پدر لوریس چکناواریان از دسـت اسـتالین و مـادرش از جریان قتلعام ارامنه
توسـط ترکها گریخت .آنها از ارمنسـتان به ایران آمدند و در بروجرد سکونت
گزیدند .لوریس ،سـال ۱۳۱۶شمسی در همین شهر متولد شد .او برای بازسازی
شـهر زلزلـهزده »گیومـری« ارمنسـتان بـه میان مـردم رفـت و بـا ۳۰۰کیلومتر
پیادهروی به جمعآوری کمک و نوسـازی فرهنگ و موسـیقی این کشـور همت
گماشت ،همچنانکه به روایت خود در استقالل این کشور نقشی مهم ایفا کرد.
در کارنامه او سـاخت بیش از  ۷۵اثر شـامل سـمفونی ،اپرا ،موسیقی مجلسی،
ویولن ،گیتار ،ویولنسـل و پیپا ،موسـیقی باله ،آثاری برای گروه کر ،یک رکوییم
و یـک اوراتوریـو و بیـش از  ۴۵موسـیقی فیلم به چشـم میخـورد .از کارهای
مهم او میتوان به اپرای رسـتم و سهراب ،پردیس و پریسا و سمفونی کوروش
اشـاره کرد .چکناواریان در ساخت و اجرای چند قطعه موسیقی سنتی و کردی
نیـز تجربه همکاری با شـهرام ناظری را دارد .او با همـکاری حمیدرضا اردالن،
نایبرییـس خانـه هنرمندان ایـران و به دعوت حـوزه هنری کردسـتان برای
ارتقای ارکسـتر فیالرمونیک سـنندج به این شهر سـفر و در جمع هنرمندان نیز
سخنرانی کرد .فرصتی شد با این هنرمند در سنندج گفتوگو کنیم؛ گفتوگویی
که بهواسطه بذلهگویی و شیرینسخنی طوالنی شد و به موضوعات مختلف؛ از
زندگی شخصی چکناواریان تا رهبری ارکستر و نسخه کالسیک او برای موسیقی
ایران اشاره شد.
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 آنچـه در فضـای عمومـی درباره زندگی شـما وجود دارد این اسـت که
مادرتـان در ارمنسـتان از شـرایط سـخت قتلعـام ارامنه و فضای ناشـی
از قدرت ترکان گریخت و پدر شـما از دسـت اسـتالین .به نظـرم این نقطه
تاریخی ،آغاز مناسبی برای گفتوگو باشد. ...
ارمنســتان در زمان کوروش کبیر جزو  ۲۸کشــوری بود کــه مجموعا ایران
را تشــکیل میدادنــد ،ارامنه هــم مثل کردهــا اصیلترین ایرانیاننــد و یکی از
حکومتهای محلی بودند تا اینکه در زمان حکومت شــاهعباس ،ارمنســتان
غربــی را کــه جــزو ایران بــود ،بــه عثمانیهــا باختنــد و فتحعلیشــاه هم
ارمنستانشــرقی را به روسها داد .مثل اینکه بیایند قســمتی از کردســتان را
از ایــران جــدا کنند و بــه ترکها بدهند و قســمتی دیگر را بــه روسها ،اگرنه
ارمنســتان همیشــه با ایران بــوده ،جزو ایران بــوده و با هم بودهانــد .تا زمان
صفویه و حتی قاجار مثل شما یک استان بود ،مثل خواهر و برادر باهم زندگی
میکردیــم .ارمنیهــا وقتی بــه ترکها و عثمانیها ملحق شــدند ،اســتقالل
میخواســتند .آن زمــان ارامنه در ترکیه خیلی پیشــرفت کــرده بودند .بخش
بزرگی از اقتصاد در دست ارامنه بود .در ساخت کاخها ،مساجد و ابنیه بسیار
دســت داشتند .دولت ترک هم به ارمنیها حسادت میورزید .همین حسادت
عثمانیها باعث قتلعام ارمنیها شــد .روســیه و اســتالین و لنین هم همین
کار را کردنــد .مادر من هم از قتلعام ارامنه از ارمنســتانغربی گریخت .پدرم
نیز از ایروان آمده اســت که او و آن ســرزمین ایرانی اســت .مشخصتر بگویم
خانــوادهام از زیــر گاری از قتلعام گریختند و پدرم از زندانهای اســتالین فرار
کردنــد و آمدند اینجا .همه میگویند اینها مهاجرند .اما مهاجر نیســتند ،اینها
به خواســت خودشــان نرفتند .جنگ سیاســی بود و اینها به خانه خودشــان
برگشــتهاند .من اینجا متولد شدم و چه افتخاری واالتر از اینکه من در فرهنگ
بزرگ ایران متولد شــدم که شــعرای فوقالعاده زیاد و مردمی با فرهنگهای
مختلف دارد .من افتخار میکنم که در ایران و شــهر بروجرد متولد شدم .من
لر هستم! )باخنده(
 شما احساس هویت دوگانه ایرانی -ارمنستانی ندارید؟
بههیچوجه .من در بروجرد متولد شــدم .پدربزرگم که از قتلعام فرار کرد
به ایران آمد و در بروجرد ســاکن شــد .پدربزرگ من دکتر کاراکاشــیان پزشــک
»آیتاﷲ بروجردی« بود .من هم در بروجرد متولد شدم و وقتی دوساله بودم
به تهران رفتیم.
 فضـای تهـران چگونه بود؟ سـنگبنای اولیه موسـیقی چگونه در ذهن
شما چیده شد؟
در تهران به مدرســه ارامنه در محله ارامنه که آنموقع خیابان منوچهری
و اطرافــش بود ،رفتم .در محله اســتانبول بزرگ شــدم و هنــوز در آن محله
زندگی میکنم .اما چطور شــد که من موزیســین شدم؟ نمیدانم .اتفاقا روزی
یکنفر از من پرســید که چرا موزیســین شــدی؟ این کار تصمیم الهی اســت.
انسانها همه برای خدمت به همدیگر به وجود میآیند .هرکسی کاری انجام
میدهد .من هم انتخاب شــده بودم که موزیســین شوم .خداوند به من کمک
کرد .رفتم اتریش تحصیالتم را انجام دادم .بعدها آهنگساز بزرگی مثل »کارل
اورف« از مــن حمایــت و کمک کرد که در اتریش اپرای رســتم و ســهراب را
تمــام کنم .خیلی جالب بود .اینکه چگونه موزیســین شــدم ،تــا امروز خودم
هــم دلیلش را نمیدانم ،امــا میدانم که خداوند همه ما را یکســان آفریده،
هیچکــس از دیگــری باالتر نیســت و آمدهایم که به همدیگــر خدمت کنیم و
بتوانیم به زندگی واقعی و الهی با دوستی و خوبی و محبت برسیم.
 در همان سالهای نوجوانی به هنرستان موسیقی رفتید؟
در ۱۷سالگی به هنرستان موسیقی رفتم .سال ۱۳۴۰هم به خارج از کشور
ســفر کردم .ســال ۱۳۴۲برگشتم و اینبار عازم اتریش شــدم .موسیقی را آنجا
تحصیل کردم و ادامه دادم .بهنظرم ۱۹۶۳میالدی ایران را ترک کردم .رفتم به
اتریــش و در آنجا به دیدار کارل اورف رفتم .هنر من را گوش داد و زندگی من
را تامین کرد تا اینکه در »سالزبورگ« موسیقی را تمام کردم.
 گفتـه بودیـد در کودکـی تحتتاثیـر موسـیقی زورخانـهای ایـران قرار
گرفتهایـد و در جایـی یاد میکنید ایـن موضوع که بعدها ریشـههای اپرای
رستم و سهراب را تشکیل میدهند.
اساســا اگر بخواهیم از رســتم و ســهراب و رابطه من با موســیقی ایرانی
صحبت کنیم ،باید بگویم که من ارتباط زیادی با موســیقی ســنتی دستگاهی
ایران ندارم .بیشــتر با موسیقی کالســیک کار میکنم .اما از بچگی با موسیقی
زورخانهای که صبحها »شیرخدا« آن را میخواند ،آشنا شدم .عاشق صدایش
شــدم و از این طریق به زورخانه رفتم و همانجا داســتانهای رستم و سهراب
را شــنیدم و عاشــق این داســتان شدم .خواســتم همیشــه در قالب اپرا آن را
بنویسم .از بچگی این تصمیم را گرفته بودم .وقتی که در تهران بزرگتر شدم،
مراســم روزهای محرم و دســتههای عزاداری را میدیــدم که با قدرت خاص
اجرا میشــد و مردم و طبل در دســت داشــتند و با ریتم عــزاداری میکردند
پس موســیقی زورخانهای و مذهبی روی من تاثیر فراوان داشت ،نه موسیقی
ســنتی .تا امروز هم که کار میکنم این ریتمها در من اثر دارد .کارهای رســتم
و ســهراب هم بر اساس دو موسیقی محرم و زورخانهای است .البته ۲۵سال
زندگی مرا گرفت تا اینکه توانستم کار را تمام کنم .خیلی کار سنگینی بود.
 اجـازه دهیـد از موضوع زیاد دور نشـویم و همان سـیر اروپایی شـما را
دنبال کنیم .چهسالی به ایران برگشتید؟ ظاهرا سال ۴۹بود.
ســال ۱۳۴۹به میــالدی چند میشــود؟  ۱۹۵۴رفتم و  ۱۹۶۱آمدم .ســپس
دوباره در سال  ۱۹۶۳رفتم ،بار دوم که رفتم اتریش از آنجا مسافر آمریکا شدم.
 ایالت میشیگان؟
بله ،رفتم میشیگان و استاد دانشگاه شدم .حدود ششسال استاد دانشگاه
بودم .رهبر ارکســتر و رییس دپارتمان شــدم .بعد استعفا دادم چون احساس
کردم با درسدادن نمیتوانم پیشــرفت کنم .رییس دانشــگاه پرســید :چرا از
دانشــگاه میروی؟ گفتم :در این محیط که شــاگردان به من استاد و پروفسور
چکناواریان میگویند ،نمیتوانم رشــد کنم .این لقبها را مثل لنگر به گردنم
انداختهانــد که کشــیدم پایین و انداختم ته دریا .فیلمی راجع به من درســت
کردند .گفتم آقا اســم مــرا هم نگویید .بگویید :متولــد ۱۳اکتبر .۱۹۳۷من یک
شــماره هستم .چیزی بیشتر نیستم .گاهی صحبتهایی راجع به من میشود،
امــا من خیلی کوچکتر از آن هســتم .اما با کوچکی خــودم ،افتخار دارم که
در یک کشــتی نشســتهایم که همه با هم هستیم و داریم به یک سفر طوالنی
میرویم .من به عشق مردم احتیاج دارم .من پنهان نمیکنم که آدم رمانتیکی
هستم .سوبژهام یا ابژه؟ نمیدانم ،اما اگر رمانتیسم را از من جدا کنند ،سخت
میشود .من وحشتناک دیوانهام.
 در آسـتانه انقالب هم به ایران برگشـتید و چندسال بعد دوباره ایران را
ترک کردید .دلیل خاصی داشت؟
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قبل از انقالب در ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون فعال بودم .در شوروی
تور داشتم و در انگلستان کنسرت برگزار میکردم ،پس آنجا ماندگار شدم و تا
سالها بعد برنگشتم .برنامه موسیقایی داشتم.
 حاال رسـیدیم به اینجا که فلسفه حضور شـما را در سنندج بپرسیم .شما
کجا و کردستان کجا؟
با دوســتی صحبت میکــردم .ناراحت بودم .گفت :چــرا ناراحتی؟ گفتم:
نمیدانــم کجا هســتم .گفت :میبرمت ســنندج .گفتم :کجاســت ســنندج؟
گفت :شهر عشق و هنر است .در سفرم به سنندج ،محبت را احساس کردم و
ســنندج شد خانه من! عشق من! تشــکر میکنم که مرا دعوت کردند .سنندج
واقعا شهر عشق و هنر است .از این بهبعد اینقدر به سنندج میآیم که بگویند
آقا کافیه! )باخنده( .من افتخار آشنایی با دکتر اردالن را دارم .ایشان فیلسوف
و آهنگساز است .تشکر میکنم که مرا به این شهر آورد .از مردم تشکر میکنم
که مرا پذیرفتند .مردم ســنندج وقتی دوســتی مثل دکتر اردالن داشته باشند،
نباید هیچ نگرانیای داشــته باشــند و مطمئن هســتم این شهر روزی به شهر
واقعی هنر تبدیل خواهد شد .من از بچگی شعرها و داستانهای زیادی راجع
به دوستی و برادری کردها و ارامنه خواندهام .داستانهای رمانتیک و عاشقانه
زیادی که نویســندههای ارامنه نوشــته بودند ،مطالعه کردم .دوستی ارامنه با
کردها خیلی عمیقتر از آن اســت که مردم فکر میکنند .خیلی داســتانهای
عاشــقانه بیــن کرد و ارمنی وجــود دارد که متاســفانه غمانگیز هم هســتند.
خیلی از شــعرای ارامنه هم داســتانهای خیلی زیبایی دارند .ارامنه احساس
فوقالعــاده نزدیکی نســبت به کردها دارند .حاال کــه تحتتاثیر قرار گرفتهام
خــدا را چه دیدی که اینجا هم زندگی کنم! موســیقی کردی خیلی زیباســت،
موســیقی ،فرهنگهای متفاوتی مثل کرد و آذری و ارمنی و احساسات خاص
موسیقی کالسیک و بهطورکلیتر هر هنری از کودکی شروع میشود؛
بلکه از نوزادی .خیلی جالب است که االن در دنیا شروع کردهاند
به آموزش موسیقی به جنینهایی که هنوز در رحم مادر هستند .برای
این کار هرروز یکی ،دوساعت مادر موسیقی گوش میدهد.
در اروپا کالسهای موسیقی در مدارس وجود دارد ،از کودکستان
شروع میشود .ما این کالسها را نداریم
را بازتاب میدهــد .اولینبار از طریق»کومیتاس« بــا آهنگهای محلی کردی
آشنا و متوجه شدم که این شخص صدسال پیش به روستاهای کردنشین رفته
و ایــن آهنگها را جمعآوری کرده که ثروت بزرگی بهشــمار میرود .امیدوارم
روزی دانشگاه هنر سنندج تاسیس و دستخطها به اینجا منتقل شود.
 اساسـا شناخت شما از موسـیقی کردی به کجا برمیگردد و چه ذهنیتی
نسبت به آن دارید؟
کامکارها که دوســت و برادرهای من هســتند ،فوقالعادهاند .دوست دارم
با آنها همکاری کنم .موســیقی کردی خیلی شــبیه موســیقی ارمنی است .با
همدیگر ارتباط دارند.
 پروژهای هم با شـهرام ناظری داشـتید .فلسـفه آن پروژه از کجا شـکل
گرفت؟
کار مــن با خوانندهها نیســت .پیشــنهادی بــود از طرف خیلیهــا که این
اتفــاق بیفتد و خوشــبختانه افتاد .کار با »شــهرام ناظــری« افتخاری بود که
انجــام شــد .کار جالبی بود که با هــم انجام دادیم .ما با هم دوســتیم .همه
گفتند شــما که با هم دوســت هستید ،با هم کاری انجام دهید .اساسا کار من
موســیقی سنتی و محلی نیست .اما شــهرام ناظری را خیلی دوست داشتم.
گفت :بیاییــم یک امتحانی بکنیم .من فکر میکردم امکانپذیر نیســت چون
موســیقی کالســیک در یک چارچوب حرکت میکند .در قضیــه همکاری با
شــهرام ناظری ،میدانید که ایشان سنتی میخوانند .چندنفر موزیسین در هر
قطعهای با ایشــان »همراهی« میکنند .روی قاعده ریتمیک اجرا نمیشــود.
میگفتنــد عملی نیســت و روی چند خواننده دیگر هــم امتحان کرده بودند،
عمال امکانپذیر نشــد .اما واقعا تعجب کردم که ناظری چگونه خودش را با
نظم و مقررات وفق داد و تنظیم کرد و یکبار هم اشتباه نکرد! یکبار نگفتم

که شهرام جان اینجا جلو یا عقب نیفت .خیلی برای من جالب بود .احتماال
بهخاطــر اینکه کرد بود !...اگر بروجردی بــود خراب میکرد! )با خنده( خون
کرد در رگش بود .چون در خون کرد ریتم وجود دارد .چون موســیقی کردی
ریتمیک است.
 در کردستان برنامه مشخصی داشتید؟
اوال خیلی خوشــحال شــدم که خدمت دوستان رســیدم و اعضای ارکستر
فیالرمونیک ســنندج بــه رهبری آقای »مهدی احمدی« آشــنا شــدم .خیلی
تحتتاثیــر قــرار گرفتــم که هنرمندان موســیقی بــدون اینکه پولــی دریافت
کننــد ،دورهم جمع میشــوند و کار میکنند .امیدوارم مســووالن به این گروه
بودجه اختصاص بدهند .به پیشــنهاد یکی از مســووالن ،نظر ما این است که
خودم قطعهای بنویســم و بهصورت مشــترک با گروه فیالرمونیک ســنندج و
ارمنســتان انجام دهیم کــه تجربه نوازندگی و رهبری ارتقــا پیدا کند .همه ما
یک کار فرهنگی به نام ارکســتر باید ایجاد کنیم .این البته به همت مســووالن
برمیگردد.
 چـه انگیزهای شـما را به همکاری با ارکسـتر فیالرمونیک تشـویق کرد؟
برای حرفهایشدن گروه چه برنامهای دارید؟
وجود گروهی مثل ارکســتر موســیقی فیالرمونیک ،تنها دلیل نبود که من
به ســنندج ســفر کنم .شــخص رییس حوزه هنری خیلی پیگیــری کرد و به
این نتیجه رســید که ســفر من میتواند موثر باشــد .او پــدر خوبی برای هنر
اســت .مسووالن اینجا ذهنیت مثبتی دارند .وقتی هزینه میکنید باید به یک
نتیجه برســید و اگر میخواهید به نتیجه برســید باید جــدی کار کنید .قصد
نصیحت ندارم اما چون ســنم از شــما بیشتر اســت میگویم .از موقعیتها
اســتفاده کنید .اولین حامی خیلی مهم اســت .وقتی دیگران ببینند که او در
را گشــوده ،افراد دیگری پیدا میشــوند و درهای دیگری میگشایند .توصیه
میکنم هر ارکســتری ابتدا سازهای کامل و جدید داشــته باشد .البته هزینه
اولیه میخواهد .االن همان داســتان معــروف پیش میآید که اول مرغ بود
یا تخممرغ؟! اول شــما باید بروید به جایگاه عالی برســید .قطعا درها روی
شما گشوده میشود.
 بـا توجه به شـناخت و تجربـهای که از موسـیقی و رهبری ارکسـترهای
مختلـف دارید ،چه توصیه هنریای برای ارکسـترهای نوپا دارید؟ در محل
تمرین ارکسـتر فالرمونیک سنندج شـنیدم که گفتید هر ارکستر باید از ارتش
منظمتر باشد ،باید دیکتاتوری حاکم باشد!...
مــن خیلــی تحتتاثیر قــرار گرفتم که موزیســینهای گــروه فیالرمونیک
کردســتان بدون هیــچ حقــوق و منفعتی جمع میشــوند .نمونــه آن را در
هیچکجــا ندیــدهام .بعضی از آنهــا هشتســاعت از تهران به ســنندج یا از
شــهرهای اطراف به این شــهر ســفر میکنند .به رهبر و آهنگســازش تبریک
میگویــم .افتخار بزرگی بود که با این هنرمند و دوســتان گروه آشــنا شــدم.
تعجب کردم که آنها چطور جمع شــدند و با هم کار میکنند .بیشــتر تعجب
کــردم که چطور ممکن اســت کســی پیدا شــود و به اینها مــکان اختصاص
دهد و حمایت کند که کار کنند؟! با خودم گفتم این معجزه دیگر چیســت؟!
معموال برخی مدیران وقتی کمک میکنند ،هنرمندان را به زیرزمینی یا جایی
بیاهمیت میبرند .اما اینکه آقای مرادی یک سالن درجه یک در اختیارشان
گذاشــتهاند ،ایــن فوقالعاده اســت .حرفهایی که من بههنــگام تمرین زدم
ایــن بود کــه اگر میخواهند حرفهای شــوند ،مثل گروههــای دیگر باید وقت
بگذارند ،دقت داشته باشند ،منظم باشند ،بعضا از زندگی خود هزینه کنند ،از
حواشی بپرهیزند و روی کار تمرکز داشته باشند .ارکستر سنندج اگرچه آماتور
است ،اما کارشان عاشقانه است .کسی به آنها پول نمیدهد ،اگر میخواهند
حرفهای شوند باید حرفهای کار کنند البته چنانکه گفتم به حمایت مسووالن
هم بستگی دارد .ولی جدای از این باید ریتم و کوک و دوستی و برنامه منظم
داشته باشند .بهجای یک کنسرت در سال چندین کنسرت داشته باشند.
 بهنظر میرسـد با حضور شما صدای ریتمیک گروه و هماهنگی سازها در
تمرینها تغییر کرد ،اینگونه نیست؟
صدا با هر رهبر ارکســتر ،پیانیســت ،ویولوننواز یــا جابهجایی هنرمندان و
سازها میتواند تغییر کند ،هرکسی صدای هنری خاصی دارد.
ادامه در صفحه ۱۱

مرتضی پاشــایی رفت اما صدای
خاطرهسازش برای بسیاری همچنان
میماند که گفتهاند :تنها صداســت
کــه میمانــد .ایــن اتفــاق ناگــوار
نهتنهــا جامعــه هنری و هــواداران
پاشــایی را متاثــر کــرد کــه از نــگاه
جامعهشناسان و صاحبنظران علوم
اجتماعــی و حتی جامعهپزشــکی،
روانشناسان اجتماعی و کارشناسان
و صاحبنظــران رســانه و علــوم
ارتباطــات را تحتتاثیــر قــرار داد
تــا هرکــدام مطابق بــا زاویــه نگاه
تخصصی خود به موضوع حواشی
این رخداد غمانگیز بپردازند.
حاشــیههای ایــن رویــداد از منظر
رســانهای نیز بســیار قابلتامل است؛
متاســفانه بــرای چندمینبــار در
چندســال اخیــر بهویــژه در چندمــاه
گذشته رسانههای نوین بهویژه رادیو و
تلویزیون ما ،از رسانههای مدرن بهویژه
شــبکههای اجتماعی عقــب افتادند
و در نهایــت شــاید دنبالــهرو شــدند
حــال آنکه قرار بود آنها جریانســاز و
هدایتکننــده افکارعمومی باشــند و
اینبار نیز مردم چون گذشــته بیاعتنا
به آنچه در صداوسیما میگذرد خود
جریانساز و خبرســاز شدند .حتما به
یــاد دارید همین یکــی،دو هفته پیش
چگونــه مــردم بیاعتنا بــه دعواهای
صداوسیما و فدراسیون فوتبال-برای
حقپخش -خود دســتبهکار شدند.
موبایلدردســت ،گــزارش تصویری از
اســتادیومهای فوتبال میگرفتند و در
شــبکههای اجتماعی آپلود میکردند
بهطوریکــه همیــن گزارشهــای
تصویــری غیرحرفــهای خــوراک
تصویــری شــبکهها و خبرگزاریهای
بزرگ حتی خارج از کشور را نیز تامین
کــرد گرچه ایــن گزارشهــا حرفهای
تهیه نشــده بود امــا نیاز مــردم را به
دانســتن تامین کــرد .و بازهــم ماجرا
و خبر شــاید از ۱۰روز گذشــته بهطور
جدی شروع شد :با اخبار بستریشدن
پاشایی در بیمارستان ،رفتن به بخش
آیســییو ،بهکمارفتــن وی ،عیادت و
تجمــع هوادارانش در بیمارســتان و
خالصــه اخبــار لحظهبهلحظــه روند
درمان پاشــایی تا درگذشــت و تجمع
دوستدارانش در پارکها و ...بهسرعت
و گاه همراه با شایعه و گاه بیاخالقی
در شبکههای اجتماعی منتشر میشد
و صداوســیما بازهــم بیتوجــه بــه
آنچه میگذشــت پیرو سیاســتهای
کالن و خــرد خود در تاروپــود نظریه
تاریخگذشته گرفتار ،باز هم مخاطبان
را منفعــل فــرض میکــرد کــه حتما
دنبالــهرو رادیــو و تلویزیــون خواهند
بــود اما غافــل از اینکــه بنابــر آنچه
نظریهپردازان امروز ارتباطات مســلم
دانســتهاند مخاطب امروز هوشمند و
تاثیرگذار اســت و این در عمل نشــان
داده شــد آنجا کــه رســانههای نوین
بهویــژه رادیــو و تلویزیــون بهعنــوان
رســانههای فراگیر تســلیم و دنبالهرو
رســانههای مــدرن بهخصــوص
شــبکههای اجتماعی شدند کمااینکه
باالخــره اخبار درگذشــت پاشــایی در
شــمار اخبار یک رادیو و تلویزیون قرار
گرفــت و بخشهــای خبــری هرچند
کوتــاه و بدون اطالعــات کامل به آن
پرداختنــد .ایــن ،همــان تاثیرگــذاری
مخاطــب هوشــمند امــروزی بــر
رسانههاســت .امروز  ،عصر ارتباطات
و اطالعات اســت؛ باید بپذیریم بستن
درهای خبر و اطالعات و آگاهســازی،
ره به جایی نمی برد.
* کارشناسارشد علوم ارتباطات

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﻮﺍﻣﻰ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ
»مرتضــی پاشــایی« ،خواننــده جــوان کشــورمان ،ســپیدهدم
بیستوســومآبان روی در نقــاب خــاک کشــید و پــس از مدتهــا
دســتوپنجه نرمکــردن بــا بیمــاری صعبالعالج ســرطان معده،
بــه دیار باقی شــتافت .این اولینبار نیســت که فردی بــر اثر ابتال به
ایــن بیماری هولناک جــان میبــازد و قطعا آخرینبار نیــز نخواهد
بــود .اما چیزی که ضایعه درگذشــت این خواننده جوان کشــورمان
را متفــاوت کرد ،ســیل تجمعات و واکنش گســترده طرفدارانش در
شــهرهای مختلف بود .تعدادی از صاحبنظران و گروههای مرجع
جامعــه متعجب و تا حدودی متحیرند چــه اتفاقی افتاده که مرگ
خوانندهای -که حداکثر سهســال فعالیت حرفهای داشته و بیش از
دوآلبوم منتشــر نکرده است -میتواند بازتابی چنین گسترده ،فراگیر
و مهارناشدنی داشته باشد؟!
ایــن ســوال مهمی اســت کــه کنــکاش پیرامــون آن ،میتواند
دریچههای مفیــدی از واقعیات جامعه را پیشروی ما بگشــاید ،از
اینرو از دومنظر به این موضوع میپردازیم:
 -۱چندی پیش در یکبرنامه مناسبتی قرار شد اجرای موسیقی
زنده داشــته باشــیم و بــه همین مناســبت بهصورت غیررســمی
از مدعویــن ،نظرســنجی کردیم کــه عالقهمند به دعــوت از کدام
خواننده هستند .جمعبندی نتایج نشان میداد که مرتضی پاشایی
به همراه یکی ،دونفر دیگر در صدر فهرست نظرسنجی غیررسمی
و غیراصولی ما قرار گرفتهاند؛ بنابراین میشــد حدس زد که تعداد
طرفداران ایشان در ســطح جامعه نیز اگر بیشتر از طرفدارانش در
آن جامعه محدود آماری نباشد ،قطعا کمتر نیست .ازاینرو واکنش
هــواداران و عالقهمندان ایشــان بعد از درگذشــتش ،به هیچوجه
موجب تعجب و تحیر نگارنده نشــد و امــری طبیعی بود؛ چون با
یک نظرســنجی ساده توانسته بودیم تصویری تا حدودی واقعی از
جامعه خود داشــته باشیم و متناســب با آن برنامهریزی کنیم .در
صورتــی که این اتفاق ،هیچگاه در ســطح جامعــه بزرگتری به نام
ایران نمیافتد و ما از خواستهها ،افکار ،عقاید و آرای واقعی عموم
جامعه اطالع چندانی نداریم .پدیده افکارسنجی یا نظرسنجی ،راه
حل ســاده ،موثر و کمهزینهای اســت که برای شناسایی نگرشها،
ارزیابیها ،عقاید ،نظرات و دیدگاههای کارکنان ،مشتریان ،مشترکان،
مصرفکننــدگان ،ذینفعــان و بهطورکلــی »افکارعمومی« بهکار
میرود .این پدیده به کمک تصمیمگیران آمده و به آنان میگوید که
مردم چگونه میاندیشند؟ نظرشان چیست؟ سطح رضایتشان چه
میزان است؟ چه پیامهایی را دریافت میکنند و به چه موضوعاتی
اهمیت میدهند؟ واکنش آنها در مقابل پیامهای دریافتی چیست
و چگونه عمل میکنند؟ و با یافتن پاسخ این سواالت است که یک
مدیر یــا تصمیمگیر میتواند حرکات و رفتــار جامعه را تا حدودی
پیشبینــی کــرده و براســاس آن برنامهریزی کند .ایــن موضوعی
است که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،یا اگر توجهی
نیــز به آن شــده ،آلوده به اغراض سیاســی ،حزبی ،ســالیق فردی،
مصلحتاندیشی یا روشهای غیرعلمی شده است.
 -۲روزهایی که مرتضی پاشــایی در بیمارستان بود ،نسل جوان
بیــش از هــر خبــر دیگــری ،خبرهای مربــوط به آخریــن وضعیت
ایــن خواننــده پاپ را دنبــال میکرد و خبر تلخ درگذشــت او نیز به
ســرعت منتشــر شــد که بخش اعظمــی از این موضــوع حاکی از
وجود رســانههای نوظهور ،قدرتمند و فراگیری به نام »شــبکههای
اجتماعی« اســت .امــروزه »شــبکههای اجتماعــی« ،وراث خلفی
بــرای حوزه عمومی »یورگن هابرماس« شــدهاند و افراد در آنها به
گفتوگــو میپردازند و از طریق مفاهمه ،اســتدالل و در شــرایطی
عــاری از هرگونــه اضطــرار یا اجبــار درونی یــا بیرونــی و برمبنای
آزادی ،آگاهــی تعاملــی و در شــرایط برابــر برای تمــام طرفهای
مشــارکتکننده در حوزه مذکــور ،مجموعــهای از رفتارها ،مواضع
و جهتگیریهــای ارزشــی و هنجاری را تولیــد میکنند .به اعتقاد
نگارنده ،در ساحت رسمی ،کمتر فرصتی برای تعریف چنین فضایی
وجود داشته است .با درک اهمیت و جایگاه این موضوع و شناخت
صحیح »شــبکههای اجتماعی« ،میتوان به جــای گرفتارآمدن در
رویکردهای بیاثر و کمنتیجه سلبی ،زبان گفتوگو در این شبکهها
را آموخت و آموزاند و با اســتفاده از اثرگذاری نامحدود شبکههای
اجتماعی ،به افکارعمومی شــکل داد و در مسیر »اسناد باالدستی«
کشور هدایت کرد.

