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موسیقی مذهبی و رسانه، در گفتگو با سید حمید رضا حسینی،
مدیر اداره ی نظارت و ارزشیابی موسیقی مركز موسیقی و رسود رسانه ی ملی

نوای نغمه های رضوی
 عبدالغفور محمدزاده

سید حمید رضا حسینی، فارغ التحصیل دانشكده ی صدا و سیام، سابقه ای طوالنی در زمینه ی برنامه سازی و تولید موسیقی 
در شبكه های خراسان رضوی و جام جم تهران دارد. وی هم اكنون مدیر اداره ی نظارت و ارزشیابی مركز موسیقی و رسود 
سازمان صدا و سیامست. با وی گفتگویی انجام داده ایم در خصوص جایگاه موسیقی مذهبی در رسانه ی ملی كه از 

نظرتان می گذرد.

* به عنوان ســوال اول، برگردیم به چند سال قبل. زمانی 
كه شام در صدا و سیامی مركز خراسان رضوی، مسئولیت 
واحد شــعر و موسیقی ســازمان را به عهده داشتید. چه 
میزان از تولیدات موســیقی شــام در آن زمان، در بخش 

مذهبی بود و اساسا آثار تولیدی در چه سطحی بود؟
** ما در ســاختارهای مختلف موســیقی، تولید داشــتیم. 
موســیقی محلی- مقامی كه خراسان یكی از گنجینه های 
غنی در این خصوص اســت، موسیقی سنتی، پاپ، كودك، 
اركســرال و آكاپال. در متامی این ســاختارها، ما تولیدات 
ارزشــمندی در زمینه ی موســیقی مذهبی داشــتیم. مثالً 
قطعه ی 12  امام، در ساختار موسیقی محلی، مشهد الرضا  
و شــبهای خراســان در ســاختار پاپ، حرضت زهرا)سالم الله 
علیها( در ســاختار آكاپال، یعنی قالب خاصی از موسیقی كه 

عمدتا توســط گروه كر هم صدایی می شــود و ساز در آن 
حضور ندارد.

عمــده ی تولیدات نیز، به لحاظ اینكــه از هرنمندان بنام و 
زبده در هر بخش اســتفاده می شــد، در سطح كیفی عالی 
بودند. شعر خوب، آهنگ سازی و تنظیم خوب و در نهایت 
صدای خوب و صدابرداری حرفه ای، در قالب یك تیم حرفه ای، 
ســبب می شد محصولی در ســطح كیفی عالی تولید شود. 

بعضا، آثار تولیدی ما در جشــنواره های مختلف موسیقی، 
از جمله جشــنواره تولیدات مراكز اســتان ها كه معتربترین 

ماراتن هرنی در رسانه است، صاحب رتبه و نشان می شد.
* معمــوال یکــی از دغدغه هــای مســئوالن در بخــش 
موســیقی، این است كه قطعاتی بسازند كه در عین فاخر 
بودن، ملكه ی ذهن مخاطب نیز بشــود. به زعم بسیاری 
از كارشناســان، شــام در مشــهد با تولید قطعه ی »پوئم 
ســمفونی آیینی خراســان« به این جایگاه دست یافتید. 

قدری درباره ی این اثر بگویید.
** یكــی از آثاری كــه در مدت خدمتم در جــوار بارگاه 
ملكوتــی ولی نعمتامن، حرضت علی ابن موســی الرضا)علیه 
الســالم(، تولیــد شــد، همین قطعــه پوئم ســمفونی آیینی 

خراسان بود.
 این قطعه، در ســه اپیزود نوشــته شــده بود كه در هر 
ســه بخش آن، حضور مفاهیم موســیقی رضوی احساس 
می شــد. در مطلع این اثــر، املان های صوتی حرم مطهر، 
از قبیــل، آوای نقاره و كرنــا، نوای صلوات زائران، افكت 
همهمــه ی زیــارت، نــدای ذكر صلــوات زائــران و نیز 
صلــوات خاصه ی حرضت و حتی صدای بال كبوتران قرار 
داشت. بعد، با ابیاتی از موسیقی آیینی و محلی منطقه و نیز 
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رسوده هایی در وصف امام هشتم )علیه السالم( ، اپیزود اول مزین و متربك به نام و یاد این امام 
هامم می شــد. در انتها نیز به موضوع ســازندگی در ســایه ی الطاف امام رضا )علیه السالم(  

شد. می  پرداخته 
 این اثر در جشــنواره ی پانزدهم تولیدات مراكز اســتانها، جوایز  متعددی را در بخشهای 
مختلف خوانندگی، آهنگســازی و تنظیم و نیز صدابرداری، از آن خود كرد. همچنین این 

اثر به عنوان اثر برتر مورد تجلیل قرار گرفت.
*در حال حارض موسیقی مذهبی چه جایگاهی در رسانه ملی دارد؟

** ببینید، به هامن میزانی كه ما در رسانه، برنامه های رادیویی و تلویزیونی با موضوعات 
متنوع مذهبی  تولید می كنیم، به موسیقی خاص در این زمینه هم نیاز داریم و از آنجایی كه 
سهم این برنامه در كنداكتور تولید و پخش، سهم چشمگیری است، موسیقی هایی هم كه 
مورد اســتفاده ی برنامه سازان قرار می گیرند متنوع اند. از طرفی، ما تنوع شبكه های رادیو 
تلویزیونی  و نیز مناســبتهای مختلف مذهبی در تقویم ساالنه مثل اعیاد، ماه های محرم 
و صفر و رمضان و همین طور والدت ها و وفات ها را داریم كه باید با عنرص تأثیر گذار و 
ماندگار موســیقی، پوشش داده شوند. خب، الزم است برای متام این مناسبتها،  با رسودن  
اشــعار و ابیات شایسته و طراحی هوشــمندانه ی موسیقی در ساختارهای سنتی، آیینی و 
مذهبی، مواد برنامه ای تأثیرگذار تولید كرد؛ چیزی كه در منشــور افق رســانه هم به طور 
جامع و كامل به آن پرداخته شــده و در دســتور كار قرار دارد. عــالوه بر این ها، مباحث  
اجتامعــی كه به نحوی بــا اعتقادات و باورهای دینی ما مرتبط هســتند، مثل دوســتی، 
محبــت، ایثار، اكرام، اطعام، صرب، گذشــت، راز و نیاز، نیایش، زیــارت و ... هم در ردیف 
برنامه های تكلیفی و تعهدات تولیدی صدا و سیام در حوزه ی موسیقی و رسود قرار دارند.

* شام قبل از این مسئولیت، مشاور معاون  مجلس و استان ها در شورای عالی موسیقی 
استان ها در همین مركز موسیقی و رسود بودید. آیا موسیقی رضوی در استان های دیگر، 

جز خراسان رضوی، حضور دارد؟ این حضور به چه صورتی است؟
** بلــه قطعــا!  از آنجا كه همه ی ما ایرانیان، عاشــق و شــیفته حرضت رضا )ع( هســتیم،  
هرنمندان ســایر اســتان ها هم به تولید آثاری در زمینه ی موســیقی رضــوی می پردازند. در 
جشنواره ی رسود رضوی كه هر ساله برگزار می شود، می توانیم آثار مختلفی را در زمینه های 

مختلف هرنی از جمله موسیقی ببینیم و بشنویم.
* با فرا رســیدن ایام و مناســبت هــای مذهبی، آثــار متعــددی در قالب های مختلف 
موســیقی تیرتاژ، موسیقی منت فیلم ، قطعه ی موســیقی مستقل و ... برای اخذ مجوز به 
اداره ی نظارت و ارزشیابی موسیقی می آیند. این آثار با چه حساسیتی بررسی می شوند 

و معموال در چه سطحی از لحاظ كیفی قرار دارند؟
** مــا معمــوال در حالت عادی برای اعطای مجوز پخش به آثار ارائه شــده، به اداره ی 
نظارت و ارزشــیابی، از كارشناســان مجربی در زمینه ی شعر و موسیقی بهره می بریم و 
اعتقــاد داریم آثاری باید بــه پخش بروند كه از لحاظ كیفیت اجــرا، در حد قابل قبول 
و در حد و شــأن مخاطب باشــند. خب، بالطبع با فرارســیدن این ایام، حساسیت ما نیز 

بیشر می شود.                                                                                      
* در انتها اگر صحبت خاصی در خصوص موضوع بحثامن دارید، بفرمایید.

امروز موسیقی و رسود، نفوذ انكارناپذیری در روحیات مردم ما دارد. همه ی رسانه های 
دیــداری و شــنیداری نیز با توجه بــه همین نکته، از این ابزار موثر و جذاب اســتفاده 
می کنند. بنابراین، به نظرم رضوری اســت متهیدات هوشــمندانه و برنامه ریزی شــده ای 
بــرای پرورش هرنمندان مســتعد، جهــت تولید آثاری مانــدگار و تأثیرگذار اندیشــیده 
شــود. نكته بعدی بعد از تولید این آثار، نوبت پخششــان در رســانه اســت.  من فکر 
می کنم شایســته است كه در ساعات منتهی به اوقات رشعی در كلیه ی شبكه های رادیو 
تلویزیونی  و نیز شــبكه های جهانی، موســیقی مذهبی به ویژه نوای نغمه های فرهنگ 

رضوی پخش شود.
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