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نوا

در لزوم حمایت از موزیسینها و پاسداشت حقوق آنان

موسیقی پرمصرفترینکاالی فرهنگی ایران

بیتا یاری

 70درصد مــردم ایــران به
موســیقی گوش میدهند .این
را رئیس شــورای عالــی انقالب
فرهنگی به استناد نتایج پیمایش
اخیری که در پژوهشگاه فرهنگ،

هنر و ارتباطات انجامشده اعالم
کرده است.
 70درصــد جمعیــت 85
میلیونی ایــران عزیزمان یعنی
نزدیک به  60میلیون نفر در ایران
موســیقی گوش میکنند .شاید
هم بیشتر از این آمار باشد چراکه
هنوز طرح پیمایش ملی مصرف
کاالهای فرهنگی در پژوهشگاه

فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
بهصورت مکتوب منتشرنشــده
است تا در دسترس عالقهمندان
قــرار بگیرد و متوجه شــویم که
دادههای آماری با چه شــیوهای
استخراجشــدهاند و میدان آنها
چه توزیع جمعیتی از پراکندگی
در کدام شــهرها و روســتاهای

ایــران بــوده اســت .و میــزان
دسترسی به موســیقی در افراد
چگونه است.
هرچند دکتر رضا تســلیمی
طهرانــی ،معاون پژوهشــگاه و
مدیــر دفتر طرحهــای ملی آن
طی تماســی که نگارنده گرفت،
اظهار داشته که بهزودی در تیراژ
محدود ماحصل ایــن پیمایش
ملی بهصــورت کتاب منتشــر
خواهد شد اما تا آن روز که شاید
هفتههای آتی باشــد باید منتظر
ماند و شــیوه اســتخراج دادهها
و پاالیش آن توســط پژوهشگر
را دید و بســیاری موارد را در آن
موردبررســی قــرار داد؛ ولیکن
همینقدر اطالعات حاصلشده
از این پیمایش ملی کافی اســت
تا نگاهها به میزان کاســتیها و
ضعفهــای عمده تاکنــون در
حوزه مهمــی چون موســیقی
معطوف شود.
بــرای  60میلیــون جمعیت
ایران که موسیقی گوش میکنند
و محق هستند آیا باید همچنان
وضعیت موسیقی مبهم باشد؟ آیا
رواست که با تیغ تکفیر و مذمت
ی
در خصوص این هنر در بین برخ 
صحبت به میان آید؟ و موسیقی

شب یلدا با اجرای کیهان کلهر

این هنر ناب همچنان در وضعیت
متالطم بین حالل و حرام به سر
برد؟ چــرا صدای ایــن جمعیت
60میلیونی شــنیده نمیشود
که بهبــود وضعیــت خویش را
خواهاناند؟
خوشحالی اندکی از استحصال
نتایج این پیمایش حاصلشــده
است که نشان میدهند هرچند
نکوهــش و تقبیــح موســیقی
بســیار فراتر از ترویــج آن بوده
اســت اما موســیقی ریشــه در
دلوجان مردمــان ما دارد و هیچ
جایگزینــی برای آن نیســت .و
مردم بــه راهی کــه میخواهند
میروند نه آنچه ترویج میشــود
و یا تقبیح.
اما این نتایج بیشتر بازگوکننده
بیتوجهی مدیــران فرهنگی و
صنفی اســت کــه تاکنــون به
حقخواهی ایــن جماعت بزرگ
میــداندار بهبــود فضــای کار
نشــدهاند و آنها را در گرفتاریها
و مشکالتشــان به حال خویش
رها کردهاند و تنهــا برای میزان
ممیزی و امرونهی حاضر بودهاند.
حاال با شــفاف شــدن وضعیت
نیاز به موســیقی در کشــورمان
بهتر اســت معادالت عوض شود

و مردم باشــند که بــر حق خود
پای بفشــارند تا بلکــه وضعیت
نامناســبی که به قشر موزیسین
تحمیلشده و شــرایط معیشتی
ناگــواری که بــرای آنهــا اتفاق
افتاده را بتواننــد برطرف کنند و
از دولت خواهان مزدی باشــند
که چند دهه اســت از آنها ولو در
حد یک بیمه دریغ شــده است.
آیا موزیســینهای این کشــور
نباید بــرای تولیــدات فرهنگی
کــه  70درصد مردم کشــور آن
را مصــرف میکننــد از دولــت
طلبکار باشــند؟ و آیــا دولتها
بدهکار موزیسینهای کشورمان
نیســتند حتی در این شــرایط
کرونایی که اغلب آنها با ســختی
مضاعفــی روزگار را به ســختی
سپری میکنند؟
آیا نباید حاال که مشخصشده
پرمصرفتریــن کاالی فرهنگی
کشورمان موسیقی است بودج ه
موسیقی بیشــتر و رویدادهای
آن بیشــتر و باکیفیتتر شــود؟
آیا دولت نباید به دلیل اســتفاده
از موســیقی در کشــور بــه
موزیسینها و آثارشان سوبسید
بپــردازد و آنهــا را از معیشــت
سخت برهاند؟

دنگ و دونگ
جای خالی شب یلدا در تصانیف

شیشه عمرم شب یلدا شکست
لیال موسی زاده

تقریباً دو دهه میشود که شب یلدا در ایران به شکلی
متفاوت از قبل برگزار میشود هرچند این شب و مراسم
آن در دوران کهن در ایران همواره وجود داشــته اســت
اما برگزاری پرســور و سات شــب چله در ایران و مغتنم
شمردن یک دقیقه طوالنیتر بودن شب برای همنشینی
و دور همیها ،مناســبت خاصی پدید آورده اســت که
مهمانیهای زیادی برای این شــب تــدارک دیده
میشــود اما بااینکه این شــب در تمام تاریخ
ایران همواره وجود داشــته و آیین شب چله از
پیشینیان به ما رسیده است و باید در فرهنگ ما
رد آن در موسیقی و شعر و ادبیات جا مانده باشد
اما کمتر میتوان از آن امروزه باقیماندهای
در موسیقی یافت .مشخص است که در
طی سالیان ســالها و هزارهها مردم
ایران به برگزاری شــب یلدا اهتمام
ورزیدهاند و انار و هندوانه این شب
همراهشــان بوده و در مناطقی نیز
شاهنامهخوانی و برخی نقاط حافظ
خوانی هم مرسوم است اما اینکه برای
این شب تصنیف و یا قطعهای باقیمانده از
قدیم نداریم و یا در سنت موسیقی قاجاری
که پر از شبهای بزم و ازایندســت مجالس بوده

چیزی ویژه شب یلدا نیســت محل پرسش است و شاید
جســتجو و پژوهش در این زمینه بتواند راهگشــا باشد
هرچند در حافظ نیز اشــاره به ظلمت شب یلدا و درازی
و سیاهی آن شده اســت که به صحبت حکام نسبت داده
است ،صحبت حکام ظلمت شــب یلداست ،اما خبری از
سنت و زنده داشت آیینی در آن نمیدهد هرچند مشخص
اســت که شــب یلدا یک عنصر ویژه شناختهشده و بارز
مثالزدنی برای آن دوران هم بوده است.
از این منظر اکنون خأل نکوداشــت آیینها در
تصنیفها و ترانهها بسیار محسوس است و
تنها یکبار سایه به تأسی از حافظ در تصنیف
«سرگشــته» یا همان «تو ای پری کجایی»
شــب یلدا را یادکرده اســت که مراد نهایت
تاریکی و ظلمت طوالنی است و ازاینرو
برای ساختن ســاعتی خوش برای
نکوداشــت پایان تاریکی و ظلمت
هرچند طوالنی در شــب یلدا کار
آیی ندارد.
به همین علــت در این چند
سال گذشــته گروههای سعی بر
ســاختن ترانهها و اشــعاری برای
شــب چله و مراســم آن کردهاند که
بیشــتر بهجای باال بردن شــأن این شب
و آیین ایرانــی ،آن را تا حد مــراودات کوچه و

فراخوان نخستین جشنواره
آنالین «هنر زنده است»

فراخــوان اولیــن
جشنواره آنالین «هنر
زنده اســت» در چهار
بخش فیلم به دبیری
کمال تبریزی ،تئاتر به
دبیری بهروز غریب پور ،موسیقی به دبیری فردین
خلعتبری و دیجیتــال آرت به دبیــری محمود
کالری منتشر شد .جشــنواره «هنر زنده است»
مولودشرایطیاستکهبیماریکووید ۱۹برجامعه
جهانی تحمیل کرده اســت .باوجود مصائبی که
این پاندمی به بار آورد ،انگیزهای ایجاد شد تا ضمن
توجه به راههای ارتباطی سنتی ،راههای پر امکان
ارتباط مجازی از نو موردتوجه قرار گیرد .پیام این
جشنوارهچندوجهیاست«،جهانزندهاست،هنر
زنده است ،هنرمندان زندهاند ،مخاطبان زندهاند».
دبیرانبخشهایمختلفاینجشنواره،درنشست
رســانهای جزییات جشــنواره آنالین «هنر زنده
اســت» را اعالم خواهند کرد .متن کامل فراخوان
در آدرس فرم ثبتنــام این جشــنواره به آدرس
 portal.aafestival.irموجــود اســت.
عالقهمندان جهت شرکت در بخشهای مختلف
جشنواره «هنر زنده است» از امروز شنبه بیست و
نهم آذرماه تا یکم بهمنماه  ۹۹میتوانند آثار خود
در بخش فیلم بلند را به نشــانی دبیرخانه ارسال و
سایرآثارخوددربخشهایمختلفرادرفرمثبتنام
جشنواره بارگذاری کنند .نخستین دوره جشنواره
«هنر زنده است» با مشــارکت موسسه فرهنگی
هنری«برداشتآخر»ومجموعههنری«مربع»۱۱
به شکل رقابتی در شبکههای اینترنتی با حمایت
مادی بخش خصوصی و حمایــت معنوی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی از  ۱۰لغایت  ۲۰اسفندماه
سالجاریبرگزارمیشود.

تمدید کنسرت آفالین

کنســرت آفالین ،یا همان ویدئوی ضبط شده
به خوانندگــیبابک جهانبخــش  ۲۶و  ۲۷آذرماه
با بلیتهای گرانقیمــت  ۵۰هــزار تومانی برای
دوستدارانشبرگزارشد.اینبرنامهبراییکمدیماهو
دوسانسدیگرتمدیدشدهاست.اینخوانندهپاپ25
آذربهدلیلحملهقلبی،عملقلببازانجامدادوهنوز
دربخشمراقبتهایویژهبیمارستانبستریاست.
بازاری پایین کشــیدهاند و ترانه و قطعات موسیقی نازلی
روانه بازار مصرف ســاختهاند که بیشتر ماهیت سرگرمی
و خوشباشــی داشــته تا یک عنصر فرهنگــی ماندگار.
شــب یلدایی که اگر نیک بنگریم برای اهالی موســیقی
جدی ایران یکشــب پس از شب از دســت دادن استاد
ابوالحســن صباست که شــاگردان و آهنگسازان بزرگی
را تربیتکرده اســت و ســزا بود شــاگردانش قطعات و
تصانیفی بســازند و در یاد او برای مناســبت شــب چله
آنها را اجرا کنند و با نگاه اســتاد صبا که تماما مهربانی
و نیکی بود یاد او را با شب ســتایش پایان تاریکی طوالنی

پیوند بزنند چراکه صبا تمام توانش را بر حفظ موســیقی
اصیل ایرانی گذاشت و تا توانست بر شاخ و برگ آن افزود.
هرچند تصنیف «دل شیدا» اشارهای به درگذشت استاد
صبا در این زمان دارد و البته تصنیفی است که در محافل
بزمی میتوان آن را اجرا کرد اما آیا ردی بهتر نمیشد در
موسیقی ایرانی از او داشت و سرزندگی و رفتن ظلمت را
ستود؟ روا بود که یاد استاد صبا که از نیکان همیشه جاوید
موسیقی ایرانی است در این شــب بلند برای پاسداشت
زندگی و امید جاری میشد و موسیقی با رنگ و بوی هنر او
در جانها مینشست.

اجرای آثاری به یاد پایور و وزیری در دومین شب کنسرت آنالین موسیقی دستگاهی

بهاره فیاضی :آموزش آنالین را ادامه خواهم داد

قطعاتی به یاد فرامرز پایور و علینقی وزیری در دومین شــب دومین دوره
کنسرتهای آنالین موسیقی دستگاهی روز جمعه  28آذرماه در تاالر رودکی
اجرا شــد .دونوازی بهاره فیاضی ،نوازنده تار و گوهرناز مسائلی نوازنده دایره
و تنبک اجرای دوم جمعه  28آذرماه بود که ابتدا قطعاتی را به یاد اســتادان
موسیقی ایران فرامرز پایور و علینقی وزیری اجرا کردند و سپس قطعهای را در
ماهور بهصورت بداهه نواختند.
بهاره فیاضی درباره این اجرا گفت« :ما در این برنامه به بزرگان موســیقی
ایران مانند اســتاد پایور و اســتاد وزیری ادای احترام و با اجرای قطعات این
استادان یک برنامه کالسیک اجرا کردیم که هم یک فرصت برای شنیدن این
آثار باشد و هم یاد این استادان را زنده کنیم .وقتی اولین دوره کنسرت آنالین

شــب یلدا با بداهه
نوازیدرآوازشوشتری
را با اجرای کیهان کلهر
در خانههایتان ببینید.
اجرای کیهان کلهر و
نوید افقه در موزه موســیقی تهران پیشتر ضبط
شده اســت و میتوانید این اجرا را ۳۰آذرماه ،شب
یلدا،ساعت۱۸دریوتیوبهفدانگمشاهدهکنید.

موسیقی ایرانی برگزار شد بسیار خوشحال شدم و از آن موقع فکر کردم چقدر
خوب است که یک برنامه با محوریت ساز برگزار شود و خوشبختانه این اتفاق
افتاد .در این روزها که کنسرتها نمیتواند به حالت عادی برگزار شود ،برگزاری
کنسرتهای آنالین برای روحیه مردم و خود نوازندهها خوب است .کنسرت
آنالین یک تجربه جدیدی محسوب میشود ،این شیوه از برگزاری کنسرت
اتفاق بسیار خوبی است .البته امیدوارم شــرایط هر چه زودتر به حالت عادی
برگردد ولی تا آن زمان خوب است که این کنسرتهای آنالین ادامه پیدا کند».
این مدرس تار و سهتار ،درباره آموزش آنالین موسیقی گفت« :پیش از کرونا
تأکید زیادی داشتم که کالسها باید حضوری باشد و آنالین درس نمیدادم اما
وقتی مجبور شدیم کالسها را بهصورت آنالین برگزار کنیم بهمرور به شرایط

عادت کردیم .فکر میکنم کالسهای آنالین تــا اآلن بد نبوده و حتماً پس از
کرونا برای دوستانی که شرایط و امکان شرکت در کالس حضوری را ندارند،
کالسهای آنالین را ادامه خواهم داد».

نو نوا

مزامیر منتشر شد

سنتور:علیبهرامیفرد
دوتار:مرتضیگودرزی
ناشر:ماهور
سالانتشار۱۳۹۹:
درباره این اثر ،به قلم علی
بهرامیفرد میخوانیم« :مزامیر منظومهای اســت
از درهمتنيدگی خنياهای كهن و زايش نغمههای
نو بر بستر موسيقی يكی از غنیترين مهدهای هنر
اين ســرزمين .گاه نغمات و بخشهايی از مقامها با
روايتیبرگرفتهازادراكشخصیمجرياناثرنواخته
شدهوگاهقطعاتیبراساسزيبايیشناسیوفواصلو
جملهبندیموسيقیشمالخراسانوتركمنصحرا
خلقواجراشدهاست.بههرروی،هدفازاينتركيب
لزوما بازنوازی سنتی مقامها نبوده ،چراكه آنها بارها
توسطاستادانواالمرتب هموسيقیايننواحیروايت
و اجرا شــدهاند .بلكه رويكرد اصلی اثر عيانكردن
ظرفيتهای بالقوهی دو ســاز برآمده از دو سيستم
موسيقیمتفاوتوبرهمنهیامكاناتآنهادرامتزاجی
متناسبومتعادلاست.دراينراستا،انتخابسنتور
دو كوك بم يازده خرك و دوتار معاصر در جهت نيل
بههمينمقصودبودهاست،تادرعينپایبندبودنبه
ريشههایبرآمدهازسنت،تركيبصوتینامتعارفو
نوينیشنیدهشود».

