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حسیناطمینان
اگر اسم «فؤاد توحیدی» را در گوگل سرچ کنید« ،پژوهشگر
موسیقی»بااوپیوندخوردهاست.
او در 27آذرماه سال 1350درکرمان متولد شد و فرزند شاعر
وعارفکرمانی،سیدمحمودتوحیدی(ارفعکرمانی)است.فؤاداز
هفتسالگی موسیقی را شروع کرد و از حدود  14سالگی ،شعر
میگفت.پدرشنیزبهموسیقیعالقهیبسیارداشتولیبهعلت
اینکه روحان یزاده بود کمتر فرصت پرداختن به این هنر را یافت.
در سال1365گروه ارفع را تشکیل داد و کنسرتهای زیادی
را با این گروه در کشور و خارج کشور برگزار کرده است .فؤاد
توحیدیچندسالاستکهپژوهشموسیقیمحلی(نواحی)را
آغاز کرده و نتیجه آن ضبط آلبومهای کویرانه و تدوین کتابی در
این رابطه است .او نقش بهسزایی در حفظ و نشر موسیقی محلی
استانکرماندارد.باتوحیدیکههفتهقبلبااعضاتحریریهمجله
سرمشق به سیرجان آمده بود ،گفتوگویی در رابطه با موسیقی
محلیسیرجانانجامدادیم.
 چه مدت است که کار پژوهش موسیقی نواحی
(محلی)رادراستانکرمانانجاممیدهید؟
حدود 22سال
 کهتحتعنوانسلسلهآلبومهایکویرانهمنتشر
شدهاند؟
بله .یازده آلبوم کویرانه ،دو آلبوم باغ آوا ،دو آلبوم صدا صدای
کویر و یک آلبوم ترنم کویر که جمعا  16آلبوم میشود .در این
آلبومهابهموسیقینواحیاستانکرمانکامالپرداختهشدهاست.
استانکرمانموسیقیمخصوصبهخودشرادارد؟
بله،مسلما
 کداممناطق؟
بافت،سیرجان،رفسنجان،جیرفت،قلعهگنج،ریگانو. .تقریبا
تماماستانموسیقیمربوطبهخودشرادارد.البتهتاثیرپذیریو
تاثیرگذاریدرموسیقینواحیبدیهیاست.
 موسیقی در کدام مناطق منحصر به سیرجان
است؟
در سیرجان 10تا 15ترانه و رو (مقام) منحصر به خودش را
داریم.سیرجانهممنظومههایمخصوصبهخودشراداردوهم
درمنطقهفخرآبادحمزهپوروامیرآبادشولکلیموسیقیمنحصر
به خود را دارد .مثل شرمه و یا آوازهایی که توسط ایل افشار و
بچاقچیبهزبانهایفارسیوترکیخواندهمیشود.البتهشمادر
سیرجان سازمنحصربهخودتانهمدارید.
 چه سازی؟
دورک .این ساز در بین کولیهای سیرجان و رفسنجان
مشترکاستوفقطدراستانکرمانواین دومنطقهوجوددارد.
 چند نفر نوازنده دورک در سیرجان وجود دارد؟
منکالسهنفردیدم.متاسفانهدرحالازبینرفتنوفراموشی
است.
 استانکرمانسازهایمنحصربهخودرادارد؟
بلهتنوعسازیدراستانکرمانبینظیراست.
 چندساز؟

حدود  35ساز رایج داریم .بعضی در
دنیا منحصر به فرد هستند .مثال چوغرو
یک ساز چهارگوش دوطرفه مال منطقه
بیدخون مرغک بم است که تنها ساز
کوبهای چهارگوش دوطرفه در دنیاست.
همین امروز یک نفر از لندن ایمیل زد که
دارد در مورد این ساز تحقیق میکند .یا در
زرند یک نوع سرنای گلی وجود دارد که
تنها سرنای گلی در دنیاست .سرنا چوبی
است ولی در زرند با گل درست میکنند.
 اینسرناحفظشده؟
متاسفانهاینسازهمدرحالفراموشی
است.
 اینها وام گرفته از استانهای
دیگرنیستند؟
نه.وقتیمنحصربهفردهستندیعنیاز
جاییوامگرفتهنشدهاند.بعضیازسازهادر
همهجایایرانمشترکهستند.مثلسرنا،
دهل ،دایره ،نی و . .که در تمام نقاط کشور
اجرامیشوند.
عکس :رسول حسینینژاد
 نواها چطور ،آیا از جایی وام
گرفتهنشده؟
گفتوگو با فواد توحیدی پژوهشگر موسیقی:
نه اینگونه نیست .در بحث موسیقی
نواحیجغرافیاوجودنداردوبحثفرهنگی
وجود دارد .باید ببینیم چه فرهنگهایی
کجای ایران هستند که موسیقی را هم
همراه خودشان دارند .کرمان چون در طول
 با مرگ سهراب بخشی از موسیقی سیرجان از بین رفت
تاریخ،داراالمانبودههیچفرهنگیدرکشور
 مردم نیاز به شادی و حماسه دارند
نیستکهدرکرماننباشد.ترک،کرد،لک،
عرب ،بلوچ ،تاجیک ،ترکمن و  . .همگی
 همهانواعاینموسیقیحفظشدهاند؟
سابقه چندصد ساله دارند و همه موسیقی و فرهنگ خودشان شدندکهادامهبدهند.البتهجشنوارهموسیقینواحیهمدرحفظ
بله ما از همه اینها در استان نمونههایی داریم و من آنها را
اینژانرموسیقاییخیلیموثربود.
را دارند.
ضبط کردهام .برای مرگ یک فرد ،خانمها مورک یا مور و غریبی
 وضعیتدرسیرجانچگونهاست؟
بههمیندلیلاستکهاینموسیقیهابهگوشمان
اوضاع سیرجان خوب است .به دلیل حضور اساتید نواحی میخوانند .قبال در سیرجان در مرگ یک نفر سرنا میزدند .یا در
آشنامیآیند.یعنیجاهایدیگرهمایننواهاوجوددارند
وضعیت خوبی دارد .روح سهراب عیسیپور شاد .االن هم آقای بعضیمناطقاستانکرمانیکنوعسازمخصوصبنامسفیدمهره
وتکراریکنوعموسیقیاست؟
منخودمآهنگتکراریحتیدرهمیناستانکرمانخیلی یکتاپرست،نارویی،جهانشاهی،برادربزرگعیسیپور،جهانگیرکه را سه بار میزدند و مردم میفهمیدند که یک نفر مرده است.
 موسیقیای بوده که در استان کرمان از بین رفته
کم شنیدهام .االن در 11آلبوم کویرانه یک ملودی تکراری که در نقش استادی دارد و سایر هنرمندان موسیقی نواحی را حفظ
یک جای دیگر کشور نظیر داشته باشد وجود ندارد .البته من این کردهاند .شما در سیرجان خوانندههای خوبی دارید ،رضا نارویی باشد؟
بلهمتاسفانه.موسیقیخیلیجاهاازبینرفته،مثالشهربابک
 16آلبومرا گلچینکردمولیدرکل 400،300ساعتموسیقی صدای فو قالعادهای دارد .آقای جهانشاهی و سلطانی هم هستند
ضبط کردهام .مثال آوادونخوانی در منطقه بافت ،خانمها جلوی واینسهنفردرموسیقینواحیخوانندههایبینظیریهستند .هرچقدرهمسعیکردممتاسفانهازبینرفت.خیلیازاستادهاکه
ازبینمیروندکلموسیقیمنطقهازبینمیرودچوندنبالهرویی
 آیا نسلهای بعد را پرورش دادهاند؟
هم مینشینند و صدا را در هم م یاندازند و به صورت گروهی
ندارند.
نم یدانم.
میخوانند ،یک فرم خاص است و مال این منطقه است.
 درسیرجانچطور؟
 کال این موسیقی کارکرد شادی دارد که حفظ
 موسیقی نواحی سینهبهسینه است ،آیا این
بله در سیرجان هم با رفتن سهراب عیسیپور بخشی از
شده؟
موسیقیبهنحومطلوبیحفظشدهاست؟
نه ،فقط شادی نیست .موسیقی نواحی از الالیی شروع موسیقیسیرجانازبینرفت.ایشانبهتریننوازندهیسرناییبود
کال در کرمان اوضاع بهتر از جاهای دیگر ایران است .در بقیه
مناطقکیبوردجایموسیقیآنهاراگرفتهاست.ماباپژوهشهایی میشود ،موسیقی کار ،سوگ ،آوا ،شادیانه ،منظومه ،موسیقی که من در عمرم دیدم .محمدرضا درویشی هم که اجرای سهراب
را دید در مورد او گفت که آقای عیسیپور یکی از سرنانوازان
که داشتیم باعث شد یک چیزهایی حفظ بشود و برخی ترغیب حماسی و مرگ هم داریم.

سرحال کشور است .رفتن او حیف بود.
البته جهانگیر برادر ایشان و تعدادی دیگر
هستند.خداکندقدرشانرابدانند.
 درموردسازچطورآیاهیچکدام
ازبینرفتهاست؟
خیلی سازها .مثال سوتکهای گلی
خیلی کم شده است .سرنای گلی تقریبا در
معرض نابودی است .چوغرو ،جاریگ ،جوغ،
دورک هم خیلی کم است.
 همهساله جشنواره نواحی در
کرمانبرگزارمیشوداینجشنوارهبر
موسیقیمحلیماتاثیرگذاشته؟
امسال من سمتی نداشتم و فقط
سخنرانبخشپژوهشبودم.البتهگروههای
کرمانی را من معرفی میکنم .قبل از آنکه
پژوهش را آغاز کنم میگفتند کرمان
موسیقی ندارد و در دو سال اول ما هیچ
گروهی از کرمان نداشتیم .ولی من کار را
شروع کردم و گروهها را به جشنواره آوردم
و االن بیش از  50درصد جشنواره مال
کرماناست.
 در استان چند گروه موسیقی
محلیداریم؟
حدود 80گروه فعال داریم.
 پژوهش شما عالوه بر انتشار 16
آلبوم شامل چاپ یک کتاب هم شده
است،ایننوعپژوهشدردیگراستانها
همانجامشدهاست؟
بله وجود دارد .سختی من این بود که
من از صفر شروع کردم و هیچ منبعی وجود
نداشت .من مجبور شدم همه چیز را میدانی پیدا کنم .هر جا
میرفتممیگفتندماموسیقینداریم.بعدمنمیگفتمدرعروسی
چه م یزنید؟ میگفتند یک ساز ،دهلی است .یا در محفل خانمها
یکی دایره م یزند .من هم میگفتم :خب همین موسیقی است.
متاسفانهکرمانیهابرایفرهنگشانارزشقایلنیستندودرارایه
بسیار ضعیف عمل میکنند ،مثال عروسک .در لرستان یک نفر
رفته یک عروسک را ثبت کرده که لرستان عروسک مخصوص به
خودش را دارد .من پنج عروسک محلی را در استان میشناسم که
فقطمخصوصخودمااست.لوپتو،عاروسو،گلگلیمو،گلگشنیزو
وچمچمهعروسکهایاستانکرما ناند.االنبهیککرمانیبگویی
میگویدولشکناینهاچههستند.
 سیرجانهمعروسکمنحصربهخودشرادارد؟
بله،عشایرمنطقهبلورد،گلگشنیزورادارند.فلسفهزیباییهم
دارد .گلگشنیزو عروسک سفیدی است وقتی که باران نمیآید
عشایرآنراجلویپالسهانصبمیکنندورویآنآبمیپاشند.
فلسفهشان این است که چون ما این را خنک کردیم خدا هم دلش
به رحم میآید و برای ما باران می فرستند.

 50سال دیگر موسیقی نواحی نداریم

 برایحفظموسیقینواحیچهبایدکرد؟
متاسفانهکیبوردهاکهدرعروسیهام یزنندکارراخرابکردند.
مردمبایدبدانندسازودهلارزشمنداست.مناینموسیقیراثبت
کردهام .این خوبی را دارد که اگر استادی فوت شود ما نمونه کار
داریم .موسیقی نواحی همه جای استان ضبط شده است .کتاب
همکه منتشر شدهو اولین مرجع موسیقینواحیدر تاریخکرمان
است .ما باید برای احیا کار کنیم .مثال مکتبخانه راه بیندازیم و
ساز در اختیار عالقهمندان بگذاریم .استاد هم برایشان بیاوریم و
خودمان هزینهشان را بدهیم .اینها را ترغیب کنیم که موسیقی
را ادامه بدهند و آنها را به جشنوارهها ببریم .در شعرهای محلی،
فرهنگ و تاریخ ما نهفته است اگر این موسیقی از بین برود اینها
هم از بین میرود.
مسئوالنکاریبرایحفظنمیکنند؟
نه .فقط در حد کارهای نمایشی و جشنوارههای کوتاهمدت
ممکن است کاری انجام دهند اما کار زیربنایی اصال نمیکنند.
اینکه از پژوهشهای ما استفاده کنند نه اصال ،چنین چیزی وجود
ندارد .حتی در برگزاری جشنواره نظر من را هم نمیخواهند .ولی
اگر بخواهند میتوانند کاری بکنند ،راهکار دارد و باید هزینه کنند.
من اگر بودجه داشتم موسیقی کل استان را نجات م یدادم ،ساز
به هنرآموزان م یدادم ،تشویق میکردم ،ترغیب میکردم و
نمیگذاشتمازبینبرود.
 اگر با همین رویه ادامه دهیم موسیقی نواحی از بین
نمیرود؟
پنجاهسالدیگرهیچچیزینداریم،یعنیدرکلایراننداریمو
موسیقینواحیازبینمیرود.اینموضوعیکهشداربزرگاست.
االن در ترکمنها که متعصب هستند در عروسی دوتارها را کنار
گذاشتندوکیبوردآوردهاند،اوضاعخطرناکاست.
 آیا در همین مدت که شما پژوهش میکردید
موسیقیایازبینرفت؟
بله خیلی .تا سالهای آینده خیلی از سازهایمان را از دست
میدهیم .کرمان رقصهای زیادی داشته که آنها هم ب ه زودی از
بین میرود .کرمان 38مدل رقص محلی دارد ،بعد از ما کردستان
استبا 12نوعرقص،اختالفرابیینید؟حاالبهیککرمانیبگودو
مورد از این رقصها را نام ببر؟ اینها در حال از بین رفتن هستند.
 آیاشهرنشینییکیازدالیلینیستکهباعثشده
اینموسیقیازبینبرود؟
چرا .هر جا شهرنشینی بیشتر شده اینها هم زودتر از بین
رفت هاند .اما من در شهر هم میتوانم موسیقی را احیا کنم .همین
االن هم در کرمان ما یک گروه نواحی داریم .همانطور که با تالش
گروهی نقارخانه کرمان را بعد از صد سال احیا کردیم .در شهر هم
میشود کارهایی کرد ،این موسیقی در شهر خیلی جذاب است.
مردم سالهاهست این نوع موسیقی را نشنیدند و اتفاقا خیلی هم
لذتمیبرند.مردمنیازبهشادیوحماسهدارند.اگرمردمخوشحال
باشندبرایمسئوالنهمخوباست.شادیمردمرضایتبههمراه
دارد .خیلی از بداخالقیها در مسایل اجتماعی مثل رانندگی و
بینظمی که در بعضی از مردم وجود دارد با موسیقی قابل رفع
هستند.مردمشادباشندخودشانرعایتمیکنند.

ارتباط مدیریت مالی
با مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی


زهرا خداکرمپور

یکـی از اسـتراتژیهاي نویـن
مدیریـت دولتـی توجـه بـه مقولـه
شـهروندمداري و ارایـه خدمـات بـا
کیفیت و جلـب رضایت اربـاب رجوع
اسـت .سـازمانهاي دولتی بـه عنوان
خادمـان مردم ایجـاد شـدهاند و باید
از انتظـارات و توقعـات مـردم آگاه
باشـند .در ایـن راسـتا توسـعه منابع
انسـانی و آنچه که انسـانی بـودن کار
نامیـده شـده ،اولیـن و اساسـیترین
سـنگ بنایی اسـت که باید گذاشـته
شو د .

 نقــش اخــاق در بهبــود
کیفیــت خدمــات
بیگمــان تقویــت اخالقیــات در
بخــش عمومــی میتوانــد نقــش مهمــی
در بهبــود کیفیــت خدمــات ارایــه شــده
از ســوي ســازمانهاي عمومــی و افزایــش
مشــروعیت ایــن ســازمانها در انظــار
عمومــی ایفــا کنــد.
مدیــران امــروزي بــه ایــن نتیجــه
دســت یافتهانــد کــه فقــط بــا قوانیــن و
مقــررات نمیتــوان ســازمانها را اداره کــرد
بلکــه در کنــار آنهــا بــه ابــزار دیگــري نیــاز
دارنــد کــه اخــاق نــام دارد .بــه اعتقــاد
کارشناســان بــراي اداره بهتــر ســازمانها

ضــرورت دارد کــه اخــاق در کنــار قانــون
قــرار بگیــرد؛ خودکنترلــی جایگزیــن
دیگرکنترلــی شــود و هدفهــاي اخالقــی
بــه قوانیــن اخالقــی تبدیــل شــوند .
اگــر اخــاق در زندگــی کاري انســان
وجــود و حضــور داشــته باشــد ،کار کــردن
شــیرین و تــوام بــا رضایــت شــغلی و
احســاس رضایتمنــدي و خودشــکوفایی از
ک ســو و رضایــت مــردم و پیشــرفت امــور
یـ 
و شــکوفایی کار از ســوي دیگــر اســت و در
نتیجــه موجبــات رضایــت خالــق و بــارش
رحمتهــا و بــرکات او خواهــد شــد.
مدیریــت ســازمان میتوانــد بــا
بهوجــود آوردن سیســتمهای تشــویقی و

انگیزشــی ،حــس مســئولیتپذیری را در
کارکنــان تقویــت نمــوده و بــا بهوجــود
آوردن جــوی مشــارکتی در ســازمان،
احســاس وفــاداری بــه ســازمان را در
کارکنــان تقویــت نمایــد بــه نحــوی کــه
کارکنــان منافــع ســازمان را بــر منافــع
شــخصی خــود مقــدم بدارنــد و از ایــن
طریــق موجبــات بهــرهوری ،کارآیــی و
اثربخشــی ســازمان را فراهــم ســازند.
 مدیریــت مالــی یکــی از
مهمتریــن بخشهــای مدیریــت
اســت
از ســوی دیگــر نیازهــای مالــی یکــی

از اساســیترین الزاماتــی اســت کــه در
دنیــای اقتصــادی امــروز ،ســازمانها بــا
آن روبــهرو هســتند .همــه ســازمانها،
اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی بــرای نیــل به
اهــداف از پیــش تعییــن شــده ،بــه دارایــی
مالــی وابســته هســتند و هــرگاه ســازمانی
از نظــر مالــی بــا مشــکل مواجــه شــود،
کل حیــات ســازمان بــه خطــر میافتــد.
در اینجــا مدیریــت مالــی اهمیــت خــود را
نشــان میدهــد.
در کل مدیریــت مالــی ،یکــی از
مهمتریــن بخشهــای مدیریتــی اســت
کــه مســتقیما بــه بخشهــای مختلــف
عملکــردی از جملــه پرســنل مربــوط

استقبال از کمپین دری از عشق ادامه دارد
 پاسارگاد :استقبال از کمپین «دری از عشق» (طرح جمع آوری درهای بطری و فروش آن با هدف خرید ویلچر برای معلوالن) همچنان ادامه دارد.
این طرح اعضای جدید دیگری پیدا کرد.

میشــو د .
مدیریــت مالــی بــا بخــش منابــع
انســانی در ارتبــاط اســت و در تمــام
زمینههــای کاربــردی مدیریــت نیــروی
انســانی را فراهــم میکنــد .مدیــر مالــی
بایــد بــا دقــت نیــاز بــه نیــروی انســانی
در هــر بخــش را بررســی کنــد و منابــع
مالــی مــورد نیــاز بخــش منابــع انســانی
را بــه عنــوان دســتمزد ،حقــوق ،پــاداش،
کمیســیون ،حقــوق بازنشســتگی و ســایر
مزایــای پولــی بــه بخــش منابــع انســانی
اختصــاص دهــد .از ایــن رو مدیریــت مالــی
بــه طــور مســتقیم بــا مدیریــت منابــع
انســانی مرتبــط اســت.

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران
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حضــور علمــا در دوره غیبت و بدون
رهبــر رهــانشــدن شــیعیان ،یکــی
از توجهــات ویــژه امــام زمــان بــه
ماســت و البتــه یکــی از امتحانــات
شــیعه در غیبــت امــام نیــز ،میــزان
اطاعــت مــا از نایــب امــام اســت.
آری! تــا حســین بــه کوفــه نیامــده،
مســلم ولــی امــر مســلمین اســت.

