کران
در
موســیقایی
های
ن
کانو
این
از
بســیار
ه
چ
و
ِ
مرز ُپر ُگهر (از شمال بهجنوب و از غرب تا بهشرق) که بایستی از مناظ ِر
جغرافیای انســانی و جغرافیای طبیعی در بستر تاریخ ،مورد تحلیل و
بررســی مجدد قرار گیرد و اینجا است که متوجه خواهیم شد مراکز و
یا کانونهای موسیقی کشورمان در حوزهی موسیقی دستگاهی ،فقط

منحصر بهتهران و اصفهان و نهایت ًا شهرهای آذریزبان (چون قزوین
«تاریخ جغرافیایی» و با نگرش
و تبریز و اردبیل) نیســت و با رویکر ِد
ِ
و تعمیق بــر «جغرافیای تاریخی» ،درمییابیم که ردپای موســیقی
ن میراث ناملموس بشری) را نه فقط در جغرافیای حال
دستگاهی (ای 
حاضر ایران که در جغرافیای ایران در سدههای متمادی نیز باید ُجست؛
تکوینی نظامهای موسیقی
تکامل
تکوین نظام موسیقی کنونی در
زیرا،
ِ
ِ
ِ
پیشین است.
همانگونه که در نوشــتا ِر مفصل دیگری از نگارنده نیز عنوان
مکتــب هنری  -فراتر از
شــد« :معنی و مفهو ِم «مکتب»  -خاصه،
ِ
اشخاص هنری (!) است ولی بایستی نکتهی
جغرافیای هنری و حتی
ِ
بسیار مهمی مورد توجه قرار گیرد که «جغرافیای تاریخی موسیقی»،
عامل تعیینکنندهای در بررسی مکاتب موسیقی بهخصوص ،مراکز و
کانونهای موسیقایی اســت که از این رهسویه و رهیافت میتوان؛
سیاسی موسیقی ایران را در دورانها
اوضا ِع طبیعی ،اقتصادی ،انسانی و
ِ
۴
و گذر و گذا ِر تاریخی ،مورد بحث و بررسی قرار داد».

منابع

 ستایشگر ،مهدی .۱۳۷۶ .نامنامه موسیقی ایران زمین (جلد س ّوم) .تهران :انتشاراتاطالعات.
 شــکویی ،حســین .۱۳۸۲ .دیدگاههای نو در جغرافیای شهری :سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 نهچیری ،عبدالحسین .۱۳۷۰ .جغرافیای تاریخی شهرها .تهران :انتشارات مدرسهوابسته به دفتر انتشارات کمک آموزشی.

 حکیــم ،محمدتقی خان .۱۳۶۶ .گنج دانش ،جغرافیای تاریخی شــهرهای ایران.تهران :انتشارات زرین.
 دانشپژوه ،محمدتقی .۱۳۵۵ .مداومت در اصول موسیقی ایران ،نمونهای از فهرستآثار دانشمندان ایرانی و اســامی در غنا و موسیقی .تهران :اداره کل نگارش وزارت
فرهنگ و هنر.

پینوشت:

بحث و بررسی قرار داد.
 .۳ممتازواحد ،محمدرضا .۱۳۹۹ .بررســی کانونهای آوازی کاشان و ری .شبکهی
رادیویی ایران :برنامه عندلیب ،سوم امرداد.
«ایران فرهنگی» در گذ ِر زمان
موسیقی
 .۴ممتازواحد ،محمدرضا .۱۴۰۰ .مکتبهای
ِ
ِ
(بعد از عصر صفویه) .پایگاه خبری -تحلیلی موسیقی فارس :مهر و آبان.

«ایران فرهنگی» در گذ ِر زمان
موسیقی
 .۱ممتازواحد ،محمدرضا .۱۴۰۰ .مکتبهای
ِ
ِ
(بعد از عصر صفویه) .پایگاه خبری -تحلیلی موسیقی فارس :مهر و آبان.
 .۲راقم این ســطور در برنامــهی رادیویی «عندلیب» (از شــبکهی رادیویی ایران،
بهتهیهکنندگی سعید مبشری و کارشناسی علیرضا امینی) ،بهغیر از بررسی مفصل
کانونهای موسیقی اصفهان و تهران؛ کانونهای موسیقی آذریزبانان ،ری ،کاشان،
کرانههای دریای خزر و ســواحل خلیج فارس را در آینهی موسیقی دستگاهی ،مورد
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روزاهی غمگین موسیقی اریا ین

بهروز مبصری

دیماه ســال  1355را غم انگیزترین ماه موســیقی ایرانی در
دوره معاصر دانســتهاند ،یعنی به فاصله تنها  21روز از روز  9دیماه
تا  2بهمن ماه  1355ش 4 ،اســتاد برجسته موسیقی ایرانی روی
در نقاب خاک کشیدند.
تعلیم یافتگان دوره قاجاریه که نزد اســاتید بزرگ دوران خود
تعلیــم یافته بودند و بار فرهنگــی دوره قاجاریه را به دوره معاصر
انتقال داده بودند به یک باره و در یک فاصله کوتاه زمانی از میان
ما رخت بر کشیدند .سعید هرمزی در روز  9دی ماه  ،1355سلیمان
امیر قاسمی (خواننده) در روز  21دی ماه به فاصله  11روز،
غالمرضــا ورزنده در روز  29دیماه که در روز یکم بهمن ماه
دفن میشود و نورعلی برومند  2بهمن  1355ش.

حفظ و اشــاعه از محضر وی بهرهمند شــدند .وی در روز هشتم
دیماه  1355در حفظ و اشــاعه مشغول تدریس بود که حالش بهم
میخــورد ،او را به بیمارســتان میبرند و در آنجا فوت میکند .وی
را در مقبره خانوادگی قندچی به شــماره  938در بهشــت زهرا به
خاک میسپارند.
سلیمان امیر قاسمی  1355/10/21 – 1263ش
نام اصلــیاش ســلیمان
امیر قاســم خانی اســت که به
امیــر قاســمی معروف اســت.
حســن مشــحون در جلــد2
تاریــخ موســیقی صفحه 665
مینویســد امیرقاســمی شاگرد
عینــی آقا باشــی از خوانندگان
معــروف اســت و از مصاحبت
خوانندگانی چون علیخان نایب
الســطنه و نوازندگانــی چــون
میرزا غالمرضای شــیرازی بهره برده است ،وی کارمند دانشگاه
کشــاورزی کرج بوده که پس از مدتی بــه وزارت دارایی میآید.
از شــاگردان وی؛ آقای فرزانه ،عطاء اهلل امیدوار ،رئوف و تنی چند
دیگر را میتوان نام برد از سلیمان امیر قاسمی صفحات گرامافون
در سال  1306بوســیله کمپانی هیز مستر زدیس به ضبط رسیده
است که در شور ،سه گاه و ماهور با تار میرزا قوام خان مبشر خاقان
از شاگردان میرزا حسینقلی و آواز دشتی و ترک با ویلن علی مبشر
به ضبط رسانده است.
اکثر مطالب بیان شده در تاریخ موسیقی را جناب مشحون به نام
ایشان مأخذ زده است .نوارهای خصوصی او بوسیله عطاء اهلل امیدوار
به ضبط رسیده است و حدود دو ساعت میشود که بیشتر با سه تار
ســعید هرمزی ،حسن مشحون ،و گاهی سه تار برومند و ساز ویلن
میباشد .کالس درس وی در خیابان حافظ ،سه راه ابوذر بوذرجمهر
طبقه باالی داروخانه ادیب قرار داشت .وی در روز  21دیماه در سن
 92سالگی درگذشت و در قطعه  3بهشت زهرا به خاک سپرده شد،
متأسفانه سنگ مزار وی به سختی خوانده میشود.

سعید هرمزی 1355/10/09-1276ش
فرزنــد حســین قلــی در
مصاحبــهای میگویــد :اول تار
مینواختم (نزد محمود نوربخش)
بعد رفتــم نزد درویــش خان و
یکسال هم نزد حاج علی اکبرخان
شهنازی .شیوه سه تار نوازیش به
شــیوه قدما نزدیک است .با توجه
به انگشــتان بلند و کشیدهای که
داشت روی سیم سه تار به سمت
پائیــن حرکتی را انجام میداد که
از ابتکارات وی به شــمار میرفت مهــدی کمالیان در خاطراتش
میگوید ساز هرمزی انســان را به تفکر وا میداشت ساز هرمزی
سکوت میخوابد یک نوع درویش خان نرم است با همان ظرافت
ساز میزد هرمزی فقر میســاخت و حاضر نبود هنرش را بفروشد
 12ســال مریض بود ،دوبار او را به بیمارستان بردم و جراحی شد
ضبط ردیف سه تار هرمزی در اســتدیوی شماره پنج رادیو انجام
شــد ،به وی مبلغ  26هزار تومان داده بودند که آورد منزل داد به
مــن و گفت نیاز ندارم آن را به فقرا بدهید! اینقدر آدم وارســتهای
بود! از شاگردان شــناخته شده وی؛ سید حسن حسینی ،عبدالرضا
اقبــال ،عطاء اهلل امیدوار ،محمدرضا لطفی و تنی چند دیگر که در
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غالمرضا ورزنده  1355/11/01 - 1305ش
غالمرضــا مرشــد ورزنده
فرزنــد مانــده علــی – متولد
کاشان – در اثر آشنایی با حسین
قوامی به تهران آمد خود آموخته
بود و با ســنتور خــاص خود و
شــرکت در محافل هنری از هر
خرمنی خوشــهای چید 4 .عدد
ســنتور خاص خودش را ساخته
بود ،انــدازه ســازش بزرگتر از
ســنتورهای معمولی بــود ،در
قســمت سیمهای سفید  11خرک و در قســمت سیمهای زرد 9
خرک داشت ،ســیمهای سفید را  5تایی و ســیمهای زرد را سه
تایی میانداخت گاهی کلیه سیمها را سفید میانداخت گاهی کلیه
ســیمها را زرد میانداخت ،مضربهای سنتورش از چوب انار بود
و حالت قاشقی داشت و یکی از تکنیکهای سنتور نوازیش حالت
خفه کردن صدا با چسباندن مضراب روی سیم بود.
ســردبیر مجله فرهنگ زندگی (مسعود فقیه نصیری) درمورد
ورزنده میگوید در اوایل دهه  1330ش در انجمن ایران و امریکا
برنامهای بود که اول علی اکبر خان شهنازی نواخت و بعد نوبت به
غالمرضا ورزنده رسید .پس از معرفی ،ورزنده مضراب سنتورش را
برداشت و با تواضع در دست آقا علی اکبر خان شهنازی گذاشت و
به رسم پهلوانان زورخانه زمین ادب بوسید و رخصت خواست علی
اکبر خان شــهنازی با مهربانی و محبت بسیار او را نوازش کرد و
به صحنه فرستاد.
ادب و فروتنی ورزنده در حاضران بسیار تاثیر گذاشت .از وی
آثار بسیاری به ضبط رسیده و شیوه منحصر به فرد سنتور نوازیش
ســتودنی است .وی در آخر دی ماه  1355در یک مجلس مهمانی
به داخل اتاق میرود که سنتورش را کوک کند ،که همانجا سکته
و فوت میکند .پیکرش دو روزی در ســردخانه میماند تا اقوام و
آشــنایان از کاشان برسند و در روز اول بهمن ماه  1355در بهشت
زهرا قطعه  8به خاک سپرده میشود.

نورعلی برومند  1355/11/2-1284ش
برآمــده از مکتب درویش
خــان و از محضــر تمامــی
اســتادان معتبر زمان خود بهره
بــرد و مطالب مهم موســیقی
را آموخت .ایــن نوازنده ارزنده
تار ،ســه تار ،ســنتور ،تنبک و
کارشــناس آواز عامــل انتقال
میــراث هنــری گذشــتگان
بــه جوانان مســتعد بــود که
هرکــدام اکنون در موســیقی
صاحب کرســی تدریس هســتند .از برومند نوارهای خصوصی
متعددی در ســاز و آواز موجود است که برخی از آنها از برنامه
گلچین هفته از رادیو ایران پخش شــده از جمله با اینکه ایشان
نابینا بوده ســنتور نوازی وی اســت که توجه صاحب نظران را
جلــب کرده بود .نورعلی برومند از مهــم ترین حلقههای رابطه
هنرمندان امروز و ســنت هنری دیروز اســت و نقش آموزشی
بسیار مهم در تداوم موسیقی ایران دارد.
وی در آلمان دانشــجوی رشته پزشکی بود که در ترم آخر به
علت بیماری چشم نابینا میشود و سپس به ایران میآید و به کار
موسیقی مشغول میشود.
ردیف میــرزا عبداهلل به روایت نورعلــی برومند را در منزل
کمالیان که دو ســال طول کشــید به ضبط میرساند که امروزه
یک منبع مهم ردیف ســازی است .مهدی کمالیان میگوید اگر
ایــن کار را نمی کــردم این ردیف ازبین میرفت .مبلغ هشــتاد
هزار تومان دســتمزد برومند شــد که از طریق حفظ و اشاعه به
وی پرداخت شــد .از شاگردان نورعلی برومند :محمد رضا لطفی،
مجید کیانی ،حسین علیزاده ،داریوش طالیی ،ناصر فرهنگ فر،
رضوی سروســتان ،اکبر گلپایگانی و  ....وی در روز پنج شنبه 2
بهمن  1355ش فوت کرد و در قبرســتان ظهیر الدوله تجریشی
به خاک سپرده شد .ســال  1355را سال غمگین موسیقی ایران
نامیده اند.

منابع مأخذ

کتاب خاطرات مهدی کمالیان نشیرنی 1381
کتاب حسن مشحول جلد  - 2تاریخ موسیقی ایرانی 1372
کتاب مردان نوین موسیقی -حسب اهلل نصیری فر -جلد 1
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شماره  - 43پاییز 1400

23

مقـــالــــه

www.iranhmusic.ir

ی
س
ق
ج
م
ا
اتثیر مو ی رب و ود ت

علیرضا اعتمادی

ساخت اولین آالت موســیقی را به هزاران سال پیش نسبت
میدهند یعنی از زمانی که انسان برای نخستین بار شروع به ساختن
لوازمی برای ابراز احساســات خود نمود .بالفاصله بعد از زمانی که
ابتدائی ترین ســازها ساخته شدند انســانها از آنها برای مهمترین
مســائل زندگی خود بهره گرفتند و هر چه گذشــت این استفاده
و تأثیر پذیری افزونتر شــد هنگام شــکار ،جنگها ،آیینها و ...از
موسیقی استفاده میشد .از ابتدائی ترین سازها همچون طبل برای
ترساندن شکار ،اســتفاده در جنگهای قبیلهای ،برای ایجاد خشم،
نماد قدرت،آماده ووادار کردن جنگجویان به مبارزه و ایجاد روحیه
در آنان ،بــرای نزول باران ،صید ماهی ،دور کردن ارواح ،دعاهای
اعتقادی ،درمان ابتدایی بیماران و غیره اســتفاده مینمودند و هنوز
هم با گذشت چند هزار سال بسیاری از قبایل و ملل به کاربردهای
اولیه موســیقی معتقدند و هر چه زمان گذشته جایگاه موسیقی و
اســتفاده از تأثیرات خودآگاه و ناخودآگاه آن پررنگتر شده ،که این
خود عالقه ونیاز فطری بشر از زمان پیدایش دردورههای مختلف
ماقبــل تاریخ ،ظهورتاریخ ،وتاریخ معاصربه موســیقی را نشــان
میدهد .اکنون موسیقی قسمتی از زندگی روزمره ماست ،قسمتی از
تمایالت درونی ما ،بدون اکسیژن و غدا جسم انسان دچار مشکل
میشــود و بدون موســیقی روح وروان او ،موسیقی قسمتهای
خاصی از مغــز را تحریک میکند ،مثل حافظــه ،واز این رومغز با
درک موســیقی تحت تأثیر قرار میگیرد .موسیقی در انسان انرژی
ایجاد میکند ،خستگی را رفع میکند ،در کاهش استرس ،افسردگی،
غم وغصه و بســیاری از ناهنجاریهای زندگی به او کمک میکند.
موسیقی به انسان آرامش میدهد ،خالقیت میدهد ،اعتماد به نفس
میدهد ،روحیه میدهد ،امید میدهد ،با او همدم میشود و تنهائیش
را پر میکند .موسیقی هنری است که بر تمام مسائل و موارد زندگی
تأثیر میگذارد ،هنری که ناخــودآگاه آدمی را به خود جذب میکند
و باالخره این هنر در جایی مشــخص میکند که انســان به او نیاز
دارد .احتیاجی هم نیســت که انسان حتمأ هنرمند یا نوازنده باشد.
مادری که نوزادش را در آغوش گرفته و با نوای دل انگیز الالیی
وی را بــه خوابی خوش فرو میبرد با ایجاد صوتی زیبا برای نوزاد

خود ناخودآگاه وفطری وبا کمک موســیقی احساســی آرام بخش
ایجاد کرده است .بررسیهای بسیاری از محققان در سرتاسر کره
خاکی آثار مثبت مویسقی بر روح وروان و حتی جسم همه انسانها
از نوزادی تا کهنسالی را ثابت میکند حتی در آزمایشاتی و با کمک
تصویربرداری به اثبات رســیده جنین چند ماهه در شــکم مادر به
موسیقی واکنش نشان میدهد چه برسد به نوزاد تازه متولد شده و
چند روزه که با شنیدن موسیقی واکنش مثبت از خود نشان میدهد
و دست وپای خود را به نشانه تأثیرپذیری تکان میدهد ،تحقیقات
بسیاری در این زمینه درمراکز و کشورهای مختلف صورت گرفته
کــه در این مقاله نمی گنجد .تأثیرموســیقی حتــی برحیوانات و
گیاهان نیز به اثبات رســیده است .موسیقی میتواند بررشد و تکثیر
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موجودات زنده نیز تأثیر بگذارد .در بســیاری از گلخانهها در بعضی
از کشــورها با کمک موسیقی در فضای گلخانه توانستهاند بر رشد
گیاهان تأثیر گذاشــته وبرای پرورش آنان همچون نور که الزمه
حیات گیاه است از موسیقی هم استفاده کنند چرا که متوجه شدهاند
گیاهان هر چند آهســته و تدریجی ولی کامأل به موسیقی واکنش
نشــان میدهند .در مرغداریها نیز توانستهاند ضمن آنکه با پخش
موسیقی وتأثیرگذاشــتن براشتهای مرغها سبب پروارتر شدن آنها
گردند ،در تخم گذاردن مرغها نیز تأثیر گذار باشند چرا که محققان
متوجه شدهاند که مرغ با شــنیدن صدای موسیقی تخم بزرگتری
میگذارد .در برخی گاوداریها هم از پدیده موسیقی کمک گرفتهاند
وبا پخش موسیقی آزمایش شده در فضای گاوداری ضمن افزایش
اشــتها و چاقتر شدن گاوها ،ســبب افزایش قابل توجه شیر آنان
نیز شــدهاند .از این روش در پرورش شترمرغ ،گوسفند ،بز وسایر
حیوانات اهلی نیز استفاده کرده و بهره گرفته اند .عالوه بر حیوانات
اهلی در برخی از باغ وحشها نیز برای آرام کردن حیوانات وحشی
و عــادت دادن آنها به محیط باغ وحش و یا جلب توجه حیوانات از
موسیقی استفاده میکنند .در باغداری وکشاورزی نیز جهت پربارتر
و مرغوبتر شــدن محصوالت از موسیقی اســتفاده نمودهاند و به
نتایج مطلوبی دســت یافتهاند .تأثیر مثبت موسیقی از انسانها فراتر
رفته و اثر خود را بر موجودات زنده وگیاهان نیز به اثبات رســانیده
است .درمورد نقش درمانی موسیقی و تأ ثیر آن بر درمان بسیاری
از بیماریها نیز صحبت بســیار اســت که در مقالهای دیگر به آن
خواهم پرداخت .خالصه آنکه موســیقی قسمتی از زندگی ماست،
از ســرود ملی کشــور عزیزمان گرفته که یکی از مشخصههای
هویت ملی یک جامعه اســت که با بکار رفتن ســازهای مختلف
درترکیب وتشــکیل آن ،نقش کامل موسیقی را آشکار میسازد ،تا
حضور پررنگ موســیقی در برنامههــای رادیویی و تلویزیونی ،در
تأترها وسینماها ،در فیلم وسریال ،گزارشهای خبری و برنامههای
علمی و آموزشــی گرفته تا در همه بخشهای شبکههای اینترنتی
و اجتماعی .نماینده محترم آیا شــما موسیقی حماسی که بسیاری
از رزمندگان را در زمان جنگ با ایجاد هیجان و روحیه ،به ســوی
شماره  - 43پاییز 1400

مقابله با دشــمن ترغیب کرد و پیروزی را وعده داد و ســرانجام
موســیقی خجســته باد این پیروزی که بعد از آزادسازی خرمشهر
ومناطق اشغال شده اجرا شد ،وموسیقی کجاییدای شهیدان خدایی،
یا موســیقی مردان خدا و بســیاری از آهنگهایی که یاد و خاطره
شهدای جنگ را به ما گوشــزد میکرد را نشنیدهاید که میگویید
بخاطر شــهدا آالت موسیقی نباید وارد شــود! همه این آهنگها با
ادوات موســیقی نواخته شده ،بســیاری از ما که نوازندگان خوبی
هستیم ،رزمندگان خوبی هم بوده ایم ،در هشت سال جنگ سخت
نگذاشــتیم یک وجب از خاک عزیزمان کم شــود ،حاال میگویید
چون آالت موســیقی مینوازیم باید از این کشور برویم .وقتی نام
پاک شــهدا را میاورید یعنی نمیدانید بسیاری از شهدا به موسیقی
عالقهمند بودند و بسیاری از نوازندگان و هنرمندان در جنگ شهید
شــدند .آهنگهایی که در وصف پیامبران دروالدتها و در سوگ
شهادت ائمه اطهارســاخته و نواخته شده قطعا با ساز نواخته واجرا
گردیده ،ســازهایی که در تعزیهها نواخته میشود وطبل هایی که
درهیئتهای عزاداری با نگه داشــتن ریتم و وزن نواخته میشوند،
نوحه هایی که در ردیف ودستگاههای موسیقی اجرا میگردند ،سایر
آهنگهای مذهبی و ســرودها وترانههای شاد و غمگین که حس
وحال مخاطب را دگرگون میکنند همه با ادوات موســیقی نواخته
شدهاند واین همه نقش پررنگ موســیقی را نمایان میسازد .پس
سربازان با چه صدایی رژه بروند ؟ کارگران ،صنعتگران ،کارمندان،
آموزگاران چگونه خســتگی خود را با شنیدن موسیقی مورد عالقه
شــان برطرف کنند؟ یعنی کودکان دیگر شعر نخوانند و موسیقی
برنامه کودک وکارتون را گوش ندهند ،جوانان از موسیقی گریزان
باشند وبه سرگرمیهای دیگر پناه ببرند ،سالمندان تنهایی خود را
با غم وغصه بگذرانند چرا که موســیقی با ادواتی نواخته شده که
نباید وجود داشته باشد .اگر موسیقی را از زندگی مردم حذف کنیم
چگونــه خأل آن را جبران خواهیم نمــود ،چرا که خیل عظیمی از
جامعه به نواختن مشغولند ،خیل عظیم تری از جامعه به شنیدن آن
عالقه مندند وخیل بسیار عظیم تر آن با موسیقی زندگی میکنند.
باید قبل از بیان سخنمان کمی بیاندیشیم.
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معرفی کتاب
«موسیقی علم و فن آواز خواندن ،نواختن ساز و خلق اثر برای
آنها اســت .در این کتاب سعی شــده تا با نگاهی ژرف به بررسی
نظری دو موضوع «فاصله» و «گام» در موســیقی پرداخته شود و
اصطالحاتی که ذیل این دو موضوع قرار میگیرد به دقت تعریف
شود .این کتاب شامل مثالها ،شکلها و جدولهای متعددی برای
درک بهتر مباحث ارائه شده است.

«بر بالهای شعر و آواز»

کتاب «بر بالهای شعر و آواز» منتخبی از اشعار ادب فارسی
جهت استفاده در آواز ایرانی ،نوشته محمدعلی احدی منتشر شد.در
مقدمه این کتاب آمده اســت« :شــعر و موسیقی به عنوان دو هنر
اصیل ،دوشادوش هم در بستر فرهنگ ایرانی توأمان رشد کردند.
از گذشتههای دور موسیقی در ســرزمین کهنسال ایران همراه با
شعر و آواز بوده اســت و همگرایی این دو هنر در ترکیباتی چون
«ساز و آواز» و «قول و غزل» حاکی از این زوجیت شریف هنری
است که ریشههای آن در ژانر ادب غنایی کامال مشهود است.
شعر در واقع ماهیت معنا گریز ،تعین پذیر و انتزاعی موسیقی را
تعین میبخشد و رسالت سترگ روایت ردیف برخاسته از موسیقی
اصیل ایرانی بر شــانههای شعر مینشیند .آن سان که بدون شعر
یقینا امکان انتقال این معنای غریب و شگفت ناممکن مینماید.
تجربه شــعری و امکانات موسیقایی آن و نیز منش شنیداری
موسیقی و شعر بر پیوستگی این دو نوع ارزنده هنری داللت دارد.
به بیانی دیگر موسیقی تجلیگاه احساسات و عواطف شعری و شعر
تعین زبانی و بیانی موسیقی اســت .در حقیقت با آواز و موسیقی،
روح ســاکن در شــعر به طرب در آمده و در اثر تاثیر و تاثر این دو
نوع هنری رستاخیزی از هیجانات روحی و عاطفی بوجود میآید».
همچنین در پیش گفتار این کتاب آمده اســت «:روش کار در
این کتاب بر این اســتوار بوده که ابتدا از دیوان شــعرای گذشته و
امروز اشعاری مناســب آواز انتخاب و سپس با مطالعه ابیات غزل
و حس غالب آن ،دســتگاه و آواز مناسب انتخب شده است .برای
آشــنایی هنرجویان و مخاطبان با وزن و ریتم اشعار ،وزن عروضی
تمامی غزلها نیز نوشته شده است».
نشر سوره مهر

شــناخت صحیح «فاصلــه» و «گام» الزمه و مقدمه دروس
«ســلفژ»« ،هار ُمنــی»ُ « ،کنترپوان» و «فرم» اســت .لذا به نظر
ُ
میرسد مطالعه این کتاب برای عالقه مندان به موسیقی آکادمیک
به ویژه «دانش آموزان» و «دانشــجویان» این رشته بسیار مفید
باشد.
این کتاب مطالب مفیدی درباره «صوت شناسی در موسیقی»
و رابطه آن با مباحث «فاصله» و «گام» ارائه میکند .به طوری که
به خوبی میتواند بخش عمدهای از ســرفصلهای درس «فیزیک
صوت» را هم برای دانش آموزان و دانشــجویان رشــته موسیقی
پوشش دهد و به عنوان کتاب و منبع درسی به ایشان معرفی شود.
کتاب تئوری موســیقی در هر دو جلد عالوه بر آموزش دقیق
تئوری موســیقی هدف دیگــری را هم در نظــر دارد و آن ارتقاء
«مهارت ســخن گفتن» در مورد قواعد و اصطالحات موســیقایی
است.
به نظر میرسد ،غالبا این مهم نه تنها در کالسهای موسیقی
بلکه در دیگر کالسهای آموزشی نیز بسیار مورد بی توجهی قرار
گرفته است و مدرسان به هنگام پرسش از هنرجوهایشان ،فقط به
این که هنرجو مفهوم را در قالب جمالتی نه چندان مناســب (به
اصطالح دست و پاشکسته) بیان کند؛ راضی و خشنود هستند.
در انتهای کتاب یک خودآزمایی آورده شده است که هدف از
آن باالبردن ســطح مهارت سخن گفتن در درس تئوری موسیقی
است .کســب این مهارت برای دانش آموزان و دانشجویان رشته
موسیقی الزامی و ضروری است».
جلــد اول این مجموعه نیز بــا موضوع «ریتم و وزن» از این
پژوهشگر موسیقی روانه بازار نشر شده بود.

«تئوری موسیقی» با موضوع فاصله و گام
جلد دوم کتاب «تئوری موسیقی» با موضوع «فاصله و گام»
تالیف امیر انجیری ا ِسترکی(عضو کانون پژوهشگران) منتشر شد.
انجیری ا ِسترکی در پیشگفتار این کتاب نوشته است:
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خانه) در پیشــگفتار این کتــاب آورده اســت« :یادگیری تئوری
موسیقی باعث افزایش افق دید هنرجو و نوازنده در موسیقی شده
و افراد قادر به آنالیز قطعات جدید و پیچیده از طریق توسعه توانایی
خواندن نتها و ایجاد پلی بین مغز و انگشتان خود ،خواهند بود.
مطالعــات جامع و تجاربی که در طی ســالهای متوالی چه به
صورت انفرادی و خودآموز و چه به صورت آکادمیک نزد اساتید مختلف
بدست آورده ام ،ســرآغازی در جهت بنای نگارش این کتاب بر پایه
آموزش تئوری موسیقی از طریق روش ریاضی گونه و توجه به مباحث
وزن خوانی بخصوص «ضرب» به شیوههای ساده تر از طریق نمایش
فیگورهای ریتمیک و با استفاده از تصاویر شد .از این رو این کتاب ،نه
فقط برای هنرجویان مبتدی و پیشرفته ،بلکه برای افراد عالقه مند و
تازه وارد به عرصه موسیقی نیز مورد استفاده است».
همچنین علی اکبر شکارچی(نوازنده و مدرس پیشکسوت کمانچه)
مقدمهای برای این کتاب نوشــته است .در بخشی از مقدمه کتاب نیز
آمده اســت« :این کتاب تالشی است خالق برای بهره بردن از دانش
موسیقی جهان غرب که مولف با معرفی فیگورهای ریتمیک و ...سعی
بر آن داشته تا هنرجویان به راحتی و عمیقا به فهم و منطق ریاضی حاکم
بر وزن و ریتم در تئوری موســیقی دســت پیدا کنند .بی تردید توانایی
ریتمیک ،توانایی اجراي ملودیک موســیقی را افزون خواهد نمود و به
تدریج متوجه خواهید شد از شمارش ضربها و حساب و کتاب کردن
فیگورهاي ریتمیک و حتی پازدن ،رها شده و ریتم و ملودي در دستان و
حافظه شما در خدمت بیان اندیشه اي که در خیال دارید ،قرار میگیرد».

«گفتگو با اهل عشق»

کتاب «گفتگو با اهل عشــق» با پژوهــش و تالیف مرتضی
صفا(سیاورشن) در حوزه موسیقی هرمزگان منتشر شد .گفتگوهای
این کتــاب حاصل کنکاش نویســنده در موســیقی هرمزگان از
سال  1384است که سعی شــده با چهرههای تاثیرگذار موسیقی
هرمزگان با فضاهای متفاوت موســیقایی -در جهت بهتر نشــان
دادن رنگ آمیزی و تنوع موسیقی این دیار -گفتگو شود.
برخی از گفتگوها با نگاه تاریخ نگاری موسیقی شکل گرفتهاند و
تعدادی هم حاصل گپ و گفتی دوستانه است که محتوایی پژوهشی
دارند .در این کتاب گفتگو با هنرمندانی همچون غالمشاه مارگیری،
فاطمه رضایی ،ناصر عبدالهی ،محمد پرخو ،وحید و نوید قویدل ،مال
محمد ژیانفر ،فرج پیرو زاده ،رضا صادقی و  ...منتشر شده است.
مرتضی صفا(سیاورشن) در توضیح این کتاب آورده است« :در
میان اهل هوا ،عدهای هستند که به زار و بادی دچار نیستن ،اما به
عشق موسیقی در مجالس اهل هوا حضور پر رنگی دارند و بخشی
از اجرای موســیقی بر دوش آنها ســت ،به این گروه اهل عشق
میگویند .گوشــههای دیگر موسیقی هرمزگان هم برای خود اهل
عشق داند ،آنها شــنوندههای دقیق و همراهان پرشوری هستند،
حافظان اصیل موســیقی .با این نگاه ،مردم هرمزگان که زندگی
شان با موسیقی گره خورده همه اهل عشق اند»
نشر سمت کلمه روشن

آلبوم :

«بی فاصله»

تئوری موسیقی؛ پیرامون ریتم و وزن
آلبــوم «بیفاصله» با آهنگســازی «مجید عســگری» ،آواز
«وحید تاج» و همراهی صدای «مهسا دامرودی» منتشر شد.
این آلبوم شــامل هفت قطعه در دســتگاههای نوا و همایون
اســت که در آنها از سرودههای موالنا ،هوشنگ ابتهاج و آهنگساز
اثر بهره گرفته شــده است .در این اثر پویا سرایی (سنتور) ،شهرام
غالمی (عود) ،شــروین مهاجــر (کمانچه و کمانچه آلتو) ،پاشــا
هنجنی (نی) ،علیرضا دریایی (ارکســتر زهــی و کمانچه) ،حمید
قنبری (ســازهای کوبهای) و مجید عســگری (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.

جلد اول کتاب تئوری موســیقی؛ پیرامون ریتم و وزن تالیف
مهدی مســاح بیدگلی به همراه لوح فشــرده آموزشی منتشر شد.
مهدی مساح بیدگلی( نوازنده و عضو هیئت مدیره کانون مدرسان
شماره  - 43پاییز 1400
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اخبار موسیقی
میخواهم تمامی گزینههای ســمت مدیرعاملی خانه موسیقی را
بررسی نمایند و در مدت قانونی مدیرعامل جدید را معرفی کنند.
در ادامه جلســه هریک از اعضای هیئت مدیره در ســخنانی
درخصوص فعالیتهای خانه موســیقی به اظهار نظر پرداخته و از
زحمــات و تالشهای مدیرعامل با توجه بــه تنگناهای مالی بی
سابقه دوره گذشته قدردانی کردند.
در دومین جلسه مباحث مربوط به مسائل صنفی ،فعالیت ها،
وضعیت کنســرتها و آموزشگاههای موســیقی با توجه به شیوع
کرونا و  ...مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت مدیره
به پیگیری مشکالت اهالی موسیقی تاکید و ابراز امیدواری کردند
با توجه به واکسیناسیون عمومی در کشور و رفع برخی محدودیت
ها ،فعالیتهای موســیقی بزودی از سرگرفته و موجب رونق این
فعالیتها شود.

جلسات هیئت مدیره خانه موسیقی برگزار شد

جلســات هیئت مدیره خانه موسیقی ایران با حضور داریوش
پیرنیاکان(رئیس هیئت مدیره و ســخنگو) ،حمیدرضا اردالن(نایب
رئیس)،حمیدرضا عاطفی(دبیر) ،هنگامــه اخوان ،زیداهلل طلوعی،
محســن رجب پــور ،مســعود شــعاری(بصورت آنالیــن) و آذر
هاشمی(بازرس) برگزار شد.
در اولین جلســه هیئت مدیره حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل
خانه موســیقی ایران) در جلسه حاضر شــد و در ابتدا گزارشی از
اقدامــات و عملکرد دوره پیش ارائه کرد .نوربخش در ســخنانش
به انتخابات اخیر خانه موســیقی اشاره کرد و گفت :طبق اساسنامه
دوره مســئولیت هیئت مدیرههای کانونهــای خانه و همچنین
هیئت مدیره اصلی ســال  99به پایان رســیده بود و ما موظف به
برگزاری انتخابات بودیم .اما سال  99که همزمان با شیوع ویروس
کرونا شد ،ما مجبور به تعویق انتخابات خانه موسیقی شدیم .البته
با فروکش کردن شــیوع بیماری دو بار تصمیم به برگزاری مجامع
کردیم اما با پیدایش موج جدید کرونا مجبور به لغو آن شدیم.
وی افزود :اواخر تابســتان امســال ،همزمان با واکسیناسیون
همگانی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،در فضای باز توانستیم
مجامــع و انتخابات کانونها را برگزار کنیم که با توجه به وضعیت
موجود با استقبال خوبی هم مواجه شد.
نوربخش گفت :طی مدت قانونی و در اسرع وقت پس از اتمام
انتخابات کانونها مجمع عمومی خانه موسیقی و انتخابات هیئت
مدیره خانه موسیقی را داشــتیم که خوشبختانه با حضور اکثریت
اعضا این انتخابات برگزار شد و هیئت مدیره جدید برگزیده شدند.
نوربخش در پایان سخنانش ضمن آرزوی توفیق برای اعضای
هیئت مدیره جدید خانه موســیقی گفت :امیدواریم در دوره جدید
کاری خانه موســیقی با حضور منتخبان گرامی ،افقهای جدیدی
پیش روی خانه موســیقی روشن شــود و از اعضای هیئت مدیره

در یکی دیگر از جلســات موضوع انتخــاب مدیر عامل خانه
موســیقی مورد بحث و تبــادل نظر قرار گرفت و ســوابق برخی
متقاضیان از جمله ســوابق و برنامههای بابک رضایی بررسی شد
که هیئت مدیره با توجه به حساســیت و اهمیت پست مدیرعاملی
ایــن نهاد صنفی تخصصی ،باتفاق بر ایــن عقیده بودند که زمان
بیشتری را برای بررسی سوابق ،برنامهها و همچنین در نظر گرفتن
گزینههای جدید مورد نیاز اســت؛ بنابراین انتخاب مدیر عامل به
جلسات آینده موکول شد.
در ادامه محمد الهیاری ،سرپرســت دفتر موســیقی در جلسه
حضــور یافت .حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل) نقش ایشــان را در
زمان تصدی مدیرکلی دفتر موســیقی وزارت ارشاد ثبات بخش و
مورد رضایت قاطبه اهالی موسیقی دانست.
سپس هیئت مدیره خانه موسیقی بخاطر فعالیتهای صورت
گرفته از محمد الهیاری تقدیر کرد.
همچنین هیئت مدیره با توجه به استقرار معاونت هنری جدید
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز امیدواری کرد که آقای الهیاری
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نمایند.
الزم به توضیح اســت ،هنرمندانی که برای تشــکیل پرنده
عضویت اقدام کرده و تاکنون عضویت آنها تایید یا تکمیل نشــده
بــه هیچ عنوان پیش از اعالم واحد عضویت مبلغی را به حســاب
خانه موسیقی واریز نکنند.
تاالر «دهلوی» در بنیاد رودکی افتتاح شد
آیین گشــایش و آغاز به کار رســمی تاالر دهلوی با حضور
جمعی از هنرمندان برجسته موســیقی ایران  5آبان ماه در طبقه
پنجم بنیاد رودکی برگزار شد .با بازسازی فضا و اجرای آکوستیک،
تــاالر دهلوی به مجموعه تاالرهای تحــت مدیریت بنیاد رودکی
افزوده شد.
در این مراسم مهدی افضلی ،مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری
رودکی دالیل ســاخت این تاالر را تشریح کرد .افضلی با اشاره به
تالشهای انجام شــده گفت :افتتاح تاالر دهلوی با هدف تامین
محلی برای تمرین یا ضبط آثار حرفهای است؛ پیش از این ،نبودن
فضایی کیفی و مناســب از موانع جدی پیشرفت ارکسترها بود .از
این رو ،برای ما کیفیت تاالر دهلوی بســیار اهمیت داشــت و من
گمــان نمیکردم این فضا با این کیفیت آماده بهرهبرداری شــود؛
فضایی بســیار حرفهای که استادان برجسته و سرشناس موسیقی
ایران بر آن مهر تایید زدهاند.
در ادامه برنامــه ،هومن دهلوی به نمایندگــی از پدر نامدار
خود و دیگر اعضای خانواده روی صحنه آمد و در ســخنانی کوتاه
ضمن ابراز خوشحالی از به سرانجام رسیدن پروژه آغاز به کار تاالر
دهلوی با پیگیریهای اســتاد علیزاده گفت :قلبا خوشحالم از این
اتفاق؛ اما کاش در دوران زنده بودن پدر تاالری به نام ایشان افتتاح
میشد تا شاید اندکی از رنج بیماری پدر کم شود.
فرزند اســتاد حسین دهلوی ابراز امیدواری کرد در تاالری که
به نام پدرش مزین شــده ،رویدادهایی شایسته در حوزه موسیقی
ایران رخ دهد.
حسین علیزاده آخرین سخنران مراسم آغاز به کار تاالر استاد
دهلوی در بنیاد رودکی بود.او نام حســین دهلــوی را زندهکننده
واژههای عشق ،مســئولیتپذیری و پشتکار در وجود خود دانست
و گفت :واژه اســتاد برای حسین دهلوی کم و نکته مهم درباره او
این اســت که چگونه پشت یک چهره بســیار جدی تا این اندازه
عاطفه و لطافت وجود دارد .حسین دهلوی اولین اثر ارکستری خود
«سبکبال» را سال  ۳۲ساخت که من فقط دو سال داشتم و امروز
میبینیم این اثر برای آن دوران شاهکار است.
آهنگســاز و نوازنده موســیقی ایرانی افزود :دیگر نکته مهم
در وجود دهلوی اثری بود که او در جامعه موســیقی میگذاشت.
ســالهای اول دوران حضور ما در هنرستان موسیقی ،جایگاه این
هنر در جامعه چندان مناســب نبود و بیشتر مصرفی و بازاری بود.
از این رو ،هنرســتانها به تنهایی نمیتوانســتند در جامعه نظم و
احترام برای موسیقی بیاورند اما این انتخاب دهلوی برای مدیریت
هنرستان موسیقی بود که فضا را به شدت دگرگون کرد .از نظر من
او مناسبترین گزینه برای بخشــیدن اعتبار و احترام به موسیقی

سپس اعضای هیئت مدیره کانون سازسازان در جلسه تعامل و
همفکری با هیئت مدیره در این جلسه حضور یافتند و نقطه نظرات
خود را در جهت پیشــبرد اهداف و برنامههای خانه موسیقی بیان
کردند که مقرر شد در آینده اقداماتی در جهت معرفی سازسازان و
ساماندهی به بخش ساز سازی جلساتی برگزار شود.
الزم به توضیح است ،جلسات تعامل و همفکری هیئت مدیره
کانونهــای ده گانه با هیئت مدیره خانه موســیقی در آینده ادامه
خواهد داشت.
روشهای پرداخت حق عضویت خانه موسیقی
اعضای خانه موســیقی که اعتبار کارتشان منقضی شده است
از ســه روش میتوانند حق عضویت ساالنه خود را که معادل صد
هزار تومان است پرداخت نمایند.
اعضا میتوانند با مراجعه به ســامانه جامع هنرمندان موسیقی
به نشانی  http://iranhmusic.ir/crmوارد پنل کاربری خود شده
و در فرم باالی صفحه قسمت صورتحساب را انتخاب کرده و برای
پرداخت حق عضویت خود اقدام نمایند.
همچنین اعضایی که به هر دلیل دسترســی به سامانه جامع
ندارنــد میتواننــد مبلغ حــق عضویت خود را به شــماره کارت:
 6037701199502417به نام خانه موســیقی واریز کرده و یا در
صورت تمایل در محل خانه موســیقی اقدام به پرداخت از طریق
دستگاه کارتخوان کنند.

اعضا میتوانند پس از پرداخت غیر حضوری(از طریق سامانه
یــا کارت به کارت) فیش واریزی خود را از طریق نرم افزار واتس
اپ به شــماره اختصاصی خانه موســیقی  09364113100ارسال
شماره  - 43پاییز 1400
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ایران بود و رسالت و مســئولیتی در خود احساس میکرد که این
وظیفه را پذیرفت.
رونمایی از کتاب «خســرو و شــیرین؛ اپرا در چهار پرده» از
مجموعــه گنجینه نتنوشــتههای رودکی (به کوشــش کیاوش
صاحبنســق) با حضور بانو سوسن اصالنی (همسر استاد دهلوی)
و محمود شالویی ،سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ وارشاد
اســامی از دیگر بخشهای برنامه بود که با اجرای ســه قطعه
از ساختههای اســتاد به پایان رسید« .سبکبال»« ،گفتگوی دل»
و «ســرود گل» در برنامه افتتاح تاالر دهلوی اجرا شــد که آرش
گوران رهبر ارکستر ،مازیار ظهیرالدینی کنسرت مایستر و مجتبی
عسگری خواننده آن بودند.
داریــوش پیرنیــاکان ،نادر مشــایخی ،فریدون شــهبازیان،
حمیدرضــا نوربخش ،حمیدرضا عاطفی ،شــهرام صارمی ،فردین
خلعتبری ،هادی منتظری ،میرعلیرضا میرعلینقی و… از چهرههای
سرشناس حوزه موسیقی ایران بودند که در مراسم آغاز به کار تاالر
دهلوی در طبقه پنجم بنیاد رودکی حضور داشتند.

خصوص قطع بیمه تامین اجتماعی اعضا از ســوی خانه موسیقی،
واحــد بیمه و عضویــت این نهاد توضیحاتی را منتشــر کرد .این
توضیحات به شرح زیر است:
«یکی از مطالبات جدی خانه موســیقی از ابتدای تاسیس تا
کنون ،بیمه شدن همه هنرمندان حوزه موسیقی بوده و همواره در
این زمینه از هیچ کوششــی دریغ نورزیده است .پر واضح است که
این نهــاد به عنوان حامی اهالی صنف ،هیچ دخالتی در قطع بیمه
هنرمندان موسیقی نداشــته و حتی در صورت قطع بیمه از سوی
ســازمان تامین اجتماعی ،تمام تالش خود را در راستای برقراری
مجدد بیمه هنرمندان این حوزه بکار برده است.
خوشــبختانه همه اعضای متقاضی این نهاد که دارای شرایط
قانونی بودهاند از ســوی خانه موســیقی به صندوق اعتباری هنر
معرفی و بیمه آنها برقرار شده است.
پس از برقراری بیمه ،طبق قوانین ســازمان تامین اجتماعی
عدم پرداخت حق بیمه از ســوی بیمه شــده به مدت حد اکثر سه
ماه موجب قطع بیمه از ســوی آن ســازمان میگردد و قطعا خانه
موسیقی و صندوق اعتباری نقشی در این خصوص ندارند.
همچنین در ســالهای اخیر بســیاری از اعضایی که با قطع
بیمه مواجه شــدند به خانه موســیقی مراجعه کرده و به صندوق
اعتباری هنر برای برقراری مجدد بیمه معرفی شده اند».

خانه موسیقی در قطع بیمه هنرمندان
دخالتی ندارد
در پی انتشــار برخی مطالب خالف واقع در فضای مجازی در
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نادر کشاورز
نادر کشــاورز از نوازندگان ســابق ارکستر سمفونیک و ارکســتر ملی ایران 26
مهرماه بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.
علی اصغر مبرا
علی اصغر مبرا نوازنده کالرینت در سن  81سالگی مهرماه بر اثر عوارض ناشی
از بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت.
ماکان نیکبین
ماکان نیکبین نوازنده ،مدرس پیانو و آهنگســا ِز جوان ۱ ،آذر بر اثر ایست قلبی
درگذشت.
محمود متبسم
محمود متبسم نوازنده و مدرس ویلن و برادر بزرگتر حمید متبسم در  ۸۴سالگی
به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفت.
بیژن پرواز
بیژن پرواز ،نوازنده و مدرس ســه تار در ســن  50سالگی  12آبان ماه دار فانی
را وداع گفت.
وحید حیاتی
وحید حیاتی هنرمند و فعال حوزه موســیقی بر اثر عارضه مغزی  9آبان ماه در
سن  51سالگی دارفانی را وداع گفت .
سجاد رزمجو
سجاد رزمجو(خواننده محلی اســتان کهگیلویه و بویراحمد)  14آبان ماه در پی
انفجار منزل مسکونی اش در یاســوج با سوختگی و مصدومیت شدید مواجه شده و
به بیمارستان سوختگی امیر المومنین شیراز اعزام شد و پس از چند روز درگذشت.
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درگذشت پروین بهمنی ،هنرمندی خوش آواز و خوشنام
پرویــن بهمنــی به دلیل مشــکالت
قلبی ریوی در بیمارســتان بستری شد و
 ۲۹مهرماه درگذشــت .مراســم تشییع
ایــن هنرمنــد  3آبان مــاه در قطعه
هنرمندان بهشتزهرا(س) برگزار شد.
نیکنام حسنی پور مدیرعامل موسسه
هنرمندان پیشکسوت ضمن عرض
تسلیت به خانواده بهمنی و سترگ
خواندن نقــش پروین بهمنی در
ایل قشقایی گفت :زندهیاد بهمنی
کار سترگی را انجام داد چرا که
نقش بانــوان در ایل بســیار
دشوار اســت و ایشان با حفظ
این نقش همزمان کار موســیقی خود را پیشبرد و نه تنها فرهنگ
قشقایی را صادر کرد بلکه زنده هم نگاه داشت.
مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت ادامه داد :ما ایلیاتیها
با کوچ خیلی آشــنا هستیم ،زیاد کوچ کردهایم اما کوچ امروز استاد
بهمنی خیلی متفاوت است .ایشــان یکی از سرمایههای گرانقدر
کشــور در حوزه موسیقی بودند .یکی از میراثداران و میراثبانان
حوزه فرهنگ شفاهی موسیقی ایل قشــقایی و نواحی ایران بود.
ایشان نقش پررنگی در گسترش فرهنگ قشقایی داشتهاند .نه تنها
در موسیقی بلکه نوع پوشش این بانوی هنرمند نیز باعث گسترش
فرهنگ و حفظ هویت ایل قشقایی بود.
حســینیپور در ادامه گفت :او معلمی عاشق برای دختران این
سرزمین بود و بخشــی از تاریخ شفاهی ایل قشقایی را جهانی کرد.
همچنین ایشــان به همه آداب و رســوم اجدادش پایبند بود و آن را
گسترش میداد .موسیقی با ایل درآمیخته است بخصوص موسیقی
قشقایی که در جنوب ایران از فارس تا بویراحمد ،اصفهان ،سمیرم و
همچنین چهارمحال بختیاری که تلفیقی شده است با موسیقی لری و
نقش پروین بهمنی در گردآوری و حفظ این آثار بسیار پررنگ است.
در ادامه مراسم پیام تسلیت محمدمهدی اسماعیلی – وزیر فرهنگ
و ارشــاد اسالمی – و محمود شالویی – سرپرست معاونت امور هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی – خوانده شد .همچنین هنرمندان
قشقایی نغمهها و آوازهایی را به یاد این بانوی هنرمند خواندند .
مادر وقتی مرد ،دیگر هیچوقت نمی میرد
در پایان مراســم دامون ششــبلوکی  -فرزند بــزرگ پروین
بهمنی -ضمن تشــکر از حاضرین گفــت :پروین بهمنی برای من
دوست ،همکار ،همخانه و بعد مادر بود .دامون ششبلوکی در ادامه به
نقل از یداله رویایی گفت :مادر وقتی مرد ،دیگر هیچوقت نمیمیرد و
االن با پوست ،گوشت و استخوان این جمله را درک میکنم .در این
لحظه زبان بنده برای تشــکر الکن است ،تعداد زیادی از چهرههای
بزرگ هنری ،فرهنگی ،سیاسی و ایالت قشقایی و بویراحمدی برای
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مادر زحمت بسیار کشیدند و تشکر میکنم.
همچنین علی اکبر شــکارچی (نوازنده و مدرس پیشکســوت
کمانچه) در یادداشــت اختصاصی برای ســایت خانه موســیقی،
درگذشــت زنده یاد پروین بهمنی خواننده و پژوهشــگر قشقائی را
تسلیت گفت .یادداشت علی اکبر شکارچی به شرح زیر است:
نداند کسی چاره از چنگ مرگ
فردوسی
چو باد خزان است و ما همچو برگ
با دریغ و صد افســوس دقایقی پیش خبر درگذشــت دوست و
هنرمند عزیز ،بانوی سرفراز و نغمه خوان ایل قشقائی پروین بهمنی را
شنیدم.ضمن تسلیت به خانواده گرامی ایشان و همه مردم ایل قشقایی
و اهالی موسیقی نواحی ایران .بسیار متاسفم که موسیقی نواحی ایران
یکی از چهرههای سرشناس خود را از دست داده ست.
زنــده یاد پروین بهمنی هنرمندی پژوهشــگری ،خوش آواز و
خوشنام بود که آوازه او از مرزهای ایران هم گذشت .دریافت دکترای
افتخاری از روسیه و ترکیه نشان از شایستگی او و دیرینگی فرهنگ
قشقائی است.
او از ایلــی بر آمده اســت که محمد بهمن بیگــی بنیان گذار
آموزش عشایری اوست و زندهیاد حبیب خان گرگین پور و فرزندان
هنرمندش ،موســیقیدانانش بودند .او در خاندانی بالیده است که بی
شعر و موسیقی و افسانه و حکایت ،روز را به شب نمی برند.
حکایت زندگــی زینت آفتاب ،خواننده جوانمرگ قشــقائی از
نوشتههای پژوهشــی زنده یاد پروین بهمنی ،حکایت نیست بلکه
روایتی است تراژیک و عصیان بار.
حقیقتا او گنجینهای از فرهنگ شفاهی ایل قشقائی بود که باور
ندارم همه را به یادگار نهاده باشــد و اطمینان دارم آنچه هم از او به
جای مانده کلید شــوق برانگیزی خواهد بود برای یافتن نهفتههای
فرهنگی ایل قشقائی.
الالی الالیای بانوی الالئی خوان
بدرودای بانوی صبور و بی ادعا
بدرود
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سرود سوگ ارکستر سمفونیک برای یار یکرنگ پورنگ
پورنگ پورشیرازی ،نوازنده کنترباس
ارکستر ســمفونیک ،پس از یک دوره
بیمــاری 17 ،آبانمــاه دارفانی را وداع
گفت .مراســم تشــییع این هنرمند
19آبان ماه از مقابل تاالر وحدت تهران
به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا
برگزار شد.

در ابتدای این مراســم حمیدرضا نوربخش
(مدیرعامل خانه موســیقی) ،ضمن ابراز تاســف
از درگذشــت پورنگ پورشــیرازی گفت :خدایا
دیگــر طاقت نداریم و دیگــر واژهای برای ابراز
همدردی نمانده اســت .گویی یک بغض دائمی
همراه ما وجود دارد .مــن از خدا میخواهم این
خبرهای تلخ هرچه زودتر تمام شــود .پورنگ پورشیرازی از جمله
هنرمندان شریف و ارزشمند موسیقی کشورمان در عرصه نوازندگی
بوده اســت .زمانی که در هنرستان موسیقی حضور داشتم همواره
در همان زمان ما دغدغه نوازنده و ارکســتر داشــته ایم تا امروز.
هیچکدام از این عزیزان جایگزین ندارند ،اینها ســرمایههای مهم
فرهنگی هنری کشور ما هستند.

*پیدا کردن جانشــین برای پورنگ پورشیرازی
سخت است
در ادامه این مراســم که صادق چراغی اجرای آن را بر عهده
داشت ،علی جعفری پویان (نوازنده ویولن) و از دوستان و همکاران
قدیمی زنده یاد پورشــیرازی در ســخنانی گفت :من امروز فوت
پورنگ را یک شــوخی میبینیم و فکر میکنم همکاران من هم
این اتفاق را باور نمیکنند .به طور حتم همه شما که در این مراسم
حضور دارید رابطه خوبی با پورنگ داشــتید و او هنرمندی بود که
بــا همه هنرمندان رابطه خوبی داشــت و همواره ضمن احترام به
نوازندههای پیشکسوت به نوازندههای جوان نیز احترام میگذاشت.
وی افزود :بعد از فوت آقای خورشــیدفر ،پورنگ مســئولیت
بزرگــی را به عهده گرفت و به خوبی هم از عهده آن بر آمد و من
اص ً
ال فکر نمیکردم که اینقدر زود او را از دست بدهیم .چرا که پیدا
کردن جانشین برای او واقع ًا کار سختی است .امیدوارم همه ما در
ادامه راه کنار خانواده او باشیم و تنهایش نگذاریم .او از نوازندگان
معتبر موسیقی کشورمان بود که در ارکسترها و آلبومهای متعددی
حضور داشــت .پورنگ در ارکســترهای ما نماد لبخند بود که این
موضوع هیچ وقت از ذهن ما پاک نمیشود.
همسر مرحوم پورنگ پورشیرازی نیز با قدردانی از حاضران در
این مراســم متنی را در تجلیل از همسر هنرمندش قرائت کرد .در
ادامه مراســم ارکستر به رهبری بردیا کیارس و متشکل از جمعی
نوازندگان باسابقه و قدیمی ارکستر سمفونیک قطعاتی را در سوگ
زنده یاد پور شیرازی و در کنار پیکر این هنرمند باسابقه اجرا کردند.
بعد از اجرای موســیقی اقامه نماز میت توسط حجتاالسالم
محمود دعایی انجام شــد و پیکر این هنرمند برای خاکسپاری به
سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد.

*در این روزگار تلخ بیاییم با هم مهربان تر باشیم
وی افزود :بیاییم باهم مهربانتر باشــیم در روزگاری که هر
روز یک خبر تلخ که دیگر شــگفتآور نیست به سراغمان میآید.
در این روزگار مهربانی بیش از هر چیز دیگری مهم اســت .بیاییم
قدر هم دیگر را بدانیم تا دیگر فرصتها را از دســت رفته نبینیم.
متاسفانه دیگر دریغها مشــکلی را حل نمیکند و من امروز برای
عرض احترام به روح عزیز پورنگ پورشیرازی در اینجا حضور دارم
و از طرف جامعه موســیقی ایران و خانه موســیقی ایران که خانه
همه هنرمندان عزیز اســت ،ســفر این هنرمند نازنین را به همه
اعضای خانواده و دوســتداران او در ارکسترها تسلیت میگویم و
برای این عزیزان از خداوند طلب صبر دارم که میبایست یک رنج
بزرگ را تحمل کنند.
مدیرعامل خانه موســیقی در بخش پایانی صحبتهای خود
گفت :بیاییم از خدا بخواهیم که دیگر شــاهد فقدان عزیزانمان به
ویژه هنرمندان شــریف ایران زمین نباشــیم .ما در روزهای بسیار
سختی حضور داریم و من میبینم که دوستان پورنگ عزیز در این
روزها چه قدر در شور و تاب بودند که این مراسم به درستی برگزار
شود و از همه این عزیزان هم تشکر میکنم.
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