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تازه های با َهمِستان

1

برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم -نهاد ایرانیان

دکتر مهدی سیاح زاده ،ادیب ،مولوی شناس و متخصص در رشتۀ روانشناسی که با آثار خالق
خود در زمینۀ عرفان ایران فضاهای بدیعی را در مطالعات عرفانی گشوده به تازگی از تارنمای
رسمی خود رونمایی کرده است .این تارنما با بخش های متنوع دربردارندۀ برخی از آثار این
محقق ارجمند از جمله فرهنگ مثنوی معنوی ،تفسیرهای نی نامه و آثار دیگر است که در
دسترس مشتاقان درس ها و نوشته های این استاد نوپرداز است .دکتر مهدی سیاح زاده از
بنیانگذاران نشریۀ مطالعات فرهنگی آرمان و مدیر مسئول آن می باشد.
دکتر سیاح زاده در سال  ۱۳۱۳در بندر انزلی متولد شد .تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در همان
شهر به پایان رساند و در رشته روانشناسی در ایران و امریکا درس خواند و در لس آنجلس مقیم
و مشغول به کار گردید .هنگام تحصیل در ایران از محضر استاد بدیع الزمان فروزانفر و دکتر
عبدالحسین زرین کوب بسیار بهره برد .او در  ۲۵سال اخیر بیشتر اوقات خود را صرف پژوهش
 ۱واژه باهمستان ،برساختۀ استاد داریوش آشوری ،معادل واژۀ انگلیسی  Communityاست.
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در آثار موالنا کرده که حاصل آن کتاب هایی است که همه آن ها در لس آنجلس و بخشی در
ایران چاپ و منتشر شده است .او چندین سال به همت جمعی از جوانان ایرانی مقیم لس آنجلس
جلسات رایگان شرح و تفسیر مثنوی و غزلیات شمس برپا داشته و هم اکنون نیز مدیر انستیتو
پژوهش های فرهنگی ایران در لس آنجلس است .بازدید و مطالعۀ تارنمای دکتر مهدی سیاح
زاده برای همگان آزاد است در نشانیhttp://www.sayahzadeh.com :

گالری های پویا
افشار هنرمند نقاش
و کاریکاتوریست
پویا افشار هنرمند نقاش و کاریکاتوریست در سال گذشته کارهای خود را در چند گالری در
کالیفرنیا به نمایش و فروش گذاشت .او متولد تهران در سال ۱۳۶۳است .از ویژگی های کار او
به تصویر کشیدن شخصیت های تاریخی به سبک شبه کاریکاتور است.

تابلوی مشروطۀ ایرانی
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تابلوی رفقا

انیس الدوله

139

شماره ۱۶

آرمان

گفتگو با ایدالی صمد ،خواننده ،هنرپیشه و مدل
ایرانی تبار در بلژیک
توضیح :اصل مصاحبه با آرمان به زبان انگلیسی بوده است.
آرمان :ایدالی ،برای ما کمی دربارۀ خودت ،تحصیالت و رشته های هنری و
برنامه های آینده ات بگو.
ایدالی صمد :من بیست و پنج سال دارم و در رشتۀ تئاتر موزیکال در کنسرواتوار سلطنتی
بروکسل تحصیل کرده ام .اما از زمان فارغ التحصیلی به بعد ،به گونه ای ،بیشتر به سوی دنیای
تلویزیون/سینما رفته ام .اغلب در  ،Flemish seriesآگهی های تجارتی ،ویدیوکلیپ ها و
غیره بازی می کنم که واقعا پر از چالش و متنوع است و اینرا دوست دارم .برای موقعیت های
جدید هم گزینه هایم را باز نگه می دارم .افزون بر این ،به بزرگساالن و کودکان درس آواز
می دهم .به تازگی یک رشتۀ لیسانس جدید هم در زمینۀ هنردرمانی آغاز کرده ام که با
کارهای هنری ام ترکیب می کنم .در طول بیماری همه گیر مانند خیلی دیگر از هنرمندان می-
بایست به آینده ام فکر می کردم و با این واقعیت روبرو می شدم که فرصت های این قلمرو به
دلیل کوید  ۱۹فعال کاهش یافته است .رفتن به دنبال یک مدرک دیگر گزینۀ خوبی برای حاال
به نظر می رسد .در کنار آن به خوانندگی ادامه می دهم ،اما این روزها بیشتر یک سرگرمی
است .من این بخت را دارم که شغلم با عالقه هایم یکی است!
آرمان :در یک خانوادۀ دو ملیتی – مادر بلژیکی و پدر ایرانی  -در بلژیک دنیا
آمده و بزرگ شده ای ،آیا بلژیکی ها تو را یک بلژیکی می دانند یا یک ایرانی-
بلژیکی؟
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ایدالی صمد :باید بگویم که ارزش های من بیشتر بلژیکی هستند ،اما به ریشه های ایرانی ام
افتخار می کنم .در زمینۀ ارزش هایم فکر می کنم بی تردید آداب دانی ،بلندپروازی و اهمیت
زندگی خانوادگی را از ریشه ها و ارزش های ایرانی ام گرفته ام .وقتی می گویم آداب دانی،
منظورم ادب و به اصطالح" ،تعارف" ایرانی است ،من واقعا بلد هستم چگونه از کسی تشکر
کنم و به او احساس راحتی بدهم! دستتون درد نکنه ،خسته نباشید ،خیلی ممنونم ...و باقی
چیزها...
آرمان :بزرگ شدن در یک خانوادۀ دوفرهنگی را چگونه می بینی؟
ایدالی صمد :این که از یک خانوادۀ دو ملیتی هستم را دوست دارم .من در بلژیک زندگی
می کنم ،در خانه فرانسه حرف می زنم ،در فلمیش مدرسه رفته ام و همچنین انگلیسی حرف
می زنم و فارسی را می فهمم .خیلی دلم می خواهد یک روز فارسی هم حرف بزنم ،کسی چه
می داند ...هیچ وقت دیر نیست .یکی از پدیده های جالب فرهنگی برای من این است هر سال
برای جشن گرفتن دو بار سال نو دارم :سال نو اروپایی و سال نو ایرانی .آدم های زیادی نمی-
شناسم که این را در زندگی خود تجربه می کنند.
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آرمان :آیا تا کنون در بلژیک به دلیل نام پدرت در زمینۀ تحصیل و هنر مورد
تبعیض قرار گرفته ای؟
ایدالی صمد :نه هرگز  .می دانم که پدرم اغلب به این دلیل برای من نگران بود ،اما من
خوشبختانه چنین تجربه ای نداشتم .شاید به این دلیل بود که من ظاهر تیپیک ایرانی ندارم .شاید
این که من در خانواده ای سکوالر و انسان گرا بزرگ شده ام ،در این زمینه موثر بوده است .اما
نه به این معنا که چون برای من اتفاق نیفتاده ،هیچ وقت اتفاق نمی افتد .افرادی را می شناسیم که
به خاطر رنگ پوست ،دین ،جنسیت یا گرایش جنسی مورد تبعیض قرار گرفته اند .متاسفانه این
یک واقعیت است.
آرمان :چه احساسی دارد که از نسل دوم مهاجر ایرانی هستی و آواز خواندن و
هنرپیشگی را در یک کشور اروپایی دنبال می کنی؟ آیا این یک امتیاز مثبت
است یا منفی؟
ایدالی صمد :فکر می کنم داشتن ریشه های چندفرهنگی انسان را غنی می سازد ،پس از این
رو یک امتیاز مثبت است .اما در کل ،من خودم را خیلی "متفاوت" نمی بینم .من یک زن
جوان هستم که آرزوها و خواست هایم را دنبال می کنم و پدر و مادر و دوستان عزیزی دارم که
همیشه پشت مرا دارند .من از این نظرها بسیار خوشبخت هستم.
آرمان :آیا تا کنون با موسیقیدانان ایرانی مهاجر روبه رو شده ای که سرزمین
مادری خود را در نتیجۀ محدودیت های قشری علیه موسیقی ترک کرده باشند؟
ایدالی صمد :این کاری است که پدرم پیوسته انجام داده است .او بسیاری از پناهندگان و
مهاجران را یاری داده و به راستی به امور اجتماعی و سیاسی متعهد بوده ،بسیاری از برنامه های
کمک به نیازمندان ایرانی را سامان داده است .برخی از آنان موسیقیدانانی بوده اند که در اثر
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محدودیت موسیقی در ایران مهاجرت کرده اند .من همیشه پدرم را سرمشق خود قرار داده،
ستوده ام .هیچ کس را با چنین قلب بزرگی ندیده ام.
آرمان :پیشنهادت برای جوامع ایرانیان دیاسپورا در مورد حمایت کردن از
هنرمندان و موسیقیدانان تازه مهاجر ایرانی چیست؟
ایدالی صمد :برداشت من این است که جوامع ایرانی دیاسپورا تمرکزی سامانمند روی
حمایت از هنرمندان و موسیقیدانان ندارند .نخست اینکه ایرانیان در کشورها و مناطق بسیاری
پراکنده هستند و گاهی آنقدر در نزدیکی هم قرارندارند که تشکیل انجمن و سازمان بدهند.
دوم اینکه ،دیاسپورای ایرانی یک گروه یکدست از مردم نیستند .متاسفانه عدم اعتماد زیادی
میان ایرانیان خارج از کشور بر سر امور سیاسی وجود دارد .از این رو اغلب برای ایرانیان دشوار
است که امور فرهنگی را از سیاست جداکنند و به فعالیت های فرهنگی مشترک در یک بستر
غیرسیاسی بپردازند.
خیلی خوب خواهد بود که برخی از ایرانیان صاحب اسم و رسم خارج از کشور سازمان هایی
برای حمایت از هنرمندان و موسیقیدانان ایرانی تشکیل دهند و برای نمونه به آنها اسکالرشیپ و
فلوشیپ بدهند .به نظر من بیشتر تمرکز را می توان روی تسهیل معرفی آنها به سازمان هنری
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موجود در این جوامع بزرگتر گذاشت که می توانند به آنها در استقرار زندگی فردی و حرفه ای
کمک کنند و این هنرمندان می توانند در نهایت جای خود را به عنوان هنرمند در این جوامع
بازکنند.
افزون بر سازمان های حمایت از تازه مهاجران می توان آنها را با انجمن های هنرمندان هر منطقه
و اتحادیه های آنها ارتباط داد .یا همین که آنها را با مرکزی ارتباط دهیم که هنرمندان یا
موسیقیدانان اجرا دارند و آنها اغلب افرادی هستند با ذهن های بازتر از افراد دیگر هر جامعه ای
و با یکدیگر به راحتی ارتباط می گیرند .همچنین می توانیم به جستجوی منابع کمک مالی برای
پروژه های بنیافرهنگی بپردازیم .برای نمونه ،در بلژیک که من زندگی می کنم ،سازمانی هست
به نام  Muziekpubliqueکه موسیقیدانان کشورهای بسیاری را برای اجرای کنسرت و ضبط
استودیو گرد می آورد و کالس های موسیقی و رقص در سراسر دنیا را حمایت می کند .آنها به
موسیقیدانان محلی و نیز مهاجر کمک می کنند و با پروگرمی به نام "پناهندگان برای
پناهندگان" آنها را به همیاری تشویق می کنند .این گونه اقدامات برای هنرمندان ،درآمد تولید
کرده ،همزمان ،آنها را با مخاطبان وسیعی در کشورهای میزبان ارتباط می دهند .دیگر پس از
آن ،دست خودشان است که به میراث فرهنگی خویش بپردازند.
آرمان :ایدالی جان خوانندگان ما چگونه می توانند با تو ارتباط داشته باشند و
اجراهایت را دنبال کنند؟
ایدالی صمد :می توانند مرا در اینجا دنبال کنند:
Instagram @idaliesamad
YouTube channel (Idalie Samad).
آرمان :برایت آرزوی موفقیت بیشتر داریم.
ایدالی صمد :من هم از توجه و تشویق شما بسیار خوشحال و سپاسگزارم.
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مرکز آموزش موسیقی
کالسیک ایران و

کانون دوستداران
فرهنگ ایران
با پشتیبانی
Virginia Humanities
برگزار کرد :کارگاه
زیبائى شناسى موسیقى
ایران
در زمستان گذشته دو سازمان غیرانتفاعی در منطقه ویرجینیا/مریلند/واشنگتن دی سی به نام های
مرکز آموزش موسیقی کالسیک ایران و کانون دوستداران فرهنگ ایران در شرایط پندمیک
اقدام به برگزاری کارگاه زیبایی شناسی موسیقی ایران از راه زوم کردند .مرکز آموزش موسیقی
کالسیک ایران به سرپرستی نادر مجد و همراهی هنرمندان جوانتر ،در سال  ۲۰۲۰گرنت سازمان
 Virginia Humanitiesرا برای اجرای برنامه های آموزشی و اجرایی موسیقی برای مردم
منطقه دریافت کرد.
نادر مجد ،موسیقیدان ،رهبر ارکستر و مدرس کارگاه های زیبایی شناسی موسیقی ایران در
مورد این کارگاه می گوید که" :در میان هنرها ،موسیقى مقام ویژه اى دارد .موسیقى برخالف
هنر -هاى دیگر از سایه ى اشیاء صحبت نمى کند ،بلکه با جوهر شیئى سروکار دارد .بنابراین
درک و لذت بردن از آن ساخت و کارهاى ویژه ى خود را دارد".
در سرى نشست هایی که از هشتم ژانویه  ۲۰۱۲آغاز شده ،در این زمینه به موضوعات زیر
پرداخته شده است:
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 -۱تئورى موسیقى که شامل عناصر تشکیل دهنده ى آن چون ریتم ،نغمه و سایر خصوصیات از
جمله ساختار دستگاه ،آواز ،و گوشه از یکسو و نیز چگونگى ارائه آن در چارچوب پیش-
درآمد ،آواز ،چهار مضراب ،قطعات ضربى ،تصنیف و رنگ و غیره.
 -۲اشاره ى مختصر به تاریخ تحول موسیقى در بستر فرهنگى ایران ،موسیقى ردیفى ،موسیقى
محلى و فولکلوریک.
 -۳فلسفه هنر و زیبائى شناسى موسیقى کالسیک ایران.
 -٤چگونگى درک ،ستایش ،و لذت بردن موسیقى.
فیلم این جلسات در یوتیوب در دسترس است:
جلسۀ  ۲۲ژانویه ۲۰۱۲
https://youtu.be/IE5Nrrz6WA4

جلسۀ  ۲۲ژانویه ۲۰۱۲
https://youtu.be/_rGFTdNIVe0

پرواز همای
خواننده ای از نسل نو
پرواز همای متولد  ۱۳۵۸با نام پیشین سعید جعفرزاده احمد سرگورابی از خوانندگان ایران است.
پدر و مادر او کشاورز بودند و در کنار برادرانش عالوه بر تحصیل به پدر هم کمک میکردند.
پرواز همای همراه با گروه مستان که مجموعهای از نوازندگان سازهای ایرانی هستند ،به اجرای
کنسرت می پردازد .وی همچنین خواننده گروه ارکسترال به آهنگسازی شهداد روحانی در
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آمریکا بودهاست .او ترانههایی را نیز به زبانهای گیلکی و تالشی اجرا کرده است .همچنین
تاکنون اپراهایی را نیز به روی صحنه برده است .از مشهورترین آهنگ های او "کدخدایی که
گمان کرده خدای ده ما است" ،نام دارد.

پرواز همای از  ۸سالگی عالقه مند به نقاشی شد و پدرش با دیدن هنر او حمایتش کرد .از ۱۰
سالگی چکامه سرودن را شروع کرد .در  ۱۲سالگی همراه برادرش شب های نزدیک به نوروز
به خانه همسایه ها میرفتند و بنا به رسم ،نوروزخوانی میکردند .این را می توان آغاز فعالیت
خواندن او دانست .او دیپلم خود را از هنرستان کمال الملک رشت کسب کرد و با عالقه
فراوان به رشته شعر آواز و آهنگ وارد دانشگاه آزاد تهران شد و با ساز تخصصی سه تار و پیانو
تحصیالت خود را در دانشگاه به پایان رساند .برای پرداخت هزینه های دانشگاه کار میکرد:
فروش نقاشی ها در خیابان ،کارگری در ساختمان های شهر ،دستفروشی در خیابان ها،
مسافرکشی با موتور.
در  ۲٤سالگی گروه مستان را ایجاد کرد و سرودهایش را برای مردم خواند که با استقبال مردم
روبرو شد.
پرواز همای در زمینه هنر آواز ،شاگرد اساتیدی همچون فریدون پوررضا ،سید کمال الدین
عباسی ،هنگامه اخوان ،کریم صالح عظیمی را دارد و همچنین در زمینه شعر و ادبیات فارسی از
اساتیدی همچون علیقلی محمودی بختیاری ،حبیب نبوی ،منصوره ثابت زاده ،محمود طیاری و

دکتر اصغر دادبه بهرهمند گردید .همسر او دریا دادور ،هنرمند برجستۀ آواز و اپرا است که در
شماره های آینده معرفی خواهد شد.
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