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بیتا یاری

ممنوعیــت پخــش موســیقی 
در مــدارس خبــر غم انگیــزی بود 
که چهارشــنبه 22 خــرداد روزنامه 
همشــهری طی گزارشــی منتشــر 
کرد و حاکی از آن بود که وزیر ســابق 
آموزش وپرورش در آخرین روزهایی 
که ســکان هدایت این وزارت خانه را 
بر عهده داشته، بخشنامه  محرمانه ای 
را به مدارس ارســال و پخش هرگونه 
موســیقی را در مدارس ممنوع کرده 
است. در این بخشــنامه تأکید شده 
مدیری که از این دســتور سرباز زند، 
متخلف خواهــد بــود. همچنین در 
همین گزارش مدیــر یکی از مدارس 
به خبرنگار همشــهری گفته بود که 
به دلیل پخش یک آهنــگ مجاز که 
از سوی وزارت ارشــاد مجوز دارد و در 
کتاب فروشــی ها به فروش می رسد، 
اداره تخلفات آموزش وپــرورش او را 
احضــار و توبیخ کرده اســت. در این 
گزارش بــا چند تن دیگــر از مدیران 
مــدارس نیز صحبت شــده و آنها نیز 
از فشــارهایی که وجــود دارد پرده 

برداشته اند.
مســاله به ســرعت در شبکه های 
اجتماعــی داغ شــد و در کانال های 

موســیقی نیز موردتوجه قرار گرفت 
و بحث هایــی را برانگیخــت. امــا 
هنــوز تائید و تکذیبی بر این مســاله 
منتشرنشــده بود که با مشــاور وزیر 
اسبق آموزش وپرورش تماس گرفتم 
تا صحت وســقم آن را پرس وجو کنم. 
و دالیل وجود چنیــن نامه ای را جویا 

شوم.
همان گونه که قابل انتظار بود مشاور 
وزیر نیز هم زمان با تماس من خبردار 
می شد که ماجرا چیست اما صادقانه 
پاسخ داد که بخشنامه ای در خصوص 
بهره برداری از موسیقی دارای مجوز 
رسمی در مدارس، پیش تر ابالغ شده 
اما در خصــوص محتــوی و کیفیت 
بخشــنامه اکیداً با آنچــه در روزنامه 
همشهری منتشرشده متفاوت است. 

وقتی از فشارها بر مسئولین مدارس 
می پرســم همه را این گونه تشــریح 
می کند: »بعد از غائله ساسی مانکن، 
وزیــر تذکراتی داد و بخشــنامه ای را 
به منظور جلوگیری از بــروز هرگونه 
مسائل این چنینی صادرکرد که در آن 
تصریح شده است تنها موسیقی های 
دارای مجوز رسمی در مدارس پخش 
شوند و مهم تر از آن اجازه فیلم برداری، 
تصویربرداری و عکس کــه می تواند 
منجر بــه هرگونه سندســازی از این 
برنامه ها گــردد را ممنــوع کرده اند. 
همچنین دریکی از مــدارس پخش 

آهنگی به خوانندگی همایون شجریان 
باعث حرکات موزون دســته جمعی 
دانش آموزان شده است و فیلمی از آن 
منتشرشده که حاال می باید مسئولین 

مدرسه پاسخگوی آن باشند.«
آن گونــه کــه از فحــوای کالم 
مشاور وزیر اســبق آموزش وپرورش 
برمی آمــد اصل مســاله بازمی گردد 
به پرونده ســازی ها و فشــارهایی که 
احتماالً وزارتخانه و وزیر اســبق با آن 
مواجه بــوده و بار این گونه فشــارها 
و جلوگیــری از تکرار مســائل تالی 
آن، او را مجبور به ابالغ بخشــنامه ای 
به منظور دقت در اســتفاده و کاربرد 
موســیقی در مدارس کرده است. به 
معنی دقیق تر بخشــنامه ای موجود 
اســت اما نه برای حذف موسیقی که 
اساســاً در مدارس جایی ندارد )چون 
وقتی چیزی در مــدارس وجود ندارد 
نمی توان از حذف آن ســخن گفت(، 
بلکه برای دقت در محتوای برگزاری 
جشن ها و ویژه برنامه های مدارس تا در 
آن اصل مساله رعایت خط قرمزهای 
کشور به خاطر جشن فراموش نشود 
و موســیقی کاتالیزور این گونه زیر پا 
گذاشــتن خط قرمزها نگردد. چراکه 
موسیقی شاد و هیجان انگیز در ایجاد 
تحرک برای نوجوانان و جوانان قدرت 
بیشتری از توان کنترل مسئولین دارد. 
اما آیا با صــدور بخشــنامه های 

محرمانه می شــود از تکــرار چنین 
مســائلی جلوگیری کــرد؟ و آیا این 
بخشــنامه ها راه حــل هســتند یــا 
پاک کننــده صــورت مســاله؟ و یا 
بازدارنده مساله اساسی نیاز به شادی 
دسته جمعی و تحرک دانش آموزان؟ 
و مســئوالن مدارس در برابر اتفاقات 
این چنینــی )حــرکات مــوزون 
دسته جمعی( که بعضاً به علت انجام 
گروهی قابل کنترل نیســتند چگونه 

باید رفتار کنند؟
هنوز پاســخ اینها را نتوانســته ام 
بگیرم و از جایی بپرسم چراکه همگان 
اصرار بر رعایت موازین شرعی دارند و 
البته راه حلی نیز برای نشــاط جامعه 
و دانش آموزان و حتی مســاله مبهم 

موسیقی در این سال ها نداشته اند.
امــا بااین همه، روز بعد، 5شــنبه 
23 خردادمــاه، روابــط عمومــی 
آموزش وپــرورش صــدور هرگونه 
بخشــنامه در آخرین روزهای وزارت 
ســید محمد بطحایی وزیر پیشــین 
آموزش وپرورش دربــاره ممنوعیت 
پخش هرگونه موســیقی در مدارس 
را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد 
و گزارش منتشرشــده در رســانه ها 
را ناشــی از اخبار کذبی دانســت که 
مترصدان تزریق ناامیدی به کشــور 
به منظور حذف نشاط و امید در جامعه 
به دروغ می پراکننــد. روابط عمومی 

آموزش وپرورش اعالم کرد :» شــعار 
ایجــاد محیطی شــاداب در مدارس 
مطابق بافرهنگ غنی اسالمی است و 
خود را نیازمند نقد کارشناسان خبره و 
دلسوزان نظام تعلیم و تربیت می داند 
اما درعین حال از رســانه های محترم 
انتظار دارد که مطالب کذب منتشــر 
نکنند و نشــاط و امید جامعه را هدف 
تخریب هوشمندانه افرادی که مترصد 
فرصتی برای تزریق ناامیدی در کشور 
هستند و در این مســیر نیز از بیان هر 

نوع دروغی ابا ندارند، قرار ندهند.« 
چراکه آن گونــه که روابط عمومی 
وزارت آموزش وپــرورش اعــالم 
داشــته:» این وزارتخانــه به ویژه در 
دوره وزارت آقــای بطحایی همواره 
بر نشــاط مدارس توجه ویژه داشته 
و محور برخی از طرح های اجراشــده 
نیز بر این اســاس،  شــکل گرفته بود. 
آقای روحانــی رئیس جمهور محترم 
نیز در دســتوری به وزیر پیشین، بر 
ایجاد محیط پرنشــاط و شاداب برای 
دانش آموزان در محیط مدارس تأکید 
کرده بودند. از ســوی دیگر، موضوع 
نشاط و شــادی در محیط مدارس که 
بایــد در چارچوب قوانیــن و منطبق 
با موازین شــرعی باشــد.« ازاین رو 
روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش 
متن شیوه نامه ای که در ابتدای سال 
97 برای اجرای برنامه ها و مســابقات 
فرهنگــی و هنــری دانش آمــوزان 
سراسر کشور توسط معاونت فرهنگی 
و پرورشــی وزارت آموزش وپرورش 
تهیه و به مدارس ابالغ شده را منتشر 
کرد. بخشــی از این متن کــه روابط 
عمومی وزارت آموزش وپرورش آن را 
»راهکارنامه« می خواند به نحوه اجرای 
سرود دانش آموزی اختصاص دارد که 
یکی از موارد مربوط به بحث ســرود 
به صراحت مورد تأکیــد قرارگرفته، 
بدین شرح است: » در اشعار سرودهای 
محلی، تلفیقــی، بومــی و مقامی به 
مســائل فرهنگی، تاریخی، حماسی، 
آداب، سنن، مشاهیر و مفاخر منطقه 
پرداخته شــود و از پخــش و اجرای 
سرودها و ترانه های عاشقانه و عارفانه 
و تک ترانه های پاپ نامتناسب با سن 
دانش آموز، پرهیز شــود.« به همین 
دلیل می توان فهمید که پس از ماجرای 
»جنتلمن« چــه فضایی در مدارس و 
وزارتخانه آموزش وپرورش حاکم شده 
است ماجرایی که برخی گمان دارند که 
وزیر را به استعفا کشانده است. چراکه 
سال هاست در این کشور با موسیقی 
لس آنجلسی مبارزه شــده تا آنجا که 
سیاستمداران و متولیان فرهنگی ابتدا 
به تولید نمونه های کپی آن روی آوردند 

تا بلکه مردم را از موسیقی لس آنجلسی 
روی گردان کنند و بعد با مجاز ساختن 
انواع موسیقی پاپ و آوردن ستاره های 
رنگارنگ به طورکلی بــازار تولیدات 
موســیقی پاپ خارج از کشــور را از 
رونق انداختند. اما با این اتفاق )غائله 
جنتلمن( در حقیقت بازگشتی دوباره 
به موسیقی تولیدشــده در آن طرف 
مرزها به نمایــش درمی آید که یعنی 
موردتوجه عموم خصوصاً دانش آموزان 
قرار گرفته و این همان پاشنه آشیلی 
است که هر وزیری را می تواند جابه جا 
کند و روزهای سختی را برای موسیقی 

در جامعه رقم بزند.
ضمــن آنکه جامعــه مــا در این 
چهار دهه تجربه »زیســتی دوگانه« 
را ســر گذرانده اســت که هنوز هم 
بــرای آن راه حلی وجود نــدارد؛ این 
زیســت دوگانه موجب شده مسائلی 
که بعضاً در خانواده ها مجاز شــمرده 
می شود، در مراکز رســمی و دولتی 
غیرمجــاز و خط قرمز تلقــی گردد و 
همین امر باعث نوعــی پنهان کاری 
و نشان ندادن واقعیت های جامعه به 
متولیان فرهنگی شده است و ازاین رو 
مواجهــه آنها را با واقعیت ها ســخت 
باورناپذیر ســاخته است. فاصله میان 
متولیــان دولتی فرهنــگ و تربیت 
با آنچــه در خانواده ها جریــان دارد 
آن قدر هست که وقتی دانش آموزان 
با آهنگ »جنتلمن« به حرکات موزون 
می پردازنــد وزیــر آموزش وپرورش 
در ســخنانی از دســت هایی سخن 
می گوید که به قصد توطئه در کارند و 
این گونه واقعیت جامعه را نمی پذیرد 
و آن را بــه جنگ های سیاســی فرو 
می کاهد. اما آیا بــا ندیدن واقعیت ها 
و صدور بخشــنامه هایی که هرچند 
تکذیب می شــوند می تــوان در این 
جامعــه خصوصاً در نســل جدید که 
دانش آموزان امــروز و امید آینده این 
ســرزمین هســتند آینده ای روشن 
ساخت و نسلی را به نیکی پرورش داد؟

پیگیری نامه محرمانه وزیر مستعفی آموزش وپرورش درباره ممنوعیت موسیقی در مدارس
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روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 از »پاریس تا پرسپولیس« 
در فرهنگسرای نیاوران

کنســرت کوارتت زهــی الوار، متشــکل از 
نوازندگان بین المللی 26 خردادماه در فرهنگسرای 
نیاوران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی 
بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، در این کنسرت 
آثاری از کلود دبوســی، نیما عطرکار روشــن و 
کومیتاس )نظریه پرداز موســیقی، آهنگ ساز، 
رهبر ارکستر( اجرا خواهد شــد. کلود دبوسی به 
ادعای برخی به وجود آورنده ســبک دریافتگری 
)امپرسیونیســم( در موسیقی اســت. برخی از 
آثــار او عبارتند از: بعــد از ظهر یک دیــو، دریا، 
نکتورن ها، نقش ها، سونات ویلن، سونات ویلنسل، 
ســیرنکس )برای فلوت تنها(، چهار نوازی برای 
ســازهای زهــی و ... . در کنســرت از »پاریس تا 
پرســپولیس« که از ســوی موسســه فرهنگی 
هنری شــهر آفتاب شــیراز برگزار می شود سزار 
گیک، کورین مورانــو کارتینی )ویولــن(، الناز 
 افشاریان )ویوال(، منوئل کارتینی)ویولنسل( به 
نوازندگی می پردازند.  دومین اجرای کنسرت »از 
پاریس تا پرســپولیس« در ایران،  چهارشنبه 29 

خرداد در  شهر شیراز برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت کنســرت کوارتت زهی الوار 
یکشنبه 26 خرداد ساعت 21 در سالن خلیج فارس 
فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد. عالقمندان 
می توانند جهت تهیه بلیت به ســایت تیوال و یا 

گیشه فرهنگسرا مراجعه کنند.
    

موسیقی نو در ایران 
»شماره  ۳«

علیرضا مشایخی، سینا فالح زاده، علی رادمان، 
ارشیا صمصامی نیا، الناز سّیدی و سمیرا واثق نیا

رهبر آنسامبل: احمد فرج
فلوت: ژواو میرلس

کالرینت: روبرتو سرا سانتوس، کورش بهراد
هارپ: اورلی کمونال

ویلن: ماکسیم آلیو
ویلنسل: لورا سانچز باتاال

پیانو: علی رادمان، سید مطهر حسینی
اُبوا: بنیامین فیشر

الکترونیک: الناز سیدی
سه تار و سنتور: روزبه رحیمی

ناشر: موسسه ماهور
»گروه موسیقی تهران« در سال 1372 توسط 
فریماه قوام صدری و علیرضا مشــایخی تاسیس 
فی آهنگساز  شد. از اهداف این گروه، آموزش و معِرّ
و نوازنده، و امکان طرح »موســیقی نو« در ایران 
بوده است. تأکید علیرضا مشایخی بر »موسیقی 
نو« از نقطه نظرهای متفاوت، قابل بررســی و آثار 
او مصداقی از طرح بنیانی و مدَوّن »موسیقی نو« 
است. این آثار، بر پرســش هایی درباره چیستی 
موسیقی ایران، نسبت شرق و غرب و چیستی صدا 
ر علیرضا مشایخی  گشوده هستند. گشودگی تفُکّ
بر پرسش و آشکارگی پرسش در آثار او، سبب شده 
اســت تا »ایران« در اُُفق موسیقی به یک موضوع 
ـ  غرب«  تبدیل شود. »شــور« اپوس 15، »شرق  
شماره 1 اپوس 45، »اِسِتتیک ایرانی« اپوس 77، 
»میترا« اپوس 90، »سمُفنی ایرانی« ـ   سمُفنی 
شماره 5   ـ اپوس 112، »سمُفنی شماره 8« اپوس 
147، »ِمرکوری« اپــوس 196 و »تهران   دوئال« 
اپوس 207 را می توان مثال هایــی از این تبیین 
دانســت. صورت بندی های علیرضا مشایخی از 
چگونگی طرح »موسیقی نو« در ایران و تبیین های 
حاصل از آن، بر بنیانی ایســتاده است که در دوره  
معاصِر تاریخ موسیقی، بی سابقه بوده است: طرح 
ر. این نسبت، در  انضمامِی نسبت موسیقی و تفُکّ
ر« خود را آشکار کرده  اصطالح »موســیقی تفُکّ
است. به بیان دیگر، طرح »موسیقی نو« در تبیین 
ر« نهفته اســت و پس از شرح این  »موسیقی تفُکّ
نسبت، راه برای طرح »موسیقی نو« در ایران نیز، 
گشوده و هموار می شود. به بیان دقیقتر، »موسیقی 
ر را یادآوری  نو« رابطه فراموش شده موسیقی و تفُکّ
ر«، ضرورت »موسیقی نو« را  و »موســیقی تفُکّ

آشکار می کند.
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ســرانجام ردیف های مرتضی محجوبی برای پیانو به 
روایت فخری ملک پور منتشر شــد. انتشارات موسیقی 
عارف کتاب ردیف های مرتضی محجوبی این استاد فقید 
پیانو را به روایت تنها یادگار ایشــان خانم فخری ملک پور 
منتشر کرده است که اقدامی سترگ و ارزنده برای حفظ و 
اشاعه تالش های بی نظیر آن استاد فقید در پیانوی ایرانی 
و برای موسیقی ایران است. این کتاب ارزشمند در حالی 
به زیور طبع آراسته شده اســت که خانم ملک پور در دهه 
نهم عمر خویش به ســر می بــرد و آموخته ها و تجربیات 
دهه ها نواختن پیانو و آموزش را امروز با این اثر روایت کرده  
است. این کتاب در حقیقت بیان نت نویسی خاص استاد 
محجوبی به زبان نت امروزی برای هفت دستگاه و پنج آواز 
است تا همگان بتوانند آن را بنوازند. مرتضی خان محجوبی 

خط موسیقی ویژه ای داشت که تنها چند نفر آن را آموخته 
بودند و خوشــبختانه خانم ملک پور نیز که از خردسالی 
شاگرد این اســتاد فقید بوده به خوبی به آن واقف است و 
حتی نمونه هایی از دســت خط نت نویسی استادش را در 
کتاب به عنوان شاهد منتشرکرده و پیش تر نیز در کتاب 

»مشق استاد« بخشی از آنها را آورده است.
کتاب ردیف های مرتضی محجوبی را شهرام محذوف 
نگاشته و در تمام مراحل به تأیید خانم ملک پور رسانیده 
است. حتی در ابتدای کتاب نیز نوشته ای از خانم ملک پور 
به منظور تائید کتاب به تاریخ پانزدهم فروردین سال 97 
آمده: »محتوای نوشــتاری کتاب ردیف های موســیقی 
استاد مرتضی محجوبی به خط نت بین المللی توسط آقای 
شهرام محذوف برای پیانو ازلحاظ صحت آوانگاری مورد 

تائید اینجانب فخری ملک پور است.
ضمناً از نظر اینجانب فخری ملک پور، اجرای این کتاب 
توسط آقای شهرام محذوف با توجه به محتوای نوشتاری 
کتاب با اصل محتوای اجرایی این کتاب توســط اســتاد 
مرتضی محجوبی مطابقت کامل دارد. با تشــکر، فخری 

ملک پور«
چــاپ اول کتاب ردیف هــای مرتضــی محجوبی به 
روایت فخری ملک پور نوشته شهرام محذوف و با مقدمه 
میرعلیرضــا میرعلینقی، در تیراژ 500 نســخه در قطع 
رحلی و به قیمت 150هزارتومان توسط انتشارات موسیقی 
عارف منتشرشده است و به زودی به بازار روانه خواهد شد 
و هم زمان با توزیع سراسری کتاب، جشن رونمایی رسمی 

آن نیز برگزار می شود.

ردیف های پیانوی مرتضی محجوبی به روایت فخری ملک پور
خبر

ممنوعیت پخش موسیقی 
در مدارس خبر غم انگیزی 

بود که نشان می داد وزیر 
سابق آموزش وپرورش در 
آخرین روزهایی که سکان 

هدایت این وزارتخانه را 
برعهده داشته، بخشنامه  

محرمانه ای به مدارس 
ارسال و پخش هرگونه 
موسیقی را در مدارس 
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