
محمد معتمدي /  خواننده موسيقي ايراني 

ــناخته  ــي با آواز ش ــيقي ايران ــم در موس ــده از قدي خوانن
ــت تا جايي كه مي توان قاطعانه گفت كار اصلي  ــده اس مي ش
ــيك ايراني، آواز است. اگر  ــيقي كالس يك خواننده در موس
ــته باشيم بايد  ــيقي ايراني داش بخواهيم نگاه دقيقي به موس
بگويم خواننده اي كه فقط تصنيف بخواند، خواننده موسيقي 

ايراني نيست.
 مردم ما هميشه نسبت به تصنيف  ها اقبال بيشتري نشان 
مي دهند، اما معتقدم موسيقي آوازي ما اگر به آن استاندارد و 
ــي الزم در اجرا برسد، براي مردم بسيار جذاب و  زيبايي شناس
شنيدني خواهد بود. البته در كنار رعايت اين قواعد بايد شرايط 

روز و سليقه مخاطب را هم لحاظ كند و بشناسد.
ما حدي از زيبايي در آواز داريم كه مربوط به دوران قاجار 
ــت و به قول  ــت. آثار آوازي اين دوره واقعا زيبا و دلپذير اس اس
ــن دوره گفت «حد همين  ــعدي مي توان درباره آواز در اي س
ــد وارد راديو و  ــخنداني و زيبايي را». همان آواز بع ــت س اس
ــود. اين آوازها در دوره خودشان بسيار  كمي متمايزتر مي ش
ــته اند. اگر  ــتاندارد بوده  و مخاطب هم داش عالي و در حد اس

ــكل از جاي  ــر آواز ايراني مخاطب ندارد مش ــال حاض در ح
ديگري است.

ــه 90 هنوز  ــه آواز ما براي مثال ده ــر من در مقول ــه نظ ب
آوازخواني را پيدا نكرديم كه متناسب با اين دهه آواز ارائه كند. 
بگذاريد يك مثال بزنم. شيوه تارنوازي زمان حسينقلي خان 
ــت. از  ــلوغ اس ــا را كه گوش بدهيم پر از تكنيك هاي ش صف
ــت. وقتي  ــن خاندان ميرزا احمد عبادي اس ــدگان همي نوازن
ــتوديويي و  ــرايط كار تغيير كرده و دوره ضبط اس مي بيند ش
ــت، شكل كارش را تغيير مي دهد و ظرافت هاي  راديويي اس

تازه اي را با ساز ايجاد مي كند.
وقتي يك هنرمند در كار خود به اجتهاد برسد اين توانايي 
ــرايط روز تعريف جديد ارائه  ــد كه مطابق با ش ــدا مي كن را پي
ــن كه همزمان با  ــد كه بعدها به خاطر اي ــبكي ايجاد  كن و س
ــانه اي به اسم راديو بوده، به سبك راديويي  ظهور و بروز رس

معروف مي شود.
هم اكنون در دوره اي هستيم كه بايد سبكي به وجود بيايد. 
ــرايط تاريخي كه ما در  امروزه ما تنها راديو را نداريم. همه ش
ــيم رسانه هست. كم حوصلگي مردم از يك  آن نفس مي كش
ــو،  ــيقي هاي مختلف از ديگر س ــرف و ظهور و بروز موس ط

ــرايطي ايجاد كرده كه مخاطب انتظاراتي متفاوت با آنچه  ش
ــد. مثال اگر 30 سال پيش يك  ــته باش ــته بوده، داش در گذش
ــت،  خواننده خوب مي آمد و فقط آواز مي خواند مخاطب داش

اما حاال ديگر نمي شود چنين كاري انجام داد.
من مي گويم بايد به جايي برسيم كه فرمي مناسب با اين 
ــيقي ايراني  ــده آواز در موس دهه ارائه كنيم. دنبال فرم گمش
ــتم كه هم 100درصد در چارچوب موسيقي ايراني باشد  هس
ــيم در  و هم 100درصد اطمينان دارم كه اگر به اين فرم برس
ــدت اقبال عمومي پيدا مي كند. در ضمن واقعا آواز  جامعه بش
ــاده اي نيست و  و اجراي تكنيك هاي آن براي خواننده كار س

آمادگي خيلي بااليي مي طلبد.
ــاني  ــان دوران قاجار و كس زماني بعد از آوازهاي درخش
ــل طاهرزاده و زيدي آوازخواني دوباره به همين روزگاري  مث
ــاني ظهور كردند مانند  افتاد كه االن افتاده ولي يكدفعه كس
ايرج و گلپايگاني كه شرايط را عوض كرد. اينها دوباره آواز را 
ــتي دادند. ما دوباره ايرج  آوردند به خانه ها و مردم را با آن آش
ــي مي خواهيم كه آواز را از اين ورطه نجات دهند،  و گلپايگان
يعني آواز را اينقدر دلچسب، با احساس، با تكنيك و با محتوا 

ارائه كنند كه مردم دوباره اقبال پيدا كنند.
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آلبومي كه منتشر كرده ايد با ياد پرويز مشكاتيان است، 
مي خواهم بپرسـم مهم ترين اتفاق براي شـما در آشنايي با 

روانشاد مشكاتيان چه بوده است؟ 
شناخت واقعي موسيقي. گرچه هنوز در ابتداي اين راهم، 

ولي خوشحالم كه مسير را درست پيدا كردم. 
اگـر بخواهيد در هميـن لحظه، يك جملـه درباره پرويز 

مشكاتيان بگوييد. 
ــت، نه فقط يك  ــكاتيان يك جريان فكري اس پرويز مش
ــيقي، درواقع يك موسيقي اجتماعي، فلسفي و عرفاني   موس

دارد.
منظور شما از اجتماعي؟ 

ــرض كردم كه يكي از  ــتر از آن جهت ع اجتماعي را بيش
مهم ترين دغدغه هاي ايشان مساله ميهن بود. همه كساني 
كه او را مي شناختند، به اين نكته واقف بودند. البته در سراسر 
آثار ايشان (به تعبير خودشان) صحبت تعالي بشريت است و 
ــيقي پرويز مشكاتيان زاييده انديشه پاك  آزادگي، چون موس
و روح متعالي او بود. براي همين است كه آثار او همچنان در 

رأس آثار فاخر موسيقي ايراني مي درخشد. 
خودتـان فكر مي كنيد چقدر در آهنگسـازي تحت تأثير 

مشكاتيان بوده ايد؟ 
ــكاتيان  ــتاد پرويز مش از آنجا كه چند صباحي خدمت اس
ــت  ــان را بيش از هر آثاري دوس ــاگردي كردم و آثار ايش ش
ــت، چيز  ــه براي من جاودانه اس ــتم و دارم و البته هميش داش
بعيدي نبوده و نيست كه بر انديشه و روح من و حتي موسيقي 
من تأثير گذاشته باشد. اگر در جايي از موسيقي من نشانه اي 
ــكاتيان بوده و باشد، دليلش  ــتاد مش ــيقي اس از حاالت موس
زيبايي و جامع بودن موسيقي اوست كه در من تاثير گذاشت، 
ــت قرار ندادم كه حتما  ــي هرگز خودم را در حصار و بن بس ول

شبيه كسي باشم. 
ــوداي وطن اثبات كردم. گرچه  ــن را در همين آلبوم س اي
خودم هم مي دانم كه فرم كارم تا حدي رنگ و بوي كارهاي 
استاد مشكاتيان را دارد، ولي هميشه دوست داشتم موسيقي 

ــد و بر همين اساس تمام  ــت خودم باش من، امضا و اثر انگش
ــتاد مشكاتيان يا  ــم را مي كنم. حاال اگر در جايي به اس تالش
ــتاد پايور يا حتي به استاد صبا هم نزديك شده باشم، مايه  اس
ــت كه به بزرگان موسيقي تكيه  ــي مباهات براي من اس بس

كرده ام و وامدار آنان هستم.
 به عنوان مثال در قطعه بيكران عشق، اندكي تحت تأثير 
ــتاد پايور بودم كه در پايه ها بيشتر مشهود  يكي از قطعات اس
ــاد، ولي نمي توان  ــت. گرچه اين امر ناخودآگاه اتفاق افت اس
سنتور ايراني نواخت و آهنگسازي ايراني نمود و خود را به كلي 
ــت، ولي مقدارش  ــيقي ايران جدا دانس از حلقه بزرگان موس
ــال در آلبوم نوا  ــرق مي كند. به عنوان مث ــراد مختلف ف در اف

مركب خواني تم اصلي قطعه نهفت از استاد صبا هست. 
شما هيچ نوازنده يا آهنگسازي را در سراسر دنيا نمي توانيد 
ــد.  ــتادي يا بزرگي نبوده باش ــه تحت تاثير اس ــدا كنيد ك پي
ــكاتيان اذعان داشتند كه در سبك  ــخص استاد پرويز مش ش
سنتورنوازي تحت تاثير استاد دكتر داريوش صفوت 
ــد. بتهوون با آن همه عظمت و  بوده ان
شاهكارهايش در ابتداي 
راه، در پيدايش و ساخت 
بخشي از آثارش، بسيار 
تحت تأثير موزارت بوده 
ــت!  اين را من حكم  اس
ــيك  ــيقي كالس ــم، بلكه حرف بزرگان موس نمي كن

اروپاست.
اگر موافق باشـيد، مي خواهم قدري درخصوص 
آلبوم «سـوداي وطن» كه بتازگي از شما منتشر شده، 
صحبتي داشـته باشـيم؟  بفرماييد چرا اولين اثرتان را يك 

كار حماسي يا وطني منتشر كرديد؟ 
ــه ريتميك دارم. يعني  ــي و البت من ذاتا يك ذهن حماس
ــه از كودكي و  ــت دارم. البت ــتر دوس قطعات ريتميك را بيش
ــيقي هايي با ريتم تند، بيشتر  نوجواني  اين طور بودم كه موس
ــرد. گرچه در مورد اين آلبوم،  ــر مرا به خودش جلب مي ك نظ

اتفاقاتي مرا به سمت يك كار حماسي يا وطني كشاند. 
چه اتفاقاتي؟ 

ــيقي  من قدري در معرفي نامه آلبوم توضيح دادم كه موس
ــن نغمه هاي  ــاخته بودم. اي ــال ها پيش س ــرود وطن را س س
بي كالم سرود وطن آنقدر در ذهنم جاري بود تا اين كه بعد از 
ــت استاد پرويز مشكاتيان كه ما و همه  دوستدارانش  درگذش
را بهت زده كرده بود،  قصد كردم كه كالمي روي اين آهنگ 

حماسي بگذارم. 
ــتوديو ضبط شد.  بعد هم براي گروه تنظيم كردم و در اس
ــه آنهايي كه در طول  ــر را به نوعي ارتباط دادم به هم ــن اث اي
ــرزمين تا امروز براي آزادي، آباداني و سربلندي  تاريخ اين س
ــاني كردند، چون به قول خود استاد مشكاتيان  ايران جانفش
كه مدام تاكيد مي كردند: «مخاطب ما بايد بداند كه ما در كجا 
ايستاده ايم و قطعا اين را از موسيقي ما دريافت خواهد كرد». 

من نيز از همان مكتب و همان انديشه هستم.
فقط خدا مي داند كه با چه گرفتاري و فشاري توانستم اين 

آلبوم را بعد از سه سال تالش و دويدن، منتشر كنم. 
اولين باري بود كه گروه كر را با يك اركسـتر كامال سـنتي 
مي شـنويم، آيا بهتر نبود با يك اركستر بزرگ تر اجرا و ضبط  

مي كرديد؟ منظورم همين سرود وطن است.
ــيقي ايراني و سازهاي سنتي را  من با اين كار قدرت موس
ــت  ــان دادم، حاال به هر مقدار. ولي خودم هم خيلي دوس نش

ــم به اين موضوع فكر كردم كه روزي آن را با  ــا ه دارم و باره
ــتر بزرگ تر مثل اركستر سمفوني و گروه كر اجرا و  يك اركس
ضبط كنم، چون يك رنگ متفاوت و جديد مي شود و در عين 

حال يك جلوه جهاني به كار مي دهد. 
ــن را همراه  ــرود وط ــه نماند اين خانم ها كه كر س ناگفت
ــان كر خواندن  ــاي گروه خواندند در حقيقت كارش نوازنده ه
ــد در قالب گروه كر  ــل محدوديت ها مجبورن ــت. به دلي نيس
ــل جوان  فعاليت كنند. اين بانوان جزو خواننده هاي خوب نس
ــيقي ايران هستند، گرچه معتقدم براي كر ايراني بايد از  موس
همين خواننده هاي خوب سنتي استفاده كرد، چون بسيار كم 
ــتند خواننده هاي كر كه بتوانند به اين خوبي و زيبايي، به  هس

اصطالح تحرير دستگاهي يا ايراني بزنند.
دربـاره ديگـر قطعات اين آلبوم هـم توضيح مختصري 

مي فرماييد؟ 
بله. در اين آلبوم مجموعا 12 قطعه است كه برخي باكالم 
هستند و برخي بي كالم و البته با چهاربخش تكنوازي. قطعه 
ــت در قالب يك مرثيه براي  ــوداي وطن اس اول اين آلبوم س
وطن كه بي كالم است. قطعه دوم سرود وطن است با شعري 
كه سروده خودم است كه توضيحات آن را تازه عرض كردم. 
ــون و رها كه باكالم  ــنتور، تصنيف مجن ــپس تكنوازي س س
ــتاد مشكاتيان است به همراه  ــت و اختصاصا در سوگ اس اس
ــنتور و تنبك.  ــك قطعه ضربي به نام پروانه وار با اجراي س ي
ــا ابياتي از موالناـ   ــت وكف زنان ب ــوازي نيـ  قطعه مس تكن
ــق با رباعياتي از عطار نيشابوريـ   تكنوازي تارـ  بيكران عش
ــقان با غزلي از موالنا و   تكنوازي كمانچهـ  تصنيف اي عاش

رنگ مستان. 
بـا خواننـده جديدي كه آلبومتـان را ضبط كرديد، راضي 

بيرون آمديد؟ 
ــتم آنچه را كه  بله. مهم ترين نقطه كار اين بود كه توانس
ــم و او نيز بخوبي از پس  ــن دارم به خواننده منتقل كن در ذه

آن برآمد. 
آيـا واقعـا به اين موضـوع  فكر كرديد كه شـايد نتواند از 

پس كار بر بيايد؟ 
ــتوديو به  بله. بارها، حتي تقريبا در تمام مدت ضبط در اس
ــب هرگز ذره اي به روي  ــن موضوع فكر مي كردم. ولي خ اي
ــدوار بودم. ناگفته نماند كه  ــودم نمي آوردم، چون مدام امي خ
ياري پور هم هر چه در توان داشت براي كار گذاشت. او شب 
ــت كه كار بسيار جدي است،  و روز تمرين مي كرد و مي دانس
ــت  ــت كار را تا آنجا كه ممكن اس البته خودش هم مي خواس

خوب و تميز بخواند. 
ــدوارم روزي در رأس  ــت و امي ــيار جوان پرتواني اس بس
ــران قرار بگيرد،  ــيقي اي ــت خواننده هاي مطرح موس فهرس
ــا كم ندارد، فقط خدا  ــه معتقدم اكنون هم چيزي از آنه گرچ
ــه پاكش  كند كه تفكر برخي خواننده هاي امروزي در انديش

نفوذ نكند. 
طبـق توضيحاتـي كه در معرفي نامه آلبـوم آمده، ظاهرا 
طراحـي آوازها هم با شـما بوده اسـت؟ آيا ايـن موضوع كار 

خواننده را محدود نمي كند؟  
نه! براي چه محدود كند؟ به دليل اين كه من ايده خاصي 
براي تطبيق آوازها با ملودي ها و فضاي اركستر داشتم، بايد 
ــردم. حتي جداي از  ــد ذهني خودم را دنبال مي ك همان رون
ــراي تك تك تحريرهاي آواز اين مجموعه  طرح كلي آواز ب
هم از قبل فكر و برنامه ريزي كرده بودم. ولي اين به آن معنا 
ــت.  ــكل ديگري را نداش ــود كه خواننده ما توان انجام ش نب
ــت. فقط مساله اين بود كه من  ــيار زياد اس قابليت هاي او بس

ايده خاصي داشتم. 
بـا نوازنده هـا چـه؟ منظـورم بـراي ضبـط، مشـكلي 

نداشتيد؟ 
ــكالت خيلي كمتر است.  معموال با بچه هاي نوازنده مش
ــتي در آهنگسازي دارند و  ــان دس چون برخي از آنها خودش
ــد. مي دانند  ــر را درك مي كنن ــاز ديگ ــه يك آهنگس دغدغ
ــود يا در يك  ــتوديو ضبط مي ش ــه دارد در اس ــن كاري ك اي
ــود، چه زحمت هاي شبانه روزي  ــالن كنسرت داده مي ش س
ــت. ولي  ــت اين كار اس ــح پش ــا دم صب ــي ت و بي خوابي هاي
ــوع را نمي دانند و  ــن موض ــفانه اي ــتر خواننده ها متاس بيش
ــنايي ندارند.  ــد، چون با اين نوع دغدغه ها آش درك نمي كنن
ــده  ــازي ش ــالن مجموعه اي كه آهنگس ــر مي كنند ف فك
ــاز ديروز رفته از  ــده را آهنگس ــته ش و نت و پارتيتور آن نوش
 كتابفروشي هاي انقالب خريده و االن آورده كه نوازنده بزند و 

ضبط كند. 
كنسرتي هم براي اين آلبوم در نظر داريد؟  
بله. هم براي تهران، هم براي شهرستان ها.

چه تاريخي؟ 
ــرهايي كه پيشنهاد داده، در  اول بايد با يكي از اين اسپانس
بخش مالي به توافق برسيم تا من تمرين با گروه را شروع كنم 
و بعد تاريخ دقيق آن را هم اعالم مي كنيم. چون مي دانيد گروه 
ــرت هزينه هايي دارد كه بايد حداقل ها را پيش بيني و  و كنس
بررسي كنيم. بويژه در شهرستان ها كه هزينه ها بيشتر است. 

آيا آلبوم جديدي هم در دست انتشار داريد؟
ــاي آن را  ــردم كه عجيب فض ــاده ك ــي را آم ــه. آلبوم بل
ــوداي  ــا آلبوم س ــواي آن ب ــال و ه ــرم و ح ــت دارم. ف دوس
ــتقبال  ــار مورد اس ــت. اميدوارم بعد از انتش  وطن متفاوت اس

قرار گيرد.

بداهه نوازي موسيقي ايران در اروپا
ــان حدادي  ــم و پژم ــوازي حميد متبس ــرت همن كنس
ــن اجراها هفته  ــود. اي ــا برگزار مي ش ــهرهايي از اروپ در ش
ــدن و پاريس در  ــه ، فرايبورگ، لن ــهرهاي اله ــده در ش آين
ــمت اجرا،  ــتين قس ــود كه در نخس ــش برگزار مي ش دو بخ
ــود و هنرمندان  ــاز هاي كوبه اي خواهد ب ــوازي تار و س همن
ــهناز خواهند نواخت و  ــتاد جليل ش ــمت به ياد اس در اين قس
ــاز هاي كوبه اي ــه تار و س ــش پاياني نيز همنوازي س  در بخ

 اجرا مي شود. 
ــال ــم و پژمان حدادي از س ــد متبس ــكاري حمي  هم
ــتان آغاز شد و اين دو تاكنون  ــي با گروه دس  1374 شمس
صدها بار با يكديگر روى صحنه رفته اند و از آثار مشترك 
ــاز نو، آواز نو (گروه  اين دو هنرمند مي توان از آلبوم هاي س
دستان، شهرام ناظريـ  1376)، سه نوازي (حميد متبسم، 
حسين بهروزي نيا، پژمان حداديـ  1378)، حنايي (گروه 
ــتان، سيما بيناـ  1379)، شوريده (گروه دستان، پريسا  دس
ـ1381)، گل بهشت (گروه دستان، پريساـ  1383)، لوليان 
(گروه دستان، شهرام ناظريـ  1384)، غژك كولي (گروه 
دستان، همايون شجريانـ  1387)، به نام گل سرخ (گروه 

دستان، ساالر عقيليـ   1388) 
و پنجره اي به سوي آفتاب 

(حميد متبسم، اماميار 
پژمان  ــن اف،  حس
ــداديـ  1390)  ح

نام برد.

 «نشميل نشميل»
 به ياد زنده ياد ايرج عندليبي

ــميل» به ياد زنده ياد ايرج عندليبي  ــميل نش آلبوم «نش
ــيقي كردي با صداي شاهو عندليبي است كه  ــامل موس و ش
ــتي نويد دهقان در كنسرت تير  ــط گروه قمر به سرپرس توس
ــده است. شاهو عندليبي متولد سنندج و  تاالر وحدت اجرا ش

فرزند زنده ياد ايرج عندليبي است. 
او در مقطع كارشناسي 
ارشد موسيقي از دانشگاه 
هنر فارغ التحصيل شده 
ــاهو از محضر  ــت. ش اس
ــتاداني چون پدرش،  اس
ــي،  عندليب ــيد  جمش
ــردار،  زيباك ــرو  خس
ــجريان،  ــا ش محمدرض

ــابقه همكاري با  ــت. او س ــاني و... بهره برده اس مجيد درخش
ــمس، خورشيد و ماه، آوا و شهناز را   گروه هايي چون موالنا، ش
ــته  ــود دارد.  اين هنرمند كه از ني نوازان برجس ــه خ در كارنام
ــي به نوازندگي  ــت تاكنون در آلبوم هاي موفق ــورمان اس  كش

پرداخته است.

چهره هفته 

خودم 
هم 

مي دانم كه فرم 
كارم تا حدي رنگ و بوي 

كارهاي استاد مشكاتيان را 
دارد، ولي هميشه دوست داشتم 

موسيقي من، امضا و اثر انگشت خودم 
باشد و بر همين اساس تمام تالشم را مي كنم

موحدنيا:

ــاز و از شاگردان  ــنتور، آهنگس محمد موحد نيا، نوازنده س
ــته استاد پرويز مشكاتيان به تازگي آلبومي را به نام  برجس
«سوداي وطن» منتشر كرده است. اين آلبوم كه اولين اثر 
موحد نياست، بحق جزو آثار ممتاز و فاخر موسيقي ايراني 
است كه به اعتقاد برخي كارشناسان جاي چنين اثري در 
ــنتي خالي بود. بر همين اساس گفت وگويي  موسيقي س

با او انجام داده ايم.

اشاره

آواز ايراني نيازمند تكنيك و محتوا

با محمد موحدنيا، نوازنده و آهنگساز 

ذاتا حماسي ام

جم
جام 

س: 
عك

آلبوم هفته 

ــم مختلف هنري  ــراي مراس ــا و اج ــزاري برنامه ه   برگ
ــت.  ــيار موثر اس ــور بس در تقويت بنياد و بناي فرهنگي كش
ــزاري برنامه هاي هنري و بومي  ــرات مثبت و منفي برگ تاثي
ــيقي نيز همين نقش را ايفا مي كند و  ــرت هاي موس در كنس
ــور جايگاه ويژه اي را به  مي توانند در بناي فرهنگي يك كش
خود اختصاص دهند يا در صورت انحراف به آن لطمه بزنند. 
ــرت ها بر سه محور  ــد اجراي برنامه هاي كنس به نظر مي رس
ــت و مي توان آن را به مثلث تشبيه كرد؛ مثلثي كه  ــتوار اس اس
اضالع آن را برگزاركنندگان برنامه ها، مخاطبان كنسرت ها 
و ضلع آخر نيز دستگاه هاي نظارتي و دولتي تشكيل مي دهند 
كه برگزاري و نحوه اجراي برنامه ها را زير نظر دارند يا در واقع 

صدور مجوزهاي الزم از طرف آنها صورت مي گيرد. 
ــه محتواي  ــور در برنامه هايي ك ــه مح ــوال اين س معم
ــاني كه  ــتند. كس ــي دارند، با يكديگر هماهنگ هس فرهنگ
ــيقي را در قالب اجراهاي سنتي و اركسترال  برنامه هاي موس
ــه محور را به صورت يكسان دنبال  به عهده دارند، اهداف س

ــيقي مثل موسيقي هاي  مي كنند. اما در برخي ژانرهاي موس
ــه محور با يكديگر  ــتيم كه اين س ــاهد هس وارداتي كمتر ش

هماهنگ باشند. 
ــيقي پاپ،  ــي مثل موس ــيقي هاي واردات ــوزه موس در ح
ــه اين ريتم و  ــوند ك ــدان به مرور زمان متوجه مي ش هنرمن
فضاي خاص موسيقي، كشش بيشتري را در مخاطبان ايجاد 
و با اقبال بيشتري به نسبت ساير سبك هاي موسيقي مواجه 
ــود. در نتيجه به اين نوع موسيقي گرايش بيشتري پيدا  مي ش

مي كنند.
ــيقي هاي  ــود كه موس  اين موضوع در حالي مطرح مي ش
ــي در بناي فرهنگي  ــر فرهنگي جايگاه مثبت ــي از نظ واردات

ــي را به عنوان  ــور ندارند يعني اگر بناي كش
ــور در  ــاي فرهنگيـ  هنري كش بن

ــويم،  ــور ش ــان متص ذهنم
ــيقي نه تنها  اين نوع موس
ــور  با بناي فرهنگي كش
ــدارد بلكه  هماهنگي ن
ــيقي  موس ــاي  بن ــه  ب

ــن نقطه  ــازد.  از همي ــي را وارد مي س ــات مختلف ــز ضرب ني
ــت و در  ــه محور مذكور اس ــيقي فاقد س ــن، اين موس آغازي
ــت. يكي از  ــش نخواهد رف ــيقي هماهنگ پي ــير موس مس
ــد كه به دنبال  ــكيل مي دهن ــالع مثلث را مخاطباني تش اض
ــر فعاليت هاي روزانه،  ــكيني ب ــاد، مفرح و تس برنامه هاي ش
ــزار كنندگان  ــتند. برگ ــان هس ــاالنه ش هفتگي يا حتي س
ــاي هنري و فرهنگي  ــرت ها نيز به جاي اين كه الگوه كنس
ــان مدنظر قرار دهند از كالم و پيام هاي  را در كنسرت هايش
 تكراري بهره برده و دائما حول يك موضوع خاص 

مي چرخند. 
 دستگاه هاي نظارتي نيز كه ضلع آخر 
مثلث را تشكيل مي دهند، به دنبال اهداف 
ــفتگي  ــتند. در آش فرهنگي در جامعه هس
ميان اضالع، مسئوالن نمي توانند فعاليت 
ــي را انجام دهند زيرا هر ضلع  يا كار خاص
ــث به  ــور اين مثل ــا مح ي
ــاير اضالع  دغدغه هاي س
ــد و تنها  ــي نمي ده اهميت
ــتفاده از  ــال اس ــه دنب ب
ــيوه  ــا به ش برنامه ه

خود هستند. 

محمد مير زماني  /   مديركل پيشين دفتر موسيقي وزارت ارشاد

ناهماهنگي ميان اضالع مثلث برگزاري كنسرت

ــه اين ريتم و ــوند ك ن به مرور زمان متوجه ميش
ص موسيقي، كشش بيشتري را در مخاطبان ايجاد
يشتري به نسبت ساير سبكهاي موسيقي مواجه
 در نتيجه به اين نوع موسيقي گرايش بيشتري پيدا

ــيقيهاي  ــود كه موس ضوع در حالي مطرح ميش
ــي در بناي فرهنگي  ــر فرهنگي جايگاه مثبت ز نظ

ــي را به عنوان  ارند يعني اگر بناي
ــور در  ـهنگيـ  هنري كش

ــويم،  ــور ش  متص
ــيقي نهتنها  وس
ــور  هنگي كش
ــدارد بلكه   ن
ــيقي  موس ي 

ــان مدنظر قرار دهن را در كنسرتهايش
تكراري بهره برده و دائما حول

ميچرخند. 
 دستگاههاي نظا
مثلث را تشكيل ميد

فرهنگي در جامعه هس
ميان اضالع، مسئوال
ــي را انج يا كار خاص

ــا مح ي
دغدغه
اهميتـ
ــه ب


