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6بهمن که در تقویم کشورمان به نام 
آواها و نواها سند خورده فرصت خوبی 
 است برای مرور ضرب آهنگ موسیقی 
در گوشه  و کنار کشورمان

یادداشت  دوست دارم 
زیر سایه پدرم بمانم

موسیقی در كشور ما 
سردرگم است

ورود به دنیای موسیقی 
دشوارتر شده است

گفت وگو با مجید انتظامی، خالق ملودی های ماندگار 
و خاطره ساز 

صدای  ساز حسین مرتهب، خواننده و نوازنده سنتی و سفیر صلح 
و پیوندهای فرهنگی فراتر از مرزهای کشورمان شنیده می شود

 نگاه سیدحسام الدین سراج، نوازنده و خواننده 
به آینده هنر اول

101112
 آرامش مضاعف 

در پناه نواها و آواها

میراث بشری در ساحت 
فرهنــگ، جنبه هــای 
گوناگونــی دارد کــه 
بخشــی از آن را آواها و 
نواها تشــکیل می دهد 
کــه زبــان مشــترک 
انسان ها در کره خاکی 
هم محســوب می شود. انســان ها، فارغ از هر 
نژاد، ملیت، فرهنــگ و جغرافیایی، عواطف و 
احساســات خود را از طریق انواع آواها و نواها 
بــروز می دهند تا همنوعان خــود را در غم یا 
شادی که خودشان دارند ســهیم کنند و به 
نوعی احساســات درونی خود را با دیگران به 

اشتراک بگذارند. 
به بیان دیگر، آواها و نواها ازجمله اصالت های 
فرهنگی اســت کــه بازخورد نحــوه زندگی 
مردمان در ادوار مختلف تاریخ بشریت را نشان 
می دهد که هر نسل شادی ها و غم های خود را 
برای نسل بعدی در قالب آواها و نواها به یادگار 
گذاشته است. پیشینه این موضوع در سرزمین 
کهن و تاریخی ایــران به قدری طوالنی و بلند 
است که ساکنان این بخش از کره خاکی را در 
ردیف نخستین مردمان آشنا با اثرات جادویی 

آواها و نواها قرار می دهد. 
در آثار به جا مانده از سرگذشــت چهره های 
فعال عرصه آواها و نواها، فعــاالن این عرصه 
را بیشتر به عنوان خنیاگرانی معرفی کرده اند 
که با هنر و اســتعداد ذاتی خود، بخشــی از 
گنجینه فرهنگ موســیقایی ملی را از نسلی 
به نسل دیگر منتقل کرده اند. البته در تعریف 
مفهوم »خنیاگر«، به مجموع فعاالنی در این 
عرصه اشاره می شــود که در نهایت، فرهنگ 
موســیقایی یک ملت را تشــکیل می دهند؛ 
تعاریفی مانند سرودگوی، ســازنده، نوازنده، 
مغنی، آوازه خــوان، مطرب، قــوال، نوازنده، 
خواننده و نوایی که همگی در مجموع، جمعیت 

خنیاگران را تشکیل می دهند. 
پژوهشــگران این عرصه معتقدند، پیشــینه 
خنیاگری ایران را باید از 4  هزار سال پیش از 
میالد هنگام پادشاهی عیالمی ها جست وجو 
کرد؛ جایی که بر ُمهر گلی چغامیش خوزستان 
3نوازنده با چنگ کمانی، تنبک و بوق یا شیپور 
با یک آوازه خوان همراهــی می کنند. در این 
تصویر که »نیپــاس دلوگاز« خاورشــناس 
آمریکایی آن را نخســتین همنوازی یا همان 
اکســتر جهان نامیده، 3گونه  ساز زهی، بادی 
و ضربی دیده می شود که نمایانگر شناخت و 
پیشرفت عیالمی ها از خنیا یا همان موسیقی 
و ابــزار آن دارد. از نمونه هــای دیگر خنیای 
عیالمی، افزون بر پیکرک های انسانی نوازنده  
چنگ، لیر، سازهای زهی، جغجغه ، چغانه در 
چغازنبیل شــوش و هفت تپه، می توان از جام 
ارجان بهبهان و کول فره ایذه هم یاد کرد. جام 
ارجان، سینی برنزی برآمده از نقش مایه هایی 
در 5ستون است که در آن6 نوازنده را پشت سر 

شاه نمایش می دهد. 
در سنگ نگاره شماره یک کول فره هم3نوازنده 
که یکــی از آنها با چنگ عمــودی، دیگری با 
چنگ افقی که با مضراب نواخته می شــود و 
نوازنده  سوم با گونه ای از دف یا دایره در حال 
نواختن هســتند. با اتکا به چنین پیشــینه و 
پشتوانه قوی تاریخی اســت که اکنون تقویم 
رسمی کشورمان صاحب یک روز به نام»آواها 
و نواها« شــده و دســت اندرکاران نامگذاری 
این روز، 6بهمن، ســالروز وفات »صفی الدین 
ارموی« موســیقی دان و خوشنویس ایرانی را 

برای این مناسبت ملی انتخاب کرده اند. 
اهمیت این نامگذاری بیشتر از آن جهت است 
که موســیقی اصیل و فاخر ایرانی نقش مؤثر 
و تعیین کننده ای در بهبود شــرایط عمومی 
جامعه دارد. به زبان دیگر، موســیقی اصیل و 
فاخر ایرانی که ترکیبی از انواع نواها و آواست، 
توانایی این را دارد که حال مردمان این دوره و 
زمانه را که درگیر انواع روزمرگی ها و مشکالت 
ریز و درشــت زندگی معاصر شده اند تا حدی 
بهبود بخشد و روحیه مضاعفی به آنها ببخشد 
که با انرژی و توان بیشــتر به جنگ مشکالت 

زندگی بروند. 
واقعیــت امــر آن اســت کــه زندگی های 
امروزی در مواردی چنان دامنه گســترده ای 
پیدا کرده کــه گاه هزینه هــای تامین انواع 
نیازهای فرهنگــی و اجتماعــی و همچنین 
معاش یک خانــواده از درآمدهای آن خانواده 
باالتر می رود و همین موضوع انسان امروزی 
را وامــی دارد بی وقفــه درگیــر کارهای گاه 
طاقت فرسا، برای تامین هزینه های گوناگون 
زندگی شود و در چنین شــرایطی اگر نباشد 
کارکردهای آرامش بخش انــواع نواها و آواها، 
تحمل بار ســنگین زندگــی در زمانه اکنون 
 بــرای خیلی هــا به مراتب دشــوارتر خواهد

 شد. 
کارشناســانی که با تکیه بر علوم و تجربه های 
علم روانشناســی، از کارکردهای مثبت انواع 
نواهــا و آوا در تلطیف روحیه افــراد جامعه 
می گویند، معتقدند تأثیرات موسیقی مالیم 
و فاخر در کاهش استرس همانند یک جلسه 
ماســاژ عمل می کند و باعث ســالمتی بدن 
می شود.گوش دادن به آهنگی که از آن لذت 
می برید، هورمون کورتیزول را در بدن کاهش 
می دهد و در نتیجــه اســترس را در بدنتان 

به شدت پایین می آورد. 
اشاره به این نکته به این دلیل اهمیت دارد که 
استرس عامل بسیاری از بیماری ها و امراض 

شناخته شده است.

چند سالی است که جمعی 
از هنردوستان، با اجرای 
ویژه برنامــه ای به دنبال 
نکوداشت و قدردانی از 
استادان موسیقی ایران 
برآمده اند و ســال نَوای 
موسیقی ایران را برگزار 

می کنند.

سال نوای ایران 
روی خط زمان

 ۱۳۹۴
نخستین دوره

خرداد ماه این ســال به 
نکوداشت ابراهیم لطفی، 
موســیقی دان اختصاص 
داشت. در این مراسم که با 
زادروز این هنرمند مصادف 
بود، شــاگردانش جشن 
تولدی برای استاد گرفتند 
و تندیس سال نوا اهدا شد. 
این ایده، نقطه عطفی برای 
نکوداشت دیگر هنرمندان 

موسیقی ایران شد.

۱۳۹۵
دومین دوره

دومین دوره ســال نوای 
موســیقی ایران، ۷ بهمن 
1۳۹۵ با یاری 100 هنرمند 
موسیقی و با حمایت بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران 

برگزار شد. 

۱۳۹6 
سومین دوره

ســومین دوره مراسم 
سال نوای موسیقی ایران، 
۴ آذر 1۳۹۶ به نکوداشت 
هنرمندانــی ازجملــه 
محســن الهامیان، مینا 
و محسن افتاده، بهروز 
همتی و همایون رحیمیان  

اختصاص داشت.

۱۳۹۷ 
چهارمین دوره

2 آذر 1۳۹۷ ، در چهارمین 
موســیقی  ســال نوای 
ایــران،  حمایــت دفتر 
 منطقــه ای بین المللــی
 Global Unders tanding  
به  عنــوان یک کرســی 
یونســکو، از این رویداد 

اعالم شد.

۱۳۹۸
پنجمین دوره

سال نوای موسیقی ایران 
به ایستگاه پنجم رسید و 
در سکوت خبری با حضور 
هنرمندان  از  جمعــی 

برگزار شد.

۱۳۹۹
ششمین دوره

باتوجه به شــیوع ویروس 
کرونــا و ضــرورت حفظ 
سالمت هنرمندان ششمین 
دوره از ۸ تا 11 بهمن 1۳۹۹ 
مجازی و با مشارکت 2۷0 
هنرمند موسیقی و همراهی 
چند مؤسســه خصوصی، 
برگزار شــد. رونمایی از 
تمبرهــای اختصاصــی 
یادبود دو پیشکســوت 
موســیقی ایران، حسین 
دهلوی و هوشنگ ظریف، 
از مهم ترین بخش های این 

مراسم بود.

۱۴0۱
هفتمین دوره

به گفته »علی جعفری پویان« 
مدیر هنری سال نوا، امسال 
در هفتمین دوره قرار است 
با نظرســنجی و مشارکت 
موســیقی دانان، بخــش 
ویژه ای با عنوان »تندیس 
قرن ســال نوای موسیقی 
ایران« اجرا و به هنرمندان 
منتخب یک قرن گذشــته 

موسیقی ایران   اهدا شود.

علی هللا سلیمی
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