
گــروه فرهنگ و هنــر - »به 
رنــگ نوا« عنوان یکــی از تازه ترین 
آثار موســیقایی منتشــر شده در ژانر 
موسیقی ایرانی است که با هنرمندی 
رادمان توکلی نوازنــده تار و حمید 

قنبری نوازنده تمبک منتشر شد.
درآمــد«،  »آواز  »زندگــی«، 
»ضربی گردانیه«، »آواز بیات راجه«، 
»نیشــابورک«،  نوا«،  »چهارمضراب 
»ای عشــق«، »آواز نهفت«، »ضربی 
َمُجسلی«، »آواز َگِوشت- عشیران – 
دوگاه – بیــات ترک«، »ضرب اصول 
بیــات ترک )بر اســاس نواخته های 
حسین علیزاده و محمدرضا لطفی(«، 
»ادامــه آواز بیات ترک و فرود به نوا« 
و »به رنگ نوا« قطعات تشکیل دهنده 

این آلبوم هستند.
رادمان توکلی با انتشار متنی در 
توضیح این یادداشــت نوشته است: 
»نوا برایم سپاســی است در مواجهه 
بــا زیبایی، از او کــه آن را آفرید … 
نیایشی که تنها کالمش نام اوست. و 
هنگامی که شــروع به نواختنش کنی 
حسی مرکب از هر نوایی که در عمق 
جانت نشسته همراهت می شود وبه 

دستان و پرده های ساز می آید. 
آن حال غریب نی در نوا، زندگی 
که بی تو به ســر نشــد، پرده ای که با 
زخمه ســاز تو نو گشت و آن باده ای 
که تویــی… این اثر تالش کوچکی 
اســت برای ســپاس از او که این دل 
را روشــن و رهنمای جان می شود. 

سپاس از او که نامش به رنگ نواست. 
استاد حسین علیزاده…«

رادمان توکلی از جمله هنرمندانی 
است که طی سالهای اخیر موسیقی را 
نزد اســتادانی چون حسین علیزاده، 
محمدرضا لطفی، فرهاد فخرالدینی، 
امیــر نادرزاده و فریبــرز عزیزی فرا 

گرفت.
حضور در جشنواره های مختلف 
موســیقی جوان، همــکاری با گروه 
»پرنیان« به سرپرستی کامیار صیقلی، 
هنرمند برگزیده جشنواره تارنوازان، 
عضویت در گروه موسیقی »خورشید« 
به سرپرستی مجید درخشانی، حضور 
در آلبوم های »فصل باران«، »آسمانه«، 
»بودن و سرودن«، »گنج نهان«، »آدم و 

ســنگ« و »لحظه ناب«، عضویت در 
گروه موسیقی »شهناز« به خوانندگی 
محمدرضا شــجریان به سرپرستی 
مجیــد درخشــانی، نوازندگــی در 
آلبوم هــای »رندان مســت« و »مرغ 
خوشخوان«، عضو گروه موسیقی »هم 
آوایان« به سرپرســتی و آهنگسازی 
حســین علیــزاده، و نوازندگــی در 
آلبوم های »باده تویی«، »عشقیم گل« 
و »غمنومه فریدون« از جمله ســوابق 
رادمــان توکلی در حوزه موســیقی 

است.
حمید قنبــری نوازنده تمبک، 
دایره و بندیر آلبوم »به رنگ نوا« نیز از 
جمله هنرمندان فعال حوزه موسیقی 
است که تحصیالت عالی خود را در 

این حوزه به اتمام رسانده و در کارنامه 
آموزشی خود حضور در مکتب بهمن 
رجبی اســتاد تمبک نوازی به چشم 

می خورد.
آمــوزش ســازهای کوبه ای، 
تدریس در دانشــکده هنرهای زیبا 
دانشــگاه تهران، عضویت در گروه 
موسیقی »شــهناز« با آواز محمدرضا 
مجیــد  سرپرســتی  و  شــجریان 
درخشــانی، نوازندگی در آلبوم های 
»رندان مســت«، »مرغ خوشخوان« 
به خوانندگی محمدرضا شــجریان، 
همکاری با حســین علیزاده در گروه 
»هــم آوایان«، تالیــف و پژوهش در 
زمینه موســیقی از جملــه ویرایش 
دست نوشــته های امیرناصر افتتاح و 
تالیف کتاب آموزشــی »ضرب آوا«، 
سرپرســتی گروه کوبــه ای »کلون 
زمان« زمان«، تالیف کتاب آموزشــی 
نوازندگــی تمبک برای شــاخه فنی 
و حرفــه ای، نوازندگی در آلبوم های 
»ری تا روم«، »سرخانه«، »یارمست«، 
روزهــا«،  »آن  عاشــقی«،  »دوران 
»سایه روشــن مهتاب«، »مه برآیان«، 
»ابروکمــان«، »در دل ماند« و ضبط و 
نشر پروژه »هم ساز« برای همراهی و 
همدلی هنرمندان پیشینه فعالیت های 
موسیقایی قنبری را تشکیل می دهند.

در ژانر موسیقی ایرانی؛

حقایقی تلخ در تابلوهایی زیبا

فرهنگ و هنر

ارائه »به رنگ نوا« و یک قدردانی 
موسیقایی از حسین علیزاده

آلبوم »به رنگ نوا« با نوازندگی تار رادمان توکلی و نوازندگی تمبک حمید قنبری در ژانر موسیقی ایرانی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
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گروه فرهنگ و هنر - انقالب 
صنعتی اگرچه جهش تمدنی بزرگی 
برای تمام مردم دنیا بود اما تغییراتی 
را به وجود آورد که در ابتدا بسیاری 
از مردم و نیز برخی از مکاتب فکری 

و هنری را ترساند.
الجزیره در گزارشــی به چند 
تابلــو نقاشــی پرداخته اســت که 
تحــوالت زندگی بشــر را پس از 
انقالب صنعتی به تصویر کشیده اند.

در ایــن گزارش آمده اســت: 
انقــالب صنعتــی با وجــود اینکه 
جهــش تمدنی بزرگــی در زندگی 
بشــر محسوب می شــد و منجر به 
ســاخته شــدن کارخانه های مدرن 
و ســاختمان های جدیــد شــد اما 
یک خالء روحی میــان متفکران و 
هنرمندان جامعه ایجاد کرد؛ ماشین 
آالت بــزرگ، کارخانه های عظیم و 
تکنولوژی های پیشــرفته که همگی 
بــه بخار، زغال ســنگ و در نهایت 
بــه برق متکی بودند. اینگونه بود که 
در اواخر قرن هجدهم انگلســتان به 
انقالب صنعتی وارد شــد و به سایر 

کشــورهای اروپایــی و بعد به تمام 
جهان گسترش داد.

پس از آن، جهان دیگر هیچگاه 
مانند قبل نبود و تغییرات سیاســی و 
اجتماعــی در آن روی داد که چهره 
دنیا را برای همیشــه دگرگون کرد. 
این تغییــرات در تمــام جنبه های 
زندگی بشــر تاثیراتــی را به دنبال 
داشت از جمله در هنرهای تجسمی؛ 
به طــوری که تحــوالت اجتماعی 

اروپا در این دوران در آثار نقاشــی 
منعکس شده است.

پــس از ایــن دوران، واقعیت 
زندگی انســان که بــرای هنرمندان 
قابل ترسیم بود دیگر فقط در مناظر 
طبیعی و خانه و صحنه های عاطفی 
خالصه نمی شد، بلکه بخش زیادی 
از زندگی انســان ها در کارخانه ها و 
در میان ابزارآالت مدرن می گذشت.
انقــالب صنعتــی بــا وجود 

پیشرفت هایی که برای بشریت ایجاد 
کرد اما برخــی از محافل فکری، از 
این رویداد بزرگ وحشــت داشتند 
و معتقــد بودند که این تحول عظیم 
انســان و طبیعت را در خود خواهد 

بلعید.
بــرای مثــال رمانتیک ها که در 
رأس آن هــا هنرمندان و شــاعرانی 
چون ویلیام بلیک و کاســپار داوید 
فریدریــش بودند، دنیــای مدرن را 

زشت و نابودکننده انسان می دانستند 
و در مقابل  بر عواطف و احساسات 
فــردی و زیبایی گذشــته و طبیعت 
تاکیــد داشــتند. دیگــر هنرمندان 
نیز مشــغول ترســیم واقعیت ها و 
پیامدهای آن دوران بر زندگی انسان 
بودند تا آینــدگان را برای قضاوت 

آزاد بگذارند.
»کارخانه ها  در کلشی«

بســیاری از نقاشی های ونسان 

ونگــوگ نقــاش امپرسیونیســت 
هلندی، آیینه های روشــنی هستند 
کــه واقعیــت آن دوران را منعکس 
می کنند. او در تابســتان سال ۱۸۸۷ 
نقاشــی معــروف »کارخانه ها  در 
کلشی« را ترسیم کرد. در این نقاشی 
چنــد کارخانه در کنار هم در حومه 
کلشی شــمال غرب پاریس، که به 
منطقــه ای صنعتی تبدیل شــده بود 

ترسیم شده اند.

»دختران کارخانه مهمات«
با شــروع جنــگ جهانی اول 
وجــود زنــان در کارخانه ها امری 
طبیعی بــود. زنــان در محیط هایی 
سخت کار می کردند محیط هایی که 
در اصل برای مردان تهیه شــده بود 
اما چــون آنان در جنگ بودند، زنان 

جایگزینشان شده بودند.
الکســاندر  اســتنهوپ 
فوربــس)۱۹۴۷-۱۸۵۷( در تابلــو 

»دختران کارخانــه مهمات« که در 
سال آخر جنگ یعنی ۱۹۱۸ کشیده 
شده، زنان را در حال تالش و کار در 
کارخانه فوالد که برای ســربازان در 
جنگ تجهیزات و مهمات درســت 

می کنند، نشان داده است.
»کارخانه فوالد بورسیگ«
تابلو »کارخانه فوالد بورسیگ« 
از کارل ادوارد برمــن نیــز یکی از 
مشــهورترین نقاشی هایی است که 
خطــر کارخانه های صنعتــی را با 
دود بزرگی که در نقاشــی اش روبه 
آســمان ترسیم شده و ابزارآالتی که 
جــای نیروی انســانی را می گیرند، 

گوشزد می کند.
اگر چه تمامی این نقاشــی ها 
اکنون گنجینه های هنری هستند که 
موزه ها و نمایشگاه ها برای خریدن 
و به نمایش گذاشتنشــان با یکدیگر 
رقابت می کنند، اما در حقیقت اینها 
آیینه هایی هســتند که وحشــت و 
نگرانی انســان در آن برهه از تاریخ 
در مقابــل آن جهش تمدنی عظیم را 

منعکس می کنند.

حضور در جشنواره های مختلف موسیقی جوان، همکاری با گروه »پرنیان« به سرپرستی 
کامیــار صیقلی، هنرمند برگزیده جشــنواره تارنوازان، عضویت در گروه موســیقی 
»خورشید« به سرپرستی مجید درخشانی، حضور در آلبوم های »فصل باران«، »آسمانه«، 
»بودن و سرودن«، »گنج نهان«، »آدم و سنگ« و »لحظه ناب«، عضویت در گروه موسیقی 
»شهناز« به خوانندگی محمدرضا شــجریان به سرپرستی مجید درخشانی، نوازندگی 
در آلبوم های »رندان مســت« و »مرغ خوشــخوان«، عضو گروه موسیقی »هم آوایان« 
به سرپرســتی و آهنگسازی حســین علیزاده، و نوازندگی در آلبوم های »باده تویی«، 
»عشقیم گل« و »غمنومه فریدون« از جمله سوابق رادمان توکلی در حوزه موسیقی است.
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