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در گفت وگوی خواننده جوان ایرانی با «خراسان رضوی» مطرح شد
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مناجات
عالمه حسن زاده آملی

الهی ،وای بر آن که در شب قدر فرشته بر او فرود نیامده با دیو همدم و همنشین گردد!
مبدل کن و آنی را که در آخــر خواهی کنی در اول کن ،که
الهی ،یقینم را زیاد گــردان و اضطرابم را به اطمینان ّ
الراحمین است.
شفاعت آخرین از ِ
آن ارحم ّ
الهی ،دل خوش بودم که گاهی گریه سوزناک داشتم و دانه های اشک آتشین می ریختم ،ولی این فیض هم از
من بریده شد که بیم زوال بصر است و امور مهمی که در آن ها امتثال فرمان توست در نظر .ولی بارالها ،عاشق
نگرید چه کند و بنده فرمان نبرد چه کند؟
الهی ،مرا در سایه خاتم صلی ا ...علیه و آله داشتی ،که تو را یابم و بندگانت را دریابم؛ شکر این موهبت چگونه
گذارم.

با شاعران

گالیه «وحیدتاج» از صدا و سیما بابت بی توجهی به موسیقی سنتی
به رغم تجاری شــدن موســیقی و توجه به
ایــن هنر نــه بــه مثابه یــک تخصــص که به
عنوان مهارتی سهل الوصول و ابزاری که
به آسانی میتوان با آن به شهرت رسید ،در
چند سال اخیر شــاهد ظهور خوانندگانی
بوده ایم که در همین فضا بــا همت و البته
تخصص و تجربه کافی در زمینه موسیقی
به تولید آثار اصیل ایرانی پرداخته اند.
«وحید تاج» ،خواننده جوان دزفولی یکی
از مصادیق این حوزه است .او در سال های
فعالیت خــود ،از جذابیتهای ســلبریتی
شدن چشــم پوشــیده و از گام برداشتن به
ســمت موســیقیهای عامهپســند پرهیز
کرده است.
این جوان هنرمنــد ،آواز را نزد اســتادانی
همچــون محمدرضــا شــجریان و پــدرش
علیرضــا تــاج آموخته و ایــن روزهــا عمده
اجراهایــش بــا «کیــوان ســاکت» نوازنده
برجسته خراسانی است .به استناد همین
معاشرت های حرفه ای ،در صحبت هایش
هم بر اصالت هنرمند و تاثیر این موضوع بر
کارنامه حرفه ای او ،تاکید می کند.
«تاج» دانش آموخته در مقطع کارشناسی
موسیقی و کارشناسی ارشد آهنگ سازی
از دانشگاه ســوره تهران است و تاکنون در
جشــنوارههای متعدد داخلــی و خارجی
افتخارات زیادی کسب کرده است.
با ایــن هنرمند جــوان و خوش آتیــه از هنر
موسیقی اصیل می گوییم و دغدغه هایش
را درباره سطح سلیقه مخاطب می شنویم:

• موسیقی مان تجاری شده است

با هنرمندان
افشین محمدزاده – کارگردان و خوانش گردان

هنر شنیدنی روشندالن

گروه نمایشــی نابینایــان «اقیانوس» اولین گــروه تئاتر
در مشــهد اســت که همه اعضای آن بچه هــای کم بینا
و نابینا هســتند .در ســال  93با حمایت زنده یاد «رضا
جوان» پیش کســوت تئاتر مشــهد در مجتمــع خدمات
بهزیستی شهید جلیلیان کارمان را شــروع کردیم و در
ادامه راه دیگر هنرمندان تئاتر مشــهد هم یــار و همراه
ما شــدند تا گروه «اقیانوس» قوت بگیرد و حاال به جایی
رســیده ایم که فکر می کنــم ،تنها گروه نمایشــی فعال
کشور با هنرمندی نابینایان هســتیم .طی این سال ها
در جشــنواره های مختلفی شــرکت کردیم و بچه های
گروه جوایز متعددی کسب کردند که شــاید مهم ترین
آن انتخاب به عنــوان اثر برگزیده تئاتــر منطقه ای کویر
در سال  94اســت .هدف ما از حضور روی صحنه تئاتر
مشخص اســت ،می خواهیم دیده و شــنیده شویم ،می
خواهیم نــگاه مردم و مســئوالن را بــه ســوی نابینایان
بکشانیم .این هدف ماست ،اما برای تحقق آن مشکالت
و درد دل های زیادی داریم .درگیری شبانه روزی برای
گرفتــن مجوزها ،دشــواری ایــاب و ذهــاب هنرمندان

نابینا ،نداشــتن جای تمریــن مناســب و  . ...در این راه
البته عزیزانی یار و همراه ما بوده اند ،همچون مسئوالن
بهزیستی و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد،
اما توقع زیادی نیست اگر بخواهیم دیگر مسئوالن هم
بیشــتر به ما توجــه کننــد و درد دل های ما را بشــنوند.
گروه «اقیانوس» این شب ها خوانشی را در تماشاخانه
اشراق روی صحنه برده است ،اثری با موضوع مذهبی
و دربــاره حضــرت زهرا(س) .این شــب ها ســاعت 18
در تماشــاخانه اشــراق ،حدفاصل هاشــمیه  20و 22
میزبان شما هســتیم .در این اثر ،عالوه بر من ،علیرضا
منفردیان ،حســن خوش هیکل ،محمد امیــن بامری،
حجــت قلــی زاده ،فائــزه محمد آبــادی ،اللــه فاضلی،
عاطفه محمد آبــادی ،عفت بیــات و حکیمه زحمتکش
دیگر هنرمندان روشــندل گروه اقیانوس هســتند و در
کنار ما هنرمندان بینا ،آتوسا ســلیمانی ،ایمان سلیح،
احمد باقری یــزدی ،نجمه چلنگر ،مهال بهــاری ،لیندا
شایسته ،حســین عابدی و مهسا افشــارزاده نیز ایفای
نقش می کنند.

با «تاج» از همان ابتدای صحبت ،از خطر تجاری
شــدن موســیقی می گوییــم و او نیــز دلنگرانی
هایش برای این هنر را مطرح می کند و می گوید:
تصور کنیــد تلویزیونتان را روشــن میکنید و با
تبلیغ کاالیی مواجه میشــوید که همه میدانند
برای سالمتی مضر اســت اما وقتی آن کاال برای
 80میلیون نفر پخش میشــود ،به پشــتوانه این
تبلیغات میتواند ســطح گســتردهتری از اطالع
رســانی را نیز در جامعه داشــته باشــد .مثال ،در
ســطح شــهر بیلبــورد بزنــد ،در فضــای مجازی
صفحات اختصاصی داشته باشد و . ...از طرفی،
چــون اعتماد مــردم به رســان ه ملی باالســت ،در
نتیجه دیگــر مضرات آن کاالی مخــرب را در نظر
نمیگیرند.
وی ادامه می دهد :در حوز ه موســیقی نیز رسانه
ملی عملکرد مشــابهی داشــته اســت .وقتی در
فــان برنامه پــر مخاطــب تلویزیــون میبینیم از
خواننــدهای دعوت میشــود که مهارت و ســواد
کافیدرزمین هموسیقیندارداماپرمخاطببودن
برنامه قرار است بستری شــود تا او برای خودش
شــهرتی به هم بزند ،باید نگران بشویم چون این
فضای مساعد باعث می شود مردم نیز به راحتی
او و کارش را با هر سطح کیفیتی ،بپذیرند .همین
موضوع ،به نظر من ،یک مصداق از تجاری شدن
هنر موسیقی است.
این هنرمنــد جوان متذکر می شــود :این روند به
ضرر کسانی است که دغدغ ه هنر و فرهنگ اصیل
ایرانی را دارند و بدون هیچ چشم داشتی در این
حوزه فعالیــت میکنند اما متاســفانه هنرشــان
دیــده نمیشــود .نقد جدی مــن به رســانه ملی،
همیــن بها ندادنــش به موســیقی اصیــل ایرانی
اســت؛ موســیقی که معرف فرهنگ و سنتهای
خودمان است.

•از صدا و سیما گالیه دارم

او با صراحت بیشــتری نقدهایش به رســانه ملی
در حوزه هنر موســیقی را بیان می کند :من هیچ
خــردهای بــه عزیزانی کــه در ژانــر پــاپ فعالیت
میکنند نمیگیرم .آن ها هنرمندند و برای ارائه
هنربهمردمسرزمینشانزحمتمیکشند.گالیه

من به صدا و سیماســت که بین فعــاالن در زمین ه
موســیقی پاپ و ســنتی توازن برقــرار نمیکند.
عمدتا میبینیم که تیتراژ سریالهای تلویزیونی
را خوانندگان پاپ میخوانند .این در نوع خودش
اصالبدنیست.اماحرفمنایناستکهبرقراری
توازن در این حوزه ضروری است .رسانه ملی باید
با بها دادن به موسیقی ســنتی ،در مسیر معرفی
این هنر اصیل ایرانی به مردم کشورمان و به ویژه
نسل های جوان تر تالش کند.
تاج خاطر نشــان می کنــد :این بــرای فرهنگ ما
پسندیدهنیستکهمردممانباموسیقیسرزمین
خودشــان مانوس نباشــند .متاســفانه این تلقی
اشتباه وجود دارد که مســائل عمده کشور صرفا
در حوزه های کالن اقتصادی ،سیاسی و اجرایی
متمرکز هستند و بخشی از مسائل مرتبط با حوزه
مثال هنر ،لوکس تلقی می شــود امــا اهمیت این
موضوعات کم نیست و بخشی از فرهنگ ما از دل
این مباحث ساخته می شود.

داشــته باشــد اثر فاقد اعتبــار موســیقایی تولید
میکند .پیشــرفت فناوری و گســترش استفاده
از فضای مجازی در نوع خودش اصال بد نیست.
نکته آسیبزا این جاســت که متاسفانه بعضی از
ما از شیو ه درست استفاده از آن آگاهی نداریم.
این خواننده موسیقی ایرانی بر این باور است که؛
«متاسفانه به هنر به مثابه یک علم یا یک تخصص
توجه نمیشود مسئلهای که باعث میشود افراد
باب خوانندگی را به بهانه کسب شهرت گشوده
ببینند و این تصور غلط برای آن ها به وجود بیاید
کــه میتوانند بــا اندک اســتعداد یا حتــی بدون
هیچ استعدادی به عرص ه خوانندگی ورود کنند.
درحالــی که همــان طــور که یــک پزشــک برای
متخصص شدن سال ها تالش میکند و سختی
و دشواری متحمل می شود ،یک موسیقیدان و
خواننده نیز باید برای رســیدن بــه درج ه اعتبار،
ســال ها تمریــن کنــد و زحمــت بکشــد و از همه
مهم تر ،اصول این حوزه را بداند و بیاموزد».

•خوانندگان یک شبه ،ابزار پول سازی
اسپانسرها

•امیدوارم در آینده بگویند :به هنر
کشورش خدمت کرد

بخــش بعــدی اظهــارات ایــن خواننده جــوان و
موفق کشورمان بر کیفیت عملکرد شبکه توزیع
محصوالت هنری اســتوار اســت .او از اقداماتی
که در این حوزه برای چهره سازی و سلیقه سازی
انجام می شــود ،انتقاد می کند و مــی گوید :این
اقدامات اصوال پایدار نیســت ،کســانی که صرفا
با برندســازی های شــخصی و تبلیغــات چندین
میلیاردیونصببیلبوردهایتبلیغاتیآنچنانی
در پایتخت و شهرستانها به دنبال کسب شهرت
هســتند ،خیلی زود از حافظهها پاک میشوند.
هنــری مانــدگار اســت کــه در بطنــش محتوای
ارزشمندی به مخاطب عرضه کند .اما به هرحال
به خاطر وجــود افرادی کــه با موســیقی تجارت
میکنند ،هر از چندگاهی شاهد ظهور مدعیان
دروغین در زمین ه موسیقی هستیم .به عقیده من
این افراد از این طریق به شهرت میرسند تا بعدها
وسیل ه تولید پول برای اسپانسرها باشند.

•فضای مجازی و خطر ترویج صورت
مبتذلی از هنر

تاج نقبی هــم می زند به نقش فضــای مجازی در
هویت بخشی به موســیقی های بی هویت و بیان
می کند :فضای مجازی هرقدر که حسن و مزیت
داشته باشد ،به همان اندازه نیز آسیب تولید می
کند .به عنوان نمونه کســی که حتی هنرمند هم
نیســت ،یک رســانه در اختیار دارد کــه میتواند
به راحتی از اتفاقــات روزمرهاش ویدئــو و تصویر
بگیرد ،منتشــر کند و آرام آرام به شــهرت برسد.
بعــد از این شــهرت در جهت رویکردهــای منفی
استفاده کند .برای مثال در جمعهای دوستانه به
او تلقین شده که صدای خوبی دارد ،پس با انتشار
یک ویدئو از خودش درحال آواز خواندن شــکل
مبتذلی از هنر را به مخاطبش عرضه می کند.
وی تاکیــد مــی کنــد :ضمــن این کــه امــروزه با
پیشــرفت فناوری و ابزار ،هرکسی برای خودش
یــک اســتودیوی خانگــی دارد و بــه راحتــی بــا
صداسازی رایانهای ،بدون این که نیاز به نوازنده

دیالوگ

حکایت
هرگز از ســختی و رنج های زمانــه ننالیده بــودم و در
برابر گردش دوران چهره در هم نکشیده بودم جز آن
هنگام که کفش هایم پاره شد و توان مالی نداشتم که
برای خود کفشــی تهیه کنم .با همین وضــع با کمال
دلتنگی به مســجد جامع کوفه رفتم .کســی را آن جا
دیدم که پا ندارد .خدا را شکر گفتم و بر نداشتن کفش
صبر کردم.

مرغ بریان به چشم مردم سیر
کمتر از برگ تره بر خوان است ()۱
قوت نیست ()۲
وان که را دستگاه و َ
شلغم پخته مرغ بریان است
 _۱تره :سبزی _ خوان :سفره
 _۲دستگاه :ثروت
حکایت های گلستان سعدی به قلم روان

این هنرمند که دارنده مقام اول آواز در هفدهمین
جشن خانه موسیقی ایران( )1395است ،جایی
به مفهوم هنــر می پردازد و می گویــد :هنر در هر
شــکلی که باشــد مهم ترین رســالت اش تلطیف
روح انسانهاســت .برای مثال همیــن طرحها و
نقشهایی که با آغاز هرسال روی دیوارهای شهر
تازه میشوند ،المانها ،پارکها و گل کاریهایی
که در سطح شــهر میبینیم ،همه برای این است
که روح ما را حتی برای لحظهای از روزمرگیهای
کســالت آورمــان دور کند .تصــور کنیــد اگر این
ها وجود نداشــت ،چقدر چشــم مردم شــهر آزار
میدید .در زمین ه موسیقی نیز همین طور است.
موسیقی شکل بارزی از هنر است و نوع مطلوب و
درست آن روح انسان را تغذیه میکند.
تاج ،بر اهمیت آموزش در حوزه موســیقی تاکید
می کنــد و این مهــم را بــر ارتقای ســلیقه جامعه
نیز موثر می داند و یادآور می شــود :خوشبختانه
امــروز شــاهد اتفاقات خوبــی در زمینــ ه آموزش
موســیقی در مراکز آزاد هســتیم .این کــه نه تنها
نوجوانــان و جوانــان بــه یادگیری موســیقی در
سبکهای مختلف اشتیاق نشان میدهند ،بلکه
در خانوادهها هم زمینه ای فراهم شده تا کودکان
از ســنین پایینتر امــکان یادگیری موســیقی را
داشته باشند.
وی خاطــر نشــان مــی کنــد :بــه نظــرم امــروزه
ظرفیتهایــی در معرفــی موســیقی در فضــای
مجازی به وجود آمده که حداقل شناخت و آگاهی
در این زمینــه را از مخاطب می خواهــد و با توجه
به گستر ه وســیع استفاده از شــبکههای مجازی
افراد خواه ناخواه به یادگیری و آشنایی با سازها
و سبکهای مختلف موسیقی روی میآورند.
حــرف آخــر مــا بــا تــاج از «امیــد» اســت .او بیان
می کند :امیدوارم در آینده در زمر ه کســانی قرار
گیرم که بــه هنر و موســیقی ملی کشــور خدمت
کردهانــد و آرزو میکنــم کــه حتی اگر یــک اثرم
در ذهن مخاطبــان ماندگار شــد ،از من به نیکی
یاد کنند.

 پیروزی محرومان قطعی است .دل نگرانی ما از خودخواهی آدمی استکه می خواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
پیــروزی رؤیت خواهد شــد حتی اگر در کاســه چشــم های مــن و تو گیاه
روییده باشد!...
هزاردستان – کارگردان :علی حاتمی

بریده کتاب

حرف از خداحافظی زدن
آســان اســت .باور کردن
اســت ،خداحافظی است
که کار را ســخت می کند.
اگــر بــاور نکنــی رفتــن
آدمهــا را ،اگر بــاور نکنی
ایــن "خداحافظــی " کــه
میگویند ،واقعی اســت،
هــزاری هــم کــه بگوینــد
"خداحافــظ " ،هســتند،
تمام نمیشــوند .با وجود
جای خالی شــان که قرار
است تا همیشه بماند.

حفظ و احیای آثار تاریخی نیازمند
مشارکت و همدلی همه جانبه

بناهای تاریخــی و قدیمی بخشــی از میراث گذشــتگان
ماســت ،این میراث نه تنهــا پیوند مــا را با گذشــته فراهم
می کند ،بلکه بیانگر هویت ،نحوه زیســت ،شــیوه تفکر و
تاریخ گذشتگان است .میراث فرهنگی و تاریخی ،سند و
شناسنامه و ماحصل تجربه نسل های قبل در طی روزگار
اســت و به گونه ای بخشــی از زیربنای فرهنگی جامعه را
شکلمیدهد.بااتکابهاینتجارباستکهمیتوانیمافق
های بینش گسترده ای را فرا روی خود قرار دهیم .پشت پا
زدنبهگذشتهحاصلیجزتجربهکردنمجددآزمودنیها
و در نهایت عقب ماندگی فرهنگی نخواهد داشت.
هرکه نامخت ازگذشت روزگار /نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
از طرفی امــروزه با توجه به نقش بســیار پررنــگ مرمت و
احیای بناهای تاریخی در اقتصاد گردشــگری و توســعه
پایدار می توان به حق این آثار را ثروت فرهنگی نامید.
در زمینه ذخایر کالبدی کهن و ثروت های فرهنگی ایرانی
و اســامی و ملی نهفته در آن ها ،کشــور ما مقام واالیی را
به خود اختصــاص می دهد و به همیــن جهت هم پذیرای
اقداماتی اســت کــه بتوانند بــه نحوی ســازنده ،حفاظت
و حراســت از آن هــا را تضمین کننــد .تحلیل و شــناخت
فرهنــگ معماری های گذشــته این ســرزمین مــی تواند
مهم تریــن ابــزار کار را برای معمــاری امــروز فراهم کند.
بنابراین مرمــت و احیای بناهــای تاریخــی از جنبه های
گوناگونازجملهاقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوسیاسی
دارای اهمیت اســت.به بیان دیگــر اثر تاریخــی عالوه بر
ارزش های هنری و عملکردی که در زمان خلق آن مدنظر
بوده ،با گذشت زمان و تغییرات به وجود آمده ،ارزش های
دیگری را نیز به همراه مــی آورد .بنابراین پرداختن به آن
ها به منظور احیــا از بعد تاریخی ،فرهنگی و گردشــگری
موجب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی می شود ،چرا که
این فرایند باعث جلوگیری از تخریب بافت ،حفظ سرمایه
ملی و در نتیجه ارتقای ارزش های اقتصادی می شود.
مرمــت و احیــای بناهــای تاریخــی ،بنــا بــه موقعیــت
جغرافیایی ،تکنیک های ساخت ،میزان مداخالت قبلی
و فرســایش و  ...دارای چالش ها و مشکالت خاص خود
اســت .اما مهم ترین چالــش ،نبود شــناخت در خصوص
ضــرورت نگهــداری از ایــن آثار چه بــه لحــاظ فرهنگی و
چه به لحاظ اقتصادی اســت .بــه گونه ای که ایــن امر در
کشورهایی که اقتصاد متکی به منابع زیرزمینی ندارند و
چشم به توسعه پایدار دارند ،برعکس کشور ما در اولویت
های نخســت قرار دارد.نکتــه حائز اهمیت آن اســت که
حفاظت یکپارچه از آثار تاریخی به حمایت قانونی ،اداری،
مالی و فنی بســتگی دارد .بنابراین بدون همکاری همه
جانبه نمی توان این حفاظت را انجــام داد .این در حالی
است که میزان سرمایه گذاری در مرمت و احیای بناهای
تاریخی بــه اندازه کافی نیســت .باید این نکتــه را مدنظر
قرار دهیــم که اگر چــه ســازمان میراث فرهنگی کشــور
متولــی حفاظت و نگهــداری از بناها ،بافت هــا و محوطه
های تاریخی است اما با توجه به این که این آثار ثروت ملی
قلمداد می شــود و متعلــق به همه مردم اســت ،به همین
مقدار نیز نیازمند مشارکت و همدلی همه جانبه است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که ارتقا و تشویق صنعت
گردشگری یکی از مهم ترین اهدافی است که مرمت آثار
باســتانی بر مبنای آن انجــام می گیرد که خوشــبختانه
استقبال و عالقه مندی مردم به ثروت های فرهنگی چه
در قالــب ابنیه و بناهای تاریخی و چه به شــکل مجموعه
های فرهنگــی ،با توجه به ایجــاد حس عالقه بــه تاریخ و
افتخار به داشته های فرهنگی خودشــان بسیار در خور
توجــه اســت .بنابرایــن در جهت پاســخ شایســته به این
عالقه مندی و همچنین برای حفاظت و حراست از ثروت
های فرهنگی این مــرز و بوم و ایجاد شــناخت و معرفی،
رســانه ها نقش اساســی دارند .قطعا وجود برنامه هایی
که به معرفی جذابیت های طبیعــی ،فرهنگی و تاریخی
ایــران مــی پردازند ،موجــب پویایــی شــایان توجهی در
عرصه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می شــوند.
آســیب ها و کمبودها به خصــوص در جایــی خودنمایی
می کند کــه نســل فعلی بــا نبــود شــناخت در خصوص
پیشینه و مفاخر ایرانی و اسالمی خود تحت تاثیر افسانه
ها و داســتان ســرایی های ممالک دیگر قرار می گیرد و
پذیرای الگوهای رفتاری بیگانه می شود .درست همین
جاست که اهمیت ضرورت معرفی داشته های فرهنگی و
تاریخی خودنمایی می کند و این موضوع رسالت اصحاب
رســانه و متولیان امر و مســئولیت ســنگین ایشــان را در
جهت حفاظت و حراست از ثروت های فرهنگی بیش از
پیش خواهد کرد.
در مجموع باید بیان کرد آثار تاریخی یک عامل اساسی در
ایجاد وحفظ هویت ملی و فرهنگی است ،از این رو حفظ و
حراست و مراقبت از آثار هنری و باستانی به لحاظ منافع
معنوی و مادی فراوانی که دارد یک ضرورت انکارناپذیر
اســت و این موضوع در تمامــی دنیا ،یک اصــل پذیرفته
شده اســت .بنابراین جلب حمایت و مشــارکت مردم در
مرمت آثار تاریخی ،عامل مهمی اســت که دســتیابی به
آن میتواند تاثیر زیــادی در روند اجرای طرح ها و صرفه
جوییهای اقتصادی درخصوص آن ها داشته باشد.
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