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بیتا یاری

این روزها ســیزدهمین جشنواره 
موسیقی جوان در تاالر رودکی در جریان 
است و هر روز در ســه یا دو نوبت داوران 
به ارزیابی اجراهــای جوانان داوطلب 
می پردازنــد. به علــت تعــداد باالی 
شــرکت کنندگان کــه در مرحله اول 
موردپذیرش قرارگرفته اند و همچنین 
گستره وسیع موسیقی ایرانی، نواحی و 
کالسیک که این جشنواره آن را پوشش 
می دهد مدت برگزاری جشنواره حدوداً 
یک ماه به درازا می انجامد. جشنواره ای 
که با دبیری مستمر دکتر هومان اسعدی 
در این 7 دوره ثبات و رشد را بر خود دیده 
اســت و به عنوان مهم ترین جشنواره 
رقابتی موسیقی کشور از آن یاد می شود. 
چراکه سوای به کارگیری اساتید مورد 
وثوق جامعه از هر ســبک و شیوه ای در 
قالب هیات داوری ها، افزودن موسیقی 
کالســیک و گســترش دایره پذیرش 
داوطلبین در رشته های نوازندگی تک 
ســاز و همچنین ایجاد آیتم ویژه برای 
رقابت داوطلبانی که توان خود را فراتر 
از حد معمول می دانند، موسیقی نواحی 
را نیز هرســال باکیفیت تر از سال قبل 
برگزار کرده اســت که در حقیقت هم 

شرکت کنندگان موســیقی مردمی و 
فولک ایران در این رقابت ها مورد ارزیابی 
قرار می گیرند و هم نوازندگان موسیقی 
شهری ایران)موسیقی دستگاهی( و هم 
هنرجویان موســیقی کالسیک غربی. 
یعنی تمام گستره موسیقی جدی حاضر 
در کشــور با جوانان به محک گذاشته 
می شود تا آینده ای از موسیقی ایرانمان 
ترسیم کند. اما همپای این شور و شعف 
حاصل از ارتقای جشنواره موسیقی جوان 
تهدیدهایی برای این جوانان همواره از 
دیرباز وجود داشته و دارد و حاال کم کم 
دارد عیان می شود که یکی از آن ها چیزی 
نیست جز بزمی شــدن، کاالیی شدن، 

غیرفرهنگی شدن!
بزمی شدن نوجوانان و جوانان 

یکی از نگرانی های برگزارکنندگان 
و البتــه یکــی از تهدید هــای جوانان 
شرکت کننده در جشنواره همواره این 
است که ستاره های درخشان جشنواره 
بــه اجراکننده های موســیقی بزمی و 
مردم پسند تبدیل شوند، یعنی تبدیل 
یک اســتعداد هنری به یــک کاالی 
قابل خرید و فروش بازاری؛ مرز حساس و 
باریکی در این  بین است که پول و شهرت 
در آن نقش عمده ای دارد و عاملی است 
که می تواند جوانان را عــوض کرده و از 
رویکرد هنری به ســمت تجاری سوق 
دهد. میل دیده شــدن و درآمدزایی در 

جامعه ای که در آن موســیقی هنوز در 
جنبه رسمی وضعیت مبهمی دارد و البته 
تحصیل کردگان و هنر آموختگان زیادی 
در این چهار دهــه تربیت کرده؛ تناقض 
و شرایط سختی را ایجاد می کند ضمن 
آنکه اغلب مردم از وضعیت معیشــتی 
خود ناراضی هستند. ازاین رو مراقبت از 
تفکر و روحیه هنری و فرهنگی جوانان 

شرکت کننده ضرورت بیشتری دارد.
تفکر فرهنگی

تفکــر فرهنگی چیســت و چگونه 
باید از آن مراقبت کــرد؟ آن هم در این 
وانفســای اقتصادی و ظهور شرکت ها 
و تهیه کنندگان موســیقی تجاری که 
به دنبال اســتعدادهای شناخته نشده 
می گردند و البته تلویزیــون که اخیراً 
با کپی بــرداری مبتــذل از برنامه های 
نازل تلویزیون هــای غربی برنامه های 

استعدادیابی را نیز برگزار می کند.
شــاید باید گفت تفکــر و دغدغه 
فرهنگی داشتن تضمین کننده اجتناب 
از افتادن به این ورطه های استعدادسوزی 
اســت. تفکری که به هنر استعدادهای 
شناخته شده به عنوان کاالیی قابل خرید 
و فروش و متعاقباً شــهرت زودهنگام 
توجه نکند و آن را به خود راه ندهد و جز 
به شکوفایی هنر در قالب هنر و زیبایی 
نکوشد فرهنگی است. یعنی همان راهی 
که این جوانان با آموختن هنر موسیقی 

شــروع کرده اند فــارغ از درآمدزایی و 
شــهرت؛ با اصالت دادن به موضوع هنر 
به عنوان امری زیبا برای آموختن در کنار 

سایر آموختنی ها.
در ایجاد ایــن اندیشــه در جوانان 
خانواده و اســاتید نقش مهمی دارند تا 
آنها را با تفکر غیر بازاری آشنا سازند و از 
سوق دادن به سمت تجارت بپرهیزند. 
خانواده به عنوان اولین کانون رشــد و 
بالندگی و اســتاد به عنوان عامل رشد و 
شکوفایی مهم ترین تأثیر را در آگاه سازی 
و آگاهی بخشی جوانان در این راه دارند 
و بایــد ایــن دو توأمــان در مراقبت از 

استعدادهای شناسایی شده بکوشند.
ازاین رو حســین علیزاده، آهنگساز 
صاحب سبک و نام کشورمان که در هیات 
داوران جشنواره موسیقی جوان حضور 
دارد می گوید: »بــه خانواده ها توصیه 
می کنم همان طور که زحمت کشیده اند و 
کودکانشان به این رویداد راه پیداکرده اند 
همین رویه را ادامه بدهنــد و به دنبال 
شهرت نباشند و مطالعه داشته باشند که 
هنرمند واقعی چه کسی است. هنرمند 
واقعی فردی نیست که فقط خوب ساز 
بزند. ما در جشنواره فقط خوب ساز زدن 
را معیار قرار می دهیم، اما مهم طرز تفکر 
و اخالق و فرهنگی اســت که پشتوانه 
هنرمنــد خواهد بود تــا نوازندگی اش 
به عنوان یــک هنر اصیل جلــوه کند. 

امتیازی که در جشــنواره به آن ها داده 
می شود تضمین کننده هنرشان نیست 
مگر اینکه تربیت بچه ها در خانواده ها به 

همین شکل جلو برود.«
تلویزیون به مثابه کافه کاباره 

تلویزیــون به عنوان یــک مهاجم 
فرهنگــی در تمامی خانه هــا راه  یافته 
است و هرچه در سراســر دنیا برای جا 
انداختن این رســانه به عنوان عضوی از 
فرهنگ می کوشــند؛ به علت ماهیت 
اصلی آن که ســاختن روزمرگی است 
عمیقاً کارکردی غیرفرهنگی و بیشتر 
ضد فرهنگ دارد. ازایــن رو حضور در 
برنامه های استعدادیابی آن عملی است 
آسیب زننده به جوانان و آفتی است برای 
جشنواره ای که به اســتعدادهای برتر 

موسیقی جایزه می دهد.
عصر جدیــد به عنوان یــک برنامه 
استعدادیابی و البته مبتذل و نازل، که 
کپی برداری از نمونه های غربی امریکن 
آیدل، بریتینز گات تلنت و پاپ استارز 
اســت حاال به عنوان تهدید جدی برای 
جشــنواره جوان مطرح  شــده است 
آن هم وقتی چندنفری از رتبه های برتر 
جشنواره موسیقی جوان در آن شرکت 

جستند.
از زنده یاد احمد ابراهیمی، اســتاد 
و مدرس آواز خوب به خاطــر دارم که 
می گفت اساتید او ازجمله نورعلی خان 
برومنــد همیشــه او را از حضــور در 
برنامه های بزمی و کافه ها و کاباره ها بر 
حذر می داشتند هرچند در آن روزگار نیز 
بودند کسانی که موسیقی اصیل ایرانی را 
در کافه ها اجرا می کردند اما اساتید وزین 
معتقد بودند که محیط اجرا ماهیت کار 
را دستخوش تغییر می ســازد و از هنر 

بری می کند. 
چراکــه شــأن هنــر متعالی آن 
نیست که در محافل و بزم و سرگرمی 
اجرا شــود. ازاین رو وقتــی علی اکبر 
گلپایگانی مخفیانه و دور از خبر استاد 
در کافه ای به آوازخوانی می پردازد از 
کالس اســتاد نورعلی برومند اخراج 
می شود و تا همیشه مورد غضب استاد 

قرار می گیرد.
و امروزه گویا جانشــین آن کافه ها 
که شــرحش پیش تر رفت برنامه های 
اســتعدادیابی تلویزیون شــده است. 
برنامه هایی که هرچند از هنر تهی است؛ 
اما به شــهرت و ثروت ســریع تر منجر 

می شود.

 پدر مادرهای
 مشتاق نمایش فرزند

از این مساله نباید گذشت که پدر و 
مادرها نیز در به خطا بردن فرزندانشان 
نقش بسزایی دارند. آنهایی که به عنوان 
والدین، مشــتاق نمایش فرزندانشان 
هستند و شهوت شهرت فرزند را همراه با 
تأیید خوب ایفا کردن نقش پدر و مادری 
خویش از بیننــدگان تلویزیون طلب 
می کنند هم در به انحراف کشانیدن هنر 
فرزندانشان سهیم هستند. ضمن آنکه 
استفاده ابزاری-تبلیغاتی از نوجوانان، 
جوانان و خانواده ها یا همان پخته  خواری 
تلویزیــون از نوجوانــان صاحب هنر و 
ستاره های جوان مساله ای است که باید 
فعاالن حقوق خانواده و جوانان بیشتر 
بدان بپردازند تا زمینه های سوءاستفاده 
تبلیغاتــی ســرگرمی تلویزیونی در 

خانواده ها فراهم نشود.
تلویزیون و هزار کار غیرفرهنگی

هرچه هست تلویزیون هرگز دغدغه 
فرهنگی نداشــته و ندارد. این مساله را 
حسین علیزاده، آهنگساز و موزیسین 
شناخته شــده موســیقی ایرانی نیز 
در انتقاداتــش به کارکــرد برنامه های 
استعدادیابی تلویزیون یادآور شده است. 
چراکه تلویزیون به عنــوان یک عنصر 
ایجادکننده روزمرگی و سرگرم کنندگی 
که ماهیــت اصلی آن اســت، به ندرت 
می تواند کاری فرهنگی را موجب شود و 
پی بریزد؛ اما تجربه نشان داده در تخریب 
فرهنگ و ترویج امور مبتذل به غایت امر 

تواناست.

تلویزیون، تهدیدی جدی برای جشنواره موسیقی جوان است

عصر جدید، جایی برای کشتن استعدادها

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گروه میرزا عبداهلل در کرواسی 
گروه موسیقی میرزا عبداهلل از ایران در جشنواره 
بین المللی موسیقی فولکلور کشور کرواسی، شش 
اجرا برگزار کرده است. گروه میرزا عبداهلل متشکل 
از مازیار شاهی نوازنده تار، پوریا اخواص خواننده و 
نوازنده قیچک، گوهرناز مسایلی نوازنده سازهای 
کوبه ای، بهناز بهنام نیا نوازنده عود و محمد یوسفی 
نوازنده نی شش اجرا در کشور کرواسی داشتند که 
یکی از اجراها در تلویزیون این کشور انجام گرفته و 
به صورت زنده پخش شده است؛ ضمن آنکه پنج اجرا 

نیز در جشنواره برگزار کرده.
چندی پیش در دیدار سفیر کرواسی با معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخواست 
اجرای گروهی از ایران در جشنواره موسیقی کرواسی 
شده است که گروه میرزا عبداهلل با حمایت معاونت 
امور هنری، دفتر موسیقی و انجمن موسیقی ایران 
در راستای حمایت از موسیقی ایرانی به این جشنواره 

اعزام شد و مهمان جشنواره کرواسی بوده است.
به گفته سرپرســت گروه میرزا عبــداهلل: »در 
این جشــنواره بیشــتر مخاطبان بااینکه کروات 
بودند درباره نحوه اجرا، ســازها و موسیقی ایرانی 
پرســش هایی مطرح می کردند. بیشتر گروه های 
شرکت کننده در جشنواره همراه با حرکات نمایشی 
حضور داشتند اما اجراهای گروه میرزا عبداهلل که بر 
موسیقی متمرکز بود، موردتوجه قرارگرفته است.«

    
گروه الف تنبور بهترین بودند

محمد ذوالنــوری عضو هیــأت داوران بخش 
موســیقی نواحی در بخش تنبور جشنواره جوان، 
در مورد اجراهای روز ششم جشنواره گفت است: 
»اجراهای گروه الف بســیار خوب بود و نوازندگان 
بسیار خوب و مستعدی بودند اما در گروه های سنی 
ب و ج مقداری افت داشــتند اما در کل از اجراهای 
امروز راضی هســتم و احســاس می کنم اگر این 
نوازندگان جوان بیشتر راهنمایی شوند و زیر نظر 
اســاتید بزرگ آموزش ببینند، آینده های خوبی 
برای موسیقی تنبور خواهند بود. جشنواره موسیقی 
جوان بسیار جشنواره خوبی است و هرچقدر بیشتر 
به هنر و موسیقی بهاداده شود، فکر می کنم بازدهی 
خیلی خوبی خواهد داشت اما من فکر می کنم بهتر 
بود در بخش موسیقی نواحی جشنواره، هر اجرا در 
منطقه خودشان برگزار می شــد و برای نوازندگان 
مسافتی که طی می کنند تا به تهران برسند، بسیار 
سخت اســت و اگر این موضوع در سال های آینده 
در دستور کار مسئولین جشنواره قرار گیرد، بسیار 

خوب می شود.« 
علی اکبر مرادی دیگر عضو هیات داوران بخش 
موسیقی نواحی در بخش تنبور، در مورد اجراهای 
روز ششم جشــنواره موسیقی جوان گفته است:» 
امسال اجراهای رده سنی الف بســیار عالی بود و 
رده های ب و ج نیز به مراتب افت داشتند اما در قسمت 
آواز هر سه رده ســنی پایین تر از حد انتظار ظاهر 
شــدند. نقاط ضعف نوازندگان این است که هرچه 
به جلوتر می روند، از این فرهنگ فاصله می گیرند 
و موسیقی های دیگری گوش می دهند و یا سازهای 
دیگری می نوازند و از آن شور و حال اصل موسیقی 
مقامی فاصله گرفتند. آموزش بسیار مهم است و این 
نوازندگان جوان باید زیر نظر اساتید بزرگ آموزش 
ببینند و فکر می کنم اکثر نوازندگانی که امروز اجرا 

کردند، نزد اساتید بزرگ آموزش ندیده بودند.«
این هنرمند تصریح کرد: جشــنواره موسیقی 
جــوان در کل جشــنواره خوبی اســت و با توجه 
به شــرایط کنونی کشــور و اوضــاع اقتصادی و 
عدم حمایت از نوازندگان جــوان، برگزاری چنین 
جشنواره ای می تواند بسیار مفید باشد و همین که 
این نوازنــدگان برای یک فرهنگ قدیمی عشــق 
می ورزند، این خودش جای خوشحالی دارد. ضمن 
اینکه استفاده از ساز تنبور نسبت به سال های گذشته 
بسیار بیشتر شده اســت اما اگر این گرایش کّمی 
نباشد، بهتر است. ضمن اینکه در شهرستان هایی که 
علمدار یک موسیقی خاصی هستند نیز باید حمایت 
کنند که نوازندگان جــوان بتوانند از این فرصت ها 

استفاده کنند.«

نوا
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ناشــران موســیقی بارها دربــاره دالیل 
گرایــش هنرمنــدان به تولیــد تک آهنگ 
و کاهــش تعــداد آلبوم های موســیقی، به 
هزینه بــاالی تولیــد آلبوم کــه باعث روی 
آوردن هنرمندان به تک ترک شــده، اشاره 
کرده اند و در این بین نیما جوان، مدیر نشــر 
و پخش جوان، در مصاحبه ای در واکاوی این 
رویکرد جدید می گوید: »تک ترک تنها هزینه 
استودیویی دارد و هزینه هایی همانند تکثیر، 
چاپ، صنعت و فرآیند نشر را ندارد؛ به همین 
دلیل هنرمندان به جای اینکه به تولید آلبوم 
فکر کنند، ســراغ تولید تک تــرک می روند 
و اگر آن اثــر در فضای مجازی با اســتقبال 
روبه رو شــود به کنســرت خواهند اندیشید 
که متأســفانه در نهایت تولید آلبوم کمرنگ 
و کمرنگ تر خواهد شــد.« در غــرب تولید 
تک آهنگ بیشــتر جنبه معرفی یک آلبوم را 
دارد. از ایــن رو تمام هم و غم موزیســین ها 

انتشــار آلبوم اســت و تبلیغات البوم ها را با 
تک آهنگ همان آلبوم انجام می دهند. نیما 
جوان در این زمینه توضیح می دهد: »درست 
اســت ولی این روند در ایران برعکس است 
و تک آهنگ جنبه تبلیغاتی برای کنســرت 
هنرمند را دارد. در گذشــته تولید آلبوم در 
تمام ســبک ها از جمله پــاپ، راک، جاز و ... 
یک فرآیند هنری محسوب می شد؛ درواقع 
آلبوم محتوای خاصی داشت که برای آن فکر 
شده بود. ولی در حال حاضر با توجه به اینکه 
دنیای ما مصرفی شده، تک آهنگی که منتشر 
می شــود نماینده معرفی آلبوم نیست؛ بلکه 
جنبه جذب و افزایش طرفدار برای دستیابی 

به موفقیت در کنسرت را دارد.«
ایــن تهیه کننده موســیقی می گوید که 
هنرمند برای تولید تک ترک نیازی به حمایت 
مالی از طرف ناشــر نــدارد؛ چراکــه قانون 
دفتر موســیقی اجازه می دهد خود هنرمند 

مستقیما با ارشــاد رو به رو شــود و پرونده 
تشکیل دهد.

جوان که در زمینه تولید موسیقی تلفیقی 
و کالسیک فعال است، درباره انتشار تک ترک 
در حوزه موســیقی جدی توضیح می دهد: 
»درست است که تک ترک سود مالی به همراه 
ندارد ولی سود معنوی دارد. به این منظور که 
اگر آن تک ترک بین مخاطبان محبوب شود، 
افزایش مخاطب دارد و کنسرت ها سریع تر پر 
می شوند و فرقی ندارد که حوزه پاپ است یا 
جدی.«  او در پاسخ به اینکه ذی نفعان تولید 
آلبوم چه کســانی خواهند بــود؟ می گوید: 
»خود هنرمنــد تا درصدی از این کار ســود 
می برد، ولی در ادامه وقتی که قصد برگزاری 
کنسرت را دارد باید تهیه کننده داشته باشد. 
درواقع باید شــرکتی باشــد که برای اجاره 
ســالن های بزرگ و برگزاری کنسرت مجوز 
بگیرد. پس در چنین حالتی تهیه کننده نیز 

از انتشار تک آهنگ سود مالی خواهد برد.«
جوان تأکید می کند که افزایش انتشــار 
تک آهنگ می تواند مشکل ســاز شود، به این 
صورت که انگار بازویی از بدنه موســیقی ما 
قطع شــود. تک آهنگ می تواند حیات خود 

را داشــته باشــد ولی نباید در کنار آن آلبوم 
کم رنگ شــود. درواقع تولید تــک ترک در 
خارج از ایران نیز صورت می گیرد ولی تولید 
آلبوم کم رنگ نخواهد شد. او در همین راستا 
می گوید: »در کشور ما به دلیل داشتن حجم 
باالیی از قواعد اشتباه و گم شدن حلقه ای به 
نام پروموت )ترفیع( یا تبلیغات، اگر یک آلبوم 
را با هزینه ها و دردسرهای زیاد منتشر کنید 
مخاطب نخواهد داشت. به همین دلیل همه 

به سمت کنسرت یا تک ترک رفته اند.«
این تهیه کننده موسیقی در پاسخ به اینکه 

به نظر او تأثیر سیاست های ارشاد روی افزایش 
انتشار تک آهنگ تا چه حد بوده است؟ عنوان 
می کند: »اتفاق هایی که رخ می دهد اصال به 
ارشــاد ربطی ندارد. زیرا ارشاد مرکزی است 
برای ممیزی آثار و در سیاســت گذاری های 
کلی فرهنگی اصال نقشــی ندارد و همه این 
اتفاقات در قسمت های خصوصی رخ می دهد. 
ارشــاد تنها در زمان برگزاری جشنواره های 
خودش مانند »جشنواره موسیقی جوان و یا 
فجر« سیاست گذاری می کند؛ وگرنه در تولید 

محتوا نقشی ندارد.« 

تک آهنگ های درآمدزا معضل جدید بازار نشر

 سود شهرت تک آهنگ ها

دنگ و دونگ

عصر جدید به عنوان یک 
برنامه استعدادیابی و 

البته مبتذل و نازل، که 
کپی برداری از نمونه های 

غربی امریکن آیدل، 
بریتینز گات تلنت و 

پاپ استارز است حاال 
به عنوان تهدید جدی برای 

جشنواره جوان مطرح  
شده است؛ آن هم وقتی 

چندنفری از رتبه های برتر 
جشنواره موسیقی جوان 

در آن شرکت جستند
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