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صد رحمت به ایام ماضی!

*حمیدرضا عاطفی

پائیز هم به آخر رســید .فاجعه دردناک منا در اوایل پائیز دل
همــه هموطنان ازجمله اهالی نغمه و طرب را به درد آورد و همین
موضوع جشــن خانه موسیقی را که بســیار برایش زحمت کشیده
شده بود ملغی کرد.
همراهی و همدردی با بازماندگان حادثه منا کمترین کاری بود
که از دست این نهاد بر می آمد و جشن خانه موسیقی علی رغم همه
مقدمات فراهم شده در دقیقه نود ابتر ماند و به اجرا نرسید.
گفتنی اینکه این دوره جشن بسیار مفصل تر و پربارتر از دوره
های قبل و در پنج شــب طراحی شده و قرار بود با کنسرت هایی
از ژانرهای مختلف اجرا شــود و همچنین آلبوم های دو سال اخیر
با داوری اســتادان و داوران پیشکســوت با تامل و تدقیق خاصی
بررسی وآلبوم برگزیده مشخص شده بود و حتی دعوت عام صورت
گرفته و بلیت های کنســرت ها هم به فروش رفته بود اما گویی
تقدیر چنین نمی خواســت وآخراالمر دومین فستیوال موسیقی در
قالب شانزدهمین سال تاسیس برگزار نشد .
البته این اتفاق مکرر بود! نخستین بار مربوط به دوره سیزدهم
است که از قضا آن جشن هم قرار بود در سالن همایش های برج
میالد برگزار شــود اما به خانه گفته بودنــد در صورتی که رئیس
شورای عالی حضور نداشــته باشد اجازه اجرا دارید و هیئت مدیره
هم زیر بار نرفت و آن جشن نیز متولد نشد.
الحمداهلل که نتیجه هر دو عملکرد و تصمیم خانه موســیقی
مثبت و موجب روســفیدی است هر چند که هر دوی این اتفاق از
نظر برخی بی مورد بوده و خانه به وظایفش به خوبی عمل نکرده
است.این هم نظری است و باید نسبت به آن تعمق شود.
موضوع بعدی معضل و مشکل پیدا کردن محل و مکان برای
برگزاری جشــن به تعویق افتاده این دوره است .واقعا جای تعجب
و تاسف دارد که خانه موسیقی بعد از دو ماه پیگیری برای در اختیار
گرفتن دو ســه ساعت سالن هنوز به نتیجه نرسیده است تاسف بار
از ایــن منظر که از نگاه و دیــدگاه برخی از مدیرانی که فعال و به
اقتضای منصب شان صاحب سالن هستند مشارکت برای برگزاری
یک برنامه فرهنگی که قرار اســت در ایــن برنامه از بزرگان هنر
موســیقی تقدیر شود و آلبوم برتر سال معرفی شده و اعضای یک
صنف گرد هم بیایند موضوعیتی ندارد و از نظر آنها مشارکت باید

فقط متضمن درآمد مالی باشد وبس !
یعنی اگر این حضرات یک ســر سوزن شوق هنری و دغدغه
فرهنگــی می داشــتند باید برای برگزاری چنیــن برنامه هایی از
یکدیگر ســبقت می گرفتند!اما این خودکفایــی مالی و مادی که
برخی مدیران غیرفرهنگی  -که جایگاه و مسئولیت های فرهنگی
را در اختیار دارند -باب کرده اند موجب شده تا فعالیت های عرصه
فرهنــگ به چنیــن روزی بیفتد و مدیران و ســالن داران معیار و
سنجش کلیه کارها و امور فرهنگی با ریال بسنجند.
تــاالر وحدت هم که اساســا به عنوان تنها تــاالر ویژه هنر
موســیقی و اپرا ســاخته شــده  ،چند سالی اســت که در اشغال
هنرمندان تئاتر در آمده و بهترین ســاعت آن را دوستان و عزیزان
تئاتــری در اختیار گرفته اند ،امیدواریم مســئوالن مربوطه به این
خواســته اهالی موسیقی که خواســته صنف و خانه موسیقی هم
هست وقعی نهاده و تاالر وحدت را به حوزه موسیقی بازگردانند.
و در پایان بد نیســت مثل روضه خوانان دچار تکرار مکررات
شــویم و باز هم از فشــار و مضایق روز افزون بر جامعه فرهنگی
بویژه هنرمندان موســیقی فغان برآوریم و بپرسیم که چرا تسویه
حســاب های سیاســی همواره باید در حوزه هنر موسیقی صورت
بگیرد؟ چرا بایــد روز به روز میدان فعالیت بانــوان هنرمند تنگ
ترشده وآنها را از اجرای صحنه ای منع کنیم؟
اگر برجام موفق می شــود و یا اگر قرار است دولت ومتعاقب
آن مجلس به دست اصالح طلبان یا اعتدالیون بیفتد،اگر دیپلماسی
سیاســی -فرهنگی موفق می شود و...چرا هنرمندان موسیقی باید
تقاص پس بدهند؟ چرا در مقابل این موفقیت هایی که برای ملت
بــزرگ ایران رقم می خورد هنرمندان هدف آماج اهل بگیر و ببند
قــرار می گیرند و چنان آنها را از «صحنه» به در کرده و تار و مار
می کنند که دیگر این عزیزان بی سالح هرگز هوس اجرای برنامه
به سرشــان نزند !غیر از این است که آنها می خواهند از زبان این
عزیزان بشنوند که صد رحمت به زمان احمدی نژاد؟اما هیهات !...
مطمئن باشیدهیچ هنرمند دل آگاهی هنرش به آنجا نخواهد رسید
که چنین سخنی برزبان بیاورد! چرا که بزرگترین هنر هر هنرمندی
ایستادن در کنار ملت است .والسالم

* سردبير
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گزارشی از نشستهای پاییزه خانه موسیقی

گرمای پاییزی با طعم موسیقی مذهبی
نشستهای ماهیانه خانه موسیقی از سال  89بطور مستمر یکشنبه های آخر هر ماه برگزار میشود .گاهی
این نشستها با مناسبتهای مذهبی مختلف از جمله ایام محرم صفر مصادف میشود .خانه موسیقی با
پایبندی به این نشستها به عنوان یک قرار و محفل ماهیانه که فرصتی برای دیدار و همدلی بین اهالی
موسیقیست ،با حفظ حرمت ایام سوگواری برنامهها را با اجرای موسیقیهای مناسبتی همراه می کند تا
هم نمونههایی از موســیقی فاخر سنتی و بجای مانده از تاریخ این مرز و بوم نمایش داده شود ،هم این
محفل همچنان استمرار یابد .در ذیل گزارش نشست های ماهیانه پاییز را با هم مرور می کنیم.

این غم و تاثر اجرا نکنیم .بخصوص اینکه نام مراسم ما جشن بود و
شــکل درستی در این شرایط نداشت و به تعویق افتاد که امیدواریم
که جشن خانه موسیقی بعد از ایام سوگواری محرم و صفر اجرا شود.
دکتر سریر گفت :جشن خانه موسیقی در واقع یادآوری برای
اهمیت موســیقی اســت .یادم می آید قرار بود یک روز در تقویم
ایران به عنوان روز موسیقی مطرح شود که حدود هشت سال پیش
مقدمات آن فراهم شــد و حتی در شورای فرهنگ عمومی هم به
تصویب رسید که باید به شورای انقالب فرهنگی میرفت .در آنجا
با مخالفت هایی مواجه شــد که این کار صورت نگرفت .انشــاهلل
در دوره جدید بتوانیم دوباره این را پیش ببریم زیرا روز موســیقی
مربوط به همه موسیقیدان ها است.
وی در پایان افزود :جشــن خانه موســیقی به عنوان همین
پیوســتگی ها ،دیدارها و یادآوری اتفاقات حوزه موســیقی است.
جشــن در ایــن دوره های اخیر هم معدل کارهایی اســت که در
یکسال گذشته صورت گرفته بود.
پس از این ســخنان خانم رامش ،نماینده شرکت گردشگری
ژیوار پشــت تریبون قرار گرفت و درباره تور موسیقایی اسپانیا که
قرار است با همکاری خانه موسیقی برگزار شود گفت :به دلیل نگاه
فرهنگی که در شرکت ژیوار وجود داشت سفرهایی را ترتیب دادیم
که اولین ســفر در حوزه تاتر انجام شــد .بعد از آن سفر موسیقایی
را آغاز کردیم که اولین ســفر با حضور ژان دورینگ ،پژوهشــگر
موسیقی به سمرقند و بخارا بود.

اجرای موسیقی آئینی در نشست خانه موسیقی
نشســت ماهیانه خانه موســیقی در آخرین یکشنبه مهرماه با
حال و هوای ایام سوگواری محرم و اجرای موسیقی آئینی بوشهر
و با حضور جمعی از عالقمندان و هنرمندان در ســاختمان فاطمی
برگزار شد.

در ابتدای این نشســت دکتر محمد سریر(رئیس هیئت مدیره
خانه موســیقی) گفــت :از همه دوســتان و هنرمندانی که به این
نشست ها می آیند و گرمابخش محفل ما هستند بسیار تشکر می
کنم .امیدوارم که همه هنرمندان ســالم و سالمت باشند و همواره
این جمع دوست داشتنی در خانه موسیقی تشکیل شود.
وی افزود :به دلیل اتفاقات تاســف باری که درمکه و منا پیش
آمد بســیاری از هموطنانمان را از دست دادیم و باعث تاثر همه ما
شــد .به همین دلیل صالح دیدیم که جشن خانه موسیقی را در ایام
شماره نوزدهم -پاییز 94
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وی افزود :در سفرهای موسیقایی هر روز ورک شاپ هایی با
حضور اســتادان مطرح آن کشور بصورت کنسرت های خصوصی
و پرســش و پاســخ داریم .اینکه موســیقی را در بافت آن کشور
لمس کنیم خیلی مفید تر است .با همکاری بخش فرهنگی سفارت
کشــور اسپانیا و رایزنی های فروان توانستیم اجازه سفر موسیقایی
اسپانیا را بگیریم .در این سفر عالوه بر موسیقی فالمنکو ،موسیقی
قرون وسطی و فولک اسپانیا را هم گنجانده ایم.
در ادامه برنامه پیمان بزرگ نیا ،پژوهشــگر موسیقی نواحی
پشــت تریبون قرار گرفت و در خصوص موسیقی آئینی گفت :در
تمامی مناطق ایران ســوگینه هایی در ماه محرم اجرا می شد که
اغلب این نوحه ها و مویه ها منســوخ شده است .این سوگینه ها
بیشــتر در ایالت و عشایر برای کســانی که از دنیا می رفتند مثل
مویه و مور اجرا می شد.
بزرگ نیا افزود :برنامه ای که امروز اجرا می شود مراسم آئینی
ســنج و دمام است .اجرای سنج و دمام امروزه شکل اش نسبت به
قدیم عوض شده است .در گذشته وقتی کسی غرق می شد معتقد
بودند با نواختن سنج و دمام غریق روی آب و کنار ساحل می آید.
بسیاری از محققان معتقدند که بوقی با آن نواخته می شود از آفریقا
به ایران آمده است .در شب عاشورا که این موسیقی اجرا می شود
چاووش خوان در جلوی مراســم حرکــت می کرد و مردم را جمع
می کرد .قبل از مراسم سنج و دمام نیز شروه خوانی اجرا می شد.
ســپس گروه آوای موج محســن آقایی(مدیر گروه) ،سیاوش
میهــن آزاد(دمام) ،علیرضــا فرحی بزرگ(دمام) ،ســهند امامزاده
ای(نوحه خوان) ،دانیال چماچم(ســنج) و ایمــان فرخی(بوق) در
خانه موسیقی به اجرای موسیقی آئینی از جمله «چاووش خوانی»،
«شروه خوانی»« ،سنج و دمام» و «یزله» را اجرا کردند.
پــس از پایان برنامه اجرای موســیقی آئینــی در حیاط خانه
موسیقی ادامه داشــت و هنرمندان و اعضای خانه موسیقی نیز تا
ساعاتی به گپ و گفت پرداختند.

در خصوص تئوری و اصطالحات رایج در موسیقی پاسخ گفت که
با اســتقبال هنرمندان و اعضای حاضر در نشست مواجه شد که با
این ســوال پرسش ها نشست خانه موسیقی حال و هوای کالسی
گرفت که هنرمندان با سنین مختلف به پای درس استاد پورتراب
نشستند.
در ادامه برنامه دکتر محمد ســریر ،رئیس هیئت مدیره خانه
موسیقی موســیقی پشت تریبون قرار گرفت و با قدردانی از نکات
آموزشی مصطفی کمال پورتراب گفت :حضور استاد پورتراب برای
ما بســیار مغتنم اســت و ما طی  60 - 50سال گذشته همیشه از
وجود ایشــان استفاده کرده ایم .با توجه به اینکه طرح این مطالب
ذهن های متمرکزی می خواهد ،امیدواریم در هر برنامه بخشی از
اینها را مطرح کنند و بتوانیم از آن استفاده کنیم.
ســریر گفت :یکی از ویژگی های اســتاد پورتراب که به آن
غبطه می خوریم ،بخشــندگی ایشان است .بسیاری از افراد هستند
که علمی را می دانند ولی آن را به کســی نمی گویند اما ایشــان
خودشــان داوطلبانه مطالب را یاد می دهند .این حسی که ایشان
دارند از انسانیت هم باالتر اســت و امیدواریم سالهای سال سایه
ایشان برسر موسیقی باشد.
در ادامه برنامه ســیاوش یادگاری(خواننده) و ســید ســلمان
حســینی(تنبور) به اجرای مقام های ســوگ منطقه کرمانشاهان
پرداختند .ســپس عال ایجادی ،در جایگاه قــرار گرفت و در مورد
یکی از ابداعات خود و اضافه کردن ســیم واخوان در تار و سه تار
صحبت کرد .وی همچنین نمونه هایی در دســتگاه های مختلف
را برای نشــان دادن توانایی این واخوان بــه اجرا کرد .همچنین
مصطفی کمال پورتراب و داریوش پیرنیاکان نیز نکاتی را در مورد
این ابداع یادآور شدند.
در ادامه ،گروه موسیقی به سرپرستی و خوانندگی امیر رفعتی
با همراهی علیرضا بشر دوست(سنتور) ،آنارام زهرایی(تار) ،مهرداد
مســعودی فرید(کمانچه) و ماهــور زمانه پور(تنبــک) به اجرای
قطعاتی در دستگاه شور پرداختند.
این برنامه شامل پیش درآمد ،ساز و آواز بر روی شعر سعدی
و تصنیف «حال دل» ساخته زنده یاد ناصر فرهنگفر و شعر فروغی
بسطامی بود.
نشســت آبانماه هنرمندان و اعضای خانه موسیقی در حالی به
پایان رســید که به دلیل سرما و تاریک شدن زودهنگام هوا امکان
اســتفاده از حیاط خانه موسیقی مهیا نبود ،اما گپ و گفت صمیمی
هنرمندان گرما بخش محفل ماهیانه خانه موسیقی بود و تاساعاتی
ادامه داشت.

نشست آبان ماه با حال و هوای کالس درس

نشســت ماهیانه هنرمندان و اعضای خانه موسیقی  25آبان
ماه با حضور اعضای کانون های مختلف خانه موســیقی در محل
ساختمان فاطمی برگزار شد.
در ابتدای این نشست مصطفی کمال پورتراب(استاد موسیقی
و نایب رئیس شورای عالی خانه موسیقی) نکاتی از دانستنی های
موســیقی را مطرح کرد .پورتراب در ســخنانش به مفاهیمی نظیر
فواصل در موسیقی اشاره کرد و تعاریفی از اصطالحات موسیقی را
ارائه کرد .این اســتاد موسیقی در پایان به سواالت برخی از حضار
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ســریر گفت :نوری بعدا به هنرستان هنرپیشگی رفت و دوره
آن را با درجه عالی تمام کرد و با بســیاری از هنرمندان سرشناس
این رشــته همدوره بود .همین ویژگی ها باعث شد نوری از شعر و
خوانش شعر به یک شــناخت بخصوصی برسد .نوری هیچگاه در
زندگی اش به دنبال حتی یک زندگی اســتاندارد مادی نبود و این
یکی از امتیازات شخصیتی او بود .حداقل سه نسل با صدای نوری
زندگی کردند و در میان ایرانیان شــهرت فراوانی دارد .آموزه های
او بیش از حوزه موســیقی در حوزه اخالق بود .یاد او همیشــه در
کنار من حضور دارد.
ابوالحسن صبا جریان ساز موسیقی نوین در تاریخ ایران است
در ادامه برنامه بهروز مبصری(پژوهشــگر موسیقی ایرانی)
پشــت تریبون قرار گرفت و به مناســبت ســالروز درگذشــت
ابوالحســن صبا(اســتاد موســیقی ایران) گفت :اســتاد صبا بر
آمــده از بخش انقالب فرهنگی دوره مشــروطه و تربیت یافته
هنرســتان موسیقی و جریان ساز موسیقی نوین در تاریخ ایران
اســت .هنرمندان ما به یاد دارند که در زمان انقالب هنرمندان
موســیقی با جامعه همراه می شــوند و سرود ها و تصانیفی می
ســازند .صبا هم با یک اختالف تاریخــی به همین صورت بود
که موســیقی از دربار خارج می شــده و به بخش پایگاه های
اجتماعی حرکت می کرد.

نشست پایانی پاییز با یاد دو هنرمند

نشست یکشنبه پایانی آذرماه خانه موسیقی به مناسبت سالروز
درگذشت ابواحسن صبا( 29آذر) و سالروز تولد محمد نوری( 1دی)
با یادی از این دو هنرمند فقید برگزار شــد .در ابتدای برنامه پس
از پخــش یک قطعه از آلبوم یادمان محمد نوری ،مجری برنامه با
تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع) از دکتر محمد سریر(رئیس
هیئت مدیره خانه موسیقی) دعوت کرد تا به سخنرانی بپردازد.
محمد نوری به هنر ،موقعیت و شخصیتش وفادار بود
رئیس هیئت مدیره که ســابقه دوســتی دیرینه و همکاری
با این هنرمند را دارد پشــت تریبون قــرار گرفت و گفت :در این
نشست ها ضمن دیدارهایی که وجود دارد ،فرصتی پیش می آید تا
یادی از دوستان و هنرمندانی داشته باشیم که در میان ما نیستند.
محمــد نوری به عنــوان یک متر و معیار آواز کــه در حوزه های
موســیقی ایرانی ،نواحی و کالسیک شــاخص بود و بعید می دانم
بزودی بتوانیم مانند ایشــان را داشــته باشیم .صدای خوب خیلی
زیاد اســت اما مجموعه ای از صدا ،دانش ،بینش و تجربه همیشه
اتفاق نمی افتد.
دکتر ســریر گفت :ایشــان وفــادار به هنــر و موقعیت و
شخصیتشــان بودند و همه این ویژگی ها اگر بخواهد در کسی
نمود داشــته باشد اتفاقی نادر اســت .ایشان  1308متولد شد و
ســال  1389ما را تــرک کرد که دوره حضور ایشــان برای ما
بســیار کم بود .محمد نوری هنر موســیقی را در ابتدا با عشق
و عالقه شــروع کرد و بعدا به کالس یکی از اســاتید موسیقی
ردیف دســتگاهی رفت .او دو سال در دانشــکده حقوق درس
خواند ولی بعد به دانشــکده ادبیات رفت .در سالهای  1340در
دبیر زبان انگلیســی در دبیرستان بودند که یکی از شاگردان آن
دوره هم جناب میالد کیایی بودند.
وی افــزود :من حدود  21ســاله بودم که با زنــده یاد نوری
همکاری ام را آغاز کردم .در دهه 30که کارهای نوگرایانه نســبت
به موســیقی و هنر و ادبیات وجود داشت ،موسیقی محمد نوری به
الیت موزیک ها پلهو می زد .کم کم به هنرستان موسیقی رفت و
موســیقی کالسیک را آغاز کرد و در این مسیر قدم گذاشت .خیلی
هم سخت بود با توجه به شهرتی که داشت دوباره بخواهد آموزش
را از سر بگیرد ولی او موفق شد.
شماره نوزدهم -پاییز 94

وی افزود :از اســتاد صبا  5دوره صفحه ضبط شــده است.
ایشــان درکارش بســیار جدی بود در عین حال بسیار مردمی و
اجتماعی بود .در دوره ســوم ضبط صفحه شخصیت هنری صبا
کامال شــکل گرفته است و خودش شعر می گوید و می خواند .از
اینجا به بعد صبا چهره مردمی موســیقی ایران می شــود .از آثار
صبا چهارصد صفحه گرامافون ضبط شــده کــه یکی از رکورد
داران در این زمینه است .آنچه از استاد صبا به یادگارمانده است،
دانش وســیع موســیقی اش بود .پس از کودتای سال  1332به
دلیل اینکه ایشان سرود نفت را ساخته بود ،وقتی ایشان به رادیو
مراجعه می کند ایشــان را بیش از بیست دقیقه ایستاده نگه می
دارند و پس از آن چند سال از ایشان هیچ کاری بیرون نمی آید.
از ســال  1335دوباره با ایشان همکاری می شود و نوارهایی که
در این مدت از ایشــان بیرون می اید نوارهای خصوصی است.
پس از سخنرانی ها تا ساعاتی گپ و گفت و دیدار هنرمندان
و عالقمندان در محوطه خانه موسیقی ادامه داشت.
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سومین جشن «سایت موسیقی ما» در تاالر وحدت برگزار شد

برگزیدگان موسیقی ما در حوزههای مختلف
سومین جشن ساالنه «سایت موسیقی ما»  18مهرماه با حضور
اهالی موسیقی ،هنرمندان ،عالقمندان و با ادای احترام به جانباختگان
فاجعهی منا در تاالر وحدت برگزار شــد.در ابتدای این مراسم احسان
کرمی که اجرای سومین دوره از جشن موسیقی ما را بر عهده داشت
به شعار این جشن-همدلی اهالی موسیقی ایران -اشاره کرد و گفت:
ســال گذشته که برای اولین بار مجری این مراسم بودم ،سختترین
اجرایم را تجربه کردم؛ اما امســال به خاطر حضور هنرمندان به ویژه
اساتید ردیف اول ،بی تردید کار سختتری پیش روی خواهم داشت.
ادامه جشن سوم موسیقی ما به اولین بخش تقدیر از اساتید ایران
اختصاص داشــت که در این قسمت از محمدرضا درویشی تقدیر به
عمل آمد و فیلم کوتاهی هم در همین رابطه پخش شد.
سپس با حضور فریدون شهبازیان ،محمد سریر ،نادر گلچین ،از
یک عمر دستاورد هنری محمدرضا درویشی تجلیل به عمل آمد.
بعد از این بخــش حمیدرضا نوربخش ،هنگامــه اخوان و نادر
مشــایخی روی صحنه آمدند تا جوایز بخش اول را اهدا کنند .معرفی
بهترین آلبوم موسیقی سنتی با کالم سال  93به انتخاب کارشناسان
اولین بخش اهدای جوایز جشــن سوم موسیقی ما بود .در این بخش
آلبوم های «رفتم و بار ســفر بستم» (علیرضا قربانی ،علی تجویدی
و کامبیز روشــن روان)« ،زمزمه ها» (حمید متبسم و ساالر عقیلی)،
«ســخنی نیســت» (علی قمصری)« ،قطره های باران» (کیخسرو،
تهمورس و سهراب پورناظری و علیرضا قربانی)،
«مستور و مست» (همایون شجریان و ژانو باغومیان) و «وطن»
(نوید دهقان و ساالر عقیلی) با کسب بیشترین آرا نامزد دریافت تندیس
طالیــی بودند که آلبوم «قطرههای بــاران» به عنوان بهترین آلبوم
شناخته شد و کیخســرو پورناظری و تهمورس پورناظری جایزه این
بخش را دریافت کرد.
در بخش بعدی هم بهترین آلبوم موسیقی سنتی به انتخاب مردم
معرفی شد .آلبوم «مستور و مست» جایزه این بخش را دریافت کرد.
انتخاب بهترین آهنگســاز موسیقی سنتی و معاصر در سال 93
بخش بعدی این مراســم بود .در این بخش کاندیدها به این شــرح
معرفی شدند :کیخسرو و تهمورس پورناظری (قطره های باران) ،مجید
درخشانی (آدم و سنگ) ،علی قمصری (سخنی نیست) و حمید متبسم

( زمزمه ها) .کارشناسان و اهالی موسیقی حمید متبسم را به خاطر آلبوم
«زمزمهها» شایســته این جایزه دانستند و او به عنوان آهنگساز برتر
معرفی شد که سمیرا گلباز  -همسر او -به نیابتش جایزه این آهنگساز
را دریافت کرد.
علیرضا افکاری ،بامداد بیات ،محســن چاووشی ،بابک زرین و
علیرضا کهن دیری ،با کسب بیشترین آرا نامزدهای بهترین آهنگساز
موسیقی پاپ سال  93جشن موسیقی ما بودند که در نهایت علیرضا
افکاری به خاطر آلبوم «پاییز تنهایی» این جایزه را دریافت کرد.
انتخاب بهترین آهنگساز موسیقی تلفیقی و تجربی ،بخش بعدی
این مراسم بود .در این بخش هم سهراب پورناظری (آرایش غلیط) ،رضا
تاجبخش (نیوش) ،پدرام درخشانی ( نیوش) ،میالد درخشانی (اشارت
نظر) ،محسن شــریفیان (دینگو مارو) و کاوه یغمایی (شیدایی درون)
نامزد بودند که تندیس طالیی این بخش به میالد درخشانی»اهدا شد.
در بخش بعدی بهترین آلبوم موســیقی نواحی و مقامی معرفی شد و
آلبوم «منظومه های حماسی» محمد رضا درویشی توانست در میان
آلبوم های «چیاوان» (ناصر کزازی و زکریا یوسفی)« ،راز رود» (علی
اکبر مرادی و پژمان حدادی)« ،شارو»(عثمان هورامی و زکریا یوسفی)
و «شاهنامه خوانی در مناطق مختلف ایران» (محمد رضا درویشی) ،به
عنوان اثر برتر شناخته شود.
پس از این بخش نوبت به انتخاب بهترین آلبوم تلفیقی و تجربی
به انتخاب کارشناســان و اهالی موســیقی رسید تا مشخص شود در
میان آلبومهای «آرایش غلیط» (سهراب پورناظری)« ،اتاق گوشواره»
(دنک شو)« ،اشارت نظر» ( میالد درخشانی)« ،دینگو مارو» (محسن
شریفیان) و «نیوش» ( نیوشا بریمانی) ،کدام اثر برگزیده میشود .در
این بخش آلبوم «آرایش غلیظ» ساخته سهراب پورناظری انتخاب شد.
پس از اجرای گروه لیان ،نوبت به تقدیر از ناصر فرهودی (صدابردار
پیشکسوت) رسید که با حضور ناصر چشم آذر ،فریدون خشنود ،حبیب
محبیان و میالد کیایی از این پیشکسوت تجلیل به عمل آمد.
اهدای جایزه به بهترین آلبــوم بخش پاپ از دیگر بخش های
جشــن موســیقی ما بود .در این بخش «پاروی بی قایق» (محسن
چاووشی)« ،پاییز تنهایی» (احســان خواجه امیری)« ،عشق یعنی»
(فریدون آســرایی)« ،فقط گوش کن» (رضا صادقی)« ،فوق العاده»
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(بهنام صفوی) و «مدار بی قراری» (بابک جهانبخش) ،نامزدهای این
بخش بودند که آلبوم «عشــق یعنی» به انتخاب کارشناسان و اهالی
موسیقی این جایزه را دریافت کرد.
اما قبــل از انتخال بهترین آلبوم پاپ بــه انتخاب مردم ،حبیب
محبیان که وظیفه اعالم برنده این بخش را داشت ،گفت :هشت سال
پیش پسری را در کنار پدرش دیدم و قطعه ای با صدای هر دوی آن
ها شنیدم .از این موضوع خوشحال شدم چرا که دیدم این پسری است
که می تواند حق پدرش را بگیرد.
پس از این بخش بهترین آلبوم در بخش موسیقی پاپ راک از میان
آلبوم های «رفته از دست» (کامنت)« ،سلول شخصی» (رضا یزدانی)،
«شیدایی درون» ( فرشاد رمضانی)« ،گل مرداب» (کاوه دولت نیا) و «مرد
خواب آلود» (علیرضا تهرانی و سیاوش امامی) گروه «کامنت» توانست
به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی جایزه این بخش را دریافت کند.
بعد از این بخش که تندیس طالیی بخش مردمی بهترین آلبوم
موسیقی پاپ راک به آلبوم «سلول شخصی» رضا یزدانی اهدا شد.
پس از پخش این کلیپ ،با حضور استادعبدالوهاب شهیدی ،حسن
ناهید و جواد مجابی از یک عمر فعالیت های هنری ارزشــمند هنری
استاد طریف تجلیل به عمل آمد.
در ادامه محمدعلی شیرازی ،محمدعلی بهمنی ،تورج شعبانخانی
و کیخسرو پورناظری روی سن آمدند تا جوایز بخش بهترین ترانه سرا
را انتخاب کنند .در این بخش هم از بین نامزدها از جمله روزبه بمانی،
حسین صفا ،اندیشــه فوالدوند و محسن شیرالی ،رسول یونان برای
قطعه قهوه خانهها توانست جایزه این بخش را دریافت کند.
انتخاب بهترین تنظیم کننده موســیقی پاپ در سال  93بخش
بعدی جشن سوم موســیقی ما بود که در این بخش بهروز صفاریان
توانســت از دیگر نامزدها یعنی رضا تاجبخــش ،میالد ترابی ،بهروز
صفاریان ،هومن نامداری ،پویا نیک پور و مســعود همایونی پیشــی
بگیرد و جایزه این بخش را از آن خودش کند.
در بخش بعدی بهترین کنسرت گذار سال  93معرفی شد .در این
بخش محمد حسین توتونچیان (ققنوس) ،رامین صدیقی (هرمس)،
محمد جلیل پور (آوای هنر) ،صدراالدین حســین خانی (ایران گام) و
رســول ترابی (آوای دوران) کاندید بودند که نهایتا رامین صدیقی این
جایزه را دریافت کرد.
جایزه بهترین ناشر سومین جشن موسیقی ما را نیز مجمع صنفی
تولیدکنندگان آثار شنیداری به «موسسه خانه هنر خرد» به مدیریت
علی صمد پور ،اهدا کرد.
در بخش بعدی جایزه پرفروشترین آلبوم سال به استناد به آمار
فروش سایت بیپ تونر اهدا شد که در این بخش آلبوم «نه فرشته ام
نه شیطان» معرفی شد .پس از اهدای این جایزه ،سیمین غانم ،صدیق
تعریف و کیخسرو پورناظری روی صحنه آمدند تا جایزه ویژه سومین
جشــن موســیقی ما را به بهروز غریب پور به خاطر ساخت و اجرای
اپراهای ارزشمند اهدا کنند.
بعد از اجرای حامی نوبت به اهدای بخش پایانی اهدا جوایز رسید.
در این بخش بهترین قطه موسیقی سنتی به انتخاب کارشناسان معرفی
شد و ساالر عقیلی توانست در میان نامزدهای دیگر این بخش مانند
قطعه «ای دل» (علیرضا قربانی) ،خموش باش (همایون شجریان)،
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«بی قرار» (علی قمصری) ،و «نهان» (میدیا فرج نژاد و سینا سرلک)،
جایزه را دریافت کند.
در بخش بعدی بهترین قطعه موســیقی سنتی خارج از آلبوم به
انتخاب مردم معرفی شــد و قطعه پرده نشــین ساخته مهیار علیزاده
مستحق دریافت جایزه شناخته شد.
«از شــش جهت» (پدرام درخشــانی)« ،اشــارت نظر» (میالد
درخشــانی)« ،با من صنما» (ســهراب پورناظری)« ،دنگ شو» (گروه
دنک شو)« ،دینگو مارو» (محسن شریفیان) و «رفته از دست»(کامنت)،
نامزدهای بخش بهترین قطعه موسیقی تلفیق بودند که در نهایت سهراب
پورناظری جایزه این بخش را دریافت کرد .بهترین قطعه موسیقی تلفیقی
خارج از آلبوم نیز به انتخاب مردم به قطعه «ترشرو» ســاخته همایون
نصیری و گروه دارکوب تعلق گرفت.
قطعه «عشق یعنی» فریدون آسرایی نیز به عنوان بهترین قطعه
موســیقی پاپ سال  93انتخاب شــد .در این بخش قطعات «پاییز»
(احســان خواجه امیری)« ،تنهایی» (احســان خواجه امیری)« ،خبر
داری؟» (رضا صادقی)« ،زن» ( کامران رســولزاده)« ،قهوه قجری»
(محسن چاووشی) نامزد دریافت جایزه بودند.
در ادامه جایزه بهترین آلبوم موســیقی سنتی بی کالم اهدا شد.
نامزدهای این بخش را آلبوم های «احواالت شخصی» (سپیده مشکی)،

«تربت» (حسین علیزاده و پژمان حدادی)« ،سه عود» (شهرام غالمی)،
«مضراب عشق» (فضل اهلل توکل) و «یقین گمشده» (اردشیر کامکار)
تشکیل میدادند .که آلبوم «تربت» در این بخش به انتخاب کارشناسان
و مردم به عنوان بهترین آلبوم معرفی شد.
در بخشی دیگری از سومین جشن موسیقی ما از حسن ناهید و
عین اهلل کیوان شکوه به عناون نوازندگان برتر تجلیل شد.
آخرین بخش جوایز این جشــن به جایزه بهترین آلبوم موسیقی
مدرن و کالسیک اختصاص داشــت .در این بخش آلبوم های «باخ
برای گیتار کالسیک» (لیلی افشار)« ،صدای مناظر مخدوش»« ،الیه
های تاریکی» (کیهان کلهر)« ،مرغ سحر» (عالیم قاسم اف) و «همان
یک شرار و هیچ» (کارن کیهانی) نامزد بودند که کیهان کلهر جایزه
این بخش را کسب کند.
پخش تصاویری از لحظه ورود مهمانان و پیانو زدن آنها همراه با
تکنوازی بهنام ابوالقاسم سرپرست گروه زاستا ،پایان بخش سومین جشن
ساالنه موسیقی ما بود .جشن موسیقی ما به همت سایت خبری  -تحلیلی
موسیقی ما و با مشارکت سایت دانلود قانونی «بییپ تونز» برگزار شد.
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شرح حال یک استاد خیالی! خنیاگر

خنیاگری شهری با دلی روستایی

استاد شهری سالها قبل در شهرستانی نهچندان دور از مرکز
به دنیا آمد .خانوادهاش جد اندر جد تاجر بودهاند ولی پدرش عالقه
داشت که یکی از پســرانش ،بهجز تجارت ،به شهرت هنری نیز
دســت یابد .اهل خانواده به هنر موسیقی عالقهمند بودند و گاهی
به قهوهخانة ســرمحل میرفتند تا آهنگهای روز را از رادیو آنجا
بشــنوند .پس از مدتــی پدرش یک رادیو برق و باطری توشــیبا
گرفت؛ از آن روز به بعد با شــنیدن چند ترانة اللهزاری بارقههای
هنر موسیقی استاد شــهری خنیاگر ،که در آن موقع کودک بود،
چون ابر بهاری باریدن گرفت و چشــمههای جوشــانش جاری
شــد بهطوریکه در کودکی بخشــی از تصانیف را با همان حال
و هــوای کودکی خود میخواند .بهدلیل وجود رادیو به موســیقی
صداوســیما عالقهای وافر پیدا کرد و همیشــه خــود را مدیون
صداوســیما میدانســت .پدرش که چنین دید او را نزد اساتید آن
روزگار فرستاد بهطوریکه در کمتر از سهماه در مهمانی خالهجان
و عمهجــان تصنیف گل پریجــون را از اول تا آخر بی هیچگونه
تپقی با ســاز مینواخت و میخواند و جــواب آوازهایش نیز مورد
تحســین اســتادانش قرار گرفته بود .بعدها هم همکالسیهایش
میگفتند گاهی که ایشــان به کالس میرفت تشــخیص اینکه
اوســت که مینوازد یا استادش از پشت در مشکل بود .در همین
ایام استاد شــهری خنیاگر به تحصیل در دیگر سازها نظیر پیانو،
گیتار ،گارمون ،آکاردئون و جاز پرداخت که بر شــهرت هنری او
دوصدچندان افزود .هنوز بیستســاله نشده بود که دورة تضمینی
فراگیری ردیف موســیقی را با سهسوت جهت آزمون کنکور ورود
به دانشــگاه موسیقی را طی کرد و پس از فارغالتحصیل شدن در
کارت ویزیت تبلیغاتی خود نوشــت« :یادگیری ردیف موسیقی در
سه ســوت تضمینی» .وی پس از فارغالتحصیل شدن از دانشگاه
جهت تدریس به کلیة شــعبات دانشگاه آزاد از شمالیترین نقطه
در ایران تا جنوبیترین شــهر ایران اعالم آمادگی کرد که بعدها

* بهروز مبصری

به استاد پرواز نیز مشهور شد و وی اولین استاد پرواز در موسیقی
ایرانی در سدة اخیر است .همچنین با تأسیس آموزشگاه به ترویج
شیوههای نوین تدریس موســیقی پرداخت .سرعت شگفتانگیز
وی و تکنیکهای پیچیدة دســت چپ و راســت باعث شــد که
هنوز به سیســالگی نرســیده ،هفتهای چهارصد هنرجو را درس
بدهــد و در ایام تعطیالت رســمی با اســتفاده از پیشدرآمد به
ســاخت آپارتمــان در قطعات  64متری یکخوابــه و  84متری
دوخوابه و نیز منزل ویالیی در شــمال شهر جهت اجرای کارهای
ارکســترال بپــردازد .ناگفته نماند که او بــه هنرهای دیگری نیز
عشــق میورزید؛ خصوص ًا ابداعات او در ساز سازی را تا  40مورد
یادکردهاند که برخی از ســازهای ابداعی ایشــان با قیمت گزاف
زینتبخش دکور منازل کلکسیونرها شده است اما به دلیل کمبود
وقت استاد هیچگونه دستور نوازندگی برای این سازها تهیه نکرد.
یکبار هم که از ایشــان در این مورد ســؤال شد استاد در کمال
تواضع و فروتنی فرمودند اینها را گذاشتیم برای نسلهای آینده تا
بدانند چقدر زحمتکشــیدهایم و آیندگان برایش دستور نوازندگی
فراهم خواهند کرد .یکی از خصوصیات اســتاد شهری خنیاگر این
بود که هیچوقت با شــاگردان خــود صحبت پول نمیکرد و فقط
منشــی او بود که تلفن میزد و با دقت زیاد شهریهها را میگرفت
و در صورت دیرکرد در پرداخت ســریع ًا هنرجو را اخراج میکرد.
استاد با تمام گرفتاریها و مشغلة زیاد از نوآوریهای بدیع دست
برنداشت؛ یکبار ردیف موسیقی ایرانی را با ارگ سهطبقه نواخت
که باعــث حیرت موســیقیدانان اروپایی شــد .از طرف انجمن
موســیقی وین از وی دعوت به عمل آمد که متأســفانه استاد با
عدم صدور پاسپورت به دلیل برگشت چکهایش روبرو شد و این
فرصت تاریخی را جهت نشان دادن نبوغ و خالقیت خود از دست
داد اما بههیچوجه دلسرد نشد و یکبار هم قطعات باخ و موتزارت
را با رباب و دف برای رادیو پیام نواخت .در حدود چهلسالگی ،در
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فقدان اساتید گذشــته ،لقب استاد بر خود نهاد که با پیشینه قبلی
که داشت معروف به استاد سهسوتی شد .وی جهت متحول کردن
آموزش موسیقی برای سازهای تار و سهتار ،گیتار ،تارباس ،تنبور،
دوتــار ،قپوز و چگور و قوی کردن تکنیک دســت چپ رهآوردی
تحت عنوان پاساژ  6انگشــتی به ثبت رساند همچنین برای ساز
تنبک نیز ریز  16انگشــتی را در نوبت ثبت قرار داد که تاکنون از
سرنوشــت ثبت این نوع ریز اطالع دقیقی به دست نیامده است.
از عالقة بیحد وی به موســیقی روایات زیادی در دست است که
نشــان از حافظة قوی و نکتهسنجی اســتاد شهری خنیاگر است.
یکبار در ترافیک خیابان صدای موســیقی از ماشــین بغلدستی
میآمد استاد ســریع ًا تشــخیص دادند که اصل آن لسآنجلسی
اســت و این نسخه تولید داخلی اســت که میشنویم .یکبار هم
در پشت ویترین مغازه سازفروشــی صدای موسیقی موبایل یک
مشــتری شنیده میشد و اســتاد فرمودند که این موسیقی از یک
فیلم وسترن به نام کمانچوها است که مرحوم جان وین  50سال
پیش اجرا کرده است و امروز آن را بهصورت موسیقی پاپ ایرانی
درآوردهاند .اســتاد به تنظیمکننده آهنگ درود فرســتاد سپس به
شــاگرد خود فرمودنــد که بگردد این آدم را پیــدا کند که من از
این چیزها زیاد دارم رویش کار کنیم و شــاگردش که در پوست
نمیگنجید ،گفت« :استاد تنظیم بنده است».
اســتاد شــهری خنیاگر که در اواخر عمر تحولی بزرگ در
کتب دســتور مقدماتی ســازها پدیــد آورد بهطوریکه اهلفن
گفتند که هر یک از این کتابها خود یک ارکســتر بزرگ است
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و کمتر کسی میتواند از این نواختن آنها برآید .حس نوعدوستی
اســتاد موجب شد که با مؤسسات و آموزشــگاههای کاردانی به
کارشناســی و کارشناســی به ارشد قراردادهای ســاالنه منعقد
کند که رشــد و شــکوفایی نســل جوان را تضمین میکرد .وی
در آمفیتئاتر به اجــرای صحنهای پرداخت که جوانان عالقهمند
برای دیدن کنســرتهایش مجبور به استفاده از بلیت بازار سیاه
میشدند .از زندگی شــخصی او تا آنجا روایت کردهاند که خیلی
دیر در ســن  47ســالگی ازدواج کرد که خیلــی زود به جدایی
انجامید و به این ترتیــب از وی فرزندی باقی نماند تا راه پدر را
ادامه بدهد .در مراســم خاکسپاریاش به دلیل ازدحام بیشازحد
جمعیت طلبکاران که شــامل بســازوبفروشها و صاحبان بنگاه
امــاک ،پیمانکاران تیرآهن و ســیمان و مدیران اســتودیوها و
دالالن کنســرتهای بینشهری بود فکوفامیلش جرئت حضور
نداشتند که دعای خیر طلب کنند و تنها شاگرد باوفایش با دسته
چکهای بادکرده آمده بود که کارهای مراســم خاکســپاری را
انجــام بدهد .مراســم تدفین در خلوت نیمهشــب انجام یافت و
نوازندة پرکاشــن با صدای رســا گفت ای اســتاد آسوده بخواب
که دیگر به خاطر عــدم پرداخت کپیرایت و چکهای مانده در
دست ما عصبانی نخواهی شد .گفتنی است مرحوم استاد شهری
خنیاگر تنها موســیقیدان در تاریخ اخیر اســت که به هنگام فوت
بیش از  200قرارداد با استودیوها و نیز برای اجرای صحنهای در
شهرها داشــته است و  50درصد آن را هم دریافت کرده بود که
نتوانست آنها را به انجام برساند؛ دریغا و افسوس.
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دبیر و سخنگوی خانه موسیقی:

کارهای انجام شده را
وظیفه خود میدانیم
داریوش پیرنیاکان(دبیر و ســخنگوی خانه موسیقی) با اشاره
به اینکه فعالیت ها در چند ســال اول تاسیس این نهاد برای سر و
سامان دادن به کانون های خانه موسیقی و مشخص کردن ساز و
کارهای اولیه ســپری شد گفت :حتما در ابتدای راه ،کم و کاستی
هایی اتفاق افتاده بود .عده ای به عضویت خانه موسیقی در آمدند
که فعالیت موسیقایی نداشتند .موســیقی را آموخته اند اما کارمند
یک اداره بوده اند یا کار آزاد داشــته اند و در کنارش نه به صورت
حرفه ای بلکه به شــکل تفننی ســاز می زدند .بــه نظر من باید
بپذیریم که در اول راه ،چنین اشکاالتی پیش می آید.
او افزود :امروز اما باورمندی هنرمندان حوزه موســیقی به این حد
رسیده که خانه موسیقی می تواند حقوق صنفی آ ن ها را استیفا کند.
بنابراین می توانم با قطعیت بگویم که کمتر کسی از میان هنرمندان
فعال موســیقی هست که عضو خانه موســیقی نباشد .ما قبال جایی
نداشــتیم ،اتاقی را در نزدیکی تاالر وحدت به ما داده بودند تا کارهای
خانه را آن جا انجام دهیم .از زمانی که مکان خانه موسیقی را پیدا کردیم،
گسترش فعالیت های صنفی آغاز شد .اگر بنا باشد همه این اقدامات را
نام ببرم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود .چون از ابتدای کار من در خانه
موسیقی حضور داشتم ،تمام کارهایی که تا امروز انجام شده را در ذهن
دارم .عضوگیری کانون های مختلف یکی
از مهم ترین کارهایی بود که به مرور
تکمیل شد .بعد از این اقدام کانون
های مختلف در خانه موسیقی،
توانســتند کارهــای خوبی را
آغاز کنند .برخی از بیرون می
گویند خانه موســیقی به جز
عضوگیــری و بیمه کردن،
کاری انجام نداده است.

دولت دهم دوره عسرت خانه موسیقی بود

این نوازنده و مدرس تار و ســه تار در ادامه گفت :شــاید دلیل
ایــن ادعا آن بوده که کارهایی که تا امــروز انجام داده ایم را فریاد
نزدیم .علت عدم ارائه کارهایی که در خانه موسیقی انجام دادیم دو
چیز بود .اوال فکر می کردیم کاری که در خور شان هنرمندان است
و هنرمندان شایســته آن هستند ،انجام نداده ایم .ما وظیفه خود می
دانســتیم که برای رفاه بیشتر هنرمندان فعالیت کنیم و دلیلی نمی
دیدیم که این اقدامات را در بوق و کرنا کنیم .از سوی دیگر امکانات
رســانه کافی در اختیار خانه موسیقی نبود تا حداقل بتواند سرفصل
کارهایی را که انجام داده یا در حال انجام آ ن ها است ،ارائه دهد.
پیرنیاکان در ادامه ســخنانش با اشاره به اینکه خانه موسیقی
یک نهاد مدنی و غیر دولتی است و در زمان فعالیت هر دولتی باید
کار خودش را انجام دهد افزود :برخی از دوســتان انتقاد می کردند
که خانه موســیقی با تمام دولت ها کارکرده است .این یک تعبیر
اشــتباه است .این حالت با همکاری با همه دولت ها تفاوت زیادی
دارد .دوســتان منتقد ،نمی دانند که در دوره هشــت ساله ریاست
آقــای احمدی نژاد به خصــوص در دوره دوم مجموعا 20میلیون
تومان از ســمت دولــت به ما کمک کرده انــد .در صورتی که از
زمان تاسیس خانه موسیقی تصویب شده بود که باید ساالنه 100
میلیون تومان در اختیار خانه موسیقی قرار دهند .البته پرداخت این
مبلغ صدقه ســری نبود .این جزو اساسنامه وزارت خانه هست که
به موسسات فرهنگی فعال در زمینه فرهنگ وهنر پول بدهند .چه
طور اســت که مثال به روزنامه ها پول می دهند .قرار نبود ،لطفی
به ما بکنند .اما وظیفه خودشــان را هم انجام ندادند .هزینه های
جاری خانه موسیقی همچون آب ،برق ،گاز ،تلفن و پرداخت حقوق
کارمندان ســاالنه درنظر بگیرید در حالی که دولت آقای احمدی
نژاد در طول چهار ســال پایانی در مجموع فقط  20میلیون تومان
به خانه موسیقی پرداخت کرد.
بسیاری از اعضا حق عضویت سالیانه پرداخت نمی کنند

عضو هیئت مدیره خانه موســیقی با اشــاره به عدم پرداخت
حق عضویت ســالیانه از سوی بســیاری از اعضا گفت :دوستان
دراین میان می پرســند پولی که اعضای خانه به عنوان حق
عضویت پرداخت کرده اند ،کجا رفته .بهتر اســت بیایند و
از نزدیک ببینند .در طول چند ســال ابتدایی ،اصال کسی
حق عضویت پرداخت نکرده .در طول یک ساله اخیر هم
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که حق عضویت برای هر عضو را در ســال 50هزار تومان در نظر
گرفته ایم تنها کمتر از نیمی از اعضا عضویت هایشــان را پرداخت
کرده اند .درحالی که این مبلغ در یک ســال اخیر افزایش داشته و
قبال به ازای هر نفر مبلغ 20هزار تومان بابت حق عضویت ساالنه
هنرمندان عضو خانه موسیقی در نظر گرفته شده بود.
سخنگوی خانه موسیقی با بیان اینکه خانه موسیقی با کمک
شخصیت هایی که در هیئت مدیره فعالیت می کردند ،سرپا مانده
درباره فعالیت های دیگر ایــن نهاد صنفی گفت :من 3دوره ،دبیر
جشــن خانه موسیقی و دبیر جشــنواره جوان بودم .زمانی که دبیر
برگزاری جشــنواره جوان بودم ،ارشاد را مجبور به پرداخت هزینه
غذا و اسکان شرکت کنندگان در جشنواره کردم .چون این بچه ها
کم ســن و سال بودند و دختر و پسری که از سراسر ایران برای دو
روز باید در جشنواره شرکت میکردند را نمی شد رها کرد .تا امروز
آن جشــنواره با بهره گیری از داوران برتر بهترین جشنواره جوانی
است که برگزار شده است2 .بار هم دبیرجشن خانه موسیقی بودم
که یکی در تاالر وزارت کشور در 7شب برگزار شد.
وی در رابطه با فعالیت های انجام شده در حوزه حقوق صنفی
اهالی موسیقی گفت :بابت کنسل شدن کنسرت ها در دوره اخیر،
چند بار برای توضیحات به مسئولین فراخوانده شدم چون در مقابل
لغو کنسرت ها اعتراض می کردم .آیا کسی از این کارها خبر دارد.
اگر این اقدامات ،حرکت در مســیر تامین حقوق هنرمندان نیست
پس چه نام دارد؟

پیرنیاکان با اشاره به دیگر فعالیت های خانه موسیقی گفت :در
کانون های مختلف ،هر ماه مســتر کالس های مختلف برگزار می
شود .کانون صدابرداران تا امروز چند دوره کالس های صدابرداری،
برگزار کرده اســت .در خانه هنرمندان ،چندین دوره مســترکالس
داشته ایم که خانه موسیقی با مسئولیت من ترتیب برگزاری شان را
داده بود .در این کالس ها ،اساتیدی از خارج از کشور حضور داشتند
و اهالی موسیقی از سراسر ایران در آن شرکت کردند.

بابت کنســل شدن کنســرتها در دوره
اخیر ،چند بار برای توضیحات به مسئولین
فراخوانــده شــدم چــون در مقابل لغو
کنسرتها اعتراض می کردم .آیا کسی از
این کارها خبر دارد

با آبروی بزرگان مان بازی نمی کنیم

او افزود :بارها و بارها برای تامین هزینه های پیشکســوتان
موسیقی ،پول هایی دریافت شد و به آ نها پرداخت کردیم .به نظر
شــما ،باید با آبروی بزرگان بازی کنیم و به همه بگوییم که مثال
به فالن هنرمند نامدار و باســابقه فالن مبلغ پرداخت شده است؟
هزینه درمان اساتید را با کمک گرفتن از بخش های مختلف انجام
داده ایم...مــا نمی توانیم با آبــروی بزرگانمان ،بازی کنیم .از این
دست کارهای غیر علنی زیاد انجام شده .هزینه و برگزاری مراسم
ختم تمامی بزرگانی که در جامعه موســیقی از دست داده ایم ،به
عهده خانه موســیقی بوده است .گفتن این حرف ها در شان خانه
موسیقی و اساتید در گذشته نیست.

وی افزود :ما کســانی را که می خواســتند از شهرســتان ها
مجوز آموزش بگیرند را تعلیم دادیم .این مسئولیت ها را در همان
دوره آقای شاه آبادی مصادف با اواخر حضور آقای احمدی نژاد از
ما گرفتند .اعتراضاتی برای بازپس گیری این مســئولیت ها انجام
دادیم اما متاسفانه به جایی نرسیدیم .افراد عالقه مند به برگزاری
کالس در شهرســتان ها به خانه موســیقی می آمدند .همان طور
که گفتم این دوســتان عالقه مندی زیادی داشــتند اما به لحاظ
ســطح کیفی نیاز به آموزش داشتند .این دوستان را در دوره های
خاص ،مورد آموزش قرار دادیم و با توجه به مســافت طوالنی که
از شهرستان تا تهران طی کرده بودند ،تسهیالتی در نظر گرفتیم.
او در بخــش پایانی صحبــت هایش گفت :عــاوه بر این
کالس های موســیقی توسط خانه موسیقی سر و سامان داده شد.
چون خانه موسیقی در این بخش نسبت به تمام ارگان ها و مراکز
نظارتــی تخصص بیشــتری دارد ،با یک برنامه مدون مدرســان
را دســته بندی کردیم و کســانی که صالحیت تدریسشان توسط
کانون های مربوطه تایید شد ،کارت تدریس گرفتند تا از طریق آن
مجاز به ارائه آموزش به هنرجویان عالقه مند باشــند .این کارها
آسان نبود وما با تالش همه جانبه موفق به انجامشان شدیم.

ردیف موسیقی ایرانی را خانه موسیقی به ثبت یونسکو رساند

وی افزود :هر کدام از کانون ها در خانه موسیقی ،فعالیتهای
گســترده ای را انجام داده اند .چه کسی ردیف موسیقی ایرانی را در
یونسکو به ثبت رساند؟ این کار را خانه موسیقی انجام داد .چه کسی
پرونده کمانچه را جمع کرده و برای یونسکو فرستاد تا به ثبت برسد؟
تا قبل از این ،هیچ یک از سازهای موسیقی ایرانی حتی به ثبت ملی
هم نرسیده بود اما من از طرف خانه موسیقی مامور شدم تا سازهای
ایرانی را به ثبت جهانی در یونســکو برســانم .کانونی متشــکل از
موزیسین های توانای ایران در خانه موسیقی جمع شده اند تا پرونده
تمامی سازها را جمع کنند و بعد از رساندن به ثبت ملی ،بتوانند این
سازها را به ثبت در یونسکو برسانیم .آیا این اقدامات فعالیت نیست؟
شماره نوزدهم -پاییز 94
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نهاد موسیقی و پیشگاه حقیقت
اشاره:
قابل تقدیــر و البته قابل تامل بود؛ حضــور پررنگ هنرمندان،
اســتادان و همه صاحبنظران و اعضایی که در این ایام اخیراز
این همه تخریب و تهمت و افترا به تنگ آمده و هر از گاه هیئت
مدیره و عوامل اجرایی را بازخواست می کردند که چرا باید در
مقابل عده ای که با توســل بــه دروغ و افترا و با هدف تضعیف
تنها نهاد صنفی که اکثریت قریب به اتفاق بزرگان هنر موسیقی
در آن عضو هستند پا به میدان گذاشته و از هیچ کوششی دریغ
نمی کنند سکوت می کنید؟
عده ای می پرســند چرا فالنی که با رزومه خانه موســیقی و
رانت خواری و به ینگه دنیا رفته و سلســله وار مطالب تکراری
و موهن علیه یــک نهاد ملی می نویســد و دغدغه ای غیر از
تضعیف این صنف ندارد نباید تادیب شــود! آن هم به اصطالح
پژوهشگری که همه شــان و اعتبارزندگی حرفه ای اش را از
عضویت در این نهاد گرفته و پژوهشی غیر از توهین و افترا به
اعضا و مسئوالن خانه موسیقی ندارد و جالب تر آنکه درنوشته
هایش به مسئولیت سابقش در این نهاد مینازد!
و یا اعتراض برخی دیگر از این بزرگان ،سکوت خانه موسیقی
دربیان ســابقه بعضی از این دوستان در همکاری های گذشته
شان با این نهاد است ،یعنی همان مواقعی که محک تجربه به
میان آمده بود ؛ در جشن های خانه ،برگزاری بخش های رقابتی
و یا دیگر مراسم بزرگداشت و...
به هرحال ناگفته پیداســت ســکوت خانه موســیقی نه از

هنگامه اخوان :عــدهای با اعتــراض و انتقاد در صدد
سوءاستفاده هستند

نداشــتن پاسخ و اســناد و ادله محکم و مناسب است ،بلکه
اساسا اعضای هیات مدیره خانه موسیقی معتقدند همه افراد
و هنرمندان عضو ایــن نهاد در حقیقت عضــو یک خانواده
هســتند و حال اگر فرد یا افرادی به هــر علت و هدفی نمی
خواهند پاســدار حرمت هنر و هنرمندان را داشته باشند و با
تهمت و افترا و پیش آوردن مسائل شخصی در صدد تخریب
و تضعیــف این نهاد برآمدند نباید بــا آنها مقابله به مثل کرد
زیرا این رویه ســرانجام مطلوبی برای هنرموسیقی و فعاالن
شریف آن در پی نخواهد داشت.
در هر حال اکثریت قریب به اتفاق اعضا با انتقاد سازنده و مفید
مشکلی نداســته و اساسا این نوع انتقاد را الزمه پیشرفت این
نهاد می دانند.گذشــت زمان و صبر و تامل بهترین پاسخ برای
مغرضانی است که با شایعه پراکنی و فریب سعی در پوشاندن
حقایق دارند کما اینکه در این چند ماه اخیر بســیاری از مسائل
بیش از پیش روشن شد.
در پاســخ به درخواســت این عزیزان که طالب درج انتقادات
ســازنده و به دور از تخریب هســتند و دغدغه ای جز حفظ و
صیانــت از موجودیت این نهاد صنفی را ندارند بی مناســبت
ندیدیم که درســالگرد شانزدهمین تاســیس خانه موسیقی با
برخی از اعضا و موســیقیدانان در باره فعالیت های اخیر خانه و
درج انتقادات و پیشنهادهای ااین عزیزان گفت و گویی انجام
دهیم که خالصه ای از این گفت و گوها را در ادامه می خوانیم؛
(گفتگوی تفصیلی در سایت خانه موسیقی منتشر شده است).

بهداد بابایی :وقتی دست خانه موسیقی بسته است

بهداد بابایی(نوازنده و مدرس سه تار و
عضو هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی):
بنده بر این بــاورم که کنش ها و واکنش
های هیچ نهادی خالی از خلل نیســت .از
سوی دیگر بر عقیده دارم که اعضای آن
نهاد با مشارکت بیشتر ،فعالیت گسترده تر و
ابراز نظرات سازنده و قرین حسن نیت می
توانند از کاستی های آن بکاهند .میزان انتظارات می بایست متناسب
با میزان توان اهرم های اجرایی آن مرکز باشــد .در مورد لغو برخی از
اجراهای دارای مجوز شاهد گالیه مندی دوستان و همکارانی بودم که
عقیده داشتند خانه موسیقی در این مورد کاری انجام نداده است.وقتی
نهاد متولی صدور مجوز که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است نمی
تواند در این راه حرکتی کند خانه موســیقی به طریقه اولی دستش در
این زمینه بسته اســت .تنها کاری که از دست خانه موسیقی در این
مورد بر می آمد اعتراض ،خبر رســانی و برگزاری کمپینی متشکل از
هنرمندان برای اعتراض نسبت به پدیده لغو کنسرت ها بود که البته از
این حرکت فروگذاری نکرد.

هنگامــه اخــوان (رئیــس کانون
خوانندگان سنتی) گفت :کسانی هستند
که از راه دور شعار می دهند و به نام انتقاد
در صــدد تخریب چهره خانه موســیقی
هستند .این دوستان باید بدانند که با شعار
دادن کاری از پیش نخواهند برد .من که
رئیس کانون هستم ،بدون دریافت هیچ
دستمزدی فعالیت می کنم .اوضاع در تمام کانون ها به همین شکل
است .همه می دانند که خانه موسیقی بدون بودجه تا کنون فعالیت
کرده است .چه کسی به خانه موسیقی کمک کرده است؟ برگزاری
یک جشن یا بزرگداشت برای خانه موسیقی کلی خرج دارد .اگر پول
نباشد کدام یک از این دوستان می توانند کار کنند .این خانه متعلق
به همه اســت .ما باید دست به دســت هم بدهیم .فرقی نمی کند
در چه بخشــی فعالیت موسیقایی دارند .اینجا که ملک پدری کسی
نیست .باید با همکاری و تالش تیمی مشکالت را کم کم حل کنیم
و ادامه فعالیت خانه موسیقی را با همکاریمان مثمر ثمر کنیم.
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شود .چون از دید من به برخی از خوانندگان اجحاف شده و آن ها
از اولین حقوقشــان که انتشار آلبوم و رساندن صدایشان به گوش
مردم اســت محروم مانده اند .ســالن های مناسب و کمک های
مختلف برای پرداخت هزینه های اجرای کنســرت ها از امکاناتی
اســت که باید در اختیار هنرمنــدان و به خصوص خوانندگان پاپ
قرار بگیرد.

مصطفی کمال پورتراب :ارزیابی کارهای انجام شده خانه
موسیقی مثبت است

مصطفی کمــال پورتراب(اســتاد
موسیقی و رئیس کانون مدرسان و نایب
رئیس شورای عالی) گفت :فکر می کنم
وجود خانه موسیقی امری ضروری است.
تاسیس این تشکل صنفی حدود شانزده
سال اســت محقق شده و دستاوردهای
مثبتی هــم در طول این مدت داشــته
اســت .البته در هر تشکل و انجمنی ،مشــکالتی وجود دارد و در
ســاحت عمل ممکن اســت ایراداتی پیش بیاید.باید توجه داشته
باشیم این مســئله نباید باعث شــود نکات مثبت و خدمات یک
تشــکل همگی نادیده گرفته شــود .به نظر من در ارزیابی کیفیت
کارها باید برآیند و کلیت کارها جمع بندی شود و در آن صورت با
یک رصد کلی چند و چون کار مشخص شود .باید منافع و معایب
در کنار هم قرار بگیرد .بنابرهمین اصل من عملکرد خانه موسیقی
را در مجموع مثبت ارزیابی می کنم.گاهی صحبت هایی می شنوم
که هیچ منبع و ریشــه ای ندارد .برخــی ادعاهایی در مورد افراد
مشــغول در خانه موسیقی مطرح می کنند اما هیچ وقت نتوانستند
این گفته ها را اثبات کنند .هر کســی علیه تشکل یا فردی نظرات
انتقاد آمیــز مطرح می کند ،باید دلیل و مدرک اثبات مدعیایش را
ارائه دهد اما تا کنون کســی ســند و منبعی برای گفته هایی که
علیه خانه موســیقی مطرح کرده اند ،ارائه نداده .البته نمی خواهم
بروز هر نوع اشــتباهی را از این طریــق رد کنم اما می گویم این
ناهماهنگی ها اتفاق افتاده و هیچ تعمدی در آن نبوده است .عالوه
بر این من با مقایســه نکات مثبت و اشتباهات پیش آمده در خانه
موسیقی عملکرد این نهاد را خیلی خوب می بینم.

کیخسرو پورناظری :برنامه های خانه موسیقی در راستای
اعتالی این هنر است

کیخسرو پورناظری(نوازنده و مدرس
پیشکسوت تنبور و آهنگساز) :خانه موسیقی
برنامه های زیادی برای هنرمندان دارد که
به امکانات و شــرایط مالی بهتر محتاج
است ،این برنامه ها در راستای اعتالی هنر
موسیقی است.دوستان و هنرمندان زیادی
هســتند که برای جا افتادن و فعال شدن
خانه موســیقی زحمت می کشند .البته موسیقی در ایران توسط هیچ
بخشی به طور کامل حمایت نمی شود و اگر هم یکی دو مرکز از آن
حمایت هایی انجام می دهند اصال سازمان یافته و صاحب چشم انداز
نیست .با این شرایط محدود نمی توان از خانه موسیقی انتظار بیش از
حد داشت .همین که خانه ای با این نام و برای موسیقی تشکیل شده
و در آن فضا فراهم اســت تا هنرمندان این حوزه در کنار هم بنشینند
و با هم دیدار کنند ،بســیار خوب است.در طول این چند سال ،فعالیت
های خوبی از جانب مدیران خانه موسیقی و روسای بخش ها و کانون
های مختلف انجام شــده .انشاهلل که روزی های خوب فرا می رسد و
در آن حمایت مورد نیاز خانه موسیقی اتفاق می افتد تا دوستان فعال
در خانه موســیقی بتوانند قدم های موثری در جهت اعتالی این هنر
ارزنده بردارند.

پوژنگ پروازی :از امکاناتی که داشتیم خوب استفاده کردیم

پوژنگ پروازی(عضو هیئت مدیره
کانون خوانندگان کالســیک) :با جمع
بندی به این نتیجه می رسیم که کارکرد
خانه موسیقی مثبت بوده است اما نمی
توان سطح کارهای انجام شده را عالی
ارزیابی کرد چــون در آن صورت همه
اعضای نزدیک به شــانزده هزار نفری
باید از این عملکرد راضی باشــند .در طول  7یا  8ســال اخیر که
من در این کانون فعالیت می کنم ،ســعی کردیم تمام تالشمان را
برای رفع مشکالت خوانندگان کالسیک از سراسر کشور به خرج
دهیم .خوشــبختانه برای اکثر دوستان بیمه رد شده .کارهایی مثل
بیمه کردن اهالی موســیقی الزم است اما کافی نیست .بیمه بودن
هنرمندان از شروط ابتدایی در سراسر دنیا است .امکان بیمه کردن
کاری بود که از جانب نهادهای حمایتی ،وزارت ارشــاد و مدیریت
خانه موسیقی به عهده ما گذاشــته شد و ما از امکانی که داشتیم
اســتفاده کردیم .به نظر من نیاز به حمایت از خوانندگان کالسیک
و پاپ از طرف خانه موســیقی و نهادهای دیگر کامال احساس می
شماره نوزدهم -پاییز 94

نوید دهقــان :انتخاب آثار برتر موســیقی باعث ایجاد
انگیزه در جامعه هنری است

نویــد دهقان(نوازنــده کمانچه و
سرپرســت گروه قمر) گفــت :برگزاری
جشــن هایی که هر ســاله در سالگرد
تاسیس خانه موسیقی برگزار می شود و
در خالل آن کتاب و آلبوم برتر انتخاب
می شود باعث ایجاد انگیزه میان جامعه
هنری است .نســلی از موزیسین های
پیشکسوت که نوازندگان قابلی بودند و ارتباطات خوبی با ارگان ها
و سازمان ها داشته اند ،در بدنه خانه موسیقی تمام تالششان را به
کار بسته اند و از طرق مختلف ابزار هموارتر کردن مسیر موسیقی
در کشــور را در حد توان ایجاد کرده اند .این عملکرد در حد توان
این دوستان و در حدود اختیارات خانه موسیقی مثبت بوده و به نظر
من اگر کســان دیگری به جای این دوستان بودند ،ممکن بود که
خانه موســیقی هم به سرنوشت خانه های مشابه دچار شود .با این
توضیح که حساسیت نسبت به هنر موسیقی در کشور ما زیاد است
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و اداره ارشاد اسالمی در شهرستان ها بدون استناد به هیچ نوع بند
و ماده قانونی بسیار ســخت گیرانه عمل می کند و جلوی اجرای
برنامه بانوان که نیمی از گروه را تشــکیل می دهند ،می گیرد .در
شــرایط موجود انتظارات واهی و دور از ذهن یا از ســمت افرادی
صادر می شود که چشمانشان را بسته اند ،از قدرت تحلیل بی بهره
اند و واقعیت های جامعه را نمی بینند.

این نکته را نادیده گرفت که محدودیت های موجود بر سر راه اجرا
و تولید موسیقی و دریافت مجوزهای گوناگون برای هنرمندان این
حوزه ،هم برای موســیقی و هم با محدودیت های متفاوت ،موانع
زیادی برای خانه موسیقی ایجاد کرده است.
وارطان ســاهاکیان  :خانه موســیقی بــه لحاظ صنفی
دستاوردهای خوبی داشته است

وارطــان ســاهاکیان(عضو هیئت
مدیره کانون آهنگســازان) گفت :من
واقعا نمی دانم خانه موســیقی در طول
این ســال ها چــه کارهایــی باید می
کــرده که تا امروز انجام نداده اســت.
خانه موســیقی بــا توجه بــه امکانات
و اختیاراتــی که داشــته ،فعالیت های
صنفی اش را به خوبی انجام داده اســت .افرادی که عضو کانون
های مختلف خانه موســیقی شــده اند ،به لحاظ صنفی امکاناتی
نظیر بیمه به دســت آورده اند و کنسرت هایی که قرار بوده اجرا
شود ،باهماهنگی و همکاری خانه موسیقی انجام شده است .بیمه
کردن هنرمندان ،خرید ســاختمان خانه موســیقی ،ایجاد کانون
های مختلف به عنوان زیرمجموعه های خانه موســیقی و انجام
فعالیــت های مختلف در حدود اختیــارات یک صنف را از جمله
فعالیت های خانه موسیقی بوده است .باید دید خانه موسیقی چه
اختیارات و امکاناتی دارد .برای مثال اگر بنا به اجرای کنســرتی
بوده و ارگان های دیگر مثل ارشاد اجازه برگزاری نداده اند ،باید
خانه موسیقی را مقصر دانست؟

بهناز ذاکری :هنرمندان با اتحادشان در مقابل کارشکنیها
بایستند

بهنــاز ذاکری (نوازنــده و مدرس
پیشکســوت ســنتور)گفت :دوســتان
هنرمند ما در خانه موسیقی ،یک تنه بار
مشکالت هنرمندان را به دوش کشیده
اند و تمام تالش خود را برای رسیدگی
به مسائل موزیسین ها به کار بسته اند.
مــن از این بابت از آن ها متشــکرم و
امیدوارم بتوانند به اهداف مثبتی که در سر دارند ،دست پیدا کنند.
انتقاد ســازنده می تواند کارگشا باشــد اما اگر کسی بدون در نظر
گرفتن محدودیت های مالی و اداری خانه موســیقی ،فقط لب به
انتقاد از فعاالن این بخش بگشــاید ،درست مثل این است که ما
تیشــه را برداشته ایم و در حال قطع کردن ریشه خودمان هستیم.
موزیســین ها باید پشت هم باشند و از هم حمایت کنند .متاسفانه
ما در این بخش خوب کار نکرده ایم و بر خالف هنرمندان ســایر
رشته ها جمع منســجم و یکپارچه ای نداریم .این مسئله شاید به
شــرایط امروز موسیقی مربوط اســت اما اگر همدلی پیش بیاید و
باعث شــود همه با هم اتحاد داشته باشــند ،بهتر می توان کار را
به جلو برد .فشــارهایی وجود دارد که به دوستان تحمیل می شود.
همراهی و همکاری دوستان هنرمند می تواند به مقابله با فشارها
و کارشکنی ها کمک کند.

پویا ســرایی :اتفاقات ارزنده ای از طریق خانه موسیقی
برای هنرمندان رخ داده است

پویا ســرایی (نوازنــده و مدرس
سنتور) گفت :توجه به وضعیت موسیقی
در دانشــگاه ها و در مجمــوع جامعه
ایران باید بگویم که من از فعالیت های
انجام شده توسط خانه موسیقی راضی
هســتم .به نظر من حوزه های مختلف
باید در زیرمجموعه خانه موســیقی به
درستی تفکیک شــود .به گمانم اکثر انتقادات بر عمل کرد خانه
موســیقی هم در این بخش است .بسیاری از اهالی موسیقی نمی
توانند خواست هایشــان را یکی کنند .منتقدان خانه موسیقی در
مجموع این گونه اند .من حتی در خودم رسیدگی کردن مواردی
را که مورد انتقاد اســت ،نمی بینم .این توانایی از عهده خیلی از
افراد خارج است .اساتید عضو هیئت مدیره خانه موسیقی را سال
هاست که از نزدیک میشناســم و توانمندی این افراد در زمینه
انجــام کارهای مدیریتی را از دیگران بیشــتر می دانم .اتفاقات
خیلی ارزنده ای از طریق خانه موسیقی برای هنرمندان این حوزه
رخ داده است اما ما کمتر از حقوق مان که می تواند از این طریق
استیفا شود خبر داریم.

کیوان ساکت :موانع زیادی در راه فعالیت خانه موسیقی
وجود دارد

کیوان ساکت (آهنگساز و نوازنده
تار و سه تار)  :موانع زیادی در راه فعالیت
خانه موســیقی وجود دارد اما امیدواریم
این نهاد بتواند به وظیفه اصلی خودش
بیش از گذشــته عمل کند و مسیر هنر
موسیقی را برای رشد و پیشرفت نسبت
به گذشــته هموارتر کند.تاســیس نهاد
صنفی به نام خانه موســیقی در جایی که هنوز تکلیف موســیقی
معلوم نبود و در بسیاری از نقطه نظرات ،مورد بی مهری قرار قرار
می گرفت ،به عنوان یک حرکــت حمایت کننده اتفاق افتاد .این
اقدام در آن دوره ،حرکتی سازنده و گامی بلند برای دفاع و حمایت
از هنرمندان عرصه موسیقی و اشاعه بیشتر این هنر به حساب می
آمــد .هنوز نهادهای صنفی در ایران عمر طوالنی ندارند به همین
دلیل باید با گذشــت زمان تجربیاتی را به دست آورند .البته نباید
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در تمام ســطوح مدیریتی خانه موســیقی روند رو به رشــد را
سرعت ببخشد.

مظفر شفیعی :عملکرد خانه موســیقی باید در شرایط
مختلف ارزیابی شود

مظفر شــفیعی(عضو هیئت مدیره
کانــون خوانندگان ســنتی) :در ارزیابی
عملکرد خانه موســیقی از آغاز تا امروز
باید به موانع مالی ،فرهنگی ،سیاســی
و اجتماعی حاکــم بر جامعه ایران دقت
کنیم .اگــر این موارد را در نظر بگیریم،
به نظر من خانه موسیقی فعالیت خوبی
داشــته و تمام تــاش اش را برای تامین رفــاه هنرمندان حوزه
موسیقی و تسهیل در روند اجرا و انتشار آثار موسیقایی به کار بسته
اســت .البته نواقصی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و
با یک دید اصالحی حل شود.باید صحبت هایی درباره اعطا نقش
نظارت آموزشــگاه ها به خانه موسیقی با وزارت ارشاد انجام شود
تا بتوانیم آنچنان که باید بر عملکرد آموزشــگاه ها نظارت کنیم.
ما باید در حد توان شــرایط عضویت اعضای جوان خانه موسیقی
به خصــوص در کانونی که من در آن فعالیت می کنم را در گروه
های موســیقی فراهم کنیم .البته این وظایف در چارتبندی ممکن
است در حوزه اختیارات وزارت ارشاد تعریف شود اما خانه موسیقی
این پتانســیل را دارد که در این بخش ورود کند و بتواند به جوانان
فعال در عرصه خوانندگی آواز ایرانی برای معرفی و فعالیتشــان در
این حوزه کمک کند.

تقی ضرابی :یکی از وظایف اصلی خانه موسیقی نظارت
بر آموزش است

تقی ضرابی (عضــو هیئت مدیره
خانه موسیقی) گفت :به نظر من درهنر
موسیقی قبل از هر چیزی آموزش باید
مورد توجه قرار گیرد .تدریس این بخش
در مدارس و دانشــکده ها بر اســاس
ســرفصل های مشــخص صورت می
گیرد .هر کشــوری در جامعه خود اقدام
به تربیت دانشــگاهیانی می کند که به تخصصشان نیاز دارد و در
نهایت هر یک ازفارغ التحصیالن در رشته های مختلف با توجه به
نیاز جامعه خود ،مورد استفاده قرار می گیرند.
خانه موســیقی در حد توانش بر آموزش مدارس و آموزشگاه
ها نظارت می کند و تا جای ممکن ســعی دارد جلوی ایجاد چنین
ناهنجاری هایی را البته تا آنجا که به موسیقی مربوط است ،بایستد.
قبال آموزش مدرسین فعال در آموزشگاه ها به عهده خانه موسیقی
بوده .امروز اما این مســئولیت را از خانه موســیقی سلب کرده اند.
خانه موســیقی باید بر آموزش موســیقی مدارس و آموزشگاه ها
نظــارت کند و تا جای ممکن جلوی ایجاد ناهنجاری ها در حیطه
آموزش موسیقی را بگیرد.

انوش صدری جهانشــاهی :با مشارکت نیروهای جوان
روند رو به رشد خانه سرعت خواهد گرفت

امیرپدرام طاهریان  :بیمــه کردن هنرمندان کار بزرگ
خانه موسیقی بود

انوش صدری جهانشاهی(بازرس
کانــون مدرســان) گفت:آنچــه در
اساســنامه آمــده با امکاناتــی که تا
امروز برای هنرمندان حوزه موســیقی
فراهم شــده ،فاصله زیادی دارد .من
از جمله کســانی بودم کــه از ابتدای
تاســیس خانه موســیقی کار را شروع
کردم .ســال هاست که با مشــکالت خانه آشنایی دارم .به نظر
من نگاهی که نســبت به موسیقی وجود دارد و سنگ اندازی و
بهانه تراشــی های مختلف ،باعث عدم تحقق اهداف مورد نظر
خانه در ســالهای اخیر بوده است .اگر به ماجرای تاسیس خانه
موســیقی کمی خوشــبینانه تر نگاه کنیم ،متوجه دستاوردهای
موسیقی کشور در طول این شــانزده سال خواهیم شد .با تمام
نقاط ضعفی کــه وجود دارد ،انتقادات بی مــورد و تخریبی در
جهت کوبیدن خانه موســیقی را اصال به صالح این هنر آن هم
در ایران نمی دانم و معتقدم هر کس نســبت به هر اقدامی در
خانه موســیقی اعتراض دارد ،بایــد انتقاداتش را از طریق خانه
و با طرح پیشــنهادات کار ســاز انجام دهد چــون انتقاد صرف
هیچ فایده ای ندارد .در مجمــوع ،بودن این خانه را از نبودش
بهتر می دانم اما امیدوارم بیش از این ها کارگشــای مشکالت
اهالی موســیقی باشــد و با تزریق نیروهای جوان و خوش فکر
شماره نوزدهم -پاییز 94

امیرپدرام طاهریــان (عضو هیئت
مدیره نوازندگان کالســیک) با اشــاره
به عملکرد خانه موســیقی در طول 16
ســال اخیر گفت :من کارهایی که خانه
موســیقی در طول این ســال ها انجام
داده ،نسبتا خوب می دانم .البته ایراداتی
به ایــن عملکرد وارد اســت که امری
طبیعی است در هر تشکل و ارگانی وجود دارد .نباید فراموش کرد
که ما تا پیش از این درکشوری زندگی می کردیم که دولت مردان
روی خوشی به موسیقی نشان نمی دادند .در این شرایط ما ناچاریم
که ذره ذره امتیاز به دســت آوریم .خانه موسیقی مجوز استودیوها
را گرفته و خوشــبختانه موزیســین ها برای تولید آثار موسیقایی
مشکالتشــان کمتر شده است .نکته مهم بعدی بیمه کردن اهالی
موســیقی است که به نظر من کار بســیار بزرگی بود .هیچ نهادی
حاضر نبود قشــر هنرمند موســیقی را بیمه کنــد و با همت خانه
موســیقی این اتفاق افتاد .تعداد افراد بیمه شده ارکستر سمفونیک
تا قبل این حدود  15نفر بود اما امروز بیشتر اعضای خانه موسیقی
که حدود پانزده هزار نفر هستند بیمه شده اند.
توقع ما این اســت که ایرادات موجود روز به روز کمتر شود و
توجه به خواست و نیاز هنرمندان در بیش از گذشته در دستور کار
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خانه موســیقی قرار گیرد .ما نباید سطحی نگر و قانع باشیم .البته
دوبــاره تاکید می کنم که حرکت روبه جلو بوده اما هنوز جای کار
زیــادی دارد .اینکه اگر امروز هنرمندان حوزه موســیقی به بعضی
حقوقشان دست پیدا کرده اند نباید باعث شود که کار متوقف شود.
به نظر من ما باید گســتره دیدمــان را افزایش دهیم تا توقعاتمان
سطحی و بی اهمیت نشود.

برجستگان موسیقی است .امیدوارم این روال ادامه پیدا کنند.
بــه نظر من این امکان وجود دارد که از میان هنرمندان عضو
در کانون های مختلف خانه موســیقی گروه های موسیقی خوب و
قدری کنار هم جمع شوند و با نام خانه موسیقی در جشنواره های
مختلف شرکت کنند .موســیقی در کشور ما محدودیتهای زیادی
دارد .همانطور که می بینیم گروه هایی برای اجرای کنسرت مجوز
می گیرند ،با اینکه تا یکی دو روز قبل از اجرا همه چیز خوب است
اما به یک باره اوضاع به هم می ریزد و کنسرت لغو می شود.
متاســفانه در ایران به موســیقی به عنوان یــک هنر توجه
نمی شــود و ارزشــی برایش قائل نیســتند .این هنر در کشور ما
بال تکلیف اســت .مســئولین ما در مقاطع و کاربردهایی که می
خواهند ،موســیقی را قبول دارنــد و در برخی مواقع آن را رد می
کننــد .به نظر من ،ما در کشــورمان گروه های موســیقی قوی
نداریم چون برای انجام یکی دو برنامه کنار هم جمع می شویم،
پس از اتمام برنامه هر کس به ســمتی مــی رود و هر کدام به
تنهایی به کارش ادامه می دهد.

زیداهلل طلوعی :زمینه انتقاد ســالم از خانه موســیقی
فراهم است

زیداهلل طلوعی (عضو هیئت مدیره
خانه موســیقی) با مثبت ارزیابی کردن
عملکرد خانه موســیقی در دوره حاضر
گفت :من به واســطه حضورم در هیئت
مدیره از نزدیک شاهد تالش های انجام
شده در خانه موسیقی هستم و با کمال
اطمینان عملکرد خانــه در این دوره را
نســبت به دوره های پیش بهتر و در حجم بیشتر ارزیابی می کنم.
تا قبل از این دوره خانه موســیقی تا این اندازه شناخته نشده بود و
تا این حد رونق نداشت.
در جلســات آزاد ماهیانه و کنسرت های کوچکی که در خانه
موســیقی برگزار می شود ،فضایی فراهم شده که در آن هنرمندان
و منتقــدان بتوانند پشــت تریبــون آزاد قرار بگیرنــد و نظرات و
انتقاداتشــان را در حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره خانه
موسیقی مطرح کنند .ما این صحبت ها را با کمال میل گوش می
دهیم و بعد از تشیخص صحت گفته ها با توجه به توانی که داریم
آن ها را به کار خواهیم بست.
خانه موسیقی یک مرکز فرهنگی آزاد است که به هیچ ارگانی
منتسب نیســت .ردیف حقوقی و بودجه خاصی برای خانه موسیقی
تعریف نشــده است .البته ما کمک هایی را از شهرداری ها و وزارت
ارشاد می گیریم اما این کمک ها کافی و ثابت نیست .اعضای هیئت
مدیره ها بدون حقوق و چشمداشــت مادی فعالیت می کنند .حق
عضویت هایی هم که توســط اعضای خانه موسیقی باید پرداخت
شود برای امور جاری خانه مصرف می شود.با این وجود تعداد اعضای
خانه موسیقی حدود پانزده هزار نفر است و حداکثر تعداد کسانی که
حق عضویت پرداخت می کنند به دو سه هزار نفر هم نمی رسد .به
همین دلیل هم می خواهیم در روال کار تجدید نظر کنیم.

اردشیر کامکار :نیاز به همدلی اهالی موسیقی احساس
می شود

اردشــیر کامکار (نوازنده و مدرس
پیشکســوت کمانچه) گفت :در شرایط
کنونــی نیاز به همراهی و همدلی داریم
تا کم کم مشــکالت موســیقی را رفع
کنیم و مسیر بالندگی موسیقی ایران در
شرایط سختی که با آن رو به رو هستیم،
فراهم نماییم.
خانه موسیقی می تواند تاثیرات مثبت زیادی در زمینه موسیقی
داشته باشد .این نهاد می تواند اقدامات موثری در این زمینه داشته
باشد .هنرمندان حوزه های مختلف در این مکان در کنار هم جمع
می شوند و می توانند نظراتشان را با هم در میان بگذارند .درواقع
این خانه مکانی متعلق به موســیقی و موســیقی دانان است .باید
بدانیم که چه طور انتقاد کنیم .این کار نیاز به آموزش دارد تا بتواند
تاثیر مثبتی بر نقاط ضعف داشته باشد .البته توان انتقاد پذیری نیز
امر مهمی اســت که باید به آن توجه شــود .انتقاد باید برخاسته از
حقیقت باشد .خانه موسیقی امکاناتی دارد که بسیار محدود است،
منابع مالی که در اختیار خانه موســیقی قرار می گیرد ،اصال کافی
نیست و برخی از هنرمندان این خانه را با چنگ و دندان نگه داشته
اند .ما در این شــرایط نیاز بــه همراهی و همدلی داریم تا کم کم
مشکالت موسیقی را رفع کنیم و مسیر بالندگی موسیقی ایران در
شرایط ســختی که با آن رو به رو هستیم  ،فراهم کنیم .موسیقی
باید توسط ارگانهای مختلف حمایت شود .اما امروز این وظیفه به
گردن خود هنرمندان افتاده و کار را مشکل کرده است .من امروز را
زمان مناسبی برای طرح دشمنی و انتقادهای بی اساس نمی دانم
چون خانه موســیقی نوپاست و نیازمند دستیابی به استقالل است.
در شرایط اســتقالل کامل خانه موسیقی و موقعیت تثبیت صنف
هنرمندان است که می توانیم از عملکرد آن انتقاد سازنده کنیم.

محمد فیــروزی :اتحاد هنرمندان یکــی از مهمترین
دستاورد های خانه موسیقی است

محمد فیروزی (نوازنده پیشکسوت
و مدرس عود) گفــت :اداره کردن خانه
موســیقی و جمع کردن هنرمندان حوزه
موســیقی درکنار هم ،کار سختی است.
یکی از مهم ترین کارهایی که در خانه
موسیقی انجام شده ،دور هم جمع کردن
و متحد کــردن هنرجویان ،هنرمندان و
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شهال میالنی :برخورد مغرضانه تضعیف جامعه موسیقی
را در پی دارد

هادی منتظری :فعالیت های خانه موســیقی تا امروز رو
به جلو و مثبت بوده است

شــهال میالنی(عضو هیئت مدیره
کانون خوانندگان کالسیک) :با توجه به
مهجور ماندن موســیقی در جامعه ایران
نیاز بــه همراهی هنرمندان برای حفظ و
اعتالی هنر موسیقی کامال جدی است و
اگر ما نیز مغرضانه برخورد کنیم در واقع
جامعه خودمان را تضعیف می کنیم و در
نهایت شرایط خوبی پیش روی موسیقی نخواهد بود.
در مجموعه کانون های مختلف برخی از کانون ها بنا به فعالیت
های مستمری که دارند ،بیشــتر در جریان وضع اعضا هستند و به
همین دلیل معضالت و مشــکالت اعضای خود را راحت تر متوجه
می شــوند و می تواند در حد بیشتری به تامین خواست های صنفی
اعضایشــان از جمله رفاه و امکانات مورد نیاز هنرمندان بپردازند و
این خواست ها را به هیئت مدیره اصلی ابالغ کنند.
همانطور کــه همه هنرمندان حوزه موســیقی می دانند ،خانه
موســیقی یک ارگان دولتی نیست .بنابراین تا حد مشخصی امکان
رســیدگی و اجرای خواست های اعضای خودش را دارد .در پاره ای
موارد به آنچه توقع داشتیم ،نرســیدیم اما این به خاطر محدودیت
های پیش روی خانه موســیقی اســت .بیمه به عنوان یکی از مهم
ترین خواست های هنرمندان مطرح بود که خوشبختانه محقق شد و
به نتیجه رسید .در مورد تعاونی مسکن مشکالت زیادی وجود داشت
و هنوز هم موانع و مشکالت مختلفی بر سر راه خانه موسیقی است
اما در هر صورت عده ای صاحب خانه شــدند و این مایه خوشحالی
است .هرچند مشکالت وجود دارد و همه چیز در حد کمال نیست.

هادی منتظری(عضو هیئت مدیره
کانون مدرسان) گفت :فعالیت های خانه
موسیقی تا امروز رو به جلو و مثبت بوده
است و اعتقاد دارم اگر نکته منفی وجود
دارد همه باید دست به دست هم دهند
و آن را اصالح کنند.
برخی از دوستان به جای حمایت و
همراهی با خانه موســیقی از دور شــایعاتی درست می کنند که نه
واقعیت دارد و نه حقیقت .گاهی خانه موســیقی را متهم به دریافت
مبالغی می کنند که به هیچ عنوان صحیح نیســت و اصل ســند و
مدرکی وجود ندارد .البته نمی خواهم این موضوع را آنچنان باز کنم
چون عقیده دارم العاقل یفهم باالشــاره .مشــخص است که روی
سخنم با چه کسانی است .بعضی از دوستان به جای طرح مشکالت
با فعاالن خانه موســیقی ،فقط در صدد تخریب هستند .به نظر من
اگر در یک سد سوراخی وجود داشته باشد ،دست اندرکاران آن باید
با همراهی مشــکل آن را حل کنند اما برخی از دوستان آن قدر در
سوراخ سد دست می کنند تا در نهایت فرو بریزد.
فعالیت های خانه موســیقی تا امروز رو به جلو و مثبت بوده.
مثــا هیچ یک از هنرمندان بیمه نبودنــد اما امروز به همت خانه
موســیقی کسانی که به تشــخیص فعاالن در حوزه های مختلف
خانه موســیقی فاکتورهای الزم برای عضویت در خانه موسیقی را
داشته اند ،امروز بیمه شدند.
اکبر محمدی :حرکت خود را به سمت اهداف مثبت ادامه دهیم

اکبر محمدی (رئیس هیئت مدیره
کانون نوازندگان کالسیک) گفت :خانه
موســیقی و کانون نوازندگان کالسیک
اقدامــات خوبی تا امــروز انجام داده و
معتقــدم باید بیش از پیش به ســمت
اهداف مثبت خود حرکت کنیم.
توجه به تحوالت و رشد جامعه در
زمینه موسیقی ،می توان مثبت بودن مسیر حرکت خانه موسیقی
را فهمید .من سال هاســت که عضو کانون نوازندگان کالسیک
هستم .این کانون ،اقدامات خوبی تا امروز انجام داده اما معتقدم
باید بیش از پیش به سمت اهداف مثبت خود حرکت کند .ما باید
با هنرمندان جوانی که عضو کانون نوازندگان کالسیک شده اند،
این مســیر را طی کنیم .ناگفته نماند که مــن در مورد امکانات
مورد نیاز کانون با آقای نوربخش صحبت کرده ام و ایشــان با ما
همکاری داشته اند.
به هر صورت کانون ها نیاز به امکاناتی دارند که با اســتفاده
از آن هــا الاقل بتوانیم برنامه های پیش بینی شــده برای کانون
را منظــم تر برگزار کنیم .اگر بتوانیم از نیروی جوانی که در اختیار
داریم استفاده کنیم و با برگزاری مستر کالس های مختلف سطح
کانون را باال ببریم ،فعالیت های کانون بسیار مثبت خواهد بود.
شماره نوزدهم -پاییز 94

فاطمه مقــدم :برخی انتقادات به دلیــل بی اطالعی از
فعالیت هاست

فاطمــه مقــدم (بــازرس کانون
خوانندگان ســنتی) گفت :من از ابتدای
تاســیس خانه موســیقی عضو کانون
خوانندگان سنتی شــدم .اگر اشکال یا
مــوردی در کانون وجــود دارد ،باید با
پیشنهاد اعضا حل شود .به نظر من کم
کاری از جانب اعضا است وگرنه هیئت
مدیره تمام تالش شــان را برای رفع موانع موسیقی به کار بسته
اند .زمانی حتی این خانه و ساختمان را نداشتیم .امروز اما ساختمان
جدیدی برای خانه موسیقی در نظر گرفته شده است .این ساختمان
را اعضای کانون های مختلــف و هیئت مدیره با ارتباطاتی که با
ارگان های مختلف مثل شــهرداری و ...داشته اند ،تهیه کرده اند.
مسئله این است که هیئت مدیره روی این کارها تبلیغات نمی کنند
و دوســتان از این اقدامات اطالع کاملی ندارند .بنابه همین دلیل،
گاهی انتقاداتی انجام می شود که عادالنه نیست.
البته ضعف هایی هم در مســائل مختلف وجود دارد که نمی
توان کتمان کرد .فعالیت های زیادی انجام شده تا موسیقی بتواند
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مجددا در فرهنگسراها اجرا شود .این اقدام با تالش های اعضای
هیئت مدیره اتفاق افتاد و اگر چنین کارهایی انجام نمی شــد ،این
امکان دوباره برای موســیقی فراهم نمی شد .اگر بودجه کافی در
اختیار خانه موسیقی قرار بگیرد ،قطعا مشکالت با سرعت بیشتری
حل خواهد شد.

حد قابل قبولی اعضای دارای تخصص و رزومه معتبر موسیقی را
نســبت به دیگران راضی تر نگه دارد تا ایــن گروه هم بتوانند در
جهت بهبود اهداف خانه موسیقی نقشی داشته باشند.
من از همه پیشکســوتانی که در مســیر بهبود عملکرد خانه
موسیقی قدم برداشتند ،تشکر می کنم اما باید بپذیریم که منتقدان
انتقادات درســتی از سیستم خانه دارند .باید بتوانیم زیر یک سقف
بنشــینیم و صحبت های موزیســین های مختلف را گوش کنیم.
تاکیــد می کنم که من بودن خانه موســیقی را به نبودش ترجیح
می دهم اما چگونگی ادامه فعالیت خانه موســیقی باید مورد بحث
قرار بگیرد .ما از موانع تاریخی زیادی عبور کردیم تا خانه موسیقی
امروز به اینجا رســید .اما اگر قرار باشد مسیری که تا امروز توسط
خانه طی شــده ،همچنان ادامه داشته باشــد ،به پیشرفت خاصی
نخواهیم رسید.

جاوید مجلســی :برخی فقط نقد می کنند و برای کمک
قدم برنمی دارند

جاوید مجلســی (نوازنــده و رهبر
ارکســتر)گفت :برخی فقط بــه نقد از
راه دور بســنده می کنند و برای کمک
به خانه موســیقی پیشــقدم نمی شوند.
این افراد بایــد در جریان کارهای خانه
موســیقی قرار گیرند ،وارد کار شوند تا
ایرادها را راحت تر حل کنند .بودن خانه
موســیقی و فعالیت های صنفی آن اتفاق بســیار مهمی اســت و
می تواند کارکرد خوبی داشــته باشــد .انتقاد از هر گروه و تشکلی
همیشه هست و نمی توان نمونه ای را سراغ گرفت که صددرصد
زیر مجموعه اش مورد تاییــد بوده و همه از عملکرد و فعالیت ها
راضی باشند.
از دیدگاه من بهتر است شــرایطی فراهم شود تا همه اهالی
هنر موســیقی در این امکان حضور داشــته باشــند تا در فضایی
صمیمی حرف هایشان را بزنند و از مشکالت و درخواست هایشان
صحبت کنند.باید همه هنرمنــدان هم صنف ما در انتخابات خانه
موسیقی شــرکت کنند و مجامعی داشته باشند تا از طریق آن ،از
منتقدان بخواهند حرف هایشان را مطرح کنند و نظراتی را که فکر
میکنند برای موســیقی ایران مفید است ،با مدیران خانه موسیقی
در میان بگذارند.

رضــا موســوی زاده :وظیفه صدور مجوز هــا به خانه
موسیقی سپرده شود

رضــا موســوی زاده (عضو کانون
نوازندگان ســنتی) گفت :بــودن خانه
موســیقی قطعا از نبودش بهتر است اما
به هر حال انتظاراتی از خانه موسیقی از
سمت هنرمندان وجود دارد که تا امروز
به طور کامل محقق نشــده و آنچه باید
پشت نام خانه موسیقی برای هنرمندان
اتفاق می افتــاد و روحیه و امنیت مالی و کاری آن ها را به دنبال
می داشت ،فعال عملی نشده اســت .البته زمان زیادی از تاسیس
خانه موسیقی نمی گذرد و ما تازه در مرحله آزمون خطا هستیم .به
همین ایده آل گرایی در این مرحله چندان درست نیست .این را هم
اضافه کنم که بعد از حدود  2دهه از آغاز به کار خانه موسیقی کم
کم باید تجربیاتمان را در عمل مورد اســتفاده قرار دهیم تا مسیر
فعالیت هنرمندان هموار تر از گذشته شود.
از نظــر من انجام بخش های اداری اجراهــا را باید به خانه
موســیقی بسپاریم و این طور نباشــد که یک موزیسین برای هر
اجرا مجبور باشد شعر و آهنگ و عکس گروه را در فواصل مختلف
برای دریافت مجوز به ارشــاد ببرد تا شاید با انجام برنامه موافقت
شــود .خانه موسیقی باید مکانی برای راحت تر کردن روال اداری
سخت و پر پیچ و خم دریافت مجوز باشد و این وظیفه باید به خانه
موسیقی سپرده شود.

شروین مهاجر :مسائل و مشکالت موسیقی با گفتگوی
رو در رو حل می شود

شــروین مهاجر (نوازنده و مدرس
کمانچه که به عنــوان یکی از منتقدان
خانه موســیقی قبال مطالبی را در رسانه
ها مطرح کــرده بود) با حضور در محل
خانــه موســیقی گفت :من بــا وجود و
فعالیت خانه موســیقی موافقم واساســا
انتقادات از برخی مشکالت به این معنا
نیست که می خواهیم در خانه موسیقی بسته شود .ما موزیسین ها
حرف همدیگر را بهتر میفهمیم .انتقادات ما بشتر در مورد چگونه
فعالیت کردن خانه موســیقی است .صرف داشتن اعضای بیشتر تا
چه اندازه میتواند مهم باشد؟ برای رسیدن به شرایط مثبت توجه
به کمیت در درجه اهمیت بیشــتری قرار دارد یا باالبردن کیفیت
هنری با گزینش اعضای خانه؟ خانه موســیقی تا چه حد می تواند
از کیفیــت و توانایی های پنهان در اعضا بهره ببرد؟ من دوســت
دارم خانه موســیقی میلیون ها عضو داشته باشد اما باید بتواند در

نصراهلل ناصح پــور :حرکت جمعی در قالب تشــکل
تاثیرگذاری بیشتری دارد

نصــراهلل ناصح پور(عضــو هیئت
مدیره خانه موســیقی) گفت :باوری که
پس از تشکیل خانه موسیقی پیدا کردم
این اســت که حرکت به شکل جمعی و
در قالب یک تشکل ،اثرگذاری بیشتری
نسبت به اقدامات انفرادی خواهد داشت.
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به عقیده من ،خانه موسیقی در طول فعالیتش کارکرد خوبی داشته
و نتایج این فعالیت به عینه قابل رویت است.
مهم ترین کاری که این تشــکل صنفی در طول سالیانی که
از تاسیس گذشــته ،انجام داده توجه به بحث آموزش موسیقی در
زمینه های مختلف بوده اســت .وزارت ارشاد و ارگان های دیگر،
امروز متوجه شــدند که باید کار را به کاردان بســپارند .امیدوارم
اعضای خانه موســیقی به این همدلی اعتبار بیشــتری بدهند و با
یاری هم ،روند مثبت حرکت خانه موسیقی را تداوم ببخشند.

مدیره فعالیت نکند قطعا بدانید در خانه موســیقی بسته خواهد شد
و توانایی این بار هنری و مالی را نخواهد داشت .بنابراین من فکر
می کنم که فعالیت های هیئت مدیره خانه موســیقی بسیار به جا
و مورد قبول بوده است .این را به عنوان کسی مطرح می کنم که
در طول شانزده سال فعالیت خانه موسیقی در کانون های مختلف
حضور داشــته و امروز نیز به عنــوان بازرس هیئت مدیره در حال
فعالیت اســت .انســان نباید حق را ناحق کند و اقدامات مثبت را
نادیده بگیرد .خانه موســیقی و هیئت مدیره آنچه را در توان داشته
به نحو احسن انجام داده است.

بهــروز وجدانی(عضو هیئت مدیره
کانون پژوهشــگران) فعالیت های خانه
موسیقی را مثبت دانست و گفت :برخی
از دوستان توقع دارند که خانه موسیقی
همــه فعالیت هــای مربوط بــه انواع
موسیقی را مدیریت کند .ارکان مختلفی
در ایران باید فعال باشند تا موسیقی ملی
و ایرانی به رشــد و شکوفایی کامل برسد .اصال خانه موسیقی این
عقیده را ندارد که در حمایت موســیقی می تواند همه کارها را بر
عهده بگیرد.
اگر به جنبه رســمی موســیقی در ایران دقت کنید ،مشخص
می شــود که ارشــاد ،صدا و ســیما ،آموزش و پرورش و دانشگاه
های مختلف و ...در این پروســه نقش دارند .از سوی دیگر گاهی
محصوالتی در بازار آزاد تولید می شــود که وزارت ارشاد به آن ها
مجوز می دهد و با این شرایط سره و ناسره با هم مخلوط می شود.
اکثــرا از دو بابت کارکرد صدا و ســیما را نقد می کنند .یکی
در مورد عدم پخش صدای زن و دیگری نشــان ندادن ســازهای
موســیقی .در حالی که من عقیده دارم در بخش تعیین موســیقی
خوب هم دچار اشکال اســت و در این بخش درست عمل نکرده
است .مقصد کلی من این است که رشد و پیشرفت موسیقی ایرانی
تنها مربوط به خانه موسیقی نمی شود.

نســرین ناصحی :کاســتی ها به دلیل موانع موجود و
محدودیت قدرت خانه موسیقی است

بهروز وجدانی :خانه موسیقی منتقد وضعیت فعلی است

نسرین ناصحی(رئیس هیئت مدیره
کانون خواننندگان کالسیک) گفت :خانه
موسیقی امروز خط مشی و روال عادی
خودش را به دست آورده و خوشبختانه
جایگاهش را در میــان هنرمندان حوزه
موســیقی و در جامعه پیدا کرده اســت
ولی کاســتی ها به دلیل موانع موجود و
محدودیت قدرت خانه موسیقی است.
چند ســالی است ،از تاسیس خانه موسیقی می گذرد و این
مســئله برای همه موسسات و تشــکل های تازه تاسیس وجود
دارد که در ســال های ابتدایی تاســیس با سرعت کم و آهسته
ای به ســمت پیشــرفت حرکت کنند .اگر به ســال های اول
شــروع فعالیت خانه موسیقی نگاهکنیم ،کانون ها و بخش های
کمتری را می یابیم که از ابتدا فعالیت کرده اند .به عبارت دیگر
هر قدر از آغاز به کار خانه موســیقی گذشت ،تثبیت این تشکل
صنفی مســتحکم تر شــد و کانون-ها و بخش های بیشتری
در بدنه خانه موســیقی شــکل گرفت .خانه موسیقی امروز خط
مشــی و روال عادی خودش را به دســت آورده و خوشبختانه
جایگاهش را در میــان هنرمندان حوزه موســیقی و در جامعه
پیدا کرده اســت .حرکت و رشد خانه موسیقی را از  8سال قبل
تا امروز که انتخابات هیئت مدیره و مدیر عامل در دســتور کار
قرار گرفت ،ســریع تر ارزیابی می کنــم و معتقدم برنامه های
ماهانه خانه موســیقی ،تجلیل از پیشکســوتان و اساتید بزرگ
موسیقی کشــور و جشن ساالنه خانه موســیقی بسیار خوب و
تاثیرگذار بوده است.
بــه نظر من هیئت مدیره خانه موســیقی تالش خود را برای
حرکت به ســمت جلو به خرج داده اند و کاســتی های موجود به
دلیل موانع و محدودیت قدرت خانه موســیقی اســت .اگر در این
مســیر قدم کجی برداشته شود ،خانه موسیقی زیر ذره بین است و
اعضای خانه متهم خواهند شد بنابراین با توجه به فعالیت دوستان
معتقدم ،حرکت خانه موسیقی بد نبوده است .با توجه به جو موجود
در کشــور خانه موسیقی امکان پیشرفت با سرعت بیشتر را داشته
اما تاکید می کنم ســرعت حرکت در دوره  8ســاله دوم نسبت به
همین مدت زمان در دوره اول بیشتر بوده است.

آذر هاشمی :نباید اقدامات مثبت را نادیده بگیریم

آذر هاشــمی(عضوهیئت مدیــره
کانون مدرسان و بازرس خانه موسیقی)
گفت :من به عنوان بازرس از کســانی
که عضو هستند اما هیچ گاه در جلسات
حضور ندارند ،گله مندم چون عقیده دارم
همه چیز دو طرفه اســت .ما باید سعی
خودمان را همیشــه در حــد باال حفظ
کنیم .به نظر من توان و سطح فعالیت هیئت مدیره خانه موسیقی
همیشــه باال بوده اما اعضای ما معموال با خانه تعامل نداشته اند.
اگر این همگرایی بیشتر شود ،به گمان من خانه موسیقی می تواند
به نقطه عطف خود برسد.
خانه موســیقی یک جای بسیار حساس و در عین حال پرکار
است .هیئت مدیره خانه موسیقی بسیار پرتالش هستند .اگر هیئت
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بهروز وجدانی*
یکی از واژههای متداول در موسیقی نظری قدیم ایران «بُعد» است که گاهی بهصورت
جمع عربی آن «ابعاد» در کتابها و رســالههای موسیقی ایرانی بهکار رفته که نشانگر
اهمیت و توجه به تفاوتهای آنها در بین مجریان موســیقی بوده اســت .در موسیقی
معاصر ایرانی بهجای بُعد اصطالح «فاصله» و بهجای ابعاد «فواصل» مورداستفاده است.

انواع ابعاد و توجه به تفاوتهای آن داشــتهاند لذا مشاهده میشود
در بیشتر کتابها و رســالههای معتبر موسیقی در خصوص انواع
ابعاد صغری (کوچک) ،کبــری (بزرگ) ،مطبوع (مالیم) ،نامطبوع
(نامالیــم) بحثهای دقیق و علمی ابراز داشــتهاند که در حد این
مقاله به آنها پرداخته خواهد شــد .از موسیقیدانان شاخص ایرانی
که مباحث مهم و بنیادی موسیقی ازجمله ابعاد را بهصورت علمی
موردبحث قرار دادهاند میتوان از فارابی ،ابوعلی ســینا ،خوارزمی،
ارمــوی ،آملی ،بنایی و مراغی نام برد .ابونصر فارابی ( ۲۶۰تا ۳۳۹
قمری) اعتقاد داشت که چون فاصلههای موسیقی (ابعاد موسیقی)
انــواع گوناگون دارد و قابلتقســیم و ترکیب نیز میباشــند ،لذا
نظریهدانان موسیقی باید با برخی از رابطههای مابین اعداد آشنایی
داشته باشند و چگونگی کم کردن و جمع کردن نسبتها را بدانند
و این چیزی اســت که در علم حساب آموخته میشود و شاید به
همین مناسبت موســیقی را جزو علم ریاضی بهحساب میآوردند
و دانشــمندان بسیاری ازجمله ابوعلی ســینا موسیقی را در بخش
ریاضی در آثار خود مطرح میکردند و در خصوص آن به بحثهای
ریاضی میپرداختند .در زیر به ذکــر نمونهای ازاینگونه تفکرات
که تا دوران معاصر نیز تداوم یافته اشــاره میشــود .فرصتالدوله
شــیرازی (۱۲۷۱تا  ۱۳۳۹قمری) در کتاب بحورااللحان (ص)۶ ،
در این خصوص میگوید« :بدان که علم موســیقی یکی از اصول
حکمت ریاضی اســت که علم به احوال نغم و اختالف آن و حال
ابعاد انتقاالت و ایقاع و کیفیات تألیف الحان است».

بینش ( ،۱۳۸۲ص  ۲۱تا )۱۷

نسبت فرکانس دو صدا یا دو نت را فاصله میگویند و همین
فاصلهها است که معیار یا نمودار مجموعه صداهای تشکیلدهندة
گام محسوب میشود؛ اما موسیقیدانان قدیم دوران اسالمی ایران
بهدلیل اینکه هنوز فرکانس شناختهشــده نبود برای مشــخص
کردن موقعیت (پوزیســیون) ،نغمههــا را از روی جایگاه آنها روی
وتر یا ســیم ساز شناسایی میکردند و چون بهعقیدة قدما از جمله
عبدالقادر مراغی در کتاب جامعااللحان پس از حلق انســان ســاز
عود را کاملترین سازها میدانستند لذا برای روشن کردن و تفهیم
فاصلهها (ابعاد موســیقی) رشته یا ســیمی را در نظرمی گرفتند.
بدیهی اســت در این نوع تقســیمبندی ،فاصله یا محل هر نغمه
(نت) روی آن رشته یا سیم معلوم و شامل درازایی میشد؛ بنابراین
هریک از آن درازاها ،بُعد گفته میشد و هر بعد با نسبتی که همان
نســبت طولی بود مشخص میشد .نمونة کامل یا یکی از بهترین
تقسیمبندی ابعاد را میتوان در آثار عبدالقادر مراغی مالحظه کرد.
عبدالقادر مراغی ( ،۱۳۸۸ص  ۴۸تا )۴۷

فصــل اول از باب ســوم کتاب ارزنــدة جامعااللحان تألیف
عبدالقادر مراغی با عنوان «دربیان ابعاد و ذکر نســب آنها» حاوی
دیدگاههای این موســیقیدان بزرگ ایرانی دربارة ابعاد موســیقی
ایرانی است که قسمتهایی از آن نقل میشود« :بُعد عبارت است
از مجموع نغمتین مختلفیــن در حدت و ثقل .پس اگر دو نغمه را
متفق ســازند چنانکه آهنگ هردو در یکمرتبه باشند ،آن را بعد
نگوینــد ،برای آنکه هر دو را حکم یک نغمه باشــند و هرچند که
بر آنها مکرر جس کنند ،تأثیر همان یک نغمه باشــد؛ اگرچه اوتار
کثیره باشــند اما نغمات همه یکی باشد .پس معلوم شد که نسبت
مثل ،اگرچه اشــرف نسب است اما مستلزم بعد نیست برای آنکه
در بعد اختالف طرفین شرط است».
نظر به اهمیتی که موســیقیدانان قدیم ایران به درک درست

بینش ( ،۱۳۷۰ص )۱۴۵

موســیقیدانان قدیم ایران نغمهنگاری یــا بهاصطالح امروز
«نتنویسی» نغمهها یا نتها را با حروف ابجد نشان میدادند و در
بحثهای علمی موسیقایی خود در کتابها و رسالههای موسیقی
مورداســتفاده قرار میدادند .در این شیوه آموزشی وتر یا سیم ساز
در حالت دســت باز را بهصورت یک خط مســتقیم (ا م) مشخص
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میکردنــد («ا» نماد انف به معنای بینی یا شــیطانک و «م» عالمت
اختصاری مشــط یعنی خرک بوده که در ابتدا و انتهای سیم یا وتر را
نشان میداده است) .کاملترین و قابلاستفادهترین انواع تقسیمبندیها
را استاد تقی بینش شیوه صفیالدین ارموی میداند که بر اساس شیوه
ابنزیله اصفهانی (متوفی به ســال  ۴40ق) که از شــاگردان ممتاز و
شــاخص ابوعلی سینا بوده انجام میداده است .در این شیوه یک اکتاو
با تکرار نت مبنا شــامل  ۱۸نغمه (نت) یا  ۱۷فاصله (بعد) بوده اســت.
در موســیقی قدیم ایران که به این شیوه ابجدی موسیقی نظری مورد
بحث و آموزش قرار میگرفت برخی از ابعاد کارآیی یا نقش بیشــتری
داشــتند ،ازاینرو در متنها و آثار موســیقیدانان معرفی چون فارابی،
ارموی و مراغی بخش مفصلی به آن اختصاص یافته است.
بهطورکلی ابعاد موسیقی در عصر صفیالدین ارموی ( ۶۹۳تا ۶۱۳
قمری) و عبدالقادر مراغی (متوفی به ســال  ۸۳۸قمری) به  ۳دســته
اعلی ،اوســط و ادنی تقسیم میشدند .اعلی یا برتر همان «ذیالکل یا
الذی بالکل» و بیان کنونی (اکتاو یا هنگام) ،اوســط یا میانی شامل ۲
بعد «ذیاالربع یا چهارم درســت» و «ذیالخمس یا پنجم درست» و
ادنی یا فروتر شامل  ۳بعد مجنب ،بقیه و طنینی بوده است.
به بیانی ســادهتر تمام ابعاد  ۶گانه (ابعاد ســته) فوق را میتوان
بهصورت زیر از یکدیگر تفکیک کرد:
ذیالکل (اکتاو یا هنگام) ،ذیاالربع (چهارم درست) ،ذیالخمس
(پنجم درســت) ،طنینی (دوم بزرگ) ،مجنب (پــرده کوچک) ،بقیه یا
فضله (دوم کوچک).
البتــه تمام این ابعاد در اکتاو دوم ،نظایری داشــتهاند ولی برای
اینکه بهآســانی تشــخیص داده شــوند و باهم ارزهای خود در اکتاو
اول اشــتباه نشوند در اسامی آنها واژة «ذیالکل» را بهصورت پیشوند
لواالربع (یازدهم درست) ،ذیالکلوالخمس
میافزودهاند مثل ذیالک 
(دوازدهم درست) ،ذیالکلمرتین (اکتاو دوم یا پانزدهم درست).
عالقهمندان اینگونه موضوعها میتوانند با مراجعه به کتاب فرهنگ
جامع موســیقی ایرانی تألیف نگارنده ( )1386آگاهیهای بیشــتری در
خصوص تمام ابعاد رایج در موسیقی قدیم ایران پیدا کنند.
* رئیس کانون پژوهشگران

منابع:

آملی ،شمسالدین محمد بن محمود ،نفایس الفنون فی عرایس العیون ،جزء سوم ،تهران ،چاپخانة اسالمیه ۱۳۷۹ ،قمری.
برکشلی ،مهدی ،موسیقی فارابی ،تهران ،مرکز مطالعات فرهنگی.۱۳۵۴ ،
بینش ،تقی ،شناخت موسیقی ایران ،ویراستار بهروز وجدانی ،تهران ،دانشگاه هنر.۱۳۸۲ ،
عبدالقادر مراغی ،شرح ادوار ،به اهتمام تقی بینش ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی۱۳۷۰ ،
خالقی ،روح اله ،نظری به موسیقی ،بخش دوم ،تهران ،انتشارات گلبهار.۱۳۵۲ ،
خوارزمی ،ابوعبداهلل محمد بن احمد بن یوسف الکاتب ،مفاتیحالعلوم ،ترجمة حسین خدیو جم ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.۱۳۴۷ ،
فرصت الدوله شیرازی ،بحورااللحان ،تهران ،انتشارات فروغی.۱۳۶۷ ،
مراغی ،عبدالقادر ،جامعااللحان ،مقابله و ویرایش بابک خضرایی ،تهران ،فرهنگستان هنر.۱۳۸۸ ،
وجدانی ،بهروز ،فرهنگ جامع موسیقی ایرانی ،تهران ،انتشارات گندمان.۱۳۸۶ ،
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همنوایی ارکستر سمفونیک با جانباخت گان حادهث نام
آئین افتتاحیه «مهر تا مهر» ارکستر سمفونیک تهران با محوریت
حادثه غم انگیز منا و با حضور هنرمندن شــاخه های مختلف روز
پنجشنبه  16مهرماه در تاالر وحدت برگزار شد.
نشست خبری این برنامه با حضور حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل
خانه موسیقی) ،غالمحسین امیرخانی (نماینده هنرمندان تجسمی)،
ایرج راد (مدیرعامل خانه تئاتر) ،رضا میرکریمی (مدیرعامل خانه
سینما) و علی رهبری (مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک تهران)

برگزار شد .در ابتدای این نشست ،حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل
خانه موسیقی ایران) درباره این گردهمایی گفت :شانزده مهرماه
هنرمندان صنوف مختلف در پی حادثه غمانگیز منا گرد هم میآیند و
آئین افتتاحیه مهر تا مهر ارکستر سمفونیک تهران با محوریت این
موضوع برگزار میشود .اهالی هنر محور این جریان هستند و کام ً
ال
خودجوش این اتفاق خواهد افتاد .امیدوارم این حرکت فریاد رسای
مظلومیت کسانی باشد که در این حادثه تلخ درگذشتند.

فاجعه منا را از یاد نخواهیم برد

حج نقطه اوج رسیدن به همدلی ،معرفت و مهرورزی است

سپس رضا میرکریمی (مدیرعامل خانه سینما) گفت :مهم تر
از مســئله آسیب دیده شــدن جمع کثیری از هموطنان کشورمان
این است که این وســط کرامت انسانی و اخالق مورد هدف قرار
ت هاســت که از این مسئله دفاع
گرفته اســت و وظیفه تمامی مل 
کنند ،اما متأســفانه بعضیها در فضای مجازی به جای همدردی
بــا بازماندههای حــج ،آنها را محکوم میکننــد و میگویند چرا
عدهای هزینه میکنند و به حج میروند .آنها بحثهایی را مطرح
میکنند که منصفانه نیست و موضوع اصلی را به انحراف میکشد.
میــر کریمی ادامه داد :باعث افتخار من اســت که ارکســتر
سمفونیک تهران پس از مدتها تعطیلی توسط علی رهبری دوباره

غالمحسین امیرخانی(پیشکسوت خوشــنویس) هنر در ادامه
صحبتهای نوربخش گفت :طی ســالیان گذشته تعداد مسلمانانی
که به حج میروند بیشتر شده بر همین اساس باید مدیریت برگزاری
این مراســم طوری باشد که هدف اصلی حج که رسیدن به معرفت
است حاصل شود .متأسفانه این مدیریت در کشور همسایه ما رعایت
نمیشود و طی سالیان گذشته همواره شاهد اتفاقات مشابه بودهایم.
حج نقطه اوج رسیدن به همدلی ،معرفت و مهرورزی است .حج باید
معرفتی درون انســان ایجاد کند تا در نهایت این معرفت به همدلی
منجر شود .در همین راستا انجام مناسک حج باید به نوعی مدیریت
شود تا به آن معرفت و انسانیت نزدیک بشویم.
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شــکل گرفته و این ارکستر برای برگزاری چنین یادبود باشکوهی
پیشقدم شده اســت .ما این فاجعه را بهراحتی فراموش نخواهیم
کرد و با معذرتخواهیهای درگوشــی هم ایــن موضوع را از یاد
نمیبریم ،زیرا ممکن است دوباره تکرار چنین اتفاقی تکرار شود.

پرداخت.ابتدای این برنامه پس از پخش قرآن و ســرود جمهوری
اســامی ایران ،محمد جواد فریدزاده (پژوهشگر فلسفه) به روی
صحنه آمد و بیانیه ای را درمحکومیت فاجعه منا که در آن بیش از
چهارصد تن از هموطنانمان جانباختند ،قرائت کرد.
در ادامه مراســم علی رهبری(مدیر هنری و رهبر ارکســتر
ســمفونیک تهران) روی صحنه حاضر شد و قطعه «روز غم» اثر
بهزاد عبدی به یاد جانباختگان منا و سپس قطعه «پرنده آتشین»
اثر ایگور استراویسنکی اجرا شد.
پــس از تنفــس کوتاه و در بخش پایانی مراســم ،ارکســتر
ســمفونیک تهران به رهبری علی رهبری و گروه کر به رهبری

بدور از نگاه سیاسی اینجا جمع شده ایم

ایــرج راد (مدیرعامل خانه تئاتــر) در ادامه در خصوص این
برنامه گفت :این روزها متأســفانه خیلی از مســائل رنگ و بوی
سیاســی گرفته است .ما اینجا به دور از هرگونه نگاه سیاسی جمع
شدهایم .میخواهیم جهانیان بدانند که در هر رخداد انسانی حضور
داریم و مدافع حقوق حقه انســانها هســتیم .در حادثه منا حقوق
کســانی پایمال شده که به حریم امن الهی رفتند .برای این رخداد
کلمه فاجعه نمیتواند عمق ماجرا را نشان دهد.

میخواهیم جهانیان بدانند که در هر رخداد
انســانی حضور داریم و مدافع حقوق حقه
انسانها هستیم .در حادثه منا حقوق کسانی
پایمال شــده که به حریم امن الهی رفتند.
برای این رخداد کلمه فاجعه نمیتواند عمق
ماجرا را نشان دهد

با اجرای ارکستر سمفونیک همراه با هنرمندان اتحاد خود را
نشان می دهیم

ســخنران آخر نشســت خبری علی رهبری (رهبر ارکســتر
ســمفونیک تهران)درباره این برنامه گفت :هفته گذشــته در یک
فســتیوالی حضور پیدا کردم و تمام کسانی که ما در ایران به آنها
خارجــی میگوییم با من برای این فاجعه همدردی کردند .در واقع
اینکه میگویند خارجیها کال متفاوت هســتند کامال غلط است و
موزیسینها در همه جای دنیا حساس هستند.

رازمیک اوحانیان روی صحنه حاضر شــد و قطعه «کارمینا برونو»
اثر کارل ارف به اجرا در آمد.
این قطعه یکی از مشــهورترین قطعات موســیقی کالسیک
است و با محوریت گروه کر و ارکستر سمفونیک ساخته شده است
که اجرای آن با استقبال حضار و هنرمندان حاضر مواجه شد.

اجرای ارکستر ســمفونیک با حضور چهره های شاخص
فرهنگیهنری

ارکســتر ســمفونیک تهران با یاد جانباختگان حادثه منا و با
حضور هنرمندان شــاخه های مختلف  16مهرماه به اجرای برنامه
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گشایش مکتب خانه آواز ایرانی
مراسم افتتاحیه «مکتب خانه آواز ایرانی»  15مهرماه با حضور هنرمندان
پیشکسوت موسیقی ایرانی در باغ موزه هنرهای ایرانی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم بابک ربوخه (مدیر امور موسیقی سازمان
فرهنگی هنری شــهرداری تهران) با ابراز خوشــحالی از تاسیس
«مکتب خانه آوازایرانی» گفت :هدف ما از تاسیس این مکتب خانه
در باغ موزه هنرهای ایرانی بر این مبنا قرار دارد که بتوانیم صداهای
ماندگاری را در طول سه سال آموزشی ،آموزش و پرورش دهیم و از
این فضای مکتب خانه ای خوانندگان خوش صدایی را به موسیقی
ایرانی معرفی کنیم .ضمن اینکه حمایت از این اســتعدادهای ناب و
مســتعد آواز ایرانی جزو وظایف دیگر ما بعد از پایان دوره آموزشی
است که امیدواریم هرچه زودتر محقق شود.
در ادامه حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی) پشت
تریبون قرار گرفت و گفت :در همین ابتدای صحبت ها الزم است یادی
از هموطنان تازه درگذشته ام در فاجعه مصیبت بار منا داشته باشم که
مظلومانه در حرم امن الهی و در روز عید قربان هنگامی که دوربینها
و هلیکوپترهای دولت سعودی به صورت کامل آنها را مونیتورینگ می
کردند ،جان خود را در منطقه منا از دست دادند .متاسفانه ندانم کاری
میزبانان که می بایســت میزبان خوبی باشند شرایط مصیبت باری را
بــرای ما رقم زد که همه ما هنرمندان را داغدار کرد .به همین منظور
پنجشنبه شب شانزدهم مهرماه با همکاری هنرمندان عرصه سینما،
تئاتر و موسیقی برای ابراز همدردی با داغداران این مصیبت و اعالم
اعتراض به این اتفاق ناگوار در تاالر وحدت گردهم جمع میشویم تا
مراتب تاسف و تاثر خود نسبت به این فاجعه دلخراش را بیان کنیم.

قبلی ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه موسیقی این
نهاد فرهنگی اتفاقات ناگواری افتاد که در نهایت منجر به تعطیلی کامل
موسیقی در فرهنگسراهای شهر تهران شد .البته جناب مختاباد به عنوان
رییس کمیته هنر شورای اسالمی شهر تهران به اتفاق هیات مدیره خانه
موسیقی اقدامات و پيگيرى های زیادی را برای حل مساله انجام دادند و
در حالیکه این پیگیری ها از جانب آقای عبدالحسینی معاون هنری سابق
و کنونی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم برای برگرداندن
آموزش موســیقی انجام شــد اما هیچ وقت هم از سوی ریاست وقت
سازمان دلیل مشخصی نیز به جامعه موسیقی ارائه نشد.
سطح آموزش در فرهنگسراها نیازمند بازنگری است

نوربخش گفت :خوشبختانه با ورود آقای صالحی در سمت ریاست
سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران و پیگیریهایی که از همه
جوانب صورت گرفت فضا تغییر پیدا کرده و ورود ایشان سرآغازی برای
شروع آموزش موسیقی در فرهنگسراها شد .خوشبختانه تاسیس مکتب
خانه آواز ایرانی هم نویدبخش است و ما از این پس شاهد اتفاقات خوبی
در حوزه موسیقی فرهنگسراها باشیم .البته باید به این نکته هم اشاره کنم
که سطح آموزش در فرهنگسراها نیازمند یک بازنگری اساسی است که
بتواند به سطح کیفی مورد نظر دست پیدا کند.
آواز ایرانی با چالش جدی روبرو ست

وی افزود :طرح تاسیس مکتب خانه در انواع و اقسام رشتههای
هنری طرح بسیار خوبی است که خوشبختانه اولین آن با محوریت قرار
دادن موضوع آواز تاسیس شده است.همین موضوع می تواند به خودی
خود مقدمه خوبی برای توجه بیشتر به آواز ایرانی باشد زیرا همه ما می

تعطیلی موسیقی در فرهنگسراها اتفاق ناگواری بود

وی به تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسراها در دوران مدیریت
قبلی اشــاره کرد و گفت  :متاســفانه از یکی دوسال پیش در مدیریت
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دانیم که در بحث آواز با یک چالش بســیار جدی رو به رو هستیم که
باید برای برطرف کردن این چالش اقدامات مهمی را انجام دهیم .به
هر ترتیب آنچه من از تاسیس این مکتب خانه آوازی اطالع پیدا کردم
بنا بر این است که شــهرداری تهران با اختصاص یارانه ای مناسب،
امکان حضور هنرمندان مستعد عرصه آواز ایرانی را که امکانات مالی
خوبی ندارند فراهم کرده و این اتفاق خوبی است که با توجه به حضور
اســتادان صاحب نام عرصه موسیقی در این مکتب خانه ها می تواند
سرمنشا خدمات ارزشمندی باشد.

وی افزود :متاســفانه موسیقی این ســرزمین از قدرت تاثیرگذار
رســانه ملی محروم است و من مطمئن هســتم به دلیل همین بی
توجهیهاســت که شاید خیل ها ندانند اســتادی مانند جلیل شهناز
که بوده و چه خدماتی را به موســیقی کشورمان ارائه داده است؟ مگر
اینکه در رسانه های مجازی چیزی برای جستجو وجود داشته باشد که
مخاطبان عالقه مند بخواهند به آن رجوع کنند.
عضو شورای اسالمی شهر تهران از اقدامات شهرداری تهران در
راهاندازی مجدد آموزش موسیقی در فرهنگسراها تقدیر کرد و گفت:
تمام تالش بنده و همکارانم در شورای اسالمی شهر تهران این است
که با اختصاص بودجهای مناسب بتوانیم از هنرمندان حمایت کنیم و
در این مورد هم هیچ منتی بر سر کسی نیست .اما باید بدانیم بعضی از
مسائل از حیطه کار ما خارج است که باید در این حوزه نیز بررسیهایی
صورت پذیرد.
مختابــاد در بخش پایانی صحبت های خود از مســئوالن اداره
اماکن عمومی نیروی انتظامی خواست تا هرچه زودتر نسبت به مشکل
پیش امده فرهنگسراها برای برگزاری کنسرت با نیروی انتظامی مبنی
برپرداخت وجه نقد اقدامات عاجل را انجام دهد.

دریافت مبالغ گزاف از سوی اداره اماکن برای کنسرتها
روا نیست

مدیرعامل خانه موســیقی در ادامه به اقدامــات اخیر اداره اماکن
عمومی نیروی انتظامی مبنی بر دریافت وجوه سه میلیون تومانی برای
برگزاری کنسرت ها در فرهنگسراهای شهر تهران اشاره کرد و گفت:
متاسفانه این موضوع تبدیل به مشکلی جدی در عرصه برگزاری کنسرت
ها در فرهنگســراهای شهر تهران شده و الزم است مقداری روی این
فضای پیش امده جدی تر باشیم .من طی روزهای اخیر شنیده ام که اداره
اماکن عمومی ناجا برای برگزاری کنسرت در فرهنگسراها مبلغ گزافی
را طلب می کند که به اعتقاد من هیچ توجیهی ندارد و اگر این موضوع
جدی باشد باید فاتحه موســیقی را خواند .اگر این مبلغ برای برگزاری
کنســرت در جایی مانند تاالر بزرگ وزارت کشور از گروه های اجرایی
طلب می شد شاید توجیه داشت که به نظر من آن هم ندارد.
وی افزود :آیا رواســت که با این مبلغ از گروه های برگزار کننده
کنسرت در فرهنگسراها پولی را طلب کنیم که واقعا نيازى به دریافت
آن نیســت؟ من امیدوارم آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران این
صحبت من را بشــنوند و به این طلب جدی اهالی موسیقی رسیدگی
کنند .ما نیروی انتظامی را بیگانه نمی دانیم بلکه این عزیزان را ضابط
می دانیم که باید در کنار ما بدون طلب پولی حضور داشــته باشند و
باعث امنیت و آرامش ما شوند.

آواز در هنر ایرانی دارای اصالتی ارزشمند است

محمود صالحی (رییس ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری
تهران) هم در بخش پایانی مراسم گفت :خوشبختانه هم اکنون بیش
از  ۱۶فرهنگســرا در مناطق مختلف شهر تهران آموزش موسیقی را
شروع کرده اند و امیدوارم این تعداد در ماه های آینده نیز افزایش پیدا
کند .این در حالی است که ما در حوزه موسیقی روز پنجشنبه میزبان
عالقه مندان موسیقی پاپ در فرهنگسرای بهمن تهران با برگزاری
کنســرت غالمرضا صنعتگر هستیم که تمامی عواید کنسرت به این
خواننده که طی روزهای آینده عمل جراحی دارد ،تعلق خواهد گرفت.
وی افزود :آواز یکی از جلوه های هنر است .آواز در هنر ایرانی دارای
اصالتی ارزشمند است که از نسل گذشته به ما رسیده و ما نیز باید آن را
به نسل بعد انتقال دهیم .به هر ترتیب برای زنده نگه داشتن این هنر ناب
ایرانی و تربیت نسل جوان تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت و در
این راه نیز آمادگی کامل داریم .به طور حتم جلوه های هنری قالبی است
که اگر فرهنگ در آن ریخته شود حتما ماندگار می شود.
در پایان مراسم با حضور مصطفی کمال پورتراب(استاد موسیقی
و عضو شورای عالی خانه موسیقی) ،محمد سریر(رئیس هیئت مدیره
خانه موســیقی) و محمود صالحی (رییس سازمان فرهنگی هنری
شــهرداری تهران) از نادرگلچین ،کریم صالح عظیمی ،علی جهاندار،
علی رســتمیان ،صدیق تعریف ،حمیدرضا نوربخش ،عبدالحســین
مختاباد ،قاسم رفعتی ،بهرام باجالن و ساالر عقیلی به عنوان هنرمندان
فعال عرصه آواز ایرانی با اهدای لوح ،تقدیر به عمل آمد.

کسی برای آواز خواندن و آواز شنیدن وقت نمی گذارد

در ادامه مراســم عبدالحسین مختاباد(رییس کمیته هنر شورای
اسالمی شهر تهران) گفت :متاسفانه ما طی سال های اخیر در شرایطی
به ســر می بریم که می توان گفت دیگر آوازخوان نداریم و متاسفانه
کسی برای آواز خواندن و شنیدن وقت نمی گذارد .متاسفانه خیلی از
افراد هم اکنون در موقعیتی به سر می برند که بر این باورند آواز ایرانی
و تحریر های آن به چه دردی می خورد؟ آنها می خواهند چیز های
سطحی را به مخاطبان ارائه دهند و در همین جاست باید به فکر چاره
کار باشیم .البته این بحران ما نیست بلکه یک بحران بین المللی است
که تمام گونه های آوازی دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است.
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ه
گ
ن
شاهی«ردون فر ی»
مروری ربنظری ِاتمربوطهبنگر 
و«ربون فرهنگی»ردقو مموسیق یشناسی

مطالعاتی چند
یکی از ویژگیهای رشــته ،یا بگوییم زمینهی
ِ
رشــتهای قومموسیقیشناســی ،مطالعهی فرهنگها و نظامهای
موسیقایی مختلف جهان و تجزیهوتحلیل و تطبیق میان فرهنگی
آنها برای رســیدن به نظریههایی تعمیمیافته است .این کار توسط
موسیقیشــناسها و قومموسیقیشناسهایی انجامشده و میشود
که ممکن اســت نسبت به فرهنگ موردپژوهششــان ناآشنا و یا
آشــنا باشند .ازآنجاییکه موســیقی یک پدیدهی فرهنگی است و
در هر فرهنگی متفاوت اســت درنتیجه فرد پژوهشگر نیاز دارد که
پژوهش خود آشــنا شده و آن را تا حدی بشناسد.
فرهنگ مور ِد
با
ِ
ِ
البته ،میزان تفاوت شــناخت پژوهشــگر و فرهنگ موردپژوهش
میتوانــد در درجههای مختلفی باشــد و درنتیجه درک و دریافت
«بومی
و تحلیلهــا متفاوت خواهد بود .این تفــاوت در نگاه فر ِد
ِ
فرهنــگ موردمطالعــه» و «بیگانه با فرهنــگ موردمطالعه» ،یا
ِ
«خود» و «دیگری» ،موضوعی است که بخشی از ادبیات رشتهی
قومموسیقیشناســی را تشکیل داده است«.امیک» و «اتیک» دو
اصطالحی هستند که برای این دو نگاه مختلف استفاده میشوند.
مفاهیــم «امیک» و «اتیک» در انسانشناســی را اولین بار
ماروین هریس ( )Harris 1976مطرح کرده است .او در بخش
ذهن در مقابل رفتار توضیح میدهد که برخی پدیدهها رفتار انسان
را شامل میشوند ،مثل حرکات بدن و تأثیرات محیطی؛ اما در طرف
دیگر افکار و احساسات انسان هستند که در ذهن تجربه میشوند
( .)ibid.: 329همچنیــن بیان میکند که برای توصیف تجارب
ذهنی انسان باید سازوکارهایی را انتخاب کرد که قادر به نفوذ درون
ِ
ذهن انسان باشند ،اما برای توصیف حرکات بدن و تأثیرات خارجی
که توســط این حرکات رخ میدهد نیاز به نفوذ به ذهن فرد نیست
( .)ibid.: 329-330بــا این تعریف هریس توضیح میدهد که
آن سازوکارهایی که به داخل ذهن نفوذ میکنند امیک «»emic
رفتاری انســان را مشــخص میکنند اتیک
و آنهایی که الگوهای
ِ
« »eticهســتند .درواقع ،نگا ِه امیک به حضور یک بستر تعاملی
فهم قوانینی
که در آن فرد قومنگار با دنبال کردن بحث موفق به ِ
گرفتن ساختارهای موضوع موردبحث
چگونگی شــکل
که بیانگر
ِ
ِ

بهرنگ نیکآیین

ذهن فر ِد دادهرســان است میشود؛ اما در نگاه اتیک «»etic
در ِ
فهم انسانشناس
تعامل بین فرد انسانشناس و دادهرسان منجر به ِ
از قوانین ساختارهای خارج از ذهن انسان میشود (.)331 :.ibid
درواقع ،پژوهشگر ،که به دنبال شناخت و طبقهبندی است ،با نگاه
امیک میتواند از طریق معیارهایی که در فرهنگ موردنظر بامعنی
هستند دست به طبقهبندی بزند .گرارد کوبیک ()Kubik 1996
هم این نکته را مستقیم ًا بیان کرده است :کسی که یک فرهنگ را
از نگاه امیک مطالعه میکند به دنبال کشــف واحدهای معنادار در
آن فرهنگ خاص است ،اما پژوهشگر با نگاه اتیک به دنبال کشف
تحلیلی ذهنش است ،که قادر به
واحدهایی با ارجاع به چهارچوب
ِ
اعمال در هر فرهنگی است (.)ibid.: 5
در نوشتههای قومموسیقیشناسها بعض ًا التقاط این دو مفهوم
با مفاهیم دیگر دیده میشــود .بهعنوانمثال ،تقلیل این دو مفهوم
به اصطالحــات «درونی» و «بیرونی» ،که نتل ()Nettl 2005
از آن استفاده کرده است .این در حالی است که کوبیک (Kubik
 )1996آنها را متفاوت از هم میداند و توضیح میدهد که مفاهیم
« »emicو « »eticبــا « »insiderو « »outsiderمتفاوت
است ،چراکه وقتی از دوگانهی دوم صحبت میشود تمرکز بر روی
شخص اســت؛ اما در دوگانهی اول موضو ِع مهم نگاه ازنقطهنظر
خاصی اســت ( .)7 :1996 Kubikوی حتــی زبان ،محل تولد
و ویژگیهــای ظاهری را کام ً
ال از مفاهیــم «امیک» و «اتیک»
جدا میکند ( .).ibidهریس ( )Harris 1976نیز اشاره میکند
تعاریفی که نگاه « »eticرا با «بهطور مســتقیم قابلمشــاهده»
یکسان میدانند کام ً
ال نادرست هستند ،چراکه هیچچیزی مستقیم ًا
قابلمشــاهده نیست .سپس در ادامه این دو مفهوم را از دو مفهو ِم
« »behavioralیا رفتاری و « »mentalیا ذهنی جدا میکند
و میگوید که تفاوتهای رفتاری اگر با معیارهای تفاوت و شباهت،
که در ذهن مشــاهدهگر وجود دارد ،طبقهبندی شود و ارتباط آنها
مشخص شــود یک نگا ِه « »eticاســت و اگر توسط دادهرسان
انجام شود « »emicاست (.)ibid.: 340-341
پیک یکی از ویژگیهای «امیک» و «اتیک» را اینگونه
ِکنِت ِ
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معرفی میکند:

فرهنگی
واحدهای اتیک :اعتبار میان
واحدهــای امیــک :مخصــوص یک فرهنگ مشــخص و
قابلاستفاده در یک فرهنگ (به نقل از .)Harris 1976
تفکیــک این دو مفهــوم ،نگاه
گــرارد کوبیک در راســتای
ِ
«اتیک» را مطالعه از طریق چهارچوبی که توســط پژوهشــگر و
تطبیقی میانفرهنگی ایجاد شــده است توضیح
بهمنظور مطالعات
ِ
میدهــد ( .)Kubik 1996: 6البته او در کنــار این مفهوم از
نگاه « »idioculturalصحبت میکند و آن را نگاهی میداند
که توســط پژوهشگران بیگانه اتخاذ میشود که معیارها و مفاهیم
فرهنگ دیگری اعمال میکند (.).ibid
فرهنگ خودش را در هر
ِ
نهایت ًا باید توجه کرد که «انسان بر آن است که خود را بشناسد

بنابراین در پی یافتن «شــباهتها» و «تفاوتهای خود» با سایر
همنوعان بوده اســت» (فکوهی  .)22 :1390پس ،در این مسیر،
مقایسه و نگاه تطبیقی نقشی اساسی داشته است (همان)؛ بنابراین
تمایز بین نگاههای «امیک» و «اتیک» با افزایش میل به آگاهی
از «دیگری» است .ضمن ًا باید توجه کرد که اطالعات و آگاهیهای
نهایی پژوهشگر
دادهرســانان و آنچه در ذهن آنها هســت هدف
ِ
نیســت ،بلکه این اطالعات بهمثابهی اطالعات خامی هستند که
باید از فیلتر نگاه دانشــورانهی پژوهشگری که با واحدهای معنادار
فرهنگی آشــنا شــده اســت عبور کند و نهایت ًا نمایانگ ِر نگاه یک
فهمیدن
پژوهشــگر برمبنای دادههای «امیک» باشــد .درواقع با
ِ
معیارهای معنادار فرهنگی ،پژوهشــگر باید بــه فراتر از دادههای
دادهرسانان برود.
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نغمههای سوگ اقوام
مختلف ايران زمين

غم و عزاداری محرم صفر و انســان را به پاالیشــی
درونی می رساند

در ادامه برنامه ،حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی) در
مراسم سوگینه های کهن اقوام ایرانی گفت :امروز آمده ایم در یک
مجلس سوگ که به مناسبت رحلت نبی مکرم اسالم(ص) ،شهادت
کریم اهل بیت امام حســن مجتبی(ع) و شهادت صاحب اصلی این
مملکت امام رضا(ع) شرکت کنیم .سوگی که با محرم آغاز می شود
غمی عجیب اســت ،غمی که در بطن خودش یک پاالیش درونی
دارد .همانطور که در ماه مبارک رمضان مسلمانان یک ماه را عبادت
می کنند و یک پاالیش درونی انجام می دهند ،در ماه محرم و صفر
هم به همین صورت اســت .این غم عظیم تاریخی که در نهاد همه
ما عجین است ،با مراسم عزای اباعبداهلل الحسین(ع) آغاز می شود و
در روزهای پایانی صفر با این مراسم به اوج می رسد و یک پاالیشی
را به همراه دارد .امیدوارم از این ایام بهره کافی برده باشیم.

برنامــه «ســوگینههای کهن اقــوام ایرانی» بــا اجرای
ســوگوارههای نواحی مختلف ایران و بــا حضور جمعی از
هنرمندان و عالقمندان به موسیقی نواحی  18آذرماه در آستانه
ایام عزاداری آخر ماه صفر به همت خانه موسیقی و همکاری
خانه هنرمندان در سالن «استادجلیل شهناز» برگزار شد.

در ابتــدای این مراســم مجید رجبــی معمار(مدیرعامل خانه
هنرمندان) با تســلیت ایام سوگواری حضرت رسول اکرم(ص) ،امام
حســن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) گفت :خداوند حکیم بر اســاس
حکمت و بر اســاس تدوین خودش که برای اشرف مخلوقات دارد،
دو حجت برای انسان قرار داده است .یک حجت باطنی که عبارت
از عقل است که ما به همه چیز حتی تفکر درباره صفات و مخلوقات
الهی با تفکر می توانیم به آن پی ببریم .حجت دوم پیامبران هستد و
ختم پیامبران حضرت محم د مصطفی(ص) هستند .در قرآن هم به
عنوان خاتم النبیین از ایشان ذکر شده است.

ســمت و ســوی ســوگواری خوب نیســت و باید
آسیب شناسی شود

مدیرعامل خانه موسیقی گفت :در اینجا باید نکته ای را بگویم
که بارها هم تکرار شــده است .سوگواری برای اهل بیت یک سابقه
تاریخی طوالنی دارد .از زمانی که تاریخ اســام آغاز می شود و به
این ســرزمین می رسد ،این مردم محب اهل بیت بوده اند .و در غم
و شــادی اهل بیت همراه بودند و از طرق مختلف این غم و شادی
را نمایان کردند .هر کس به زبان و طریقی؛ و اقوام مختلف ایران با
همه آداب و سنن و همچنین موسیقی که رکن رکین فرهنگ اقوام
ما است ،این همراهی را داشته اند .ما باید این سنت ها را حفظ کنیم.
نوربخش گفت :بزرگان کشــور هم به این مساله اشاره کردند که
سمت و سوی سوگواری اهل بیت خوب نیست .سوگواری آسیب دیده
اســت و بزرگان به این مساله اذعان داشته اند که سوگواری باید آسیب
شناسی بشود .آنچه امروز مشاهده می شود و گاهی رسانه ها هم آن را
ترویج می کنند ،با شعور فرهنگی ما تناسبی ندارد .سوگواری ما همین
چیزی است که امشب خواهیم دید ،ببینی چقدر ریشه دار و عمیق است.
وی در پایان افزود :مداحی ما مشــخص است که چگونه بوده
است و بر پایه موسیقی اصیل ما استوار بوده است .یکی از بسترهای
مهم حفظ و انتقال موســیقی به طور یقین منبر و مداحی بود و اینها

هنرمندان برای ســوگ پیامبر و اولیای اسالم سنگ تمام
گذاشتند

وی افــزود :در این مجلــس ارائه برخی از آئیــن ها و آنچه
هنرمندان در گوشــه کنار این کشــور پهناور در عرصه موسیقی و
اجراهایی که به صورت ســوگینه ارائــه کردند ،گرد آمده ایم .این
فرهنگ و هنر وقتی با اســام ارتباط پیدا می کند ،برای ســوگ
پیامبر و اولیا اسالم ،هنرمندان ایران سنگ تمام گذاشتند.
رجبی معمار در پایان گفت :بســیار خوشــبخت هستیم که
امروز به همت خانه موســیقی گرد هم آمده این که گونه هایی
از این هنرمندی ها را شــاهد باشــیم .خانه هنرمندان بســیار
مفتخر اســت که این فرصت هــا را برای هنرمنــدان در ایام
مختلف فراهم کند.
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یک هم افزایی خوبی داشتند و امیدوارم همه مردم به آن توجه کنند.
پس از این سخنان قطعه چپی و واویال(ایل بختیاری) توسط
سبزعلی خجســته(کرنا) و رحمان خجسته(دهل) اجرا شد .سپس
موری خوانی(مازندران) توســط رضا دیوساالر(لـــله وا) و زیبب و
رقیه ربیع زاده(موری خوانان) به اجرا در آمد.
در ادامه برنامه ،محمدرضا درویشی(پژوهشــگر موسیقی نواحی
ایران) روی صحنه حاضر شد و پس از پخش دو نمونه سوگ از مناطق
مختلف ایران ســخنان خود را آغاز کرد .درویشی گفت :در اینجا نمی
خواهم سوگ ها و مویه ها را تجزیه و تحلیل کنم و نمی خواهم مثل
قبل صحبت هایم جنبه اعتراضی به نهادهای مختلف داشته باشد که
چرا از موسیقی اصیل حمایت نمی کنند .امروز درباره چیزی صحبت
می کنیم که کمتر به آن توجه می شود یا اصال توجه نمی شود.

است .اصل ماجرا این مادر یا فرزند نیست بلکه این یک تفسیر است.
درویشــی گفت :بیایید به اول مثنــوی برگردیم که می گوید
بشنو از نی چون حکایت می کند ،چرا نمی گوید بشنو از من؟ سوم
شخص در تمام ادیان و مذاهب فلسفی و عرفانی به قول مالصدرا
ناچارا وجود دارد .در آیین اسالم جبرئیل ،در مسیحیت روح القدس
و در آیین باستانی سیمرغ است.

آئین ها برگردان عملی یک محتوای اساطیری هستند

ناله ها و مویه ها ،شوق و درد اشتیاق هستند

این پژوهشگر موسیقی نواحی گفت :چرا موالنا می گوید بشنو
از نی؟ ما در موســیقی بحثی به نام سمبلیســم سازها داریم و در
این بحث ســاز ها نشانه چیز های زیادی هستند .نی از یک طرف
شــکل مار دارد و مار در بحث نماد شناسی خیلی مفصل است .نی
از طرفی به شــکل خط است و در بحث ســمبل شناسی خط ها
معانی بسیار دارند .به همین دلیل موالنا از نی استفاده کرده است.
وی افزود :موالنا در این شعر از کدام جدایی حرف می زند؟ همین
که نمونه هایی از آن را شــنیده اید .جدایی از نیستان .نی را از نیستان
هستی بریده اند و نفیر آن را امشب روی این صحنه دیدم .اگر ناله و
مویه ای وجود دارد اینها شوق و درد اشتیاق است .منتها اجرا کننده این
اشتیاق را گم کرده است و تبدیل به یک عادت شده است.
درویشــی در پایان گفت :من در اینجا نقش یک پســتچی را
دارم ،پســتچی امانت دار اســت و در مقابل بسته ای که به او می
دهند موضعــی نمی گیرد .حرف های من بــدون موضوع گیری
است .من در اینجا یک برداشت ذوقی را عرض می کنم.
پس از این سخنان مصیبت نامه آذری و منصوری (آذربایجان) توسط
عاشیق احد ملکی علیشا(خواننده و نوازنده قوپوز) و پاوه موری(کرمانشاه)
توسط سید فواد حسینی(خواننده و نوازنده تنبور) به اجرا در آمد.
در ادامه پیمان بزرگ نیا(پژوهشــگر موســیقی نواحی)پشت
تریبــون قرار گرفت و توضیحاتی درباره غمونه ،گو گریو ،سِ ــرو و
شاهنامه خوانی بختیاری و بویر احمد ارائه کرد .سپس این موسیقی
توسط موسی موسوی ،فرخ لقا موسوی و سروناز موسوی اجرا شد.
همچنین دکتر حمیدرضا اردالن(پژوهشگر موسیقی نواحی و معاون
هنری خانه هنرمندان) در سخنانی کوتاه به ریشه کلمه گوگریو اشاره کرد.
پایانبخش برنامه ســوگینه های اقوام کهن ایران زمین ،اجرای
ســنج و دمان ،یزله عزا ،شروه خوانی و چاوش خوانی بوشهر بود که
توسط نعمت عسگری فرد ،رضا رودانی ،سیدمحمود حسینی ،ابراهیم
عسگری فرد ،علیرضا سید زاده ،شهیاد عالیی ،نیما منصوری ،الهام
آل ناصری ،مردیم ادیب و ماشاهلل عباسیان اجرا شد.

پژوهشــگر موســیقی نواحی گفت :این مویه ها تعلق به هر
قومــی دارد و هم اینکه به هیچ قومی تعلق نــدارد .این مویه ها
ســمبل و نماد است .ســمبل از موضوعاتی است که هم ما و هم
اجرا کنندگان آن موضوعات را فراموش کرده اند و معنای اسطوره
ای خودش را از دست داده است .یک روزی آئین بود و امروز این
آئین ها برگزار می شود بدون اینکه کسی بداند چرا .آئین برگردان
عملی یک محتوای اســاطیری است .تمام آئین های سراسر ایران
برگردان یک محتوای اساطیری هستند که آن محتوی حتی برای
برگزار کنندگانش گم شــده است .هدف برگزار کنندگان این آئین
ها رسیدن به نوعی خلسه است .خلسه چیزی میان بودن و نبودن
است .خلسه می تواند با حواس زمینی یا روحانی انجام شود.
وی افزود :تا آن حدی که بشر با حواس اش توانسته برداشت کند،
رســیدن به نوعی خلسه در ناکجا آباد است که در اصل خلسه روحانی
است .آئین ها در هر قومی خلسه بودند و هدفشان رسیدن به نوعی خلسه
است .در جستجوی چیز گمشده و ظاهری برای از دست رفتن یک چیز
از مورد عالقه .زمانی ادراک احساسی می شود که مفهو ِم آن بنیا ِد اصلی،
از بین رفته اســت .آن بنیاد اصلی در یک مادر یا فرزند تجلی پیدا کرده
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اخبـار
در ادامه گالینا خداکیوســا با کمک تصاویر نحوه تشکیل صدا
و درآوردن صدای درســت در آواز کالسیک را به حاضران آموزش
داد و نمونه هایی را هم اجرا کرد.
سپس هر یک از شرکت کنندگان حاضر در این کارگاه قطعه
ای را که از قبل آماده کرده بودند به اجرا در آوردند که اشــکاالت
آنها توسط مدرسان اوکراینی یاد آوری و تصحیح شد.
در این کارگاه دو روزه همچنین مواردی از جمله صداســازی،
وکالیســت ،تکنیک آواز و اجرای قطعات صحنه ای مورد بررسی
قرار گرفت.
رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان شد
مجید رجبی معمار با رای گیری اعضای اشــورای عالی خانه
هنرمندان به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.
دکتر محمد ســریر رئیس شــورایعالی خانه هنرمندان ایران
به بررســی گزینه های پیشنهادی برای ســمت مدیرعاملی خانه
هنرمندان ایران اشــاره کــرد و افزود :با توجه بــه اینکه نماینده
شــهردار تهران هم در شورایعالی عضو هستند ،پیشنهادی در کنار
سایر پیشــنهاد های دیگر مطرح شد .ما در این دوره نزدیک به 7
پیشنهاد داشــتیم و قرار شد که شــورایی منتخب شورایعالی و از
اعضای این شورا بررسی اولیه ای روی شرح احوال و تجربیات این
افراد انجام دهند و در نهایت نظراتشان را به شورایعالی ارائه دهند.
محمد سریر با اشاره به انتخاب مجید رجبی معمار به عنوان
مدیرعاملی خانه هنرمندان ایران با رای گیری اعضا شورای عالی
گفت :در نشســت  17آبان پس از اعالم برنامه های آقای رجبی
معمار و صحبت های ایشــان ،در نهایت رای گیری به عمل آمد
که به اتفاق آرا از سوی افراد حاضر در جلسه به عنوان مدیرعامل
خانه هنرمندان ایران انتخاب شدند.
ضمن ًا در این جلسه از خدمات ارزشمند دکتر مجید سرسنگی
طی  4ســال فعالیت ایشــان در خانه هنرمندان ایران قدردانی و
سپاسگزاری شد.
الزم به ذکر اســت ،پس از استعفای مجید سر سنگی ،حدود
یک ماه دکتر محمد سریر سرپرست خانه هنرمندان ایران بود.

لغو جشن شانزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
جشن شانزدهمین سالگرد تاسیس
خانه موســیقی ایــران در قالب دومین
فســتیوال موســیقی تهران با اجرای
گروههایــی از ســبکهای مختلــف
موسیقی و مراســم اختتامیه با معرفی
برگزیدگان دوســاالنه آلبوم برتر و همچنین تجلیل از پیشکسوتان
موســیقی قرار بود از  12تا  16مهرماه در ســالن همایشهای برج
میالد برگزار گردد.
در پی فاجعه دلخراش منا و کشــته شدن بیش از چهارصد تن
از هموطنانمان در مناسک حج ،و همزمانی تشییع پیکر این عزیزان
با جشن خانه موســیقی،برگزاری این مراسم لغو و به زمان دیگری
موکول شد .خانه موسیقی در پی این تصمیم اطالعیهای منتشر کرد.
برگزاری مستر کالس آواز کالسیک
با حضور هنرمندان اوکراینی
مســتر کالس آواز کالسیک با تدریس دو هنرمند اهل کشور
اوکراین و با حضور خوانندگان جوان در روز های  21و  22مهرماه
در به همت خانه موســیقی و همکاری کنسرواتوار موسیقی تهران
در ساختمان شماره  1برگزار شد.

پیش از شــروع این کارگاه آموزشی نســرین ناصحی(رئیس
هیئت مدیره کانون خوانندگان کالســیک) از برگزاری این کالس
ابراز خوشــحالی کرد و گفت :در کانون خوانندگان کالسیک قصد
داریم در هر فصل مستر کالس هایی برای ارتقا سطح خوانندگان
و همچنیــن آگاهی آنهــا از جدید ترین متد های آموزشــی آواز
کالسیک برگزار کنیم.
وی افزود :خوشــبختانه عالوه بر برگزاری مستر کالس های
آواز جلساتی را با عنوان آشــنایی با اپرا با حضور استادان برجسته
برگزار کرده ایم که با استقبال اعضای کانون مواجه شده و در آینده
نیز این برنامه ها اجرا خواهد شد.
پس از این ســخنان و در ابتدای ایــن کالس ها یک قطعه
توســط میتریایو وایدیم و گالینا خداکیوسا (مدرسان اوکراینی) به
اجرا در آمد و توسط مترجم نکات این اجرا یاد آوری شد.

با همخوانی ترانههای جاودان به سوي بهشت سكينه

پیکر معینی کرمانشاهی روی دست
هنردوستان بدرقه شد
مراسم تشــییع پیکر زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی صبح
روز جمعــه  29آبان از مقابل بیمارســتان جم و با حضور جمعی از
هنرمنــدان ،عالقمندان ،برخی از اعضای شــورای عالی و هیئت
مدیره خانه موسیقی و خانواده آن مرحوم برگزار شد.
حاضران از ساعتی پیش از آغاز مراسم تشییع مقابل بیمارستان
جم که زندهیاد معینی کرمانشاهی در آن فوت کرده بود حضور یافتند
و در حالی که عکس هایی از این ترانه سرای شهیر کشور را در دست
30
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مجلس عزاداری امام حسین (ع)
در بنیاد رودکی برگزار شد
ســرویس تئاتر هنرآنالین :مجلس عزاداری امام حسین(ع) و
یاران با وفای آن حضرت در مســجد بنیــاد رودکی با حضور علی
مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و
مدیران کل و کارمندان معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی و جمعی از هنرمندانی همچون محمد ســریر ،حمیدرضا
نوربخش ،هوشنگ کامکار ،ایرج راد ،عبدالحسین مختاباد،اسماعیل
خلج ،حسن ریاحی ،محمود عزیزی ،داود فتحعلی بیگی ،طاهر شیخ
الحکمایی سعید اسدی ،جواد انصافی برگزار شد.
علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در این
مراسم ،ضمن عرض تسلیت به جامعه شیعیان جهان و حاضران در این
مراسم گفت :واقعه کربال ،از منظر هنری ،واقعهای قابل توجه است که
هیچ فردی نمیتواند به راحتی از کنار آن عبور کند .در روزی که تمامی
مسلمانان جهان برای انجام حج به سمت مکه حرکت میکردند ،امام
حســین (ع) به عنوان رهبر مسلمین و یکی از مهمترین و بزرگترین
مقامهای سیاسی و دینی مسیر خود را تغییر داد .این حرکت معکوس
نقطهای است که هنر را شکل داد و برای همیشه ماندگار شد.

داشتند چندین ترانه از سروده های وی را همخوانی کردند.
حدود ساعت  10صبح پیکر زنده یاد معینی کرمانشاهی روی
دست حاضران در خیابان فجر تشییع و به آمبوالنس منتقل شد و
سپس برای خاکسپاری به آرامستان بهشت سکینه برده شد.
در آرامســتان بهشــت ســكينه و با حضور عالقه مندان و
دوســتداران شعر و موسيقي،پيكر اســتاد در قطعه  ٣٤به خاك
ســپرده شــد؛در اين مراســم كه با اجراي اميني بود از سوي
خانه موسيقي و توســط روابط عمومي پيام تسليت اعالم شد و
سپس كورس سرهنگ زاده مختصرا در باره معيني كرمانشاهي
صحبت كرد.
همچنين در ادامه اين مراســم فريدون پور،افروز و دارابي به
اجراي آواز پرداختند و در پايان ســاالر معيني (نوه استاد)از حضور
مردم در مراسم و برخي شخصيت هاكه در سالهاست اخير در كنار
معيني كرمانشاهي بودند سپاسگزاري كرد.
رحیم معینی کرمانشــاهی ،شــاعر و ترانه سرای پیشکسوت
ایرانی عصر روز ســه شنبه  26آبانماه در حال انتقال به بیمارستان
جم و در اورژانس این بیمارستان بدرود حیات گفت.

در ادامــه ایــرج راد (مدیــر عامــل خانــه تئاتــر) ،محمود
عزیزی(هنرمند پیشکســوت تاتر) ،عبدالحسین مختاباد(خواننده و
عضو شورای اســامی شهر تهران) در خصوص حماسه عاشورا و
آثار هنری با مضامین عاشورایی سحنرانی کردند.
در پایان این مراســم ،عبدالحسین مختاباد بخشی از قطعات
با مضمون عاشــورایی خود را خواند و مراســم تعزیهای نیز توسط
هنرمندان به نام تعزیه اجرا شد.

پنجشنبه  28آبان صورت گرفت

حضور اعضای خانه موسیقی در کتابفروشی ها
در پــی فراخوان برای حضور چهره های شــاخص و فعاالن
حوزه فرهنگ و هنر در کتابخانه ها و کتابفروشیها ،اعضای هیئت
مدیره خانه موســیقی نیز با حضور در ایــن مراکز از همه اعضا و
فعاالن حوزه موســیقی برای شــرکت در این حرکت فرهنگی و
حضور در محل های عرضه کتاب دعوت کردند.
داریوش پیرنیاکان دبیر و ســخنگوی خانه موسیقی با تقدیر
از بانیان تور کتابگردی بویژه احمد مســجد جامعی و اهالی همراه
وی گفــت :نیاز مبرم جامعه امــروز افزایش آگاهی و رویکرد همه
اقشار به کتاب و کتابخوانی است و اساسا برای هنرمندان و فعاالن
این حوزه که دســت اندرکار تولید فکر هستند کتابخوانی یک نیاز
و ضرورت است.
پنجشنبه  28آبان ماه اعضای هیئت مدیره اصلی و همچنین
برخی از اعضــای هیئت مدیره کانون های تخصصی این نهاد در
مراکز فروش کتاب در مقابل دانشــگاه و چند کتابفروشی دیگر در
تجریش و خیابان کریمخان حضور داشتند.
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آلبوم «شکوه های بی کالم» رونمایی شد
مراسم رونمایی آلبوم «شکوه های بی کالم» و معرفی کتاب «آنالیز
موسیقی آتنال» به آهنگسازی و تالیف امین هنرمند  7آبان ماه با حضور
جمعی از هنرمندان و عالقمندان در ساختمان فاطمی برگزار شد.
امین هنرمند ،آهنگسازدر ابتدای مراسم رونمایی آلبوم «شکوههای
بی کالم» گفت :این آلبوم توســط موسسة ماهور منتشر شده شامل
دو اثر الکترواکوســتیکی از نوع کانکریت و چهار اثر اکوستیکی است.
منظور از موسیقی الکترواکوستیکی نوعی از موسیقی هنری است که
جریان الکتریســته به نوعی در ساخت و تولید آن نقش ایفا می کند.
موسیقی کانکریت نیز که نوعی از موسیقی الکترواکوستیکی است ،از
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منابع طبیعی برای تولید ایدهها استفاده می کند.
وی افزود :به این ترتیب که آهنگساز اصوات ساز ،انسان ،اشیاء یا
محیط را ضبط و پردازش می کند که مواد اصلی اثرش را شکل دهد.
اَعمال اصلی در پردازش شــامل تغییر کوک ،تغییر طول و زمان و از
ته به سر کردن ایده های ضبط شده است که بسیار شبیه به انتقال،
کاهش و افزایش ریتمیک و حالت قهقرایی در آهنگسازی سنتی است.
هنرمند گفت :در قطعه «شــکوه های بــی کالم» نیز از دو
موتیو اصلی براســاس آواهای انسانی و صدای هورن استفاده شده
اســت که در طول قطعه به وسیلة تکنیک های نامبرده ،پردازش
شده اند .سایر اصوات نیز با تغییر صدای ضبط شدة ویولن و فلوت
ایجاد شده اند .الزم به ذکر است که این قطعات از آنجایی که قرار
نیست دوباره اجرا شوند و نوازنده ای هم همراه با صداهای از پیش
ضبط شده نمی نوازد ،فاقد پارتیتور هستند .در ادامه این توضیحات
هنرمند هر یک از قطعه های آلبوم را پخش کرد.
امیــن هنرمند همچنیــن درباره کتابش با عنــوان « مقدمه
ای بر آنالیز موســیقی آتنال» گفت :این کتاب توســط دانشگاه
تهران منتشــر شده و شامل رویکردی در آنالیز است که از تئوری
مجموعه ها و اعداد اســتفاده می کند .این روش که در دهة 1970
میالدی در آمریکا به صورت مدون و مکتوب معرفی شــد ،ابزاری

مفید برای تحلیل موسیقی آتنال است و در دانشگاه های آمریکای
شــمالی آموزش داده می شود .کتاب چهار فصل دارد که سه فصل
اول آن مربــوط به مبانی تحلیل موســیقی آتنال آزاد و فصل آخر
مربوط به آنالیز موسیقی دوازده نتی است.
پس از این ســخنان نادر مشایخی ،آهنگســاز و رهبر ارکستر
گفت :من در آلبوم «شکوه های بی کالم» دو مطلب مهم می بینم.
یکی اینکه موقع آهنگسازی سعی می کند از مطالبی که وجود دارد
استفاده نکند و به جایی برویم که موسیقی در آنجا وجود ندارد و آن را
بسازد .در موسیقی الکترو آکوستیک یکسری مدل ها و متریال هایی
وجود دارد که آنها را جمع می کند .در اینجا سعی می شود پرسپکتیو
های مختلف آن متریال کشــف شــود .در اینجا آهنگساز به نقاش
موسیقی تبدیل می شود و رنگ های مختلف را کنار هم می گذارد.
وی افــزود :معموال در موســیقی الکترونیک از ســاز های
موسیقی استفاده نمی شود .چون دامنه موسیقی الکترونیک خیلی
باز تر از ســاز های موسیقی است .اما باید ببینیم چه چیزی باعث
می شود که آهنگســاز در این آلبوم از ساز های موسیقی استفاده
کند .معموال در موســیقی مدرن از صدای خیابان استفاده می شد
ولی در اینجا از صدای انتزاعی استفاده شده است.
مشایخی گفت :ارزش موسیقی در قرن بیستم بخاطر ضبط صدا
به شدت پایین آمد .هر کسی را می بینیم که در خیابان موسیقی گوش
می دهد .در قرن نوزدهم وقتی در خانه موسیقی میزدند مردم جمع می
شدند اما االن اینطور نیست چون همه جا موسیقی شنیده می شود .این
موسیقی ضبط شده  ،مثال سمفونی پنجم بهتوون نیست .این موسیقی
است که ضبط شده و خیلی با سمفونی ای که زنده شنیده شود فرق
می کند .ضبط به موسیقی ضرر می زند .کاری که آقای هنرمند در این
اثر کرده این است که می گوید که این تکنیک ضبط صدا وجود دارد
ولی بیاییم همین را به عنوان متریال استفاده کنیم.

موسیقی ایرانی و هویت
میراث فرهنگی غیرمادی (معنوی) و مهمترین عنصر تشکیل دهنده آن یعنی موسیقی ،منعکس
کننده ویژگیهای اصلی هر قوم و ملت بوده و مبنایی است مطمئن برای ابراز هویت ملی که در شرایط
کنونی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده و ضرورت پرداختن علمی و جدی به آن احساس می شود.
تاکنون اکثر پژوهشگران و نویسندگان موسیقی بیشتر بر هویت موسیقی ایرانی ،ماهیت
و ویژگی های آن از جمله تکنوازی ،بداهه پردازی ،ریشــه دار بودن ،پیوند شــعر و موسیقی
و حضور در دوره های مختلف تاریخی و هنری به ویژه در جوامع شــهری تاکید کرده و بر
نقش و کارکرد موسیقی ایرانی در زندگی مردم به ویژه در «هویت سازی» توجهی نکرده اند.
از این رو کتاب «موســیقی ایرانی و هویت» مبتنی بر دیدگاه های رایج در علم مردم
شناسی بوده که بین پژوهشگران این حوزه نیز شناخته شده است .این دیدگاه ها را می توان
شــامل نظریه های «کارکرد گرایی»« ،ســاخت گرایی» و ترکیبی از آنها به نام «ســاختی
کارکردی» دانست .این مکاتب و نظریه ها در واقع امکان شناخت آسان تر ،دقیق ترو جامع تر
از زندگی اجتماعی و فرهنگی انسان را فراهم می سازند.
کتاب موسیقی ایرانی و هویت تالیف بهروز وجدانی است که از سوی پژوهشگاه فرهنگ
هنر و ارتباطات وزارت ارشاد منتشر شده است.
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