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بیتا یاری

در ســرزمین مــا تنها شــیوه 
آموزشــی هنر آواز برای ســال ها و 
سده ها، آموزش سینه به سینه بوده 
است و بس؛ و شــاید تنها در یکصد 
سال گذشــته روش هایی دیگر نیز 
به حفظ و آموزش آواز ایرانی افزوده 
 شده است. با گذشــت زمان توسعه 
تکنولــوژی، صنعــت الکترونیک و 
فناوری نیز به کمــک آموزش آمده 
اســت اما همان شــیوه آموزشــی 
گذشته در نحوه فراگیری، آموزش 
یک گوشــه از دســتگاه در ردیف 
موســیقی ایرانی و تکرار آن توسط 
هنرجو، همچنان در جریان اســت. 
و علی رغم اســتفاده از دستگاه های 
ضبط صوت که امــکان فراگیری را 
تسهیل کرده، سیســتم آموزش و 
فراگیری همان گونه اســت و دانش 
و احاطه اســتاد به آواز و گوشه های 
آوازی و شیوه بیان ظرایف و انتقال 
آنها اســت که می تواند هنرجویان 
را به سمت آواز ســوق داده و از آنها 

خواننده توانمند آواز بسازد.
به بیان دیگــر، ســطح و کیفیت 
آموزش و حتی دایــر کردن کالس 
آموزشی ارتباط تنگاتنگی با استادان 
دارد و آن گونه که در گذشته مرسوم 
بوده اغلب کســانی که در فن و هنر 
تایید شده نســل قبل آواز هستند و 
در میان هم نسالن خود سری مابین 
سرها درآورده اند آموزگاران معتبری 
بوده اند. ازاین رو آموزش آواز هرچند 
همچنان به شیوه آموختن یک گوشه 
و تکرار آن به پیش می رود و موفقیت 
در آن به ممارست و تمرین و قدرت 

صدای هر هنرجو بســتگی دارد؛ اما 
اصل متکی بر استاد بودن فراگیری 
آواز خدشــه ناپذیر اســت و سطح 
و کیفیــت آن را مشــخص می کند 

هرچند هنرجو ناتوان باشد.
در ســال های پایانی دهه 40 نیز 
آن هنگام کــه نلــی کاُرن و دکتر 
داریــوش صفــوت کتاب خــود را 
بر مبنــای ایده حفــظ و نگهداری 
موســیقی ایرانــی نوشــتند نیــز 

محوریت اصلی آن تمرکز بر آموزش 
صحیح و تکیه بر اســاتیدی بود که 
در دانش و هنر ســرآمد باشند. و در 
ادامه هنگامی که مرکز حفظ و اشاعه 
موســیقی پا گرفت اســاتید یگانه 
در هنر خویش بــه آن مرکز دعوت 
شــدند تا اگر آموزشــی قرار است 
برای حفــظ و پایداری و اســتمرار 
آواز و موسیقی ایرانی انجام شود زیر 
نظر یگانه های دوران و زمانه به پیش 

برده شــود تا کیفیت ارائه هنر برای 
نســل آینده نیز مدنظر قرارگرفته 
و تضمین شده باشــد. اساساً دکتر 
صفــوت مقوله های کیفــی را برای 
رشد کمی هنر موســیقی ایرانی و 
آینده آن در نظر داشــت و نسلی را 
پرورانــد که در ســال های دهه 50 
و پــس ازآن به عنــوان چهره های 
 شاخص نسل خود و اساتید نسل بعد 

شناخته شدند.

اما پس از انقــالب و با افول رونق 
مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی تنها 
کالس هــای خانگی اســاتید آواز 
بار آموزش نســل بعــد را بر دوش 
می کشید و نســل برآمده از روزگار 
پس از انقــالب که امــروز در دهه 
چهارم و پنجم عمر خویش هستند 
هنوز نتوانســته اند همانند دوران 
گذشته و اساتید خویش به جایگاهی 
رفیع دســت بیابند و البته خأل یک 
خواننده پرقدرت و سرآمد همچنان 
محسوس است، چیزی که در دو دهه 
اخیر آواز ایرانی شــاهد آن بوده ایم 
و البته چاره ای نیز بــرای آن یافته 
نشــده اســت. تا دو دهه پیش آواز 
ایرانی شــاهد این معضل نبود و در 
یکصد سال گذشته هیچ گاه عرصه 
آواز از هنرمندی بزرگ خالی نبود، 
اما در یکی دو دهه اخیر به شــدت 
این فقدان احساس می شود و عماًل 
کسی نتوانسته اســت به حداعالی 
خوانندگی دســت بیابــد هرچند 
خیل عظیمــی از هنرجویان آوازی 
پرورش یافتند و از کارگاه های آوازی 
اساتید بی همتا نیز بهره مند شدند. 
مساله ای که برخی از کارشناسان آن 
را به عنوان یکــی از نمادهای دوران 

افول هنر آواز گوشزد می کنند. 
با همــه این اوصاف امــا در چند 
ســال اخیر آواز نیز جزو رشته های 
تحصیلی موسیقی در دانشگاه جامع 
علمی کاربردی پذیرفته  شده است 
اما آنچه در عمل مشاهده می شود؛ 
تنها فهم این فقدان اســت و بس و 
باید دید که کدام نگاه کارشناسی-

پژوهشی-آموزشی پشت این مساله 
نهفته و آیا برپاکنندگان این رشته به 
آنچه می خواهند از آواز ایرانی محقق 
کنند، اشــراف دارند و این رشــته 

دارای پشتوانه تحقیقی است یا صرفاً 
راه اندازی این رشته به منظور سرپا 
نگه داشتن یک موسسه دانشگاهی 
برای جذب دانشجو و کسب منافع 
مادی و اقتصادی بوده اســت؟ این 
تشــکیک از آن رو مطرح می شود 
کــه در خبرها آمده بــود در یکی از 
واحدهای فرهنگ و هنر این دانشگاه 
از ســاالر عقیلی خواننده تصانیف 
ایرانــی به عنوان اســتاد آواز ایرانی 
دعوت به عمل آمده اســت و همین 
بیانگر میزان به قهقرا بردن هنر آواز 
ایرانی در این گونه مراکز است که به 
اسم دانشگاه هنوز فرق آواز و تصنیف 
را نمی دانند و رشــته دانشــگاهی 
بــرای آن ایجاد می کننــد و از یک 
تصنیف خوان شناخته شــده برای 
آموزش آواز بهره برداری می کنند. 
قطعــاً آنچــه در این میــان برای 
دســت اندرکاران اهمیتی نداشته 
و ندارد هنــر آواز ایرانــی و اعتبار 
مکانی به نام دانشــگاه است وگرنه 
 چنین دســت تطاول و تاراج بدان 

دراز نمی شد.

در کالس های آواز دانشگاه جامع علمی -کاربردی چه می گذرد؟

جفای سیستم آموزشی در حق آواز ایرانی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 ماجرای تصویرگران ناشناس 
با درآمدهای دالری

محمدرضا دوست محمدی، تصویرگر و استاد 
دانشگاه گفت: »در کشورمان تصویرگرانی داریم 
که اصاًل آنها را نمی شناســیم، اما برای کشورهای 
خارجی و ناشران بین المللی کار می کنند؛ این هم 

خوب است، هم تلخ!«
محمدرضا دوست محمدی، تصویرگر و استاد 
دانشگاه درباره وضعیت کنونی هنر تصویرسازی 
به فارس گفت: »آمار دقیقی نــدارم که وضعیت 
چگونه است اما در این یک ســال اخیر حداقل در 
اطراف خودم می بینم که تالش بچه های تصویرگر 
برای ســفارش کار گرفتن از خارج کشور بیشتر 
شده است. این موضوع از آن فرصت هایی است که 
واقعاً  می تواند باعث رشد اقتصادِی وضعیت کاری 
تصویرگران شود، اگرچه به دلیل تحریم ها در مبادله 
پول مشکالتی دارند.« وی در تشریح این وضعیت 
توضیح داد: »جدا از کاهش ارزش ریال در برابر ارز 
طی یک سال اخیر، نکته مهم این است که کیفیت 
تصویرگری ما مانند کاریکاتور کیفیت خیلی باالیی 
دارد و این دو موضوع باعث شــده انجام کار برای 

مشتریان خارجی بیشتر شود.«
دوست محمدی تصریح کرد: »به جرأت می توانم 
بگویم تصویرگرهایی در ایران زندگی می کنند که 
ما اصاًل آنها را نمی شناسیم و وقتی به سایت های 
پروفایلی مجموعه  آرتیست های هنرِی خارجی 
می رویــم، این هنرمندان ایرانــی  را می بینیم که 
اصاًل در ایران حضور هنــری ندارند ولی دارند کار 
می کنند.« استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران اذعان کرد: »یک قسمت تلخ دیگر اینکه طی 
یک سال با اینکه شیوع کرونا شرایط را خیلی سخت 
کرده است، میزان دانشجویانی که فارغ التحصیل 
می شوند و می خواهند اَپالی کنند )ادامه تحصیل 
در خارج از کشور(، الاقل در مراجعاتی که بچه ها به 

من داشته اند، بیشتر شده است«.

آوای غمگین کوچ جلب 
سیاحان از بلوار کشاورز

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

موسسه آوای جلب سیاحان اولین موسسه 
آموزش هتلداری و گردشگری در ایران است 
که از دهه چهل خورشــیدی در بلوار کشاورز 
فعالیت می کرده است.سازمان جلب سیاحان 
اولین نهاد رسمی متولی توسعه گردشگری در 
ایران بود که بعدها نامش به سازمان ایرانگردی 
و جهانگردی تغییر یافته و بــه خیابان آزادی 
نقل مکان می کند. اســتاد جــالل نصیریان 
موسسه آموزشی آوای جلب ســیاحان را در 
همان بلوار کشــاورز راه انــدازی میکنند. اما 
با ورود کرونا و تعطیلی موسســات آموزشی، 
خاموشی گردشگری و نبود گردشگر ورودی و 
خروجی، عدم حمایت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از موسسات آموزش 
گردشــگری و همچنین باال بودن اجاره بهای 
محل آموزشــگاه باعث شــد تا مدیریت این 
موسسه تصمیم به خاموشی چراغ آوای جلب 
سیاحان پس از 20 سال در مکان فعلی گرفته و 
به مکان دیگری در شهر تهران نقل مکان کنند 
و اینگونه کرونا باعث شد تا آوای جلب سیاحان 

نیز به خاطرات بلوار کشاورز بپیوندد. 

تجسمی

گردشگری

احسان زیورعالم

قادرآشــنا، مدیــرکل اداره هنرهــای 

نمایشی در سفری به استان کرمان، در دیدار 
با محمدرضا علیزاده احمدآبادی، مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان کرمان 
تفاهم نامه ای امضا کرده اســت تا مقدمات 

واگذاری تئاترشهر استان  کرمان به انجمن  
هنرهای نمایشی این استان کلید بخورد. این 
تفاهمنامه همزمان با آغاز بهره برداری تئاتر 

شهر کرمان منعقد شده است.
در سال های گذشــته همواره واگذاری 
تئاترهای شهر،  پروژه ای که در دوران قادر 
آشــنا کلید خورده بود تا هر شهری دارای 
فضایی برای اجرای تئاتر باشــد، محل نزاع 
و گالیه هنرمندان بوده است. از ماجراهای 
عجیب در تئاتر شــهر کرمانشــاه و اجاره 
دادن ســالن به فعالیت های بی ربط گرفته 
تا شــرایط بد نگهداری در برخی استان ها 
و در نهایــت دریافت هزینه هــای گزاف از 
هنرمند با توجیه بخش خصوصی، داستان 

 تکراری خصوصی ســازی تئاترهای شهر 
بوده است.

حاال مدیر کل مرکز هنرهای نمایشــی 
گفته است:  »با تدوین برنامه های راهبردی 
در جهــت افزایــش تولید و ســاماندهی 
فعالیت هــای هنرمندان عرصــه نمایش 
کرمان، تفاهم نامه ای با محمدرضا علیزاده 
احمدآبــادی، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان کرمان امضــا کردیم... 
براین اســاس اداره کل هنرهای نمایشــی 
کشور متعهد شده اســت تا زمینه توسعه 
فعالیت های تئاتر شهر کرمان را در چارچوب 
ضوابط حمایتی فراهــم کند. همچنین در 
تدوین مفاد قانونی و ضوابط اجرایی موردنیاز 

فعالیت مجموعه تناتر شــهر کرمان شامل 
تدوین اساســنامه، ضوابــط بهره برداری و 
انجام امــور مشــاوره های تخصصی و الزم 

همکاری کند.«
براین اساس مقرر شــده است کارهای 
قانونی واگــذاری مجتمع فرهنگی و هنری 
کرمان به انجمن هنرهای نمایشــی شعبه 
اســتان صورت گیرد. با این حــال در این 
فرآیند دو نکته کماکان مبهم است. نخست 
آنکه انجمــن هنرهای نمایشــی به مثابه 
بخش خصوصی وارد این فرآیند شده است 
یا بخش دولتی؟ مســأله دیگر آن است که 
آیا این فرآیند در دیگر اســتان ها نیز دنبال 

می شود یا خیر.

پایان حکومت خصوصی  ها در تئاتر شهرهای استانی!

حسین جاوید

زنده نام »حسن معرفت« یکی از قدیمی ترین ناشران 
ایرانی و از تاثیرگذارترین آن  ها اســت. حســن معرفت، 
آن چنان  که از اســناد برجای مانده معلوم است ناشری با 

اخالق خاص و خالقیت های عجیب است. 
او در ســال ۱۳2۱ انتشــارات »کانــون معرفت« را 
در شــیراز پایه  گذاشــت و تعدادی کتاب بســیار خوب 
به نســبت آن روزگار منتشــر کرد. بنابراین باید برای او 
هم ســهمی در اعتالی صنعت نشــر ایران قائل شــد و 
گرامی اش داشت. البته باید گفت او سرقفلی کتاب فروشی 

 پروین در خیابان اللــه زار تهران را خریــده بود و کارش 
در شیراز نبود. 

عبدالرحیم جعفری بنیان گذار انتشارات »امیرکبیر« 
در کتاب دو جلدی خاطراتش که با نام »در جست وجوی 
صبح« منتشر شده یکی دو صفحه هم درباره  حسن معرفت 
نوشته که از قضا بســیار بامزه است: »... معرفت در چاپ و 
نشر کتاب از شیوه  خاص خود و وصیت پدر پیروی می کرد. 
وصیت پدر آن طور که شنیدم این بود: کتاب را ارزان تمام 
کن و گران بفروش! خودش هــم آن قدرها صاحب ذوق و 
ســلیقه نبود،عناوین اکثر کتاب هایش را خودش با قلم 

می نوشت که پول خطاطی ندهد. 
در پشــت قفســه های کتاب، آب لیمو هم می گرفت 
و آب لیموی معرفت شــیراز معروف بود. همیشــه  خدا 

یک خروار لیموترش ته کتاب فروشــی تلمبار شده بود. 
معرفت با دو تا از شــاگردها آب لیمو می گرفتند و کتاب 
هم می فروختند و این هم زیســتی مسالمت آمیز کتاب و 

آب لیمو همیشه برقرار بود... 
در پشــت بعضی کتاب ها گاه این شــعار را می دیدی: 
کتاب های معرفــت را بخوانید و آب لیمــوی معرفت را 
بنوشید!...« )در جســت وجوی صبح، انتشارات روزبهان، 
جلد اول، ص 4۶2( بــاور کنید من وقتــی اولین بار این 
جمالت را خواندم، بــاور نکردم تا این که بــرای کاری به 
کتاب »یکی بود، یکی نبود« نوشته  محمدعلی جمال زاده 
مراجعه کردم. این کتاب را هــم  این کانون معرفت حدود 
۶0 سال پیش منتشر کرده است. در آخرین صفحه  کتاب 

همین اعالن دیده می شود. 
حتــی تصورش هــم بــرای من خنــده دار اســت. 
فکرش را بکنید مثال آقــای کیاییان روی شیشــه های 
کتاب فروشــی اش بنویســد: زعفــران اعــالی قائنات 

را فقط از نشــر چشــمه بخواهید! یا نشــر مرکز پشــت 
کتاب هایش این نوشــته را چاپ کند: بهتــر و خالص تر 
از آب غوره  مرکز وجود ندارد! بعید نیســت بر و بچه های 
 نشــر ماهی هم انواع ترشــی جات و مرباجــات خانگی 

عرضه کنند! 

در وصف ناشری که آب لیمو می فروخت
کتاب

در یکی از واحدهای 
فرهنگ و هنر دانشگاه 
جامع علمی- کاربردی 

از ساالر عقیلی خواننده 
تصانیف ایرانی به عنوان 
استاد آواز ایرانی دعوت 

به عمل آمده است و همین 
بیانگر میزان به قهقرا بردن 
هنر آواز ایرانی در این گونه 

مراکز است که به اسم 
دانشگاه هنوز فرق آواز و 

تصنیف را نمی دانند
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