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فرهنگ

نمره شرکتکنندگان بهجشنوارهذکروذاکرین
زاهدان ،پایتخت وحدت و برادری این بار
ذوالفقاری
میزبان گــروه های موسیقی اقــوام در بعد
آیینی و دینی شد و توانست جشنواره ای را که سال ها
متوقف شده بود و هنرمندان آن در معرض فراموشی بودند را
زنده کند .موسیقی که می تواند آرامش خاصی به انسان
ببخشد ،چه گوش نواز بود آن لحظه ای که همراه موسیقی
نام خداوند متعال ذکر می شد یا آن جا که حضرت محمد
رســول ا( ...ص) و ائمه اطهار (ع) مــورد خطاب قــرار می
گرفتند .مردم زاهــدان نیز با حضور چشمگیر خود نشان
دادند که خواستار برگزاری چنین جشنواره هایی با عنوان
ذکر و ذاکرین هستند و با جان و دل از برگزاری آن و گروه
های موسیقی اقوام مختلف ایرانی استقبال می کنند و برای
شنیدن موسیقی دلنشین آیینی و دینی وقت می گذارند .به
طور قطع این حضور و استقبال ،مسئوالن فرهنگ و ارشاد
اسالمی را در تداوم چنین جشنواره هایی مصم تر می کند.

کیفیت خوب جشنواره

یکی از هنرمندان خراسان شمالی که در این جشنواره به
اجرای منقبت خوانی پرداخت ،می گوید :کیفیت برگزاری
جشنواره بسیار خوب بود ،جا دارد از دست اندرکاران آن به
ویژه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکر کنم« .حسین
ولی نژاد» ادامه می دهد :انتظار می رود این گونه جشنواره
ها بیشتر برگزار شود ،چرا که هم ائمه اطهار (ع) بر گردن
ما حق دارند و هم هنر ایرانی ،غنی و قدیمی است .به گفته
وی ،اشعاری که در این جشنواره استفاده شد درباره حضرت
رسول اکرم (ص) و امامان (ع) بود .اگر چنین جشنواره
هایی برگزار شود با موسیقی نتیجه های خوبی می گیریم.
وی اظهار می کند :موسیقی ایرانی قدمت طوالنی دارد،
موسیقی که در این جشنواره نواختم از  ۱۲نسل قبل به
من به ارث رسیده است .اگر اجراها زیاد باشد و جوانان
آن را فراگیرند و در جشنواره ها اجرا کنند ،موسیقی اقوام
ماندگارتر خواهد بود .وی ابراز امیدواری می کند :چنین
جشنواره هایی بیش از پیش برگزار شود تا جوانان بیشتری
به آن رو آوردند و با دین و مذهب ،آیین ها و منقبت خوانی
بیش از پیش آشنا شوند .وی خاطرنشان می کند :موسیقی
غنی ایران در دنیا حرف اول را می زند و امیدواریم بیشتر از
گذشته رونق پیدا کند.

حضور پیش کسوتان موسیقی

نوازنده گــروه موسیقی اخــوان به سرپرستی استاد پیش
کسوت خلیفه منصور م ــرادی کــه از کردستان در این
جشنواره شرکت کرد نیز می گوید :اجراها بسیار خوب بود،
گروه هایی انتخاب شدند که برترین های استان ها بودند،
خیلی ها با تجربه و پیش کسوت این عرصه بودند و اجراهای
خوبی داشتند« .فواد زارعــی» ،اظهار می کند :دهه ، ۷۰
چهار دوره جشنواره ذکر و ذاکرین در سنندج برگزار شد ،بعد

از آن اجرای این جشنواره متوقف شد ،جای خالی آن بسیار
احساس می شد ،چون بسیاری از جشنواره های موسیقی
برگزار می شد اما با این رنگ و بو که حالت وحدت گونه ای
دارد و از استان های مختلف در آن شرکت دارند ،نبود .به
گفته وی ،برگزاری چنین جشنواره هایی در جامعه سبب
می شود ،گروه های شرکت کننده با موسیقی و نحوه ذکر،
فرهنگ و آیین دیگر استان ها آشنا شوند ،استقبال مردم هم
از جشنواره ذکر و ذاکرین بسیار خوب بود .وی با بیان این
که میزبانی استان خوب بود که جای تقدیر دارد ،بیان کرد:
انتظار می رود برای چنین برنامه هایی که استقبال از آن
چشمگیر است ،سالنهای بزرگ تری اختصاص یابد ،تنها
کاستی این جشنواره تبلیغات بود چرا که به نظر می رسید،
تبلیغات کمی در شهر انجام شده بود.

برترین های جشنواره ملی
ذکر و ذاکرین شناخته شدند
ویژه قشر جوان بر جای خواهد گذاشت ،چرا که اشعاری
در جشنواره ذکر و ذاکرین خوانده می شود که در وصف
حضرت محمد (ص) ،حضرت علی (ع) و دیگر ائمه(ع)
اســت .وی ادامــه می دهــد :در قسمت صدا مشکالتی در
جشنواره دیده شد ،ساندچک کردن اندکی زمان می برد و
سبب می شد کارها با تاخیر اجرا شود.

استقبال خوب مردم زاهدان

یکی از اعضای گروه پیر پتر چابهار نیز که از کیفیت برگزاری
این جشنواره رضایت دارد ،می گوید :چنین جشنواره هایی
به صورت محدود در بلوچستان برگزار می شد اما نه در بعد
کشوری و این اولین بار است شاهد برگزاری آن در زاهدان
هستیم« .مراد محمد ملک رئیسی» با بیان این که استقبال
مردم و میزبانی مسئوالن امر از جشنواره ذکر و ذاکرین بسیار
خوب بود ابراز امیدواری می کند :این جشنواره تداوم پیدا
کند تا بتوان نسل جوان را با موسیقی آیینی و دینی بیش از
پیش آشنا کرد.

لزوم برگزاری جشنواره های آیینی

عضو گروه موسیقی انوار جام نیز می گوید ، :با وجود این
که جشنواره ذکر و ذاکرین برای اولین بار در زاهدان برگزار
شد ،کیفیت آن بسیار خوب بود ،این گروه در این جشنواره
سه اجرا شامل ذکر ال اله اال ا ،...معراج نامه خوانی در مدح
حضرت رسول (ص) و ذکر حسبی ربی جل ا ...داشت.
«محمد فاروق درپور» ادامه می دهد :میزبانی سیستان و
بلوچستان در برگزاری این جشنواره عالی بود ،جای خالی
چنین جشنواره ای احساس می شود که انتظار می رود،
جشنواره های موسیقی با رویکرد عرفانی بیش از پیش
برگزار شود .وی اظهار می کند :می طلبد برای برگزاری
چنین جشنواره هایی اطالع رسانی بهتری انجام شود تا
مردم بیشتری با فرهنگ و هنر دیگر استان ها آشنا شوند.

خود باشیم ،موسیقی نوایی را باید حفظ کنیم چون گنجینه
است و نباید آن را فراموش کرد .وی اظهار می کند :انتظار می
رود مردم و مسئوالن ،درد هنرمندان را بیشتر بدانند و درک
کنند ،نوازنده یک موسیقی پاپ باالی سن می رود و در قبال
آن مبلغ چشمگیری را طلب می کند اما موسیقی نوایی بسیار
مظلوم است ،با وجود اسطوره بودن این نوع موسیقی اما درآمد
هنرمندان آن بسیار پایین است.

احیای جشنواره ذکر و ذاکرین

تداوم جشنواره ذکر و ذاکرین

ذوالفقاری :جشنواره ذکر و ذاکرین با حضورگروه های موسیقی 8استان  19و  20دی ماه برگزار شد

عضو گروه موسیقی عاشیق
الز (میشو) هم می گوید :دبیر جشنواره :این جشنواره ملی با هدف
در گذشته جشنواره ذکر معرفی آیین های دینی و مذهبی ،نمایش غنا
و ذاک ــری ــن در نــقــاطــی از و تکثر فرهنگی اقوام و مذهب در ایران،
کشور بــرگــزار مــی شــد اما آشنا شدن نسل جوان و امروزی با مواریث
مــدتــی متوقف شــده بــود،
خوشبختانه مــجــدد احیا گذشتگان ،ایجاد نشاط معنوی با تکیه بر
شــد ،آثــار بسیار خوبی در فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی و تولید آثار
ایــن جشنواره ارائ ــه شــد و ارزشمند علمی و پژوهشی برگزار شد
نقصی در موسیقی هایی
که اجرا شد ندیدم« .ملکی
علیشاه» می افزاید :از ابتدا تا انتها میزبانی دست اندرکاران
این جشنواره بسیار خوب بود ،افزون بر این طی دو روزی که در
زاهدان بودیم در شهر نیز گشتی زدیم ،مردم آن بسیار مهمان
نواز و با محبت هستند .به گفته وی ،موسیقی نوایی در شرف
فراموشی است و در کنار آن موسیقی های غربی وارد کشور
شده است اما باید قدردان فرهنگ ،هنر و همه داشته های

سرپرست گروه هامون تا مکران نیز می گوید :با توجه به این که
اولین تجربه استان در قسمت موسیقی آیینی بود ،گروه های
موسیقیبسیارخوبیبرایشرکتدرآنانتخابشدند،اجراها
منظم و خوب بود ،انتظار می رود این جشنواره ها رونق پیدا
کند تا مردم آن را بشناسند و در آینده بهتر از این برگزار شود.
«حبیب ا ...قادر آتشگر» می افزاید :می طلبد این جشنواره
ها در طول سال برگزار شود تا هنرمندان انگیزه بیشتری پیدا
کنند و کارشان را بهتر ارائه دهند ،وقتی هنرمندان تشویق
شوند به کارشان بیشتر ادامــه می دهند ،در صورتی که در
برگزاری جشنواره وقفه چند ساله بیفتد ،خیلی ها دلسرد می
شوند .به گفته وی ،این موسیقی تاثیر زیادی در جامعه دارد،
زیرا به پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) اشاره می کند.

تاثیرهای مثبت بر قشر جوان

«جالل بلوچ زهی» از گروه سادات سراوان هم می گوید:
میزبانی و اجراهای جشنواره بسیار خوب و رضایت بخش
بود ،برگزاری این جشنواره ،تاثیرهای مثبتی در جامعه به

شرکت  15گروه موسیقی

دبیر جشنواره ذکر و ذاکرین می گوید :این جشنواره با حضور
گروه های موسیقی هشت استان در قسمت موسیقی و نغمات
آیینی و دینی اقوام ایران  ۱۹و  ۲۰دی ماه در دو تاالر اشراق و
سینمایی هالل برگزار شد« .محسن ذوالفقاری» می افزاید :از
 18استان آثاری به این جشنواره ارسال شد که پس از بررسی
محتوایی و کارشناسی آثار از هشت استان هنرمندانی برای
هنرنمایی دعوت شدند 15 .گروه و شش هنرمند در قسمت
انفرادی در این جشنواره هنرنمایی کردند .به گفته وی،
گروه های موسیقی و نوازندگان آذربایجان شرقی ،خراسان
شمالی ،خراسان رضوی ،کردستان ،هرمزگان ،کرمان جنوب
و سیستان و بلوچستان در این جشنواره به اجرای موسیقی،
ابتهال خوانی ،حکمت خوانی و منقبت خوانی پرداختند .وی
ابراز امیدواری می کند :این جشنواره بتواند فضای معنوی
را که باید ،در جامعه ایجاد و به رسالتش به خوبی عمل کند.
این جشنواره ملی با هدف معرفی آیین های دینی و مذهبی،
نمایش غنا و تکثر فرهنگی اقوام و مذهب در ایران ،آشنا شدن
نسل جوان و امروزی با مواریث گذشتگان ،ایجاد نشاط معنوی
با تکیه بر فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی و تولید آثار ارزشمند
علمی و پژوهشی برگزار شد .وی با اشاره به موضوع جشنواره
اضافه می کند :موسیقی آیینی عبادی اقوام ایرانی شامل
حماسی ،آوازها ،نغمات ،آیین ها ،مدح و منقبت پیامبر(ص)
و ائمه اطهار (ع) ،مناجات ،حکمت خوانی ،حکایت خوانی
مذهبی و معراج خوانی ،آوازهای ستایشی و نیایشی موضوع
های این جشنواره است .به گفته وی ،جشنواره ذکر و ذاکرین
در سه قسمت «آواهــا و نغمات»« ،همخوانی و همنوازی»،
«همخوانی و همنوازی همراه با آیین های مذهبی اقوام
ایرانی» برگزار شد.

جشنواره ذکــر و ذاکــریــن بــا معرفی
ذوالفقاری
برترین گروه ها و هنرمندان موسیقی
اقوام کشور به کار خود پایان داد و دفتر این جشنواره نیز
بسته شد .به گزارش «سیستان و بلوچستان» ،مدیر کل
تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی در اختتامیه این جشنواره که در تاالر
سینمایی هالل زاهدان برگزار شد گفت :هر اختتامیه
ای آغازی است برای این که محاسن را ببینیم و تقویت
کنیم و اگر معایبی وجود دارد برای رفع آن اقدام کنیم.
«امیرنیا » گفت :جشنواره ذکر و ذاکرین برگرفته از فکری
است که دهه  ۷۰شکل گرفت و تعدادی از کسانی که
دل در گرو حفظ موسیقی آیینی و اقوام داشتند آن را
ایجاد کرد ،اما سال ها متوقف شد و هنرمندان آن در
معرض فراموشی بوند .وی اظهار کرد :این جشنواره هم
نقطه امیدواری بود و هم جای تاسف ،نقطه امیدواری این
که بزرگانی در عرصه موسیقی آیینی و دینی فعالیت می
کنند و آن چه را در مدح پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار
(ع) سینه به سینه آموختند حفظ کرد ،اما هنرمندان
حاضر در این جشنواره پیش کسوت بودند و نسل جوان
به این نوع موسیقی اقبالی نشان ندادند .وی اظهار کرد:
انتظار می رود مسئوالن امر در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی بــرای احیای این نوع موسیقی اقــدام کنند.
نشست هایی با متولیان این امر انجام شد و سعی بر این
است که سال های آینده این جشنواره را به صورت بین
المللی برگزار کنیم .به گــزارش خبرنگار ما ،در این
مراسم به هنرمندان پیش کسوت «اسحاق بلوچ نسب»،
«رسول بخش زنگشاهی» و «جمعه ثالث منفرد» نشان
درجه یک هنری و «گل محمد بلوچی» درجه دو هنری
اعطا شــد .در پایان ایــن مراسم از گــروه انــوار جــام به
سرپرستی محمد فاروق درپور از خراسان رضوی ،گروه
اخــوان به سرپرستی استاد خلیفه منصور مــرادی از
کردستان ،گروه هامون تا مکران به سرپرستی استاد
حبیب ا ...قادر آتشگر از سیستان و بلوچستان ،گروه
سادات ســراوان به سرپرستی ابوالقاسم حسین نژاد،
گروه موسیقی جوالن به سرپرستی استاد موسی الرضا
ولی نژاد ،گروه پیر پتر چابهار به سرپرستی خلیفه مراد
رئیسی و گروه موسیقی نوای سرحد زمین به سرپرستی
بهرام سوری زهی به عنوان برگزیدگان بخش گروهی
جشنواره تقدیر شد .در قسمت انفرادی نیز غالمحسین
غفاری به دلیل حکمت خوانی از خراسان رضوی ،سید
کریم موسوی در قسمت ابتهال خوانی از خوزستان و
بخشی حسین ولی نژاد از خراسان شمالی در حوزه
منقبت خوانی به عنوان برترین ها تقدیر شدند .از محسن
شــهــرنــازدار اســتــاد وی ــژه پژوهشگر موسیقی ،آرش
اوستاییان پژوهشگر موسیقی اقـــوام ،عبدالسالم
بزرگزاده پژوهشگر موسیقی آیینی و دینی استان ،عباس
صفدری فعال حوزه قرآن و عترت و شهرداری زاهدان به
دلیل حمایت از برگزاری این جشنواره تجلیل شد.

