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بیتا یاری

این روزها که چهاردهمین جشنواره 
ملی موسیقی جوان در حال برگزاری 
دوره اولیه داوری هاســت و هر روز آن 
اختصاص به داوری گروه های ســنی 
»الف« و »ب« و »جیم« در هر شــاخه 
دارد؛ فرصتی شد تا بهتر با گروه سنی 
جیم مواجهه پیــدا کرده و آنهــا را در 
قالب روند موسیقی امروز ایران ارزیابی 
و آسیب شناسی کنیم. مدت ها بود که 
در دوره های پیشین جشنواره به تأیید 
اساتید، داوران و دبیر جشنواره موسیقی 
جوان می شنیدیم که شرکت کنندگان 

گروه سنی الف و ب در اکثر شاخه های 
جشنواره بسیار فراتر از انتظار و باانگیزه 
و توانمندتر از گروه ســنی جیم )24 تا 
29 سال( ظاهر می شوند. داوری ها تنها 
از طریق شــنیدن فایل صوتی اجرای 
نوازنده بدون اسم نوازندگان تنها با ُکد 
صورت می گیــرد، درنتیجه داوری ها 
بدون شــبهه در حال برگزاری است و 
مشاهده این جانب از بخشی از جلسه 
داوری گواهی بر رونــد صحیح و دور از 
شبهه داوری هاست. این حضور فرصتی 
شد تا به بررسی دالیل و آسیب شناسی 
عدم حضور قدرتمندانه گروه ســنی 
جیم بپردازم که امروز موسیقی ایران 
در دستان آنان اســت و البته حضوری 
کم جلوه تر از گروه های سنی پایین تر از 

خود دارند. و البته به این مقوله بیشتر 
بیندیشم که چرا شــرکت کنندگان 
گروه سنی جیم در مقایسه با دو گروه 
دیگر ضعیف ترین هــا را در خود دارد. 
درصورتی که در مقایسه با نسل داوران 
این جشــنواره همچون استاد حسین 
علیزاده، در زمانی که در گروه ســنی 
جیم قرار داشتند زمان شکوفایی ذوق 
هنری آنها و بهر ه برداری از حاصل نبوغ 
و استعدادشــان بوده و آثارشان در این 
سنین برای همیشه جاودان شده اند. 
برخــی از دالیل، نیازمند بررســی در 
فرصتی دیگر هستند و آنهایی که بارزند 

عبارتند از:
1. اســتادی کاذب یــا خود 
استادپنداری:  بسیاری از نوازندگان 

که بارها در دوره نوجوانی با میل و رغبت 
به جشنواره موسیقی جوان می آمدند 
تا مورد ارزیابی داوران قرار گیرند حاال 
دیگر پس از تأیید یک یا چندباره اساتید 
و گرفتن مقامی در جشنواره، و همچنین 
پا گذاشتن در سنین باالتر خود را بی نیاز 
از ارزیابی مجــدد می پندارند و حتی 
برخی به جایی رسیده اند که شاگردان 
بســیاری را می آموزند ازاین رو در نگاه 
آنان حاال که به مرحله تعلیم و استادی 
رسیده اند شرکت در رقابت ها صحیح 
نیست زیرا چنانچه نتوانند رتبه قبلی 
خویش را تکرار کنند با ریزش هنرجو 
و مشکالت مالی و اعتبار خویش مواجه 

خواهند شد.
2. گرایش های سبکی ـ فکری 
و تحریم: برخی جوانــان که با وجود 
داشــتن توانایی و توانمنــدی باال در 
جشنواره شرکت نمی کنند زیرا با رشد 
سنی و عقلی و پیداکردن سبک و شیوه 
نوازندگی، تمایالتشان به جبهه گیری و 
دفاع از استاد خویش است که او را از هر 
نظر بهتر به کار خود وارد می پندارند و 
انتظار دارند در داوری ها اســتاد آنان یا 
شیوه نوازندگی آنان حاکم باشد. ازاین رو 
به علت عدم حضور اســتاد خویش در 
جشنواره شــرکت نمی کنند و گاهی 
نیز با تشویق به تحریم جشنواره مانع 
حضور دیگران در آن می شوند؛ که البته 
جشنواره سعی داشته از تمام شیوه ها 
و سبک ها، اســتادان را به گروه داوری 
دعوت کند اما گاهی برخی از آنها حاضر 
به حضور نمی شــوند و دالیل شخصی 
خود را دارند که موجب عدم شــرکت 

شاگردانشان نیز می شود.

3. نگرانی از رتبــه نیاوردن: 
مهم ترین دلیل نوازنــدگان جوان این 
است که شــاید در جشنواره موسیقی 
جــوان نتوانند رتبه خوبی به دســت 
بیاوردند و در این صورت برای خودشان 

و غبطه خورندگانشان فروبریزند.
4. برگزاری کنسرت و روی سن 
هنرنمایی کردن: برخی از نوازندگان 
پرتوان حاال در این ســن روی سن ها 
هنرنمایی می کنند و کنسرت می دهند 
و به اندازه کافی شــهرت پیدا کرده اند 
و نیازی به مســابقه برای تأیید توانایی 
خویش ندارند که ردیف3 در پاراگرف 

قبل در اینجا هم صادق است.
5. بی تمایلی به رقابت: برخی 
رقابت را شایســته نمی دانند و تمایلی 
ندارند که اصاًل رقابــت کنند حاال هر 
چقدر هم که نوازنده خوبی باشند. برای 

آنها اصل رقابت در هنر معنایی ندارد.
6. وسوسه انگیز نبودن جایزه: 
یکی از موارد مهم انگیزشی حضور در 
جشنواره ها جایزه آن است که به علت 
چشمگیر نبودن و البته ناچیز بودن آن 
در این جشــنواره، برانگیزاننده نسل 
جوان 24 تا 29 سال امروز کشورمان 
نیست. برای کسانی که در این گروه 
ســنی نوازنده خوبی شــده اند مبلغ 
اندک جایزه نمی تواند وسوسه انگیز 

و مشوق حضور باشد. 
مشــکالت مالی و کمبود بودجه 
جشــنواره همــواره یکــی از موارد 
بحث انگیز در این ســال ها بوده است 
حتی علی رغم استقبال گسترده از آن 
در این سال ها این نقطه ضعف همیشه 

وجود داشته است.

7. عدم جذابیت موســیقی 
جــدی بــرای اسپانســرها: 
جشــنواره موســیقی جوان به علت 
آنکه به صــورت پایــه ای و علمی به 
بحث رقابت موسیقی پرداخته است 
بــرای اسپانســرها و تهیه کنندگان 
موســیقی جذابیت ندارد. ازاین رو نه 
برگزارکننــدگان می تواننــد قدرت 
مالی جشــنواره را ارتقــا دهند و نه 
برخی جوانان مایل به حضور هستند 
چراکه برای بازار استعدادیابی مبتذل 

تهیه کنندگان، جذابیت ندارند.
8. مشکالت زندگی و مسائل 
مالی: جوانانی که در گروه سنی جیم 
هستند در حال ورود به زندگی جدید 
خویش اند و مشکالت اقتصادی و سایر 
مســائل زندگی بر عدم رغبت آنان به 
شرکت در جشنواره و یا کم شدن توان 

آنان در زمان حضور اثر می گذارد.
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جزئیات برگزاری یازدهمین 
جشنواره موسیقی فارس اعالم شد

رئیس انجمن موســیقی فارس از برگزاری 
مرحلۀ پایانی یازدهمین جشــنوارۀ موسیقی 
فارس )گروه نــوازی( ۱2 تا ۱۵ مردادماه خبر 

داد. 
هدایت رضایی گفــت: »با توجه به تصویب 
و تأکید هیات مدیره انجمن در جلســۀ مورخ 
99/3/۱۱ که با حضــور مدیرکل محترم اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمی فارس تشکیل شد 
نســبت به برگزاری مرحلۀ پایانی جشــنواره 
در مردادماه سال جاری، بالفاصله تاریخ های 
مذکور تعیین و طی نامه ای جهت رزرو سالن 
به مجموعه فرهنگی هنری حافظ اعالم شده و 
هم زمان گزینه های جایگزین نیز جهت شرایط 
احتمالی در نظر گرفته شده و رایزنی های الزم 

انجام گرفته است.«
رضایی همچنین با اشاره به شرایط خاص 
حاصل از شــیوع بیماری کرونــا و تأثیر آن بر 
برگزاری جشــنواره گفت: »مراحــل اولیه و 
بازبینی آثار ارســالی از هنرمندان همگی در 
زمستان 9۸ انجام شــده و گروه های راه یافته 
به مرحلۀ نهایی سال گذشته معرفی شده اند، 
اما مرحله پایانی این جشــنواره که قرار بود در 
اسفندماه سال گذشــته برگزار شود با شیوع 
بیماری به تعویــق افتاد که با اســتمرار این 
شرایط در مردادماه با استفاده از فضای مجازی 
و رعایــت پروتکل های بهداشــتی به صورت 
 اجراهای بدون مخاطب برگزار خواهد شــد 
و به صــورت هم زمــان و زنــده توســط 
داوران محتــرم در تهــران و بــه میزبانــی 
 انجمن موســیقی ایــران بررســی و قضاوت 

خواهد شد.«

او در مورد جزئیات چگونگــی برگزاری با 
توضیح اینکه تیم اجرایی جشنواره در شیراز 
و تهران در حال برنامه ریــزی و رایزنی جهت 
بهترین شــیوۀ برگزاری با توجه به شــرایط و 
امکانات موجود است اعالم کرد که شیوه دقیق 
پس از برنامه ریزی توسط اطالعیه های ستاد 
جشــنواره به اطالع هنرمندان و هنردوستان 

خواهد رسید.
رئیس انجمن موســیقی فــارس در ادامه 
با یادآوری اعطای شــهروندی شــهر شیراز 
به استاد حســین علیزاده که در دور گذشته 
جشنواره به پیشنهاد جشــنواره و با موافقت و 
همکاری شهرداری و  شــهردار محترم شیراز 
صورت گرفت ابراز امیــدواری کرد که در این 
دوره نیز به واســطۀ مکاتبــات و رایزنی های 
متعدد انجمن با شــهرداری و شــورای شهر 
شیراز و وعده های مســاعد مسئولین جهت 
حمایــت، این رویــداد بــزرگ و مهم هنری 
استان بتواند با پاسخی مســاعد از سوی این 
نهادها از همکاری و مســاعدت های ایشــان 
 در برگزاری هرچه بهتر و کیفی تر جشــنواره 

بهره مند گردد.
رضایی در پایان گفت: »از شــکیبایی تمام 
هنرمنداِن گروه هــای برگزیده در مرحله اول 
جشنواره یازدهم کمال تشکر را داریم و به پاس 
این صبوری تمام تالش خود را برای برگزاری 
شایسته و موفق این دوره مانند دو دوره گذشته 
و با توجه ویژه به حفظ ســالمت هنرمندان و 

دست اندرکاران به کارخواهیم بست.«
الزم به ذکر اســت روز گذشته دکتر فاضل 
گــودرزی، عضو دانشــگاه علوم پزشــکی و 
بیمارســتان علی اصغر شــیراز از سوی دبیر 
جشنواره فارس به عنوان مشــاور بهداشتی ـ 
پزشکی جشنواره منصوب گردید تا با تعیین و 
ابالغ شرایط بهداشتی جشنواره و حضور تیم 
پزشکی در سالن و زمان اجرای گروه ها شرایط 
امنی برای همه هنرمندان و دست اندرکاران 

مهیا شود.

نوا

سه شنبه هفته گذشته، دهم تیرماه، هم زمان 
با دهه کرامت، انجمن موســیقی ایران در تاالر 
رودکی مجموعه آثاری مختص امام رضا )ع( را 
رونمایی کرد. این مجموعه آثار عبارت اند از آلبوم 
موسیقی، نمایشنامه و کتاب عکس. در بخش 
موســیقی مجموعه آواها و نواهای ایران زمین 
مشتمل بر ۵۸۰ دقیقه موســیقی نواحی ایران 
است که از ۷۰ هنرمند برجسته و فعال در عرصه 
موســیقی بومی ایران با محوریت شــخصیت 

حضرت رضا علیه الســالم ثبت و ضبط شــده 
اســت. گردآوری این مجموعه در سال ۱394 
توســط موسســه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی طی قراردادی با هوشنگ جاوید 
پژوهشگر عرصه موسیقی آیینی ایران صورت 
پذیرفت و پروژه با دعوت از هنرمندان 2۱ استان 

مرزی کشور آغاز شد.
سپس محمود رضا برازش مدیرعامل بنیاد 
فرهنگی امام رضا )ع( در ایــن رونمایی گفت: 

»هدف ما این است که بیانات مقدس را با زیبایی 
هنر مخلوط کرده و به جامعه برسانیم. هنر نقش 
زیادی در این میان برای انتقال پیام ها و مضامین 
ارزشمند بر عهده می گیرد، این اتفاق در تمام دنیا 
مرسوم بوده و هنرمندان ایران هم سعی می کنند 
با نمایش هنرشــان ارادت خود را به امام هشتم 
نشان دهند.« مدیرعامل بنیاد امام رضا )ع( عنوان 
کرد: »ضبط استودیویی و باکیفیت آثار و تالش 
برای برمدار ماندن آواها و نواهای ارائه شده حول 

مقام های اصیل هر ناحیه از شــاخصه های این 
مجموعه است. پس از ضبط حدود ۱۰۰۰ دقیقه 
از مدح ها، مرثیه ها و چاووشــی ها حول محور 
موضوعاتی چون حرم مطهر امام رضا علیه السالم، 
زیارت حضرت، میــالد و شــهادت حضرت و 
کرامات ایشان این پروژه در فاز اول متوقف شد. 
ازآنجاکه آستان قدس رضوی با تغییر رویکردهای 
فرهنگی قصد انتشار این مجموعه را نداشت با 
پیشنهاد بنیاد بین المللی امام رضا علیه السالم 
و سرمایه گذاری مناســب در این پروژه مراحل 
تبدیل مجموعه ضبط شده به آلبومی نفیس و 
قابل عرضه به عموم در سال ۱39۷ آغاز شد. پس 
از طراحی گرافیک و بسته بندی امور مربوط به 

انتخاب و چیدمان آثار در ۱۰ لوح فشرده و اخذ 
مجوزهای الزم آلبوم به انجمن موسیقی ایران 
واگذار شد. این پروژه با توجه به ملی بودن آن مورد 
استقبال مسئوالن دفتر موسیقی معاونت هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفت و با نگاهی ویژه و 
مشارکتی امور بررسی و صدور مجوز در اسرع وقت 

صورت پذیرفت.«

به همت انجمن موسیقی ایران و بنیاد فرهنگی امام رضا صورت گرفت

رونمایی از آلبوم آواهای رضوی ایران زمین

بهروز آقاخانیان

صبح روز تعطیل اســت. به کاناپه تکیه داده ام و با لپ تاپی 
که روی پایم گذاشــته ام، شــبکه های اجتماعی مثل توییتر، 
اینستاگرام، فیس بوک و ســایت های مربوط به رپ فارسی را 
باال پایین می کنم. همیشه تعدادی از پست ها و نوشته ها درباره 
این است که فالن رپر در مورد رپر دیگر چه گفته و طرف مقابل 
چطوری در یک diss جوابش را داده است یا طرفدارهای فالن 

»تشکل« حمله کردند زیر پست »گروه« دیگر. 
شاید برای من که اآلن 32 ساله ام و ۱2-۱3 سالی هست که 
این بگومگوها را می خوانم و می شنوم، پیگیری آنها کسل کننده و 
بی فایده باشد و البته تا حدود چهار سال پیش هم این چنین بود. 
اما در سال های اخیر هم به واسطه آشنایی بیشتر و عالقه مندی ام 
به نظریه های انتقادی و هم پخته تر شــدن فضای رپ فارسی و 
فعال شدن هنرمندان در شبکه های اجتماعی و گفتگو با رسانه ها؛ 
به این باور دارم که این جو بگومگو، با آگاهی بیشتر می تواند به 
فضای نقدی صریح، درســت و درعین حال پرجاذبه ای تبدیل 
شود که با انتقادهایی فکر شــده به وضع موجود در جامعه، چه 
از لحاظ فرهنگی و چه اجتماعی، گامی مثبت به سوی جامعه 

بهتر و مخاطبی آگاه تر برداشته شود. در یادداشت پیش رو سعی 
می کنم با بیان ویژگی های نقد سازنده در رپ از دید خود، به این 

مهم بپردازم.
مخاطب نقد باید مشخص باشــد. چــه در بگومگوها 
شبکه های اجتماعی و چه آهنگ های انتقادی که میان هنرمندان 
ردوبدل می شود طرف مقابل باید مشخص باشد. حذف نام طرف 
مقابل، نقد را شبیه به تکه انداختن های فضای مجازی، موهوم و 
بی ارزش می کند. مخاطب متوجه نمی شود که طرف صحبت 
کیست و چه رفتاری از ســمت او به نظر گوینده اشتباه است. 
شایعه سازی میان مخاطبان باال می گیرد و درنتیجه ذهن آنها از 

درک موضوع انتقاد منحرف می شود.
توجه نقد به دیدگاه، جریــان یا پدیده ای اجتماعی 
باشد. بااینکه مشخص شدن طرف نقد به شفافیت و برداشته 
شدن سوءتفاهم کمک می کند، اما انتقاد نباید محدود به یک 
هنرمند خاص بماند. این هنرمند به عنوان فــردی از اجتماع 
دیدگاهــی در زندگی دارد و از طبقه ای اقتصادی آمده اســت. 
درنتیجه رفتار و شــخصیتش، گروهی از جامعه را نمایندگی 
می کند. به طور مثال بهزاد لیتو، هیچکس، یاس یا بامداد هرکدام 
خواستگاه متفاوت و درنتیجه دید متفاوتی نسبت به جامعه و هنر 

دارند. اگر در حالی شکاف طبقاتی در جامعه رو به افزایش است، 
هنرمندی وضع خوب مالی اش را در کارهایش به رخ می کشد؛ 
این منحصر به او نیست. بلکه قشری از جامعه را شامل می شوند 
که رفتار و تفکری مشابه دارند. درنتیجه انتقاد هم نباید منحصر 

به او باقی بماند.
نقد صحیح و مستدل در سایه درک عمیق از جامعه 
صورت گیرد. در ادامه، برای نقد جریان و پدیده های اجتماعی 
نیاز است تا هنرمند منتقد درک درستی از شرایط اجتماعی و 
سیاسی جامعه خود داشته باشد. عالوه به برخوردهای هرروزه با 
مردم به واسطه کار، درس و گذران زندگی، الزم است تا او بامطالعه 
خبرهای روز، یادداشت های اجتماعی و البته آشنایی با نظریات 
جامعه شناسی، خود را هرچه بیشتر به آگاهی اجتماعی مجهز 
کند. هرچند، این مهم به معنی استفاده از واژه های ثقیل و متظاهر 

در نوشته ها و آثار نیست.
از توهین و استفاده از کلیشه های غلط پرهیز شود. نقد 

صریح و بی پروا به معنای تخریب فرد مقابل از طریق به کارگیری 
کلیشه های جنسیتی، قومی، نژادی و مذهبی نیست. استفاده از 
این کلیشه های اغلب به خاطر عصبانیت آنی یا عدم توانایی منتقد 
در نقد مستدل و ریشه ایست. افرادی می خواهند با استفاده از 
این کلیشه های توهین آمیز، سرپوشــی بر ناتوانی خود در نقد 

صحیح بگذارند.
با توجه به موارد گفته شده در باال باید دو نکته را یادآور شد. اول 
اینکه در فضای رسانه ای عمومی که پروفایل های باز در شبکه های 
اجتماعی هم از آن دست هستند، هر هنرمندی به صورت عمومی 
موردحمایت مخاطبانش است. درنتیجه نقدی هم که در چنین 
فضایی انجام می گیرد باید عمومی و مشخص باشد و در صورت 
وجود، پاسخ آن هم در فضای عمومی منتشر می شود. مسلماً افراد 
شناخته شده از آنکه در کنار موج تشویق ها و تمجیدها، موردانتقاد 
نیز قرار بگیرند نباید دلگیر شــوند. دوم اینکه هنرمند منتقد با 
استفاده از توانایی های هنری خود باید قالب و رسانه ای مناسب 
برای رساندن انتقاد خود انتخاب کند. پست فیس بوک، توئیت، 
یادداشت در یک وبالگ، مصاحبه، تک آهنگ و آلبوم، هرکدام 
می تواند فرمی برای یک نقد باشد. با توئیت ۱4۰ حرفی نمی توان 
نقدی که نیاز به استدالل و آوردن مثال دارد را به روشنی مطرح 
کرد. پست فیس بوک هم نمی تواند حامل ظرافت های هنری یک 

قطعه موسیقی باشد.
امیدوارم این یادداشــت کوتاه شــروعی برای پرداختن و 
گسترش نقد صریح، مســتدل، عمیق و فارغ از کینه جویی ها، 

توهین و کلیشه های غلط باشد.

نقد رپ فارسی در چه فضایی سازنده است؟

صریح، مستدل و فارغ از کینه جویی  

دنگ و دونگ

به تأیید اساتید، داوران و 
دبیر جشنواره موسیقی 
جوان، شرکت کنندگان 

گروه سنی »الف« و »ب« در 
اکثر شاخه های جشنواره 

بسیار فراتر از انتظار، 
باانگیزه و توانمندتر از 

شرکت کنندگان گروه سنی 
»جیم« )24 تا 29 سال( 

ظاهر می شوند و گروه سنی 
»جیم« حضور کم جلوه تری 

از گروه های سنی پایین تر 
از خود دارند
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