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ترجمه آزاد: بهروز آقاخانیان

آیا شما درون گرا هستید و تنهایی 
را ترجیح می دهید یا برون گرایید و 
از ارتباط با دیگــران لذت می برید؟ 
تحقیقات جدید در حوزه روانشناسی 
موسیقی نشان می دهد که فهرست 
آهنگ های موردعالقه تان می تواند 

پاسخی باشد به این سؤال.
روانشناسی موسیقی چیست؟

روانشناســی موســیقی به این 
می پردازد که چگونه موســیقی بر 
روی رفتــار و تجربه افــراد و تا چه 
اندازه اثر می گذارد. اثری که می تواند 
اصطالحاً خــرد )بر روی فــرد( یا 
کالن )بــر گروهی از افراد( باشــد. 
روانشناســی موســیقی زمینه ای 

بســیار وســیع اســت که یکی از 
شــاخه های اصلی آن سعی می کند 
بفهمد افراد بســته به شخصیتشان 
چه نوع موســیقی گوش می دهند. 
نتایج حاصل از ایــن مطالعات برای 
بازاریاب هــا، سیاســت مدارها و 
هرکسی که بخواهد روی مردم تأثیر 

بگذارد حائز اهمیت است.
سلیقه موسیقی با تیپ 

شخصیتی فرد مرتبط است
بســیاری از تحقیقاتی که اخیراً 
در نقــاط مختلف دنیا انجام شــده 
به این نتیجه رســیده اند که عوامل 
روان شناختی می تواند تأثیر بسزایی 
بر روی سلیقه موسیقی افراد داشته 
باشــند. افراد باانرژی که برون گرا 
هستند، بیرون از خانه وقت گذراندن 

را دوســت دارند و احساساتشــان 
را راحت بیــان می کننــد معموالً 
آهنگ های هیجان آور و ریتمیکی را 
دوست دارند که به انسان حس لذت 

و سرخوشی می دهد.
در مطالعه ای که سال 2010 در 
مجله »روانشناسی زیبایی شناختی، 
خالقیــت و هنر« منتشــر شــد، 
پژوهشگران ارتباط میان پنج ویژگی 
اصلی شــخصیتی )یعنی باز بودن، 
روان رنجوری، برون گرایی، توافق و 
وجدانی بودن( و سلیقه موسیقی را 

بررسی کردند. 
مطالعه بــر روی 100 داوطلب 
انجام شد که از آنها خواسته بودند تا 
به 20 آهنگ گمنام )که اغلب افراد 
تابه حال نشنیده بودند( گوش دهند. 

افرادی کــه در آزمون شــخصیت 
در دســته برونگــرا قرار داشــتند 
نســبت به باقی داوطلبین بیشــتر 
 به آهنگ هــای هیجان آور و شــاد 

جذب می شدند.
تحقیقی مشابه در سال 2005 بر 
روی 145 دانشجویی مرد و زن که 
به صورت تصادفی از دانشــگاه های 
مختلف انتخاب شده بودند انجام شد 
که در آن هر داوطلب پرسشنامه ای را 
برای پیدا کردن تیپ شخصیتی خود 
پر می کرد و بعدازآن دست به انتخاب 
آهنگ های موردعالقه اش می زد. در 
این آزمایش هم افرادی که برونگرا 
تشخیص داده شــده بودند کشش 
بیشتری به سمت قطعات هیجان آور 

و ریتمیک داشتند.

درون گراها به چه نوع 
موسیقی ای گوش می دهند؟

شکی نیســت که درون گراها نیز 
سلیقه موسیقی خود را دارند. با توجه 
به پژوهش های اخیــر، درون گراها 
یعنی افرادی که در اجتماع به عنوان 
افرادی خجالتی شناخته می شوند 
و اصطالحاً در خودشــان هســتند 
معموالً موسیقی ای را دوست دارند 
که بتوانند از آن در خلوت خود لذت 
ببرند. برای ایــن افراد هدف اصلی از 
گوش دادن به موسیقی ترغیب شدن 
به تفکــر و کمک به دادن پاســخی 
حســی به نیاز درونی شــان است. 
افراد درون گرا اغلب موســیقی های 
اصطالحاً عمیق با شــعرهایی بامعنا 

)حداقل در ظاهر( را می پسندند.
افــرادی کــه اصطالحــاً در 
خودشان هســتند معموالً با بخش 
خالق ذهن خــود ارتبــاط بهتری 
دارند و بــا شخصیتشــان راحت تر 
کنار آمده اند. برای همین کشــش 
بیشــتری به موســیقی کالسیک 
دارند. تحقیقات اخیر منتشرشــده 
درPsych Central  می گویــد 
طرفــداران موســیقی راک و متال 
بخش خالقه قوی تری دارند و اغلب 
دوست ندارند وقت خود را در بیرون 
از خانه و با دیگــران بگذرانند. یعنی 
افرادی که بیشتری تیپ شخصیتی 
درون گرا دارند. تیمــی از محققان 
در انگلیس به سرپرســتی پروفسور 
آدریان نــورث بزرگ ترین تحقیق 
در ایــن زمینه را انجام داده اســت. 
در این پژوهش کــه در بازه زمانی 3 
ســاله صورت گرفته 36000 نفر از 
60 کشور مختلف موردبررسی قرار 
گرفتند. از داوطلبین خواسته شده 
است هم پرسشنامه تشخیص تیپ 

شخصیتی را پر کنند و هم به قطعات 
مختلف موسیقی بر اساس عالقه شان 
به آنها امتیاز دهنــد. در این تحقیق 
نیز افراد برون گرا عالقه بیشــتری 
به موســیقی بلوز، جــاز، کانتری، 
موسیقی بالیوودی و آهنگ های برتر 

در چارت های پاپ داشتند.
پروفســور آدریــان نــورث 
نتیجه گیری کرد ارتبــاط عمیقی 
که میان ســلیقه موســیقی و تیپ 
شخصیتی وجود دارد باعث می شود 
وقتی کسی از آهنگ مورد فرد انتقاد 
می کند؛ او این انتقــاد را به نوعی به 
خود گرفته و حالــت تدافعی بگیرد. 
درواقع سلیقه موســیقی با دیدگاه 
فرد نسبت به زندگی به طور ذاتی گره 
خود اســت. برای همین هم افرادی 
که سلیقه نزدیک به هم دارند اغلب 
همدیگر را پیــدا می کنند و دورهم 

جمع می شوند.
البته باید بــه این نکته توجه کرد 
که تیپ های شــخصیتی به صورت 
قطعی و صفر و یک نیســت. به طور 
مثال بــا نگاهــی به دســته بندی
Myers-Briggs  کــه افراد را در 
16 تیپ شــخصیتی قرار می دهند، 
معلوم می شــود که ایــن ویژگی ها 
بسیار پیچیده و در هر تنیده هستند. 
درواقع درون گرا یا برون گرا بودن تنها 
معیار دسته بندی نیست. درنتیجه 
سلیقه موسیقی شما هم تنها وابسته 
به این دو ویژگی نمی تواند باشــد. 
فراتــر از آن باید به خاطر داشــته 
باشــیم که در دنیایی که ما زندگی 
می کنیم موســیقی نبایــد ابزاری 
برای فاصله گذاری و تفکیک ما از هم 
شود. بلکه باید کمک کند تا دورهم 

جمع شویم و باهم لذت ببریم. 
نویسنده: آلیس کالرکی

درون گرا هستید یا برون گرا ؟ آهنگ هایی که گوش می دهید شاید پاسخ بدهد 

تأثیر ویژگی های شخصیتی بر سلیقه موسیقایی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

با موافقت وزیر ارشاد
موسسه »هنرمندان پیشکسوت« 

اززیرمجموعه معاونت هنری خارج شد 

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در پاســخ به 
درخواست هنرمندان پیشکسوت و پیشنهاد معاون 
امور هنری نســبت به ارتقای ساختاری موسسه 
هنرمندان  پیشکسوت دستور داد. در پی درخواست 
هنرمندان عضو موسسه  هنرمندان پیشکسوت، 
معاون امور هنری در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی انتقال موسسه هنرمندان پیشکسوت از 
زیر مجموعه معاونت هنری به زیرمجموعه  وزیر را 
پیشنهاد داد که سیدعباس صالحی با این پیشنهاد 
موافقت کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ 
به نامه معاون امور هنری ضمن تشــکر از ارائه این 
پیشنهاد دستور داد: »شایسته است با قید فوریت 
ضمن طرح موضوع در هیات امنای موسسه و اقدام 
به اصالح اساسنامه، برای تصویب آن در شورای عالی 
انقالب فرهنگی اقدام الزم صــورت گیرد.« پیش 
از این سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری در 
نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با توجه به 
فراگیر بودن عرصه ها و رشته های موضوع فعالیت 
موسسه هنرمندان پیشکسوت نسبت به حوزه های 
زیرمجموعه معاونت امور هنری و خواسته هنرمندان 
مبنی بر ارتقای ســاختاری موسسه پیشنهاد فوق 
را مطرح کرده بود. همچنین تعدادی از هنرمندان 
پیشکسوت در نشست هم اندیشی که چندی پیش 

برگزار شد این درخواست را مطرح کرده بودند.
    

معافیت حق بیمه هنرمندان
»صندوق اعتبــاری هنــر« از معافیت قطعی 
هنرمندان از پرداخت حق بیمه در ســه ماهه اول 
سال ۹۹ خبر داد. طبق این اطالعیه هنرمندان تحت 
پوشش، از پرداخت سهم بیمه در ماه های فروردین، 
اردیبهشت و خرداد معاف هستند. این اقدام که از 
ماه جاری به جریان در می آید به صورت خودکار و 
توســط صندوق اعتباری هنر صورت می پذیرد و 
نیازی به مراجعه حضوری بیمه شدگان به دفاتر این 
صندوق نیست. این تصمیم که از سوی هیات دولت 
اتخاذ شده، با پشتوانه 35میلیارد تومانی به مرحله 

اجرایی رسیده است.

مطرب درد

آهنگساز: سیامک جهانگیری
خواننده: فرشید بزرگی؛ تار و بم تار: علی اصغر 

عربشاهی؛ نی: سیامک جهانگیری
عود و بم تار: حمید خوانساری

تمبک: حسین زمانی
کمانچه و کمانچه  آلتو: سامر حبیبی

سنتور: پویان عطایی 
سال انتشار: 13۹۹

ناشر: موسسه فرهنگی هنری ماهور
دربــاره  این اثر بــه قلم ســیامک جهانگیری 
می خوانیــم: »مطــرب درد احتمــاالً می تواند 
بازتاب دهنده  تأثیر کالم در لحظات حسی خاصی در 
صاحب اثر باشد. از این رو مجموعه  حاضر در سال های 
متفاوتی تصنیف شده و سرانجام در یک جا به  صورت 
اثری که خواهید شنید، گرد هم آمده است و اگر چه 
در مقاطع مختلفی شکل گرفته، اما در مجموع متأثر 
از یک نگاه است. تمام قطعات، به جز مقدمه، در قالب 
»تصنیف« هستند و کوشیده ام ساز  و آوازهای بین 
تصنیف ها، از لحاظ محتوای کالمی و موسیقایی، 
با تصنیف ها همخوانی داشته باشند تا ارتباط میان 

قطعات، در نگاه کلّی، حفظ شود.«

نوا

نو نوا

حسام الدین سراج با حضور در ویژه برنامه »باغ رمضان« انتقاداتی نسبت به 
خط مشی و خصوصا نام وزارت ارشاد مطرح کرد.

خواننــده موســیقی اصیــل ایرانــی بــا حضــور در ویژه برنامــه »باغ 

رمضان« کــه از طریق تلویزیــون تعاملی تیوا پخش می شــود، به صراحت 
نحوه نامگــذاری »وزارت ارشــاد« را زیر ســوال برد. ســراج بــا تاکید بر 
 اهمیــت نام ایــن نهاد دولتــی گفت: »مــن اصال با اســم ایــن وزارتخانه 

مشکل دارم. 
شما اگر »وزارت فرهنگ و هنر ایران« باشید بسیار هم خوب است و جایگاه 
درستی دارد، اما وقتی می گویید »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« باید ببینیم 

در آن نهاد ارشاد مردم مطرح است یا فرهنگ مردم؟«
سراج در ادامه چنین گفت: »وقتی می گوییم »وزارت ارشاد«، آیا منظورمان 
»وزارت امر به معروف و نهی از منکر« است یا »وزارت هنر«؟ به نظر من تفکر 

مبنایی که این عنوان را تغییر داده مشکل داشته است.
 سراج )خواننده موسیقی ایرانی( که طی روزهای گذشته یک قطعه جدید 

نیز به نام »یوســف زیبای حجاز« را به مناسبت والدت امام حسن)ع( منتشر 
کرده است، به تازگی در صفحه شخصی خود از ممانعت پخش اذانش توسط 

صداوسیما خبر داده است.  
ســراج در صفحه اینســتاگرام خود اینگونه نوشــت: »این اذان چندین 
ســال پیش به همت دوســت عزیز جناب نداف ضبط شــد. بدون هیچ ادعا 
و صرفا به خاطر عالقه به ایمــان خالصانه به نشــانه های توحید و مهرورزی 
انسان ها به یکدیگر و عشق صادقانه به معشــوق حقیقی عالم، آن را خواندم. 
صداوســیما از پخش آن ممانعت کرد، اما امروز خوشــحالم که حنجره من 
نیز توفیق ســرودن نوای عشــق و ایمان را یافت و در آینده شــاید تاثیری 
 معنوی بر دلی بگذارد. به رغم مدعیانی که منع عشــق کنند/ جمال چهره ی 

تو حجت موجه ماست«.

انتقاد حسام الدین سراج از وزارت ارشاد و رسانه ملی 

وزارت فرهنگ و هنر یا امر به معروف و نهی از منکر؟

سیامک جهانگیری، آهنگساز و نوازنده نی

این روزها مثل همیشــه مشغول نوشتن 
موزیک هستم و گاهی هم درگیر کار کتاب 
می شوم، ضمن این که کالس های آموزشی 
خودم را هم به صورت آنالین برگزار می کنم. 
به نظرم آموزش آنالین می تواند خوب باشد. 
البته شــاید برای هنرجویان مبتدی چندان 
خوب نباشــد ولــی از آنجا که من شــاگرد 
مبتدی ندارم و شاگردان من کسانی هستند 
که مقدمات قضیه را گذرانده اند، در سیستم 
آنالین وقتی توضیح داده می شود برای آن ها 
قابل درک است. جدا از موضوع موسیقی که 

باید آموزش داده شود، ما نیاز داریم که بدن 
نوازنده را هم موقع اجرا ببینیم تا توضیحاتی 
را به او بدهیم. در آموزش آنالین ممکن است 
این شیوه جواب ندهد. در هر صورت سیستم 
اینترنتی ما هم ممکن اســت گاهی جواب 

ندهد و دچار قطعی و یا ضعف شود.
این ویروس روی همه آدم ها تأثیر منفی 
گذاشــته اســت. آدم ها وقتی دچار بحران 
روحی و روانی می شوند انرژی الزم برای کار 
کردن را از دست می دهند. به هر حال ما هم در 
این جامعه زندگی می کنیم و وقتی آدم های 
جامعه خوشحال نباشــند روی ما هم تأثیر 
روحی می گذارد. این ویروس لطمه دیگر را 

به آموزشگاه های موسیقی وارد کرده است. 
برخی از هنرجویان نمی توانند در سیســتم 
آموزش آنالین قــرار بگیرند. اگر بخواهیم به 
لحاظ مادی قضیه را نگاه کنیم، کنســرت ها 
تعطیل اســت و طبیعتاً این موضوعات تأثیر 

اقتصادی منفی روی کار ما می گذارد.
کار آموزش یــک کار فرهنگی اســت و 
اقتصادی نیست. در آموزش دادن موسیقی 
قرار است موسیقی را به خانه های مردم ببریم. 
فکر می کنم باید کمــی همدیگر را حمایت 
کنیم و با آغوش باز بپذیریم تــا بتوانیم این 
جریان را به نحوی به لحاظ روحی و اقتصادی 
مدیریت کنیم. امیدوارم هــر چه زودتر این 

موضــوع در کل دنیا رفع شــود و برای همه 
ســالمتی و آرامش وجود داشــته باشــد تا 

جامعه ای با نشــاط  بیشــتر و فعال تر داشته 
باشیم.

شرایط کرونایی موسیقی از نگاه مدرس و نوازنده نی

آموزش آنالین موسیقی برای هنرجویان مبتدی چندان خوب نیست

دنگ و دونگ
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