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لیال موسی زاده

هفتــه گذشــته شــاهد اجماع 
عمومــی موزیســین ها در اقدامی 
صنفی و در اعتراض بــه قانون اخذ 
10 درصــد از درآمد بلیت فروشــی 
کنسرت ها در کالن شــهرها بودیم 
که البتــه در ضمن آن بــه تغییرات 
مدیریــت دفتــر موســیقی نیــز 

پرداخته شده بود.
این حرکت اعتراضی که با ارسال 
شــکوائیه جمعی آن ها به رسانه ها 

همراه شــده، بیش از دوهزار  امضای 
معتبــر در ذیل نامه بر خــود دارد تا 
پیرو گشودن شکوه و اعتراض اهالی 
موسیقی، خواســته هایی به منظور 
کاستن از فشار و قابل فعالیت ساختن 
فضای کاری موزیســین ها را مطرح 
کند. خواسته هایی که موزیسین ها 
در این اقدام صنفــی مطرح کرده اند 
آن قدر مهم بوده کــه آن ها را وادار به 
خطاب قــرار دادن وزیــران دولت و 
وکیالن مجلس کرده تا از اشــخاص 
دقیقــاً مرتبط با موضوع شــکوائیه 

اســتمداد کــرده باشــند. ازاین رو 
شــعری از عارف قزوینی مطلع این 
نامه اســت و افراد صاحب نامی چون 
حسین علیزاده، رافائل میناسکانیان، 
علی اکبر شکارچی، ساسان فاطمی، 
فردین خلعتبری، حمید متبســم، 
ابراهیــم لطفی، مهدی آذرســینا، 
فریدون شهبازیان، مسعود شعاری، 
کیوان ساکت و آروین صداقت کیش 
در ایــن حرکــت صنفی-اعتراضی 

حضور دارند.
 به طورکلــی می تــوان در چند 

دســته این خواســته های صنفی 
را طبقه بنــدی کرد کــه جان کالم 
موضوع شکوائیه را تشکیل می دهد 
و به عنــوان راه های پیشــگیری از 
گسســت کامل ارتباط هنرمندان با 
دولت اســت که به زودی نیز موسوم 
انتخابات فرامی رسد و می بایست هر 

عاقلی بدان توجه نماید:
1. لغو طــرح اخــذ 10 درصد از 
درآمد بلیت فروشــی کنسرت ها با 
کمک نمایندگان مجلــس که اتفاقاً 
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 

از ابتدا بــا آن مخالف بــوده و آن را 
کارشناسی نشده می دانند.

2. دعوت وزیر ارشاد به اندیشیدن 
درباره عواقب عملکــرد نامهربانانه 
خویش با موزیســین ها و بازگشت 
به راه ســربلندی وزارتخانه در عدم 
ســتیزه با هنرمندان به واسطه عزل 
پیشــنهاددهندگان طرح اخذ 10 

درصد.
3. عذرخواهــی وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از موزیسین ها و جامعه 
هنری بابت این طرح دســت اندازانه 
بر جیب موزیسین ها که خالف نظر 
رئیس جمهــور محترم در تســهیل 

فعالیت هنرمندان است.
4. پایان بخشیدن به دخالت های 
امنیتی در حوزه موسیقی در طی این 
چهل سال که اتفاقاً از مواردی بود که 
دولت در بدو انتخابــات بر آن تأکید 

زیادی داشت.
5. خاتمه دادن به تحمیل فشــار 
بر کارگزاران مــورد وثوق جامعه ی 
هنری که گوشه اشاره ای نیز به عزل 
و جایگزینی شــبانه و نابهنگام مدیر 

اسبق دفتر موسیقی دارد.
حاال با این نامه و خواســته ها که 
رســماً و صراحتاً اعالم شده است و 
همچنین شماری از موزیسین های 
صاحب نام آن را امضــا کرده اند الزم 
است که وزارت ارشــاد درایت خود 
را در نحوه تعامــل و عملکرد متقابل 
با موزیســین ها به اثبات برســاند و 
نگرانی های آن ها را مرتفع نماید. در 
حقیقت اکنون زمان عمل برای وزارت 
ارشاد است تا یک باره شاهد افزایش 

آن ها در حمایــت از دولــت و وزیر 
ارشاد باشد و یا در خالف این موضوع 
بکوشد و بر مخالفت ها بدمد تا ریزش 
حماست هنرمندان از دولت بیشتر 
و بیشــتر گــردد. در حقیقت اکنون 
گــوی و میدان در اختیــار وزاتخانه 
فرهنگ و ارشــاد اســت تا با حسن 
نیتی کــه از خود نشــان خواهد داد 
مسئله را به نفع هر دو طرف ) دولت و 
موزیسین ها( حل نماید و از ساختن 
چهره هنرمند ستیز برای دولت تدبیر 
و امید بپرهیزد. ضمن آنکه نمایندگان 
مجلس نیز می بایســت با استناد به 
این حرکت عظیم صنفی- اعتراضی 
در ســال ســخت وضعیت معیشت 
در کنــار هنرمندان باشــند و با قید 
فوریت خط بطالن بــر قوانین هنر و 

هنرمند ستیزانه بکشند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سهراب کاشف و ارکستر ملی

ارکســتر ملی ایران در تازه ترین برنامه  خود در 
حالی 31 خرداد و 14 تیر با رهبری سهراب کاشف 
و خوانندگی حسام الدین سراج در تاالر وحدت روی 
صحنه می رود که فریدون شــهبازیان از مدیریت 
هنری این ارکستر کنار رفته و این اولین برنامه  ارکستر 
پس از کناره گیری شــهبازیان خواهد بود. در این 
کنسرت قطعاتی چون شب عاشقان بیدل )آهنگساز 
همایون رحیمیــان(، طلوع )آهنگســازهمایون 
رحیمیان(، هزار دستان )آهنگساز مرتضی حنانه(، 
نشان بی نشان )آهنگساز همایون رحیمیان(،  رقص 
دایره )آهنگساز حشمت سنجری( ،  دل آرا )آهنگساز 
همایون رحیمیان( ، توحید )آهنگســاز همایون 
رحیمیان(  و باد صبا )آهنگساز همایون رحیمیان( 
اجرا می شود. این دو کنسرت رأس ساعت 21:30 در 
تاالر وحدت برگزار خواهد شد و بلیت های آن از 45 تا 
100 هزار تومان قیمت گذاری شده و از طریق سایت 

ایران کنسرت به فروش می رسد.
    

کنسرت احسان خواجه امیری 
در نمایشگاه بین المللی 

احســان خواجه امیری 21 خردادماه ســال 
جاری، در برج میالد بــه دیدار هوادارانش خواهد 
رفت و با اجــرای گلچینی از بهتریــن آثار خود، 
شــبی خاطره انگیز  را برای آنها رقم خواهد زد که 
از میان این قطعات می توان به »بی تفاوت«، »باید 
برگشت« اشــاره کرد. کنســرت احسان خواجه 
امیری، طی دو سانس روی صحنه خواهد رفت و 
بهای بلیت هــای آن 70، 90، 100، 105، 110 و 
185 هزار تومان برآورد شده است. کنسرت بهاری 
احسان خواجه امیری، رأس ساعت های 19:30 
و 22:15 از تاریخ 21 خرداد ماه جاری، در ســالن 

میالد نمایشگاه بین المللی برگزار می شود.

نخستین اذان ایرانی ضبط شده 
صدای ابوالحسن دماوندی است

اذان که در فرهنگ ایرانی اسالمی، یکی از گونه های 
مناجات به شمار می رود، در اواخر عهد قاجاریه، بر 
اساس الگوهای عربی اقامه می شــد. بنا به اسناد و 
مدارک موجود می توان گفت اذان بر اساس موسیقی 
ایرانی برای اولین بار توسط محمد فالحی معروف به 
دماوندی اقامه شده و پس از آن است که خوانندگان 
آواز ایرانی به اقامه نماز طبق دســتگاه های ایرانی 
پرداخته اند و نام برخی از آنها در لیســت ماندگاران 
این عرصه به ثبت رسیده است. می توان گفت یکی از 
دالیل مهم موفقیت خوانندگان آواز ایرانی در مقوله 
اذان، شناخت آنها از دستگاه ها و گوشه های موسیقی 
ایرانی است که در اقامه اذان کاربرد داشته است. بجز 
دماوندی، سیدحســین عندلیب اصفهانی )مؤذن 
مسجد سپهساالر(، حاج مؤذن تفرشی )پدر حسین 
قلی خان نکیسا که در عهد محمدعلی شاه، مؤذن 
مشهوری بود( و ســیدعبدالرحیم اصفهانی )استاد 
دماوندی( برخی از اساتید گذشته آواز ایران هستند 
که به اقامه اذان در دستگاه های ایرانی  پرداخته اند. اما 
در دوره قاجار و عصر مظفرالدین شاه است که صدای 
موذن برای نخستین بار ضبط می شود و به این ترتیب 
در تاریخ ایران به ثبت می رسد. آن شخص ابوالحسن 
دماوندی )موذن مظفرالدین شاه( بوده و صدا و اذان 
اوست که برای اولین بار در سال 1291 شمسی در آواز 
بیات ترک روی گرامافون ضبط شده است. ابولحسن 
دماوندی متولد ســال 1246 با نــام اصلی محمد 
فالحی، خواننده ردیف مجلسی و از منبرخوانان عصر 
ناصری بوده و تا اوائــل دوره پهلوی دوم ادامه حیات 
داده و به سال 1352 در 106 سالگی دار فانی را وداع 

گفته است. 
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پس از اجرایی شــدن قانون منع بکار گیری 
کارکنان بازنشســته و به دنبال آن خداحافظی 
فریدون شــهبازیان بازنشســته صداوسیما از 
ارکستر ملی، »اکبر صفی پور« مدیرعامل بنیاد 
رودکی و »امید صدیق« مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل این بنیاد در مصاحبه های جداگانه 
با رســانه ها اعالم کردند که به زودی رهبر دائم 

ارکستر ملی انتخاب و معرفی خواهد شد. 
در همین مدت اندک گمانه زنی ها بین اهالی 
رســانه و هنرمندان درباره اینکــه رهبر جدید 
ارکســتر ملی چه کســی خواهد بود در فضای 
مجازی و گفت وگوهای حضوری در مورد این که 
نهایتاً چوب رهبری ارکستر ملی در دستان چه 

کسی قرار خواهد گرفت، آغاز شد. 
خبرگزاری ایرنا بــه گفتگو با چنــد نفر از 
کارشناسان این حوزه پرداخته است که به علت 
صراحت موزیسین باتجربه ای چون علی رهبری، 
رهبر بلنــدآوازه ارکســتر، و قانونمندی فعال 
صنفی ای چون کیوان فرزین برای خبرگزاری 
دولتی ایرنا نیز اقدام مثبتی است که تنها به بازتاب 
نکات مثبت در بدنه دولت نکوشیده و راه گفتگو و 

پیشنهاد را برگزیده است.
علی رهبری رهبر ارکســتر و موسیقیدان 
بین المللی ایران معتقد است ارکستری که امروزه 
به نام ارکستر ملی ایران شناخته شده است جایی 
در وزارت فرهنگ ندارد و باید به جای یافتن رهبر 
تازه برای این ارکستر به فکر انحالل آن و تأسیس 
ارکستر سمفونیک ملی بود؛ پیشنهادی که در 
ســال 94 نیز او داد و البته معاون هنری وقت به 
علت برخی مسایل به این نظر فنی وقعی ننهاد 
و حاضر شد علیرغم مشــکالت مالی شدید و 
مسایل حاشیه ای بار این ارکستر را همچنان بنیاد 

رودکی بکشد.
کیوان فرزین منتقد موسیقی و نوازنده سنتور 

معتقد اســت باید قبل از انتخاب رهبر ارکستر 
ملی به فکر تدوین اساس نامه باشیم. او در پاسخ 
خود به خبرگزاری ایرنا چنین نظــری دارد: » 
به اعتقاد من پیش از اینکه بــر روی افراد یا فرد 
خاصی متمرکز شویم باید توجه کنیم که روال 
و چارچوب این انتخاب به چه صورت خواهد بود؛ 
که متأسفانه در ارکسترهای ما چارچوب و معیار 
مشخصی برای این کار وجود ندارد. در تمام دنیا 
برای همه ارکسترها یک اساس نامه وجود دارد 
که از انتخاب رهبر تا اختیــارات او را مانند تمام 
شئون دیگر ارکستر مدون کرده است. نمونه های 
بین المللی این اساسنامه ها را که عموماً امتحان 
هم پس داده در جهان کم نداریم. این چارچوب ها 
به افراد وابسته نیســت و در طول سال ها تجربه 
پاالیش و اصالح شده است. ما به راحتی می توانیم 
با بهره گیری از یک شورای فنی متخصص، به روز 
و کارآمد، این اساس نامه ها را جمع آوری کنیم 
و با بومی سازی این اساسنامه ها بر پایه شرایط 
موســیقی و جامعه خودمان به واســطه آنها از 

نوازندگان ارکستر تا رهبر را انتخاب کنیم.«
 علی رهبری در همان زمانی که چوب رهبری 
ارکستر سمفونیک تهران را در زمان بازگشایی 
مجدد ارکســتر ســمفونیک تهران در دست 
گرفت همواره با تأسیس ارکستری به نام ارکستر 
ملی ایران مخالــف بود. و این مخالفــت را با رد 
جستجو برای جانشینی شهبازیان چنین تشریح 
می نماید: »درباره رهبر ارکستری می پرسید که 
من از اســاس با موجودیت آن ارکستر مخالفم. 
چنین ارکستری نباید جایی در وزارت فرهنگ 
داشته باشــد. با کســی عداوتی ندارم. چون نه 
کســی می تواند جای مرا تنگ کند و نه لزومی 
می بینم که جای فرد دیگــری را تصاحب کنم. 
من برنامه فشــرده کاری خود را دارم. مخالفت 
من به هیچ عنوان شخصی نیست. این ارکستر 

یک ارکســتر رادیویی بوده که روزهای جمعه 
برنامه های ســرگرم کننده پخش می کرد و هر 
هنرمندی اثر خود را می آورد و آن را با ارکســتر 
اجرا می کرد. چیزی که شما به شدت تمایل دارید 
نام ارکستر ملی بر آن بگذارید اصاًل رپرتوار ندارد 
و داشتن رپرتوار الزمه هر ارکستر و رهبری است. 
مگر ارکستر گلها نبود؟ اگر قرار است این ارکستر 
ادامه دهنده راه آن ارکستر باشد بهتر است مانند 
همان هم عمل کنــد. هنرمندانی مثل مرحوم 
تجویدی آثار خود را با این ارکستر اجرا می کردند 
و می رفتند. جالب اینجاست که در همان زمان 
آقای شهبازیان نوازنده ویلن این ارکستر بود اما 
اعتقادی به فعالیت این ارکستر نداشت. از اول 
با تأسیس ارکســتر ملی مخالف بودم. به نظرم 
بهترین کار انحالل کامل این ارکستر است. علت 
اصلی مخالفتم این است که اصوالً بنیاد رودکی 
زیرساخت الزم برای داشتن دو ارکستر را ندارد. 
نه ســاز کافی در اختیار دارد و نه دفتر و ســالن 
تمرین. دلیل اصلی مخالفت من این اســت که 
ظرفیت داشتن دو ارکستر در بنیاد وجود ندارد. 
در حقیقت ارکستر ملی امروز ما ارکستر آقای 
فخرالدینی است. بعد بسیاری ازجمله شخص 
من شاهد بودیم که در جلسه ای آقای شهبازیان 
کاری کردند که آقای فخرالدینی عطای ارکستر 
را به لقایش ببخشند. این ارکستر تاکنون روی 

اعتبار و عناوین اشخاص سرپا بوده و حمایت ها 
عموماً از روی دوســتی و رفاقت اعضای شوراها 
صورت گرفته است. به همین دلیل اعتقاددارم 
که اآلن بهترین زمان برای انحالل این ارکستر 
است. هنوز هم اعتقاددارم یک ارکستر برای ما 
کافی است. هیچ ایرادی ندارد ما ارکستری بنام 
ارکستر ســمفونیک ملی ایران با تعداد زیادی 
نوازنده داشــته باشــیم که به صورت شناور در 
اجراهای مختلف جابجا شوند بدون اینکه کسی 
اخراج شود. با این ایده من هیچ نوازنده ای ترس 
از اخراج شدن و بیکار ماندن نخواهد داشت. واقعاً 
حیف است این جوانان بااستعداد جوانی و نبوغ 
خود را صرف نواختن قطعاتی مربوط به چند دهه 
قبل باکیفیتی نازل بکنند. از طرفی همین ارکستر 
ملی امروز هرگز رهبری متخصص به خود ندیده 
است. هم آقای شهبازیان و هم آقای فخرالدینی 
هنرمندانی قابل احترام و دوستان من هستند 
اما باید بپذیریم که ایــن هنرمندان تخصصی 
درزمینه رهبری ارکســتر ندارند. باید پذیرفت 
ارکستر ملی همیشه سطح پایین تری نسبت به 

ارکستر سمفونیک دارد.
هر کشوری یک ارکستر ملی دارد. اما آنچه 
ما در ایران داریم فقط یک ارکستر سطح پایین 
بانامی زیبا است.  با تکثر ارکسترها کاماًل موافقم 
و هیچ ایــرادی نمی بینم که کشــورم چندین 

ارکستر در سطوح مختلف داشته باشد. اما باید 
بپذیریم با امکانات امروزه وزارت فرهنگ ارشاد 
اسالمی جایی برای این ارکستر وجود ندارد. این 
ارکستر از طریق محبوبیت خواننده ها امورات 
خود را می گذراند. این خواننده ها به قدری خوب 
و محبوب هستند که در هرجایی کنسرت بدهند 

مخاطبان خود را خواهند داشت.«
کیوان فرزین نیز درباره انحالل ارکستر ملی 
چنین می گوید: »حدود سال 93 یا 94 بود که 
آقای علی رهبری هم این ایده را مطرح کرد که 
بازتاب گسترده ای داشت ولی نهایتاً هم عملی 
نشد. من در آن زمان در مجله فرهنگ و آهنگ 
با آقایان »بردیا کیارس« و »فرهاد فخرالدینی« 
به عنوان رهبران ســابق این ارکســتر صحبت 
داشتیم که همان زمان هم منتشر شد. در طول 
آن جلسات مشخص شد که اکثریت نوازندگان 
ارکستر ملی متأسفانه شناخت باالیی از موسیقی 
ایرانی ندارنــد و حتی برخی از ایشــان این نوع 
موسیقی، موسیقی موردعالقه شان نیست اما 
صرفاً به واسطه اینکه این ارکستر به نوعی برایشان 
ایجاد شغل کرده است در این ارکستر هستند. 
در آن جلسات گفته شــد که برخی نوازندگان 
در اجرای درســت فواصل ایرانی مشکل دارند و 
یا در بهترین حالت هم اکثراً مســلط به ظرایف 
موسیقی ایرانی نیستند. مثاًل من فکر نمی کنم 
شــما در رپرتوار اجرایی ارکستر ملی به راحتی 
قطعه ای در دستگاه سه گاه پیدا کنید. چرا؟ چون 
به قول آقای فخرالدینی »سه گاه اصالً تامپره پذیر 
نیست.«. من به واسطه همین مسائل معتقدم 
که اگر قرار است در بر همان پاشنه بچرخد واقعاً 
نیازی به ارکستر ملی نداریم و ارکستر سمفونیک 
هم می تواند از عهده تمام وظایف ارکستر ملی 
به خوبی برآید. در اجراهای خاص هم می توان مثاًل 
از نوازندگان سازهای ایرانی یا محلی به صورت 
میهمان دعــوت به عمل آورد. مگــر تا به امروز 
ارکستر ســمفونیک قطعه نی نوا اثر »حسین 
علیزاده« را چندین بار با دعوت از نوازندگان نی 

میهمان اجرا نکرده؟«

بررسی وضعیت ادامه مسیر ارکستر ملی  از نگاه دو موزيسین 

ارکستر ملی: انحالل یا ادامه؟

دنگ و دونگ

لغو طرح اخذ 10 درصد 
از درآمد بلیت فروشی 

کنسرت ها، دعوت وزير 
ارشاد به انديشیدن درباره 
عواقب عملکرد نامهربانانه 

خويش با موزيسین ها، 
پايان بخشیدن به 

دخالت های امنیتی در 
حوزه موسیقی و خاتمه 
دادن به تحمیل فشار بر 

کارگزاران مورد وثوق 
جامعه  هنری از جمله 

موارد مندرج در شکوائیه 
موزيسین هاست
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طرح يک پرسش در خصوص شکوائیه فعاالن عرصه موسیقی
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