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آروینصداقتکیش

کتاب »ســلفژ، تئوری موسیقی، 
تربیت شــنوایی، ریتم و دیکته« یک 
»دوره  جامع« مبانی موسیقی است اما 
نه آن طور که در ایران مبانی موسیقی 
)منظورم موســیقی کالسیک غربی 
اســت( را می شناســیم. ما در ایران 
اغلب عادت کرده ایم مــواد مختلف 

مبانی موســیقی یعنی سلفژ و تربیت 
شنوایی و دیکته  موسیقی و وزن خوانی 
را به شــکل کالس هــای جداگانه به 
شاگردانمان درس بدهیم. شاگردها 
هم عادت کرده اند این درس ها را حتی 
پیش معلم های مختلفــی بخوانند و 
خیلی وقت ها نه همــگام و هم زمان 
با هم. از این گذشــته بیشــتر اوقات 
وقتی پای تئوری موســیقی و تربیت 

شــنوایی )و به درجات کم تری سلفژ 
و وزن خوانی و دیکته( به میان می آید 
تصوری غیــر تاریخــی  از آنها داریم. 
مثاًل برای بیشترمان تئوری موسیقی 
یک مجموعه قواعد اولیه  موســیقی 
است که از مقدمات نت خوانی شروع 
می شــود و تا آکوردشناسی می رسد 
و دانستنش هیچ ارتباطی هم به گونه 
یا سبک موسیقی ندارد. اما ویراست 

ســوم کتاب »ســلفژ، تئوری ...« )به 
ســال 2005( که نســبتاً به تازگی با 
ترجمه  سینا جعفری کیا در دسترس 
خوانندگان فارســی زبان قرار گرفته 
اســت کاماًل این تصورهــای معمول 
هنرجوها و هنرآموزها را به هم می ریزد 
و ما را با تلقی به روزی از تدریس مبانی 

موسیقی آشنا می کند.
نوشته  مارتا گتزو استاد وقت کالج 
لیمن در نیویورک یک کتاب مناسب 
تدریس در دانشگاه یا مراکز حرفه ای 
آموزش اســت که در قالب 51 درس 
)احتماالً قابــل برنامه ریزی برای دو 
نیم سال تحصیلی( مواد درسی مبانی 
موسیقی را با هم تلفیق و همگام کرده 
است. هر درس یک یا چند نکته  تئوری 
موسیقی، چند تمرین شنوایی، چند 
تمریــن ریتــم، و تمرین هایی برای 
دیکته  موسیقی دارد. به  عالوه جابه جا 
نکات تاریخی درباره  فرم هــا و ... و به 
ندرت هم نکاتی از مترجم می خوانیم. 
همه  اینهــا مخصوصــاً تمرین های 
سلفژ که با هوشــمندی مؤلف غنای 
موسیقایی بسیاری دارد، به نحوی در 
کنار هم قرار گرفته که نه تنها هنرجو را 
در راه تبدیل شدن به یک موسیقیدان 
حرفه ای یاری می کنــد بلکه حتی به 
هنرآموزان، بینشی تازه درباره  مبانی 

موسیقی می بخشد.
هم درک تاریخــی و هم چیدمان 
مطالب، از آســان به ســخت به قصد 
همراهــی با رونــد رشــد هنرجو را 
می تــوان در ســازمان دهی کتاب به 
روشنی دید. تنها کافی است یک نگاه 
ساده به فهرســت بیندازیم و ببینیم 
یک کتاب مبانی موســیقی از درسی 
درباره  مقدمات نت نویسی/نت خوانی 
شروع شده و در پایان به درسی درباره   
نت نویســی گرافیکی در موســیقی 
آلِئاتوری )موسیقی تصادفی( رسیده 
است. عنوان بخش های اصلی کتاب 
نیز روند تاریخی کتاب را تا حد زیادی 
تأییــد می کند. روندی کــه با گذر از 
بخش نخســت سیســتم تنال )31 
درس(، بخش دوم سیستم کروماتیک 
)4 درس(، بخش سوم سیستم ُمدال 

)11 درس( و بخش چهارم سیســتم 
آتنال )5 درس( مبانی موســیقی را 
تکمیل می کند و پرده از همین تفکر 
تاریخی مؤلف برمی دارد. این ویژگی 
را به ندرت می توانیــم در کتاب های 
تئوری موسیقی یا سلفژ پیدا کنیم زیرا 
همان طور که اشاره شد این درس ها 
از نظر خیلی ها تاریخی نیســت یا اگر 
هم هست روند تاریخی اش در آموزش 

اهمیتی ندارد.
اضافه بر بدنــه  اصلی )همان چهار 
بخش( کتاب ضمیمه های پروپیمانی 
هم دارد که حتی اگر درس ها را نادیده 
بگیریم جداگانه باارزش است. فصلی 
از تمرین های سلفژ با کلیدهای دو و با 
تعویض کلید، بــه ازای هر بخش یک 
مجموعه نمونه  موسیقی تکمیلی )با 
شروع از ســاراباند ُکِرلّی تا ُولومینای 
لیِگتی( و درنهایت دو لوح فشرده که 
تمرین های دیکته  موســیقی در آن 
ضبط شــده، از ضمیمه های باارزش 
کتاب مارتا گتزو است. هنرجویی که 
از این کتاب استفاده می کند نه تنها از 
روند تاریخی و تکاملی درس ها بهره 
می برد بلکه اگر کنجکاو و جدی باشد 
می تواند با دیدن نمونه های بیشتر و 
پارتیتور قطعاتی از دوره های مختلف 
موسیقی، چیزهای بیشتری فراگیرد. 
نمونه های صوتی همــراه که بر طبق 
نظر مؤلف )شنیدن ساختار موسیقی 
از خالل رنگ های صوتــی مختلف( 
در اختیار داریم، کمــک می کند که 
تمرین دیکته هنرجو تنهــا به زمان 
حضــور در کالس یا زمــان تمرین با 

همکالسی ها محدود نشود.
ترکیب سازمان دهی ویژه  مطالب 
کتاب و طرز انتخاب نمونه های سلفژ 
و دیکته، عــالوه بر این کــه مهارت 
اجرایی هنرجو را بهبود می بخشــد 
در عمل باعث نتایــج ضمنی دیگری 
هم می شــود. اگر بحث هــای نظری 
مطرح شــده در متن را، به روند اضافه 
کنیم روشــن اســت که آموختن بر 
اساس روند پیشنهادی گتزو تحلیل 
پایه ای موســیقی را نیز به هنرجویان 
می آموزد. برای مثال در همان زمان 

که هنرجو از لحاظ نظری ساختمان 
ُمدهای مســیان را یاد می گیرد، در 
تمرین های ســلفژ و دیکتــه هم در 
عمل با آنها برخــورد می کند و درک 
و دریافت ســاختاری آنهــا در متن 
یک قطعه  حقیقی موســیقی نیز در 
ذهنش حــک می شــود. این چیزی 
اســت که در شکل ســنتی جداجدا 
آموختن مبانی موســیقی به ندرت 
برای یک هنرجو اتفاق می افتاد. آنجا 
اگر اصاًل مباحثی مثل ُمدهای مسیان 
در تئوری موســیقی مطرح می شد 
هرگز مابه ازایی در درس ســلفژ پیدا 
نمی کرد. حتا اگــر بر فرض محال هم 
چنین مباحثی در درس سلفِژ چنان 
هنرجویــی وجود داشــت هم زمان 
با درس تئــوری مطرح نمی شــد یا 
اگر می شد دســت کم ارتباطشان از 
این کالس تــا آن کالس بین لحن و 
بیــان احتماالً متفــاوت دو هنرآموز 
تکه پاره می   شــد و درنهایت هنرجو 
هرگز به شکل منسجم ارتباط اینها را 

نمی آموخت.
به دلیل همین کیفیت هاست که 
کتاب در مراکز آموزشی دنیا شناخته  
شده اســت و حتی ویراست دومش 
ویراستی مختص نسخه  ُکره ای کتاب 
است )به ســال 2000(. اکنون زمان 
آن اســت که مراکز آموزشی ما هم به 
بصیرت و امکانات تازه ای که این کتاب 
در اختیار می گذارد خوش آمد بگویند 

و از آن بهره مند شوند.
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 یک »دوره  جامع« مبانی موسیقی
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سپر  پربرکت کرونا 
لیالموسیزاده

»کاسبان تحریم« واژه پرمسما و شایسته ای 
بود بــر کســانی که منفعــت دوران تحریم های 
ســخت اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، نظامی و 
پزشــکی را به صورت انحصاری بردنــد و نه تنها 
متحمل هزینه های ســخت زندگی نشدند بلکه 
کسب وکارشان رونق شــدیدی یافت آن چنانکه 
طبقه جدیدی از نوکیسه های یک شبه ره صدساله 
پیموده پیدا شــدند که رنج مردم شادی آنها بود 
و رونق درآمدشــان؛ درحالی که نفعی برای مردم 
متضرر از تحریم ها و کشــور نداشــتند. منفعتی 
که در مضیقه اقتصادی بــرای چند ده نفر خاص 
مهیا شد و به سود آنها تمام شد. حاال در این روزگار 
شــیوع بیماری کرونا هم گرچه اغلــب گرفتار 
شرایط تحمیلی و تحمل رنج این بیماری هستند 
اما کســانی هســتند که از فرصت پیش آمده در 
بهره برداری هرچه بیشتر در تالش اند و می کوشند 
از ســکوت قرنطینه به نحو احسن استفاده کنند. 
این شــرایط حوزه موســیقی هم همانند سایر 
حوزه هاســت. دفتر موســیقی وزارت ارشاد نیز 
که یک جشــنواره خلوت را با بسیاری از تخلفات 
آیین نامه ای برگزار کرده است اکنون در این فرصت 
دیگر نیازی به برگزاری جلسه نقد مطبوعاتی دوره 
برگزارشده نمی بیند هرچند از رفتار این دفتر در 
زمان برگزاری جشــنواره نیز پر مشخص بود که 
عالقه ای به برگزاری نشست نقد و بررسی جشنواره 
برگزارشــده با حضور اهالی رسانه و عالقه مندان 
و موزیســین ها ندارد و بهتر می بینــد در گعده 
خبرنگاران موردعنایت خود به ارسال یک طرفه 
اخبار و رویدادها بپردازد. ازجمله نشســت هایی 
که به منظور پیشــنهاد تغییر آیین نامه جشنواره 

موسیقی فجر برگزار شده است. 

کسی از محتوی این نشست ها و مفاد و موارد 
پیشــنهادی جهت تغییر آیین نامه جشــنواره 
موســیقی فجر خبری ندارد و در این روزها که به 
سبب قرنطینه خانگی و رعایت مسائل بهداشتی 
حداقــل رفت وآمد ممکن اســت هیــچ اثری از 
انتشار محتوای پیشنهادی آیین نامه بر وب سایت 
وزارت ارشــاد و دالیل تغییرات آیین نامه نیست. 
آیین نامه ای کــه در تعامل با موزیســین ها و به 
همت موزیســین های فعال و قانونمند به انجام 
رســید اکنون در فرصت طالیــی پیش آمده از 
بیماری کرونا به دســت مدیران دفتر موســیقی 
دســتخوش تغییراتی می شود که مشخص است 
آن تغییرات بــه نفع فعاالن صنفی موســیقی و 
منتقدین وضعیت صنفی نخواهد بود همان گونه 
که انتخاب موزیسین های موردنظر دفتر موسیقی 
در شورای ارزشیابی جشنواره موسیقی فجر نشان 
داد که ایشان برخالف تمامی انتقادها و اعتراض ها 
به برخی نفراتی که در نابســامانی فضای صنفی 
موسیقی کوشیده اند عالقه بسیاری دارد و اکنون 
نیز با مشــورت همان ها درصدد تغییر آیین نامه 
جشنواره موسیقی فجر است. تا هر چه بیشتر به 
دست هایی در جامعه موســیقی کمک کند که 
در این چهار دهه کم موزیســین ها از آنها متضرر 

نشده اند.
و اینجاســت که باید گفت قرنطینه و شرایط 
شــیوع بیماری کرونا به برخی کمک بسیاری در 
پیشبرد اهدافشان کرده است تا شرایط را به نفع 
خود بی سروصدا و در سکوت خبری تغییر دهند. 
و متأسفانه این مســائل در جایی اتفاق می افتد 
که داعیه فرهنــگ و هنر و اعتــالی آن را در این 
چهل ساله داشته است اما حتی برای دو سال هم 
آیین نامه جشنواره موســیقی فجر را نتوانسته به 
نحو شایســته اجرا کند و حاال درصدد تغییر آن 
است تا مثل ســابق یک جشــنواره پراعتراض از 
جانب موزیسین های مستقل را شاهد باشیم و تنها 
کسانی منفعت جشنواره بدان ها برسد که در این 

چهل ساله از آن بی نصیب نبوده اند.

البیرانت

بیتایاری

در پخش کنسرت آنالین سامان احتشامی 
از تاالر وحدت دیگر کاماًل مشــخص شد که 
خبری از کنسرت زنده نیست و تنها مخاطبان 
فیلم اجرا را با حرج و تعدیــل دقایقی دیرتر 
مشاهده می کنند. از شــبی که در کنسرت 
آنالین محســن شــریفیان به علت حضور 
مهمان، جناب خان، کنســرت در میانه اجرا 
قطع شد و شریفیان ســخنانی به زبان آورد 
که مشــخص شــد عالوه بر مراکز رسمی و 
موظفی چون وزارت ارشاد که مطابق قانون 
در خصوص مجوز کنســرت ها موظف است؛ 
ســایر نهادها و ارگان ها نظیر شهرداری نیز 
برای خود قوانین اعالم نشده زیادی دارند و 
در خصوص موسیقی خود را صاحب نظر در 
جرح وتعدیل و یا حذف و سانسور می دانند. 
آن گونــه که محســن شــریفیان علی رغم 
هماهنگی برای حضــور مهمانش که در این 
چندساله گاهی در کنســرت هایش حضور 
داشته موفق نشــد آن را روی ســن ببرد و 

سخنانی به زبان آورد که نشان داد شهرداری 
چنانچه در جایگاه ممیزی قرار بگیرد بسیار 
رعب آور عمل می کند. اگرچه در امور شهری 
کوتاهی ها و سهل انگاری های بسیار دارد، اما 
برای موسیقی شمشیر تیزی برای کشیدن 
دارد. آن شــب شــهرداری باالخره در برابر 
هجوم افکار مخاطبان پذیرفت که کنسرت 
در ساعتی دیگر ادامه بیابد و مهمان شریفیان 
هم  روی ســن حضور پیدا کند اما شبهه ای 
پیش آمد که چرا بالفاصله ادامه کنســرت از 
سر گرفته نشد و با یک ساعت و اندی تأخیر 

دوباره پخش شد؟ 
شــبهه ای که غیرزنده بودن کنسرت را 
متذکر می شــد اما هیچ پرسشگری آن را به 
زبان نیاورد و در رســانه ها نیز چنین تأملی 
طرح نشــد تا صرفاً همگان به تقدیر و تشکر 
و ســتایش امر بپردازند آن هم در جایی که 
صداوسیما به عنوان سهامدار شرکت تیوانوا 
مجری پخش آنالین کنسرت ها است. اگرچه 
در این مدت سعی شده تنها سخن از آنالین 
بودن پخش کنسرت ها مطرح شود اما دور از 
ذهن نیســت که این اجراها در فیلم برداری 
و پخش مهندسی شــوند و با نظر کارگردان 

تصاویر دلخواه گرفته و پخش شود اما پخش 
دیرتر از لحظــه اجرا دیگــر ماهیت آنالین 
بودن آن را زیرسوال می برد و به پرسش های 
دیگری می کشاند که چه اصراری به نمایش 
آنالین بودن کنسرت ها است؟ از ابتدا همانند 
پخش مســابقات فوتبال در تلویزیون اعالم 
کنند که با چند ثانیــه و یا چند دقیقه تأخیر 

فیلم اجرا پخش می شود. 
شامگاه جمعه 19 اردیبهشت ماه هم زمان 
با شب پانزدهم ماه رمضان، سامان احتشامی 
نوازنده پیانــو با همراهی عمــران فروزش، 
نوازنده تنبک، در تاالر وحدت به روی صحنه 
رفت تا همــکاری بنیاد رودکی و شــرکت 
تلویزیــون اینترنتی تیوا چهارمین شــب 
همــکاری خویش را در ایام شــیوع بیماری 
کرونا داشــته باشند. کنســرت هایی بدون 
حضور مخاطب در ســالن و با اجرای زنده ای 
که از شــبکه های مجازی نظیر اینستاگرام و 
اپلیکیشن تلفن همراه تیوانوا قابل تماشا بود.

این نوازنــده پیانو در ربع آخــر برنامه با 
گفتن »یاشاسین آذربایجان«، قطعه »ساری 
گلین« و »فریدم« را برای ادامه برنامه اعالم 
کرد که می نوازد و عمران فروزش در آن دایره 

خواهد نواخــت. و در انتهــای اجرای قطعه 
ســاری گلین آن را به قطعه پر جنب وجوش 
فریدم وصل کرد تا لحظاتی شاد را در کنسرت 
فراهم آورد. پس ازآن احتشامی آخرین قطعه 
را برای نواختن معرفی کرد که ترک اول آلبوم 
»باغ رویاها« است که 15-16 سال پیش آن را 
منتشر کرده و این قطعه در شوشتری نواخته 

شده است.
در دقایق پیش از اجرای این قطعه، وقفه ای 
در اجرای زنده پیش آمد، سپس پخش اجرا 
دوباره از وسط اجرای قطعه ضربی »فریدم« 
آذری پخش و تکرار شد. حتی دوباره سخنان 

سامان احتشامی که دقایقی پیش در معرفی 
آخرین قطعه بــرای اجرا عنــوان کرده بود 
پخش و تکرار شد و مشخص شــد برنامه از 
حالت زنده خارج شده و فیلم آن چند دقیقه 
دیرتر پخش می شود.  دیگر کنسرت آنالین 
زنده نیست و تنها مخاطبان آنالین هستند و 
به جای اجرای زنده، فیلم کنسرت را می بینند. 
این گونه اختتام برنامه کنسرت آنالین سامان 
احتشامی و عمران فروزش رقم خورد. تیوانوا، 
شرکت فنی مجری پخش آنالین کنسرت ها، 
هیچ توضیحی درباره ایــن وقفه فنی و تکرار 

فیلم اجرا از دقایقی قبل نداد.

کنسرتیکهاززندهبودنخارجشد

کنسرت آنالین یا مخاطب آنالین پخش فیلم کنسرت؟
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