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سی وششــمین نشســت آیین آواز در فرهنگسرای 
ارســباران بــا ویژه برنامه هایــی به مناســبت آغاز 
چهارسالگی شــروع به کار این نشســت، همراه بود.

زهرا عبد

گزارش

گزارش »صبا«  از جشن  سه سالگی آیین آواز

تجلیل   سازمان   فرهنگی    هنری   شهرداری   تهران   از  صارمی    و   شیرازی

ابتدا ویدئوکلیپی شــامل تصاویر مهمانان و هنرمنــدان حاضر در 
نشست های قبلی پخش شد و سپس با اعالم حمید سهرابی؛ مجری، 
مراسم اعالم نشده نکوداشت شــهرام صارمی با پخش ویدئوکلیپی 
دیگر حاوی زندگی و تالش های هنری این هنرمند کمانچه نواز که از 
قبل توسط کانون موسیقی ارسباران تدارک دیده شده بود آغاز شد. 
در ادامه صارمی خودش هم به صحنه دعوت شد و از همه کسانی که 
در این راه به او یاری رسانده اند سپاسگزاری کرد. او تصریح کرد: سه 
سال تمام است که برنامه آیین آواز با وجود همه سختی ها به حیاتش 
ادامه می دهد. این برنامه در تمام این مدت با طراحی و موضوع بندی 
مباحث تخصصی، هماهنگی مهمانان و اجراهای موسیقی به مدیریت 
علی شیرازی؛ پژوهشــگر و آوازخوان، با اســتقبال زیاد هنرمندان 

روبه رو بوده است.
صارمی افزود: فراموش نکنیــم تداوم حیات ایــن برنامه با حضور 
پیشکســوتان و اهالی هنر امکان پذیر خواهد بــود. همچنین برای 
حفظ و ادامه برنامه های موسیقی در ارسباران؛ بابک ربوخه مدیریت 
موسیقی سازمان فرهنگی هنری با حمایت معنوی اجرایی و صبوری 
و مهربانی، قدم های مثبتی برداشته اســت که از تالش های ایشان 
سپاســگزاریم و امید داریم جمع موســیقایی هنرمندان همواره با 

گرمی و مهر برقرار باشد.
گفتنی اســت صارمی نزدیک به دو دهه اســت که با تالش هایش 
فرهنگسرای ارسباران را به یکی از قطب های مهم هنری و موسیقایی 

پایتخت بدل کرده است.
در ادامه مهران مهرنیا؛ آهنگســاز و نوازنده تار، در تجلیل از صارمی 
گفت: شهرام دوست همه ماست. او آنقدر در دوستی فوق العاده است 
که هر کسی از دوســتانش پیش خود فکر می کند که نزدیک ترین 
دوســت اوســت. او به همه به طور یکســان محبت می کند و یاری 
می رساند. شرح تالش های او برای ســرپا نگاه داشتن هنر موسیقی 
و آواز ایرانی نیز بر هیچ  کس پوشیده نیست. او افزود: در کارگزاری 

موسیقی ســه تیپ از اهالی موســیقی، عناصر فرهنگی و یک سری 
آدم های بی ربط حضور دارند کــه در عرصه فرهنگ و فرهنگ نقش 
دارند ولی از اعضای صنف موسیقی نیستند. اما شهرام صارمی نوازنده 
کمانچه اســت و کارش موسیقی اســت. همان طور که استاد داوود 
گنجه ای از بهترین نوازندگان کمانچه بودند و هستند اما بعد از این 
که فعالیت و کارگزاری بخش موســیقی را به دست می گیرند از کار 

موسیقی خود فاصله می گیرند.
 مهرنیا تاکید کرد: بهتر است از کارگزاران فرهنگی بهره بگیریم که 
کارشان موسیقی نباشــد بلکه در حوزه فرهنگ فعال و آگاه و مطلع 
این حوزه باشند. ای کاش شهرام صارمی ها و استاد گنجه ای ها به کار 
موسیقی بپردازند و کار عاملیت موسیقی را کسانی بر عهده بگیرند که 

بود و نبود آن ها در حوزه موسیقی فرقی نداشته باشد.
هادی منتظری، کمانچه نواز پیشکسوت که صارمی در سال های دور 
نزد او مشق کمانچه کرده نیز ضمن تایید صحبت های سخنران قبلی 
در تمجید از صارمی گفت: شهرام از آن تیپ هنرمندانی است که ِگل 
او را با هنر ناب سرشته اند. در دوستی ثابت قدم و دلسوز است. من و 
استاد اسرافیل شیرچی که با خط زیبایش تابلویی نفیس را به شهرام 
هدیه کرده است امشــب در جایی مهمانیم و حضورم در این جمع 
تنها به خاطر شهرام صارمی است. در ادامه سپس با حضور استادان 
و هنرمندانی چون مدیر موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران روی صحنه فرهنگسرای ارســباران لوح تقدیر و هدایایی به 
شهرام صارمی اعطا شد. ربوخه و سازمان متبوعش از علی شیرازی 
خواننده و مدیر برگزاری سلسله نشســت های آیین آواز نیز به پاس 
فعالیت های چند ساله اش در زمینه پاسداشت هنر ملی آواز ایرانی 

قدردانی و تجلیل کردند.
در ادامه نوبت به ارایه مبحث فنی و تئوریک ماه با عنوان »الیه بندی 
تحریر در آواز ایرانی« رســید. شــیرازی به همراه علیرضا امینی در 
این باره سخن گفتند. امینی؛ آهنگســاز و نوازنده سه تار، تحقیق و 
ارایه مباحث تخصصــی و فنی برآمده از آن در زمینــه آواز را الزمه 
احیا و رشــد این هنر دانســت. او همچنین از ابداع اصطالح صدای 
معیار در ســال های گذشته توســط شــیرازی یاد کرد که برآمده 
از همیــن پژوهش ها بــود و به مناســبت تحلیل صدای حســین 
خواجه امیری)ایرج( به کار برده شــده بود و به وســیله محمدرضا 
شجریان بر سر زبان ها افتاد. امینی همچنین با ایراد سخنانی درباره 

تحریر، این مؤلفه را یکی از مهم ترین ارکان آواز ایرانی برشمرد.
سپس علی شــیرازی گفت: همواره در توصیف ساختمان تحریر از 
عبارت ها و واژه هایــی مانند ُخرده تحریر، تحریرهــای ریز و اجزا یا 
جزییات تحریر استفاده می شــود که به نظرم توصیف کاملی نیست 
و هنرجوی این رشته را تا حدی دچار سردرگمی می کند. پیشنهاد 
من همچنان که از عنوان مبحث امشب برمی آید »الیه بندی تحریر« 
است. به نظرم تحریر، ریز و درشــت ندارد و ساختمان آن در حکم 
پیکره ای است که مانند پنج انگشــت هر کدام در تقویت و تکمیل 
فعالیت های دست آدمی به حرکت درمی آیند و هر کدام نقشی مهم 

و مؤثری ایفا می کنند.
او افزود: استادم محسن کرامتی از استادش محمدرضا شجریان نقل 
می کرد که ادوات تحریر عبارتنــد از »آ«، »ها« و چیزی بین این دو 
که آن را به شکل قراردادی »عا« می خوانیم و در نوشته های آوازی  و 
موسیقایی مان هم »عا« می نویسیم. یعنی همان دو حرف آغازکنندۀ 
کلمۀ »عالی« که افرادی با ســلوک مذهبی و دارای ته لهجه عربی 
این دو حرف را از ته گلو و به اصطالح از مخــرج حلقی ادا می کنند. 
تحریر از آمیزش نرم و زیبای این ادوات خلق می شــود درحالی که 
متأسفانه بسیار می بینیم دوستان آوازخوان و هنرجو این ادوات را به 
هم می ســایند. باید گفت که تحریر هم مانند گونه هایی از انواع هنر 
خوشنویسی مان که در آن حروف به نرمی و با حرکت قلم به زیبایی 
در کنار هم می نشینند ادا می شود. یعنی هیچ یک از هجاهای تحریر 
با شتاب از پی هم نمی آیند و البته ردیف کردن این هجاها پشت سر 

هم نیز زمان بندی و تکنیک خاص خود را دارد.
او همچنیــن درباره برخــی غلط های مصطلــح در توصیف تحریر 
گفت: همچنان که از استادان شــجریان و کرامتی نقل کردم ادوات 
تحریر شامل »آ«، »عا« و » ها« است. درحالی که می بینیم به برخی 
کلمات مانند »امان«، »جانم« و »ای دوست« که موقع تحریر دادن 
آوازخوان ها به پیکــرۀ تحریر افزوده می شــود به غلط ادوات تحریر 
می گویند. من برای تشخیص و تمیز درســت این دو بخش مهم از 

ساختمان تحریر، چنین کلماتی را کلمات کمک تحریری می نامم.
امینی درباره تفــاوت تحریرهای آوازی بــا تحریرهای تصنیفی در 
موسیقی ایرانی پرسید و شیرازی گفت: هم آواز و هم ضربی خوانی، 
تصنیف و ترانه، متر خاص خود را دارند. متر مخصوص ضربی خوانی و 
تصنیف و ترانه، کاماًل پیش بینی شده از قبیل شش هشتم و دوچهارم 

و چهارچهارم و غیره است درحالی که متر آواز براساس اوزان عروضی 
است و البته دست آوازخوان هم تا حدودی در ارایه مترهای آوازی 
باز است. اما درخصوص الیه بندی تحریر این دو باید بگویم هر کس 
به هر شیوه ای که می خواند برایش فرقی نمی کند که در حال اجرای 
تصنیف است یا در حال خواندن آواز است. درواقع خواننده از همان 
تکنیک ها و الیه بندی موقع اجرای هر دو گونۀ موســیقایی استفاده 

می کند.
این مبحث فنی با پخش آواز مشهور بیات اصفهان اثر زنده یاد یونس 
دردشــتی با مطلع شعری »شــب که در حلقۀ ما زلف دالرام نبود« 
همراه شد. شیرازی نیز به مناســبت هر بخش از سخنانش به شکل 

مثالی قطعاتی را در تکمیل بحث اجرا می کرد.
اجرای آواز توســط خوانندگانی مثل ســیدرضا زهرایی، مســعود 
مظلوم، احمد بیرانوند، امین جمیلی نژاد و امیرمهدی زمانی از دیگر 
بخش های نشســت بود. ضمن این که یک پیام تصویری ویژۀ جشن 
سه سالگی نشست توســط اکبر گلپایگانی از قبل آماده شده بود که 
در میانه های برنامه برای حاضران در ارســباران پخش شد. ایشان 
در صحبت هایش از برگزارکنندگان این نشســت و کانون موسیقی 
ارسباران قدردانی کرد و تداوم این مســیر را که در معرفی جوانان 
شایسته هنر ملی آواز مفید بوده خواستار شد. گلپایگانی همچنین 
بسترسازی برای جوانان و استعدادیابی موسیقیایی در کشور یعنی 
همان کاری را که علی شیرازی بدون هیچ هزینه ای در نشست آیین 
آواز انجام می دهد برای جامعه موسیقی ضروری دانست. گلپایگانی 
در پایان صحبت هایــش نیز حمایت کامل خود را به عنوان اســتاد 
پیشکسوت و صاحب سبک آواز از برگزارکنندگان آیین آواز در راهی 

که در پیش گرفته اند اعالم کرد.
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فرهنگی و هنری حاضر در این نشست بودند.


