
رویا  رشیدی:
فیگورها را از روی مدل زنده 

نقاشی می کنم 

رویا رشــیدی گفت: افرادی که به عنوان مدل 
نقاشی مقابل من می نشینند، می توانند نشان دهنده 
فرهنگ، زمان و احساســات غالب جامعه باشند. 
رشیدی در گفت وگو با هنرآنالین درباره شکل گیری 
این مجموعه گفت: پنج سال است که به طور هم زمان 
نقاشی فیگور و طبیعت انجام می دهم و قرار بود این 
دو مجموعه کارهایم را با هم در یک نمایشگاه ارائه 
کنم. اما با توجه به شــرایط فعلی تصمیم گرفتم 
فیگورها را در یک نمایشــگاه مجازی و پس از آن 

طبیعت ها را به صورت حقیقی به نمایش بگذارم.
رشــیدی ادامه داد: من برای نقاشی از طبیعت 
به فضای طبیعی می روم و فیگورها را از روی مدل 
زنده نقاشی می کنم. به نظرم طبیعت و فیگورها به 
هم ربط دارند و شباهت های زیادی در آن ها هست. 
زمانی که فیگور انسان را از روی مدل زنده کار می کنم 
احساس می کنم درونم با درون آن انسان ارتباط پیدا 
می کند و اثر نهایی تلفیقی از حال و هوای خودم و آن 

شخص است.
او درباره جایگاه نقاشی فیگوراتیو در هنر معاصر 
گفت: به نظر من همه چیز به روز می شود اما از بین 
نمی رود.  اگر نقاشی فیگور در دوران کالسیک رایج 
بوده اســت، االن هم به روز شده و متناسب با زمان 
تغییر کرده است. من تحت تاثیر سبک خاصی کار 
نمی کنم و اعتقاد دارم که امروزه بیشتر شیوه های 
فــردی رواج پیدا کرده و فردیت افراد غالب شــده 
اســت. قبال فرهنگ جمعی وجود داشت اما االن 
همه چیز شخصی شده اســت. این مسئله تنها در 
مورد هنرمندان صدق نمی کند بلکه همه مردم این 
فردیت را به شکلی در زندگی خود نشان می دهند. 
حتی فکر می کنم هرکسی وقتی پا به فردیت بگذارد 
و به درون خودش گــوش دهد می تواند به طریقی 
یک هنر را بروز دهد. امروز،یکشنبه 12اردیبهشت 
آخرین روز نمایشگاه مجازی آثار رویا رشیدی در 

نگارخانه بهارک است.

پایان عملیات مرمت شهر تاریخی 
سیمره در  دره  شهر ایالم

مدیر کل میــراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع  دستی استان ایالم از پایان یافتن عملیات 
ســامان دهی و مرمت شــهر تاریخی سیمره در 

شهرستان دره شهر این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، عبدالمالک شنبه زاده  گفت: 
با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
ملی،  عملیات مرمت شهر تاریخی سیمره واقع در 

شهرستان دره شهر پایان یافت. 
وی تصریح کرد: شــهر تاریخی ســیمره که 
بزرگ ترین محوطه تاریخی اســتان ایالم است 
در حاشیه جنوب شرقی شهر کنونی شهرستان 
دره شهر قرارگرفته است. این شهر تاریخی جزو 
نخستین آثار تاریخی اســتان ایالم بوده که 2۴ 
شهریور 1۳1۰ با شماره ثبت شش، در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رســیده است و همچنین 
محوطــه تاریخی ســیمره طبــق مطالعات و 
کاوش های انجام شــده مربوط به قــرون اولیه 

اسالمی می باشد.
شــنبه زاده همچنیــن افــزود: بــا اعتبار 
تخصیص یافته آثار معماری داخل شهر تاریخی 
سیمره که دراثر بارندگی های فصلی دچار آسیب 

شده بود، ترمیم و مرمت شد. 
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با نگاهی بــه زندگــی موذن های 
صاحب نام گذشته می توان دریافت رمز 
زیبایی اذان های اقامه شده توسط آنها 
تسلط بر موســیقی دستگاهی و ردیف  
است. حال این سوال مطرح می شود که 
آیا خوانندگان معاصر حسام الدین سراج، 
مهدی یراحی و سینا سرلک ادامه دهنده 

راه موذن های نسل های قبل هستند؟ 
به گزارش خبرنگار ایلنا، بنا به اسناد 
و مــدارک تاریخی پرواضح اســت که 
موســیقی ایرانی دارای قدمتی بسیار 
اســت و نگاهی گذرا به مقاطع تاریخی 
و سیاســت های اتخاذ شــده از سوی 
حکومت ها گویای مسیر پرفراز و نشیبی 
اســت که موســیقی در جهت تکامل 

پیموده است.
 ورود اسالم به ایران 

و تاثیر آن بر موسیقی  
ورود اســالم بــه ایران نیــز یکی از  
مواردی است که بر بخش های مختلف 
موســیقی تاثیر گذاشــته و متقابال در 
ادعیه و مناجات هــا از آن تاثیر گرفته 
است. مورخان و پژوهشگران، موسیقی 
دوره قاجــار را مقطعی مهــم در تاریخ 
موسیقی می دانند و اتفاقا تا اواخر دوره 
قاجار مناجات هــا و دعاها بر اســاس 
الگوهای عربی خوانده می شــده اند تا 
اینکه محمد فالحی که او را با نام محمد 
دماوندی می شــناختند برای اولین بار 
اذان و مناجات ها را بر اســاس موسیقی 
ایرانی اقامه می کند و پس از اوســت که 

خوانندگان آواز ایرانی باتوجه به شناخت 
و اشرافشــان بر موسیقی دستگاهی به 
اقامه اذان و البته مناجات می پردازند و 
این اتفاق سرآغازی برای ثبت اذان هایی 
است که زیبایی آن ها باعث ثبتشان در 

تاریخ موسیقی کشور شده است.
سیدحسین عندلیب اصفهانی )مؤذن 
مسجد سپهساالر(، حاج مؤذن تفرشی 
)پدر حســین قلی خان نکیســا که در 
عهد محمدعلی شاه، مؤذن مشهوری 
بود( و سیدعبدالرحیم اصفهانی )استاد 
دماوندی( برخی از اســاتید گذشــته 
آواز ایران هســتند که به اقامه اذان در 
دســتگاه های ایرانی پرداخته اند. اما در 
دوره قاجار و عصر مظفرالدین شاه است 
که صدای موذن برای نخستین بار ضبط 
می شــود و به این ترتیب در تاریخ ایران 
به ثبت می رسد. آن شخص ابوالحسن 
دماوندی )موذن مظفرالدین شاه( بوده 
و صدا و اذان اوست که برای اولین بار در 
سال 12۹1 شمسی در آواز بیات ترک بر 

روی گرامافون ضبط شده است.
 موسیقی دستگاهی و تاثیر آن 

بر اذان های زیبا و ماندگار 
در میان همــه موذن های صاحب 
نام آنچه مســلم است اشــراف آن ها به 
موسیقی دستگاهی و ردیف های آوازی 
است. حتی دماوندی نیز از این ویژگی 

برخوردار بوده است.
دماوندی که اطالعات معدودی از او 
در دست است، طی گفتگویی رادیویی 

در سال 1۳۵۰ می گوید اذان گویی را از 
سیدجعفرالهیجی آموخته و ردیف های 
آوازی را نزد سیدعبدالرحیم اصفهانی 
فرار گرفته است. پس از دماوندی، حدود 
1۵ ســال بعد تاج اصفهاتی، خواننده 
مکتب اصفهــان در بیات تــرک اذان 
می خواند که بســیار مــورد توجه قرار 
می گیرد و نام او را در فهرست موذن های 

صاحب نام ثبت می کند.
آخرین بازماندگان اذان های 

شگرف و زیبا 
پس از تــاج اصفهانی در ســال ها و 
دهه های بعد موذن هایی چون محمد 
آقاتی، رحیم و سلیم موذن زاده اردبیلی، 
حســین صبحدل، حســن رضاییان، 
عطاهلل امیدوار، روح اهلل کاظم زاده، کریم 
منصوری و شــهریار پرهیزگار و دیگر 
افراد بــه اقامــه اذان پرداخته اند. اما در 
میان این افراد متعدد اذان شیخ محمد 
آقاتی و برادران مــوذن زاده اردبیلی از 
بقیه مطرح تر و شــناخته شده تر است. 
اذان حسین صبحدل نیز در این دسته 
جای می گیرد. با نگاهی دقیق تر می توان 
فهمید که اذان های به جــا مانده از این 
افراد با بهره گیری از موسیقی دستگاهی 
ایران اقامه شده و دلیل ماندگاری آن ها 
همین موضوع است که به آثاری بسیار 

دلنشین منتج شده است.
محمد آقاتی روحانی، قاری قرآن و 
موذن آستان قدس رضوی اذان خود را 
در مایه بیات ترک از دستگاه شور اقامه 

کرده است. رحیم موذن زاده اردبیلی نیز 
اذان خود را در مایه بیات ترک و در گوشه 

»روح االرواح« اقامه کرده است.
حســین صبحــدل نیز کــه اذان 
مشهورش در دوران پهلوی اقامه شده 
به موسیقی آوازی، دستگاهی و ردیف 

تسلط کامل داشته است.
همه اینها گویای این اســت که رمز 
ماندگاری اذان های مطرح تاریخ کشور 
تســط موذن های آن ها بر موســیقی 

دستگاهی است.
ادامه حیات آخرین بازماندگان 

اذان های شگرف تا سال ۸۸ 
موذنان مذکــور، محمد آقاتی روز 
یکشنبه 1۸ مهرماه ســال 1۳۷2 در 
۶۸ ســالگی پس از تحمل یک دوره 
بیماری، دارفانی را وداع گفت. رحیم 
موذن زاده در سال 1۳۸۴پس از ابتال 
به بیماری ســرطان چهــره در نقاب 
خاک کشید و حسین صبحدل نیز به 
ســال 1۳۸۸ پس از تحمل چندساله 
بیماری در ۷۳ ســالگی بــه دیار حق 
شتافت. با این تفاسیر از سال 1۳۸۸ و 
پس از فوت حسین صبحدل به عنوان 
آخرین بازمانده از نسل موذنان صاحب 
نام، اذان دیگری توســط خوانندگان 
موســیقی ایرانی و مداحان و قاریان 
بر اساس موسیقی دســتگاهی اقامه 

نشده است. 
محمدرضا شــجریان نیز که خود 
قاری حرفه ای قرآن بــود و دعای ربنا 
و مثنوی افشــاری او نمونــه کاملی 
از زیباتریــن ادعیه های دینی اســت 
هیچ گاه به اقامــه اذان نپرداخت تا به 
این ترتیب نام خود را در زمره موذنان 

ثبت کند.
 خوانندگانی که راه موذنان 

نسل قبل را ادامه دادند 
اینگونه نبــوده که طی 1۰ ســال 
گذشته و پس از مرگ حسین صبحدل 
به عنوان آخرین بازمانده نسل طالیی 
موذن ها، خوانندگان ایرانی به اقامه اذان 

نپرداخته باشند.
حسام الدین ســراج، سینا سرلک و 
مهدی یراحی ســه خواننده معاصری 
هستند که در چند سال اخیر به اقامه اذان 
پرداخته اند که در ادامه توضیحاتی درباره 

آن ها و آثارشان ارائه می شود.

سینا سرلک 
شاگرد استاد آواز ایران که  

خواننده پاپ شد 
سینا سرلک را طی سال های اخیر به 
عنوان خواننده پاپ می شناسند. اما او در 
سال های دور مدت  ها از محضر محمدرضا 
شجریان بهره برده و ردیف های آوازی 
و تکنیک هــای صداســازی را نــزد او 
آموخته است. بنا به اســناد، مدارک و 
دست نوشته های به جا مانده از استاد آواز 
ایران، سینا سرلک از شاگردان محبوب 
او بوده که استاد به موفقیتش در عرصه 
موسیقی ایرانی امید بسیار داشته است. 
با این حال سینا سرلک از مقطعی به بعد 
مســیر خود را تغییر داده و به موسیقی 
پاپ روی آورده اســت. سینا سرلک که 
موسیقی را با یادگیری ساز تنبک آغاز 
کرده، عالوه بــر خوانندگی، نوازندگی 
تار را نزد کیوان ســاکت آموخته است. 
سرلک مهرماه سال 1۳۹۸ به آقامه اذان 
با بهره گیری از موسیقی دستگاهی ایران 

پرداخته است.
مهدی یراحی 

 خواننده ای که اذانش 
در سراسر دنیا پیچید 

مهدی یراحی خواننده و آهنگســاز 
موسیقی پاپ یکی دیگر از هنرمندانی 
است که اواخر تیرماه ســال 1۳۹۳ به 
اقامه اذان پرداخته است. مهدی یراحی 
زاده اهواز است که قرائت و تالوت قرآن 
را در کودکی آموخته اســت. او زمانی 
که 1۰  ســاله بود همزمان با شرکت در 
مسابقات قرآن به موسیقی نیز گرایش 
پیدا کرد و پس از آن بود که به فراگیری 
موسیقی و خوانندگی پرداخت. یراحی 
از اعراب ایرانی ســاکن اهواز محسوب 
می شود و قطعا این مورد و تسلطش بر 
قرائت و تالوت قرآن، همچین اشرافش 
بر موسیقی است که باعث شده او اذان را 
به زیبایی هرچه تمام تر اقامه کند. یراحی 
درباره چند و چون اینکه چگونه به اقامه 
اذن پرداخته گفته بود؛ پس از استقبال 
بســیار خوب مردم، تصمیم گرفتم به 
بهانه فرا رسیدن ایام ارزشمند شب های 
قدر و سوگواری شــهادت امیرالمونین 
)ع( نســخه اصلی و باکیفیــت اذانم را 
به عنوان هدیه ای ناقــال به مردم عزیز 
روزه دار تقدیم کنم. باید یادآور شد اذان 

مهدی یراحی چند سال پس از انتشار 
در صفحه شخصی این خواننده، نه تنها 
در ایران مورد استقبال قرار گرفت بلکه 
مردم، هنرمندان و حتــی دولتمردان 
مسلمان و غیرمسلمان دیگر کشورها نیز 
نسبت به آن واکنش های مثبتی نشان 
دادند. اذان اقامه شده توسط یراحی سال 
گذشته یکی از پربازدیدترین آثار منتشر 
شده در اینستاگرام و توییتر بود. در این 
میان جالبترین اتفاق انتشار ویدئویی 
با اذان مهــدی یراحی بود که توســط 
آبیدال )بازیکن اسبق تیم بارسلونا( بود. 
او یادداشــتی را ضمیمه فایل ویدئویی 
کرده و نوشته بود: »۵۰۰سال است که 
صدای اذان در اسپانیا ممنوع شده است. 
اما دیشب دوباره با صدایی زیبا بازگشت. 

اذان زیباست و حس فوق العاده دارد.
سبحان اهلل. اهلل اکبر«

حسام الدین سراج 
آوازخوانی که اذانش به سرنوشت 

ربنای استادش دچار شد 
حسام الدین سراج نوازنده و خواننده 
موسیقی ایرانی را اغلب مردم با آلبوم هایی 
می شناسند که طی سال های گذشته 
منتشر شــده اســت. اما کمتر کسی 
می داند که او یکی از شاگردان محمدرضا 
شجریان بوده است. ناگفته پیداست که 
حسام الدین سراج به موسیقی دستگاهی 
و ردیف های آوازی اشــراف کامل دارد. 
سراج اردیبهشت ماه سال گذشته اذانی 
را در صفحه شــخصی اش منتشر کرد 
که توسط خودش اقامه شــده است. او 
ضمن ضمیمه کردن یادداشتی نسبت 
به ممانعت پخش اذانش از صدا و سیما 

انتقاد کرده بود.
حسام الدین سراج نوشته بود: »این 
اذان چند ســال پیش به همت دوست 
عزیز جناب نداف ضبط شد. بدون هیچ 
ادعا و صرفــا به خاطر عالقــه به ایمان 
خالصانه به نشانه های توحید و مهرورزی 
انسان ها به یکدیگر و عشق صادقانه به 
معشوق حقیقی عالم آن را خواندم. صدا و 
سیما از پخش آن ممانعت کرد، اما امروز 
خوشــحالم که حنجره من نیز توفیق 
سرودن نوای عشق و ایمان را یافت و در 
آینده شاید تاثیر معنوی بر دلی بگذارد. به 
رغم مدعیانی که منع عشق کنند/ جمال 

چهره ی تو حجت موجه ماست.«

سراج، یراحی و سرلک؛ نسل جدید مؤذنان مسلط به موسیقی دستگاهی

آواهایملکوتیکهدرشهرنمیپیچند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

در ساعات پایانی اداری روز چهارشنبه، اداره 
کل هنرهای نمایشی در خبری از انتصاب عبید 
رستمی در مقام دبیر پانزدهمین جشنواره تئاتر 
خیابانی مریوان خبر داد. این در حالی است که 
سال گذشته جشنواره مریوان به دلیل بیماری 
کرونا برگزار نشده است و هم اکنون نیز شرایط 
کشور برای برگزاری یک جشنواره هنری به لحاظ 
شرایط بهداشتی و پزشکی مهیا نیست. حتی در 
جشنواره ۳۹ام تئاتر فجر نیز، بخش خیابانی بدون 
حضور مردم، در فضای باز تاالر وحدت برگزار و از 
طریق درگاه اداره کل هنرهای نمایشی به صورت 

مستقیم پخش شد. به عبارت دیگر شرایط کشور 
طی شش ماه گذشــته کماکان برای برگزاری 

نمایش های خیابانی نیز مهیا نبوده است.
از سوی دیگر مشخص نیست جشنواره 

مریوان برای برگزاری چه بازه زمانی در 
نظر گرفته است. با عدم برگزاری 
دیگر جشــنواره های اداره کل 
هنرهای نمایشــی از جمله 
جشنواره کودک همدان و فتح 
خرمشهر، تقویم جشنواره های 
تئاتری با نوعــی ابهام روبه رو 

است. هرچند خبر برگزاری جشنواره آیینی و 
سنتی در مهر و آبان و جشــنواره فجر در 
بهمن منتشر شده است؛ اما جشنواره 
مریوان فاقد هــر گونه شــفافیت در 
برگزاری اســت. مهمتر آنکه با توجه به 
تقویم سیاسی کشور، جشنواره 
مریوان در دولت کنونی برگزار 
نخواهد شــد و این موضوع 
می تواند موجب اختالفاتی 

در آینده شود.
عبید رســتمی که به 

گفته اداره کل هنرهای نمایشــی ســال ها در 
عرصه هنرهای نمایشی در مقام نویسنده، بازیگر 
و کارگردان فعالیت داشــته اســت؛ هم اکنون 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کردستان است. 
انتصاب آقای رستمی به معنای بازگشت دبیری 
جشنواره ها به مدیران استانی است. پیش از این 
فاتح بادپروا با دبیری جشــنواره مریوان موجب 

انقطاع این سنت شده بود. 
سال گذشته عدم برگزاری جشنواره مریوان 
با مخالفت بخشی از جامعه تئاتر خیابانی روبه رو 
شده بود. حال با وضعیت خطیر کشور مشخص 
نیست برگزاری جشــنواره قرار است به صورت 
آنالین باشد یا حضور فیزیکی مردم. جشنواره 
تئاتر خیابانی مریوان با بیش از یک دهه برگزاری، 

به یکی از جاذبه های توریستی منطقه مریوان 
تبدیل شده اســت. هم جواری شهر با مرز اقلیم 
کردستان، دریاچه زریوار، طبیعت خاص منطقه و 
البته برپایی کارناوال در شهر مریوان، این جشنواره 
را به عنصری مهم در زیست فرهنگی مریوان بدل 
کرده است. ابهام در برگزاری جشنواره مریوان 
زمانی حاد می شود که چندی پیش نیز تعدادی 
از هنرمندان تئاتر خیابانــی در نامه ای خطاب 
به ســید عباس صالحی، وزیر ارشاد از مدیریت 
کنونی دفتر تئاتر خیابانی ارشــاد گالیه کرده 
بودند. هرچند سامان خلیلیان، مدیر این دفتر 
اتهامات وارده را تکذیب کرده بود؛ اما برگزاری یا 
عدم برگزاری جشنواره می تواند موجب بخشی از 

جامعه خیابانی کار شود.

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان و طرح چند پرسش

»نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم« طی مراسمی با 
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی دیگر از مسئوالن 
برگزاری این رویداد دیروز شــنبه 11 اردیبهشت ماه در سالن 

جلسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاحیه نمایشگاه مذکور به 
دلیل موج جدید کرونا به صورت محدود در محل وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار و به صورت زنده و مستقیم از فضای مجازی 
و شبکه قرآن و معارف سیما پخش شــد. »قرآن؛ کتاب رشد و 

رویش« شعار نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم است که از 
11 تا 2۰ اردیبهشت 1۴۰۰ )مصادف با 1۸ تا 2۷ رمضان( در دو 
بخش خدمات فروشگاهی و خدمات محتوایی افتتاح شد. سید 
عباس صالحی )وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی( در نشست خبری 
نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم، گفت: نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران با گام های بعدی خود در حال توسعه است، نمایشگاه 
مجازی قرآن کریم هم می تواند از این فضــا بهره الزم را ببرد و 
امیدواریم نمایشگاه مجازی قرآن کریم فرصتی برای اعتالی 

جامعه اسالمی و بشری برای نزدیک شدن به قرآن باشد. گفتنی 
است،  بخش فروشگاهی نمایشگاه مربوط به فروش محصوالت 
فرهنگ، مذهبی و دفاع مقدس خصوصاً کتاب اســت که در 
این راستا ۵۴۴ ناشر و ۴۳۰ مؤسسه دینی و قرآنی محصوالت 
و خدماتشان را در نمایشگاه امسال عرضه می کنند. از آنجایی که 
خرید از نمایشگاه امسال به صورت مجازی است، طی هماهنگی 
با شرکت پست جمهوری اسالمی ایران خریدهای عالقه مندان 
به صورت رایگان برای آن ها ارســال می شود، همچنین همه 
محصوالتی که در نمایشگاه امسال ارائه می شوند با 2۰ درصد 
تخفیف فروخته می شود. از دیگر تسهیالت در نظر گرفته شده 
برای نمایشگاه اعطای بن خرید به فعاالن قرآنی کشور است 

که در این راستا 12 هزار فعال قرآنی شناسایی و به آن ها بن 
خرید از نمایشگاه اهدا می شود. 

نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم افتتاح شد
کتاب

 شماره   786 /   یکشنبه 12  اردیبهشت   1400  /   19  رمضان 1442  / 2  می   2021

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66۸17317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام


