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سال  های  سال  با  نوا  و خاطره
امین اهلل رشــیدی متولد ۴ اردیبهشــت ۱۳۰۴ در راوند کاشان است. آهنگ ســازی و خوانندگی 
رشــیدی در رادیو تهران از ســال ۱۳۲۷ خورشــیدی آغاز و تا پایان ســال ۱۳۴۴ به طور پیوسته 
ادامه داشــته و در این مدت بیش از ۱۲۰ آهنگ ساخته است. رشــیدی نوه دختری ادیب بیضایی 
اســت. در این گزارش نگاهی خواهیم داشــت بر زندگی هنری این خواننده پیشکسوت کشورمان.

گروه موسیقی

گزارش

نگاهی به زندگی هنری امین اهلل  رشیدی؛ خواننده سنتی کشورمان

زندگی شخصی
امین اهلل رشــیدی در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۴ در راوند 
کاشان از پدری کشــاورز و مادری شاعرزاده)دختر 
ادیب بیضایی آرانی( و شــاعرمنش متولد شــد. در 
چهارماهگی او را به کاشــان آوردنــد و تحصیالت 
ابتدایــی و متوســطه را در آن جا به پایان رســاند. 
بالفاصله پس از پایان تحصیل در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی کاشان مشــغول به کار شد و در سال ۱۳۲۵ 
به تهران نقــل مکان کرد. او در ســال ۱۳۴۴، بنا به 
مقتضیات شغلی از کار در رادیو استعفا کرد. رشیدی 
در سال ۱۳۳۶ خورشــیدی، با دختری اهل کاشان 
ازدواج کــرد که حاصل آن یک فرزنــد دختر به نام 
افسانه است. فرزند او نیز از ذوق موسیقایی بهره ای 

شایسته دارد. 

زندگی هنری

رشیدی ضمن تحصیل، نقاشــی قالی ایرانی را نزد 
اســتادان آن زمــان، محمد دبیرالصنایع و حســن 
نقش پور اراکی فرا گرفت و در زمانی کوتاه تا مرحله 
طراحــی و ابتکار پیــش رفت. همزمــان، مقدمات 

نوازندگی تار را نیز نزد حسن نقش پور آموخت.
امین الهط رشیدی از راه شنیدن صفحات گرامافون 
و آثار خوانندگان دهه۱۳۲۰ رادیــو ایران با ردیف 
آواز ایرانی آشنا شــد. در اوایل ورود به تهران اصول 
نت خوانی را نزد موســی معروفــی در کالس های 
شبانه هنرستان موســیقی )تاالر وحدت کنونی( و 
نیز به مدت یکی دو ماه در کالس موســیقی مسعود 
معارفی فرا گرفت. او یکی از نخستین خواننده های 
ایرانی آشــنا با خط بین المللی موسیقی )نت( است. 
او همچنین تئــوری آواز را نزد دکتر مهدی فروغ در 
هنرستان موســیقی آموخت. پس از یادگیری نت، 
نوازندگی تار را رها کرد و از آن پس نت آهنگ هایی 
را که می ساخت، بدون استفاده از ساز، به روی کاغذ 

می آورد. 
در ســال ۱۳۲۸، موسی معروفی واســطه آشنایی 
رشــیدی و علی محمد خادم میثاق رهبــر یکی از 
ارکسترهای رادیو ایران شد. او از همان سال به عنوان 
خواننده و آهنگساز فعالیت خود را در رادیو آغاز کرد 
و نخســتین بار ترانه »رنج جدایی« از ســاخته های 
موسی معروفی را در مایه افشاری با ارکستر نام برده 

در رادیو اجرا کرد. 
او همزمان در برنامه های موسیقی ارتش که شب های 
جمعه ساعت۱9:۳۰ از رادیو ایران پخش می شد، در 
ارکستری به سرپرستی علی تجویدی می خواند و در 

چند برنامه رادیویی محمد بهارلو نیز شرکت کرد.
رشیدی در مدت فعالیت در رادیو ایران حدود ۱۲۰ 
آهنگ ساخت. شــعر برخی از ساخته هایش سروده 
خود اوست مانند ترانه »دریا« اما آهنگ های او بیشتر 
برای اشعار تورج نگهبان، بیژن ترقی، مهرداد اوستا، 
فریدون مشیری، رضا ثابتی، نظام فاطمی، ابوالقاسم 

حالت، نواب صفا، عبداهلل الفت و پرویز وکیلی ساخته 
شده اند.

اغلب ســاخته های رشــیدی توســط ارکسترهای 
شماره۱ و ۲ رادیو ایران اجرا شده اند که از نوازندگی 
و همکاری حبیب اهلل بدیعی، پرویز یاحقی، همایون 
خرم، عباس شاپوری، محمد میرنقیبی، انوشیروان 
روحانی، ولــی اهلل البرز، یاوری، حــدادی و دیگران 
برخوردار بودند. این اجراها تحت نظارت و سرپرستی 
مشیر همایون شهردار و حســین علی مالح ضبط و 

پخش شده اند.
شیوه رشیدی در خوانندگی و آهنگسازی، مرز میان 
سنت و نوگرایی اســت؛ به قول خودش حد وسط را 
انتخاب کرده  اســت. او می گوید: اگر این میانه روی 
و اعتدال در تمام امور دنیا جــاری بود چهره جهان 
و زندگی خیلی زیباتر و مطبوع تــر از آنچه تاکنون 

هست می بود.
رشیدی درباره موسیقی کالســیک و ردیف آوازی 
که سینه به سینه حفظ شــده و کامل ترین صورت 
آن به وسیله موســی معروفی نت نویسی شده  است، 
نظریاتی دارد و معتقد اســت کــه در اجرای آوازها، 
به شرط حفظ اصالت ایرانی و به خصوص تلفیق آن 
با شعر پارسی، باید شــیوه ای نو ایجاد کرد و از تکرار 

مکررات آن هم به طور گسترده امساک نمود.
همچنین او در کاربــرد واژه های ارزشــمند هنر و 
هنرمند که دســت اندرکاران و به تبع ایشان مردم 
عادی بدون ضابطه و بی محابــا به هر چیز و هر کس 
اطالق می کنند حساســیتی خاص دارد. او به اعتبار 
قول بزرگان و هنرشناســان می گویــد: »هنر یعنی 
خالقیت و هنرمند یعنی خالق و آفریننده. بنا بر این 
اگر در یک اثر هنری اعم از شعر و موسیقی و نقاشی 
و... ابتکار و نوآوری به چشم نخورد، به این معنی که 
اگر در قطعه شعری یک مضمون نو و در آهنگی حتی 
یک ملودی جدید و زیبا نتوان پیدا کرد، این دیگر هنر 
نیست و صاحب چنین آثاری مستحق لفظ هنرمند 
نیست؛ و بر همین منوال، برچســب کلمه هنرمند 
به خواننده یا نوازنده یا صاحــب اثر دیگری که فاقد 
شیوه ای نو و ابتکاری و مســتقل در کارشان باشند، 
جایز نیســت. باید به این مجریان ماهر و مســلط و 
چیره دست هنر آفرین گفت و با اطالق کلمه استاد از 

آنان تقدیر کرد و ارج شان را پاس داشت.
رشیدی در شاعری و نویســندگی و نقد نیز دستی 
دارد و مقاالتی از او در مطبوعات به چاپ رسیده که 
آخرین آن ها نقدی است بر کتاب »شعر نو، از آغاز تا 
امروز« تألیف محمد حقوقی از انتشــارات مؤسسه 
فرانکلین که در شماره۱۰ سال۵۲ مجله وحید چاپ 
شده است. سفرنامه ای به نام »از کاشان تا کاناری« در 
سال۱۳۷۲ از ایشان چاپ شده  است در سال۱۳۸۱ 
کتاب »عطر گیســو« )خاطره ها و نغمه ها را توسط 
انتشارات عطایی تهران منتشر کرد و سومین کتاب او 
به نام »ایران در رهگذر زمان« سال هاست که آماده 

چاپ و انتشار است.
ازجمله آهنگ های مشــهور رشــیدی می توان به 

»سپیده«، »جان جهان« و »افسانه« اشاره کرد.

رادیوهای فصلی
 و نظریه اقتصاد توجه

سیاست گذاران رادیو در چند سال گذشــته بر طراحی و توسعه شبکه های 
رادیویی فصلی که پیرامون یک رویداد، ایام و مناسبت خاص شکل می گیرند، 
تاکیدی ویژه دارند؛ امری که البته با استقبال مخاطبان نیز مواجه شده است. 
رادیوهایی همچون »رادیو محرم« با تمرکز بر دهــه اول ماه محرم، »رادیو 
اربعین« همان طور که از نام آن نیز برمی آید ویژه ایام اربعین حسینی است، 
همچنین »رادیو انقالب« که ویژه دهه فجر است و »رادیو بهاران« نیز که ویژه 
ایام راهیان نور است و برخی رادیوهای فصلی نوظهور مانند »رادیو عدالت« 

که در سال جاری به مناسبت هفته قوه قضاییه فعالیت کرد.
دوران کنونی بازه زمانی ای است که به تدریج مدیران و سیاست گذاران رادیو 
درصدد طراحی و تاسیس این رادیوها در سال جاری ازجمله برای دهه محرم، 
اربعین، فجر و پس از آن راهیان نور هستند. یادداشت حاضر درصدد بررسی و 
به کارگیری رویکرد و نظریه اقتصاد توجه در رسانه رادیو، برای تبیین درست 
علّت اقبال مخاطبان به این نوع رادیوهای فصلی است. البته تجربه تاسیس 
رادیوهای فصلی و مقطعی در کشورهای دیگر نیز قابل مشاهده است، برای 
نمونه در کشور هند »رادیو مزرعه« وجود دارد که رادیویی موسمی برای فصل 
کاشت و برداشت است و یا در کشور انگلستان »رادیو رمضان« برای مسلمانان 

مقیم این کشور در ماه مبارک رمضان، تدارک دیده شده است.
اقتصاِد توجه در رادیو

اقتصاد توجه، نظریه ای در علم رسانه است که به بیان ساده توضیح می دهد 
در دوره زمانی گذشته، رســانه کاالیی کمیاب بوده است و »توجه« کاالیی 
فراوان به حساب می آمده اســت. برای نمونه اعضای خانواده با فراغ بال و در 
کنار یکدیگر دور رادیو حلقه می زدنــد و منتظر پخش یک نمایش رادیویی 
بودند و یا همگی با تمرکز به یک گفت وگــوی رادیویی گوش می دادند، اما 
اکنون و با گسترس فناوری های نوین رسانه ای و به ویژه گسترش تلفن های 
همراه هوشمند و تسهیل دسترســی به اینترنت، نسبت بین توجه و رسانه 
بالعکس گذشته شده اســت و رسانه کاالی فراوان شــده و توجه مخاطب، 

کاالیی کمیاب است.
بنابراین یک رقابت رسانه ای بین برنامه سازان رادیو و در یک مقیاس کالن تر 
بین فعاالن رسانه ای در جلب توجه و جذب مخاطب برقرار است و اصوالً چون 
اقتصاد، علمی است که به مدیریت بهینه منابع و کاالهای کمیاب می پردازد، 

مفهومی با عنوان »اقتصاِد توجه« به علم رسانه راه پیدا کرده است.
برنامه سازی رادیویی با رویکرد اقناعی

از آنجایی که بیشتر رادیوهای فصلی مناسبتی و ایام محور هستند و در سالیان 
متوالی و در رسانه های متعدد پیرامون این مناسبت ها و موضوعات مرتبط با 
آن برنامه سازی صورت گرفته است، طبیعتاً کلیشه ای بودن و تکراری ساختن، 
اصلی ترین چالش پیش روی این شــبکه های رادیویــی و تهیه کنندگان و 
نویسندگان آن است. در نگاه اول شاید »هنر خالقه« پاسخی برای تنوع بخشی 
به این تولیدات رادیویی باشد، اما برنامه سازی با شیوه و »رویکرد اقناعی« و با 
تاکید بر ارتباطات چندسویه، پاسخی عمیق تر به ویژه برای رادیوهای فصلِی 

معرفتی و سیاسی-اجتماعی است.
ازجمله نکات مهمی که  باید مدنظر تهیه کننده و سردبیر برنامه های این جنس 
رادیوها باشد، طراحی برنامه و سیر گفت وگو به گونه ای دوسویه و اقناعی است. 
نباید تصور کرد بیان مجموعه ای از مطالب یک سویه و بدون مباحثه و ارایه 
آن ها صرفاً به صورت »ســوزن تزریفی« برای مخاطب، می تواند اثری مانند 
»گلوله جادویی« داشــته و به راحتی در او تغییر نگرش ایجاد کرده و یا او را 
متقاعد سازد، بلکه پیام رسانه ای و برنامه رادیویی  باید با رویکرد متقاعدکننده 
و با توجه به اصول ارتباطات اقناعی)که ارتباط دو یا چندسویه از مهم ترین 
ویژگی های آن اســت( طراحی و تولید شــود. در این بین چینش مدعوین 
و طراحی سیر گفت وگو توسط ســردبیر برنامه رادیویی و مدیریت فرآیند 

گفت وگو توسط مجری برنامه بسیار حائز اهمیت است.
ارایه محتوای اختصاصی؛ مزیت رقابتی رادیو فصلی

بار دیگر به یک پرسش اساسی فکر کنیم؛ مخاطب چرا باید به برنامه و یا شبکه 
رادیویی فصلِی ما گوش کند؟ سئوالی مهم که هر خط مشی گذار و برنامه ساز 
رادیویی باید به صورت مداوم از خود و عوامل برنامه بپرســد. مزیت نسبی و 
مزیت رقابتی برنامه ما در مقایسه با برنامه های دیگر رادیو و یا رسانه های دیگر 
چیست؟ یکی از نکاتی که هر تهیه کننده ای که در حال تولید برای رادیو فصلی 
است باید همواره مد نظر داشته باشد آن است که »محتوایی اختصاصی« به 
مخاطب ارایه دهد؛ محتوایی که مخاطب در جای دیگری و یا رسانه ای دیگر 
نمی تواند دریافت کند و یا به سختی می تواند بیابد. به خاطر داشته باشید که 
مخاطب برای شنیدن آنچه در جای دیگر نمی تواند بشنود، پیچ رادیو را روی 
کانال شما تنظیم کرده است. تصور کنید یک طراح و تولیدکننده رادیویی 
فقط به بازنشر محتوا و اخبار و مطالبی اکتفا کند که مخاطب بارها با آن در 
فضای مجازی و یا رادیوهای دیگر مواجه شده است. در این صورت مخاطب 
این برنامه رادیویی به سرعت ریزش خواهد کرد؛ چراکه مخاطب اگر بخواهد 
این مطالب را بخواند به سراغ رســانه ای دیگر می رود و گوش دادن به برنامه 

شما ارزش افزوده ای برای او ندارد.
فعالیت کوتاه مدت و ضرورت تقویت ارتباطات رسانه ای

رادیوهای فصلی معموالً و طبیعتاً عمر کوتاه تری نســبت به رادیوهای ثابت 
دارند، بنابراین باید اطالع  رسانی بهتری پیرامون زمان آغاز و خاتمه فعالیت، 
موج پخش، برنامه ها، رویکردها، کنداکتور و... داشته باشند تا بتوانند مخاطب 
هدف خود را جــذب کنند؛ چراکه در میان انبوه تولیدات رســانه ای آنالین 
و آفالین، دیداری و شــنیداری و... یک محتوای رسانه ای برای آنکه توسط 
مخاطب دیده، شنیده و یا خوانده شود، می بایست برنامه ریزی دقیقی درباره 
ارتباطات رسانه ای، خبری و محیطی خود داشته باشد. ضرورت این مسئله 
یعنی تبلیغات و اطالع  رســانی برنامه که برعهده مسئول روابط عمومی و یا 
ارتباطات رسانه ای برنامه و یا شبکه رادیویی است، در مورد رادیو های فصلی 
شدت پیدا می کند. پوشــش خبری برنامه های رادیویی از مرحله تصویب و 
پیش تولید آغاز می شود. فرض کنید تهیه کننده ای صاحب نام قرار است برای 
رادیو فصلی برنامه ای تولید کرده و اصطالحاً روی آنتن ببرد. تهیه یک خبر 
از موضع و ماموریت برنامه، عوامل تولیــد، زمان پخش روتین، رویکردهای 
محتوایی و... می تواند شــروعی خوب بــرای یک برنامــه رادیویی در افکار 

عمومی باشد.
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