
 

 3011،شمارهدوم،پاییزوزمستان31شناسیهنروادبیات،دورهجامعه
 خالقیتدرصنایعخالقهایمؤلفه

(گروهکامکارها:موردیمطالعۀ)

2سندوسمحمدینوسودی،3مهریبهار

 چکیده

 خالق و صنایع. اند شده تبدیل از اقتصاد جهانی مهمی بخش به خالق صنایع گذشته، دهۀ چند طی

 صنایع. گرفت نظردر از دانش هنری تجاری برداری بهره عنوان به توان می را قیصنعت موسی ویژه به

معاصر هستند که  اقتصادی-اجتماعی آشکار از تغییرات ای خالق، نمونه از صنایع بخشی عنوان به موسیقی

هدف اصلی د. کنن حرکت می بر دانش و خالقیت مبتنی وکارهای کسب سمتبه تولیدی از صنایع

 ،در این راستااست. ا خالقیت در صنایع خالق با تأکید بر گروه کامکاره های مؤلفهاوی واک، پژوهش

 مطالعه. نتایج اند شدهاسنادی و تحلیل تماتیک گردآوری  ۀمطالع های روشترکیبی از  با پژوهش های داده

 اند عبارتکه در راستای ترویج صنایع خالق هستند  ،گروه کامکارها های فعالیتاصلی در  ۀمؤید ده مؤلف

سازهای محلی و  یترویج و ارتقا. 2؛ بین موسیقی کردی و موسیقی ایرانی هبرقراری ارتباط دوجانب. 1از: 

 .5؛ انتخاب پوشش در اجراها ۀشیو. 4؛ ها های کردی و فارسی در آهنگ استفاده از زبان. 3؛ ایرانی

ها  همکاری با سایر گروه. 7؛ ردیخالقیت ف و عضویت گروهی بودنراستا هم. 6؛ عضویت زنان در گروه

ارتقای وجه اجتماعی . 11 ؛برگزاری کنسرت در مناطق مختلف. 9؛ آموزش موسیقی. 8؛ ها و خواننده

در فعالیت کامکارها تعامل پژوهش مؤید این نکته هستند که های  یافته المنفعه. گروه با انجام کارهای عام

 جزئی مرامر کلی در اینجا موسیقی ملی ایرانی و ا .ودش می دائمی بین امر کلی و امر جزئی مشاهده

نوین  یسبک گذار پایه اند توانسته موسیقایی سبک دو این ترکیب با کامکارها. است کردی محلی موسیقی

 .باشد داشته را موسیقایی سبک دوهر های مؤلفه باشند که

 .کردی یرانی، موسیقی، موسیقی، موسیقی اکامکارها خالق، صنایع ،خالقیت :کلیدییهاواژه
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 مقدمه و طرح مسئله

( Li, 2020) اند شده تبدیل از اقتصاد جهانی مهمی بخش به خالق گذشته، صنایع ۀده چند طی

 ;Landoni et al., 2020) شوند می مطرح اقتصادی توسعۀ رشد و مهم برای یمجرای عنوان بهو 

Cooke & De Propris, 2011; Scott, 2004.)  توسعه درحالدر کشورهای  ویژه بهاین مسئله 

شده برای کشورهای کمتر اما کمتر محقق ،توجه قابلنایع خالق فرصتی است. صمهم بیشتر 

استفاده  ها آناز  درستی بهاما  ،هستند؛ جایی که استعدادهای خالق فراوان وجود دارد یافته توسعه

 .(Schultz & Van Gelder, 2008د )شو نمی

بریتانیا و استرالیا در پیش  های دولت که هایی سیاست با ،خالق صنایع م، مفهو1991 ۀده از

 ؛(De Beukelaer, 2017; DCMS, 1998; Towse, 2020) شد گسترده مطرح صورت به گرفتند،

بر  مبتنی های بخشفرهنگ،  سیستماتیک توسعه و ترویج را برای هایی سیاست ها دولت که زمانی

 دهه این در(. Caves, 2000; Lampel & Germain, 2016) ردندک ارائه ...و سرگرمی فناوری،

به اشکالی از کار و اشتغال است که  توجه ،خالق بریتانیا صنایع بارز سیاست های از ویژگی یکی

 ,Banks & Hesmondhalgh) شدند می تلقی نیافته سازمان یا مبهم ای حاشیه ،تا پیش از آن

 .اشاره کرد ها آن به توان می دارد که وجود زمینه این در مشاغل از بلندباالیی فهرست (.2009

 تلویزیون کنندۀ تهیه و نوازنده از این مشاغل شامل نویسنده، شاعر، طراح مد، هنرمند، هایی نمونه

 سهم اقتصادی افزایش تنها نه خالق صراحتاً هدف خود را صنایع های سیاست بنابراین، ؛هستند

 & Banks) ندداد قرار ،کنند که ارائه می تعداد مشاغلی افزایش برای این صنایع، بلکه

Hesmondhalgh, 2009.) متوسط  طور به خالق بریتانیا صنایع به اشتغال که دهند می آمارها نشان

رشد داشته است )دو برابر نرخ رشد اشتغال  2116و  1997 های سال بین درصد 2ساالنه 

همچنین طی  (.DCMS, 2007) است رسیده شغل میلیون 1،9 به 2116 سال تا و( غیرخالق

 2112میلیارد دالر در سال  218، ارزش بازار جهانی کاالهای خالقانه از 2115-2112های  سال

 ,UNCTAD)معنای دو برابرشدن آن است بهاین رسیده که  2115میلیارد دالر در سال  519به 

2018: 9.) 

 نیاست که به عنوان بزرگتر یو کرد یانریا یقیموس طهیگروه فعال در ح کیگروه کامکارها 

( از 1387) میو صم یقاسم یشوند. بر طبق طبقه بند یشناخته م رانیا یخانوادگ یقیگروه موس
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 کیکالس یقیاز موس یقیتوان تلف یگروه کامکارها را م ران،یدر جامعه ا یمصرف یقیانواع موس

 ریکامکارها در ز رانیا کیکالس یقیدانست. در دسته موس یرانیمردم پسند ا یقیموس اب یرانیا

 یداخل دیدر تول یرانیمردم پسند ا یقیحفظ و اشاعه )بازگشت( و در دسته موس یقیمقوله موس

 نی. قرار گرفتن در ارندیگ یقرار م یرانیا کیکالس یقیبا صبغه موس یبعد از انقالب اسالم

جذب مخاطبان هم از  یابر ییباال یها تیکامکارها ظرف یقیاست که موس دهباعث ش گاهیجا

رو  شیراستا در مقاله پ نیداشته باشند. در هم یقیو هم از قشر توده موس یقیقشر نخبه موس

بر گروه کامکارهاست که  دیخالق با تأک عیدر صنا تیخالق یمؤلفه ها یواکاو یهدف اصل

 در شود. یدارد، م یرانیا یقیکه در موس یگاهین گروه در جایا تیبه موقع دنیباعث قوام بخش

متمایزی  های ویژگی نوآورانه و های ایده بر گروه کامکارها و مطالعه، این تمرکز اصلی ،راستا این

 کشور در موسیقی صنعت در را توانسته است خالقیت ها آن کارگیری به با است که این گروه

به ارتقای  اند هشد موفق ها آن کارگیری به که کامکارها با راهبردهایی افزایش دهد. مجموع ایران

موسیقایی در  های گروه الگویی برای دیگر ،وضعیت صنایع خالق در کشور ایران کمک کنند

در راستای ارتقای وضعیت  یعمل بتوانند اقدامات های شیوه کشور ایران است تا با اتخاذ این

 .دهند انجام صنایع خالق در کشور

 زیر هستند: سؤاالت اصلی پژوهش به شرح ،شده مطرحبنابر نکات 

 گروه کامکار شامل چه مواردی هستند های فعالیت خالقیت در صنایع خالق در های مؤلفه. 

 شوند می به چه نتایجی منتهی کامکارها در ترویج صنایع خالق بخش هویت های مؤلفه. 

 نظری و مفهومی مرور

 کامکارهاگروه الف( 

کلیدی جنبۀ شدن به ستاره ،حاضر عصر در. روند می شمار به موسیقی کردی های ستاره کامکارها

ای و شناخت  شدن از موفقیت حرفهستاره(. Loy et al., 2018)تبدیل شده است  صنعت موسیقی

همچنین ستاره را (. Loy et al., 2018; Redmond & Holmes, 2007)شود  عمومی آن ناشی می

 ,Lai)می معروف شده های هنری یا صنعت سرگر فعالیتوسیلۀ  بهتوان فردی دانست که  می

 ,Leslie)شده است  نمادی از یک ایده یا مفهوم یا شخصی که از سوی برخی تقدیس یا (2006
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شناختی و خالقانه  ای با ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، زیبایی بودن به سازهستاره(. 2011

 (.Shuker, 2012: 320تبدیل شده است )

عنوان گروهی  ی نخستین بار در سنندج بهبرا 1344گروه موسیقی کامکارها در سال 

ویولن( و فرزندانش هوشنگ )آکاردئون(، بیژن نوازندۀ خانوادگی به سرپرستی حسن کامکار )

)تار و خواننده(، پشنگ )سنتور(، قشنگ )خواننده و ویولن( و ارژنگ )تنبک( تشکیل شد و 

مکارها اولین تمرینات خود را های متعددی را در شهر سنندج اجرا کرد و جالب اینکه کا برنامه

شدن فرزندان، بزرگدادند. بعد از چند سال و  در کنار حوض کوچک حیاط منزلشان انجام می

شدن ارسالن )عود(، اردشیر )کمانچه( اضافهتری به خود گرفت و با  گروه کامکارها شکل کامل

برخی از افراد  1351 سالآمد. بعد از  و اردوان )سنتور( دیگر تقریباً گروهی کامل به نظر می

به تهران  دانشگاهیخانواده از جمله هوشنگ، بیژن، پشنگ و ارسالن برای فراگیری موسیقی 

 ینقاش ۀرشتهنرهای زیبا به تحصیل مشغول شدند )ارژنگ در آن دوره در  دانشکدۀو در  ندآمد

ه، پرویز اتفاق محمدرضا لطفی، حسین علیزاد کرد(. پس از چندی کامکارها به ل مییتحص

 ،های شیدا و عارف را تشکیل دادند. این دو گروه مشکاتیان و تنی چند از دیگر هنرمندان، گروه

 ندآمیزی را با خوانندگی محمدرضا شجریان و شهرام ناظری به اجرا گذاشت های موفقیت کنسرت

آیند. می شماربهن یادماندنی موسیقی سنتی ایرا تردید از جمله آثار به و آثاری را ارائه کردند که بی

در  ،در اوایل دوران پس از انقالب« گروه کامکارها»ن خانواده با نام یهای رسمی ا اولین کنسرت

نوازی سنتور اردوان و  موسیقی فارسی، تکشامل آزادی و تاالر وحدت اجرا شد که مجموعۀ 

گروه پیوست  امید لطفی، فرزند قشنگ و محمدرضا لطفی، به 1368موسیقی کردی بود. در سال 

در  (.Abubakir, 2016؛ Prezi, 2015؛ 2114)کردنور،  گرفت عهده بهو نوازندگی تار گروه را 

هوشنگ کامکار )سرپرست گروه . 1اند از:  تفکیک نقش عبارت به ی این گروهحال حاضر اعضا

تنبک و بیژن کامکار )خواننده اصلی و نوازنده دف، رباب، تار، . 2(؛ کننده و آهنگساز و تنظیم

. 6(؛ ارژنگ کامکار )تمبک. 5(؛ تار قشنگ کامکار )سه. 4(؛ پشنگ کامکار )سنتور. 3(؛ دهل

اردوان کامکار . 8(؛ اردشیر کامکار )کمانچه و قیچک. 7(؛ ارسالن کامکار )بربط و ویولن

هانا کامکار )خواننده و نوازنده دف(. گروه . 11(؛ پور )خوانندهابراهیممریم . 9(؛ )سنتور

را عرضه کرده است که از آن جمله  یهای متعدد ای، آلبوم اجرای صحنه بر عالوهامکارها ک
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نیشان، پرشنگ، گلتوان به اورامان، زردی خزان، شیلره، گالویژ، کامکارها، آگری زیندو،  می

نوازی، به یاد صبا، ئه وراد  ای(، سه نوازی و تک ها )برای سازهای کوبه کانی سپی، سماع ضربی

 مشو اشاره کرد.و ای

 صنایع خالقب( 

عنوان جایگزینی برای  گذاران به اصطالح صنایع خالق که بسیاری از نویسندگان و سیاست

ها از جمله  عنوان یک مفهوم سیاسی، طیف وسیعی از فعالیت ، بهگیرند میصنایع فرهنگی درنظر 

ن اصطالح را ترجیح کند. محققانی که ای بندی می صنایع تجاری و غیرتجاری را با هم گروه

 ,Hesmondhalgh)گرایانه به سیاست و قدرت داشته باشند  دهند، تمایل دارند رویکردی عمل می

 نوعی عنوان به خالق را صنایع( 2119) 1بریتانیا ورزش و رسانه فرهنگ، وزارت(. 2018

به خلق  ،فکری بر مالکیت با تکیه تواند می که کند می تعریف مهارت و استعداد فردی خالقیت،

 کرده تقسیم دسته نه خالق را به صنایع ،خود بندی تقسیم نهاد در این (.7) منتج شود ثروت

مد  گرافیک، طراحی،. 4 ؛دستی صنایع. 3 ؛معماری. 2 ؛و بازاریابی تبلیغات. 1: اند عبارت که است

 ؛ها کتابخانه و اه گالری، ها موزه. 7 ؛انتشارات. 6 ؛و عکاسی رادیو تلویزیون، فیلم،. 5 ؛و محصول

 (.DCMS, 2013) است کرده بندی تقسیم تجسمی و هنرهای نمایشی هنرهای. 9 ؛موسیقی. 8

که در آن بازیگران از منابع فرهنگی )مانند گفتمان، زبان،  فرایندی» عنوان بهنایع خالق ص

انی یا ها، منطق و سایر عناصر نمادین( برای پیشبرد کارآفرینی یا تسهیل نوآوری سازم مقوله

 ,Lounsbury & Glynn, 2019; Park & Zhang)شود  ، تعریف می«کنند نهادی استفاده می

مهارت و  فردی، که خالقیت شوند را شامل می طور گسترده صنایعی خالق به صنایع (.2020

 کنند می تشویق ذهنی، های از سرمایه برداری پرورش و بهره را از طریق انسانی استعدادهای

(Wong & Gao, 2008.) های  ها و فعالیت این، صنایع خالق طیف کاملی از ویژگیبر عالوه

وکارهای خرد و کارآفرینان فرهنگی را پوشش  های چندملیتی بزرگ تا کسب سازمانی، از شرکت

 ،ملل سازمان توسعه و تجارت نفرانسک مطابق(. Li, 2020; Hesmondhalgh, 2018)دهند  می

 :تندهس زیر شرح به خالق صنایع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
UK’s Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS)
 1
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 را فکتری  هتای  سترمایه  و هستند که خالقیتت  کاالها و خدماتی و توزیع خلق، تولید چرخۀ 

 ؛کنند می استفاده اولیه های ورودی عنوان به

 که فقط محدود به هنتر نیستتند  -هنر  بر دانش با محوریت مبتنی های فعالیت از ای مجموعه- 

 ؛کنند می درآمد تولید معنوی و از تجارت و حقوق مالکیت هستند

 خالقانه، ارزش اقتصتادی  محتوای دارای که ناملموس معنوی خدمات و ملموس محصوالت 

 .عرضه در بازار هستند و قابلیت

 در  بخش پویا یک قرار دارند و و صنعتگری صنعتی خدماتی، های بخش در محل تقاطع

 .(UNCTAD, 2008: 13) اند کرده ایجاد تجارت جهانی

 خالقیت در صنعت موسیقیج( 

 از دانش هنری تجاری برداری بهره عنوان به توان می را صنعت موسیقی ویژه به خالق و صنایع

 بخشی عنوان به موسیقی صنایعدر این راستا،  .(Aggestam, 2007; Caves, 2003) گرفت درنظر

 معاصر هستند که از صنایع اقتصادی-اجتماعی آشکار از تغییرات ای خالق، نمونه از صنایع

(. Aggestam, 2007)د کنن حرکت می بر دانش و خالقیت مبتنی وکارهای کسب سمت هب تولیدی

 موسیقی،شعارهای اصلی سیاسی هستند،  یبر تحوالت مذکور در عصری که تنوع و برابر عالوه

 و حمایت تنوع فرهنگی تشویق شمول اجتماعی، ترویج برای ابزارهایی به ورزش، هنر و رقص

 صنایع خالق به بخش و جالبی جدید و بعد اند شده تبدیل لیتاق های گروه از نیازهای

ساختن  با فراهم اند کردهمختلف تالش  یها دولت ،در همین راستا .(Henry, 2007) اند بخشیده

 موسیقی، راه را برای ترویج صنایع خالق در جامعه باز کنند.حوزۀ زمینه برای فعالیت کنشگران 

 المللی بینصنایع خالق در سطح محلی، ملی و  ۀعرص موسیقایی در های فعالیتموفقیت 

صورت  پاپ کیموسیقی زمینۀ عات متعددی که در منوط به شرایط خاصی است که نتایج مطال

 ;Boman, 2019; Oh & Lee, 2014; Oh, 2013) اند کردهاشاره  ها آنبه برخی از گرفته است، 

Park,2013; Lie, 2012). گروه، اعضای فیزیکی جذابیت به بیجنو ۀکر در پاپ کی محبوبیت 

. (Oh, 2013) رقص هماهنگ نسبت داده شده است و اجراهای پاپ مد روز جهانی موسیقی
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 معیارهای) فردی عوامل را پاپ کیامل اصلی در موفقیت هنرمندان ( سه ع2119) 1بومان

( جهانی) زا برون عوامل و( محلی) زا درون عوامل ،(یشخصیت های مهارت و اسیشن زیبایی

شامل سه  را پاپ کی با تأکید بر غیرغربی در موسیقی خالقیت تولید نیز( 2113) 2پارک .برشمرد

 و اجراکنندگان موسیقی محتوای سازی بومی. 2؛ خالقیت شدن جهانی. 1 :داند می اصلی ۀمرحل

 ،(2113) 3اوو عقیدۀ به .یاجتماع های رسانه از طریق موسیقی محتوای جهانی انتشار. 3 ؛آن

 موسیقی محتوای شدن جهانی-سازی بومی از تری پیچیده بسیار ینداشامل فر پاپ کی موفقیت

 تکنیک شامل موسیقی جهانی صنعت در پاپ کی ظهور. گیرد می است که از اروپا سرچشمه

 و ای کره آن به محتوای تغییر دیگر، جاهای یا اروپا از موسیقی محتوای یافتن برای جدیدی

که بتوان آن  نیست چیزی پاپ کی ،دیدگاه این براساس. است جهانی ر مقیاسمجدد آن د توزیع

در  موسیقی بازارهای جهانی آزادسازی از موقع  به و تجاری ترکیبی زیرا ؛گرفت نظردر ای کره را

با توجه  بنابراین، ؛(Oh, 2013) است دیجیتالی های فناوری سریع پیشرفت و جهان بقیۀ و آسیا

محلی،  هر سبکی از موسیقی که بخواهد به اقبال است،  داده ر عصر کنونی رخبه تغییراتی که د

 و نوآوری این. باشد خالقیت و نوآوری ویژگی واجد دست پیدا کند، نیاز دارد جهانی یا ملی

خالقیت  های مؤلفه. است متفاوت ،کند می که موسیقی در آن فعالیت ای حوزه بسته به ،خالقیت

یک گروه موسیقایی که در  های مؤلفه با ،کند می در سطح جهانی فعالیتپاپ که  کی در موسیقی

هم در عملکردشان  هایی مشابهت توانند می حال درعین ، امااند متفاوت ،سطح ملی فعال است

 .داشته باشند

 روش تحقیق

 همۀ تقریباًاست.  کار رفته بهمرور اسنادی و تحلیل تماتیک  های روشدر این مقاله ترکیبی از 

مکتوب و آنالین،  های رسانهدر  ها آندرمورد  منتشرشدهادبیات نظری گروه کامکارها، اطالعات 

 های داده. با استفاده از تحلیل اند شدهبررسی مطالعه و  ،و اجراهای زنده ها کنسرت، ها آهنگ

. استنقش کامکارها در ترویج صنایع خالق کشور ایران  دادن نشان دنبال بهپژوهش این  ،مذکور

 های روشبرای تقویت سایر  ،روشی تام و هم تکنیکی ۀمنزل بههم  ،روش پژوهش اسنادیبه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Björn Boman 
2 . Gil-Sung Park 
 3. Ingyu Oh 
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 های دادهاست. در این روش، پژوهشگر  شده علوم اجتماعی توجه های پژوهشکیفی در 

 آوری جمعاجتماعی، از بین منابع و اسناد  های پدیدهکنشگران، وقایع و دربارۀ پژوهشی خود را 

( تحلیل تماتیک را 2116براون و کالرک ) (.63: 1394، منش عرفانفسایی و )صادقی  کند می

های غنی و  های پراکنده و متنوع را به داده نامند که داده های متنی می برای تحلیل داده فرایندی

 از مورد پانزده ،در راستای پاسخگویی به سؤاالت اصلی پژوهشکند.  تفصیلی تبدیل می

پژوهش به  یرینمونه گ .دان شدهبا روش تحلیل تماتیک مطالعه امکارها ک های آهنگو  ها کنسرت

 یصورت گرفته در فضا یهدفمند است و بر اساس جستجوها یراحتمالیغ یریصورت نمونه گ

تا زمان  یریکه در دسترس بوده اند انتخاب شده اند. نمونه گ ییکنسرت ها و آهنگ ها یمجاز

که در ادامه ذکر شده اند در ابتدا  یده است. در جدولکر دایادامه پ یبه اشباع نظر دنیرس

 است.گروه کامکارها و سپس به تک آهنگ ها اشاره شده  یکنسرت ها

 

زمانعنوان

 2:21:36 1کنسرت کامکارها

 55:22 2کنسرت چیروک: کامکارها و شاهرخ هدایتی

 بلور بنفش: کامکارها )اجرای قطعات فارسی(:

 3لن باربیکن لندنکنسرت گروه کامکار در سا

27:51 

 بلور بنفش: گروه کامکارها قسمت دوم:

 13934پاییز -اجرا در سالن باربیکن لندن

27:14 

 53:29 5گروه موسیقی کردی کامکارها

 53:39 6بانگ و بیژن کامکار کنسرت گروه نی

 1:15:45 771کنسرت -استاد شهرام ناظری و گروه کامکارها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 https://www.youtube.com/watch?v=cmi_SLnDlQo&list=WL&index=19&t=714s 

 .2 https://www.youtube.com/watch?v=XJHWKpPNEv0&list=WL&index=18 

 .3 https://www.youtube.com/watch?v=9s5Jh1AQQSo&list=WL&index=13 

 .4 https://www.youtube.com/watch?v=h4pyGXah3ZY&list=WL&index=16 

 .5 https://www.youtube.com/watch?v=cjT5NKQwbTs&list=WL&index=14 

 .6 https://www.youtube.com/watch?v=_61Ri3xNeqY&list=WL&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=cmi_SLnDlQo&list=WL&index=19&t=714s
https://www.youtube.com/watch?v=cmi_SLnDlQo&list=WL&index=19&t=714s
https://www.youtube.com/watch?v=XJHWKpPNEv0&list=WL&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=XJHWKpPNEv0&list=WL&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=9s5Jh1AQQSo&list=WL&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=9s5Jh1AQQSo&list=WL&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=h4pyGXah3ZY&list=WL&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=h4pyGXah3ZY&list=WL&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=cjT5NKQwbTs&list=WL&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cjT5NKQwbTs&list=WL&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_61Ri3xNeqY&list=WL&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=_61Ri3xNeqY&list=WL&index=15
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زمانعنوان

 14:11 2به یاد مادر، کامکارها

 11:16 3ساقی بهارایمده از دست به  توانیتا 

 17:17 4گفتمش بیا عاشقم هنوز خنده کرد و گفت در غمت بسوز

کامکارها در شهر اسلو، مراسم اهدای جایزه به شیرین  ۀکنند خیرهاجرای 

 5عبادی

15:43 

Gel Dedim O'na Kamkaran6 7:19 

Kamkaran - Xosha Hawraman7 11:13 

Yeryüzü Şarkısı- Kamkaran (Sorude Zemin)8 19:16 

Kamkaran - Azizm to Gulakami9 16:15 

 پژوهش های یافته

درمورد خالقیت در موسیقی کامکارها  آمده دست بهاطالعات  ،پژوهش های یافتهدر قسمت 

ادامه به که در  اند شدهاصلی خالقیت در فعالیت این گروه شناسایی مؤلفۀ . ده اند شده بندی طبقه

 .شود میاشاره  ها آن

 بین موسیقی کردی و موسیقی ایرانی دوجانبهبرقراری ارتباط  .1

تند و  های ملودیرپرتوار موسیقی کامکارها طیف وسیعی از موسیقی سنتی کردی و ایرانی با 

. رپرتوار موسیقی گیرد برمیتا موسیقی کالسیک کردی و ایرانی را در پرانرژی های ریتمگیرا و 

                                                                                                                               

 .1 https://www.youtube.com/watch?v=Fi3TcY9erCA&list=WL&index=11 

 .2 https://www.youtube.com/watch?v=BlzN6EsPrLg&list=WL&index=2 

 .3 https://www.youtube.com/watch?v=ztx0I-1c_XY&list=WL&index=3 

 .4 https://www.youtube.com/watch?v=ZMqDIDvTaTM 

 .5 https://www.aparat.com/v/DvsH2/ 

 .6 https://www.youtube.com/watch?v=jEb7aqybKy4 

 .7 https://www.youtube.com/watch?v=HRWPd1EcKyE 

 .8 https://www.youtube.com/watch?v=HeBONMyL3pY 

 .9 https://www.youtube.com/watch?v=JWtFLL9YMo0 

https://www.youtube.com/watch?v=Fi3TcY9erCA&list=WL&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Fi3TcY9erCA&list=WL&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=BlzN6EsPrLg&list=WL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BlzN6EsPrLg&list=WL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ztx0I-1c_XY&list=WL&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ztx0I-1c_XY&list=WL&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZMqDIDvTaTM
https://www.youtube.com/watch?v=ZMqDIDvTaTM
https://www.aparat.com/v/DvsH2/
https://www.aparat.com/v/DvsH2/
https://www.youtube.com/watch?v=jEb7aqybKy4
https://www.youtube.com/watch?v=jEb7aqybKy4
https://www.youtube.com/watch?v=HRWPd1EcKyE
https://www.youtube.com/watch?v=HRWPd1EcKyE
https://www.youtube.com/watch?v=HeBONMyL3pY
https://www.youtube.com/watch?v=HeBONMyL3pY
https://www.youtube.com/watch?v=JWtFLL9YMo0
https://www.youtube.com/watch?v=JWtFLL9YMo0
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 (.Prezi, 2015) محلی دارددر تاریخ و فرهنگ کهن مردم  ۀ عمیقیردی بسیار متنوع و ریشک

 در تولید و نوآوری بر گنجاندن خالقیت عمدتاً مبتنی ،خالق به صنایع فرهنگی صنایع از گذار

اقدام کامکارها در راستای  ،بنابراین ؛ (Guerrero Melo, 2013) بوده است فرهنگی های دارایی

 خالق صنایع عرصۀ از ورود به ای نمونه توان می موسیقی محلی با موسیقی ملی را تلفیق

موسیقی انجام عرصۀ را که کامکارها در  ای خالقانهبیژن کامکار کار  .گرفت درنظر درکشور ایران

 کارها این بوده که ما قدمی برداشتیم در ترین مهمیکی از  کنم میفکر »بیان کرد:  گونه این، اند داده

 ،رشد و تکامل موسیقی های ضرورتاینکه از تمام امکانات اجرایی سازها استفاده کنیم. یکی از 

از ما در پیشرفتی که امروز در  هرکدام کنم میاستفاده بهتر از سازهای موسیقی است و فکر 

 های جذابیت، قدمی برداشته باشیم. مورد دیگر، افزودن داده رخامکانات اجرایی سازهایمان 

سنت ما این نبوده  وقت هیچبه موسیقی ایران است. موسیقی ما بزمی و مجلسی بوده و  ای هصحن

سالن موسیقی  اساساًنفر در سالنی بنشینند و موسیقی گوش بدهند.  چند هزاراست که 

 ای صحنه های جذابیتانجام دهیم، این بوده که  خواستیم می. یکی از کارهایی که ما ایم نداشته

ما در این مسیر، توجه به ریتم بوده است.  های دستمایهرا افزایش بدهیم. یکی از  موسیقی ایران

که موسیقی فولکلور ما سرشار از ریتم است. من حتی به اهالی موسیقی پاپ هم همیشه  دانید می

بومی  های ریتمتوجه و تمرکز روی الگوهای ریتمیک غربی، به  همه این جای بهکه  کنم میتوصیه 

 (.1393)یعقوبیان، « هم استفاده کنند ها آنتوجه کنند و از  خودمان هم

 ،این وجود با؛ در عصر حاضر استفاده از سازهای الکتریکی رواج زیادی پیدا کرده است

(. یکی از دالیل اصلی اینکه موسیقی 1393)یعقوبیان،  کنند میآکوستیک کار  کامالًکامکارها 

نزدیکی موسیقی  ،کرده پیداو مخاطبان زیادی  است شده  پذیرفتهکامکارها در سطح ملی 

خاطر رنگ به شاید». در این زمینه بیژن کامکار گفت: استکردستان با موسیقی اصیل ایرانی 

موسیقی  عنوان به به رنگ موسیقی فارسی و آنچه اش نزدیکی موسیقی کردی )نه فرم و ریتم( و

(. ارتباط بین موسیقی 1393ی و سهرابی، )حیدرخان« است این اتفاق افتاده ،شناسیم می پایتخت

در آثار کامکارها یک ارتباط دوجانبه است که در آن هم موسیقی  ،کردی و موسیقی فارسی

. در این زمینه کند استفاده می کردی از موسیقی ایرانی و هم موسیقی ایرانی از موسیقی کردی

رای موسیقی کردی اشاره کرد. بیژن به استفاده از سازهایی نظیر سنتور و کمانچه در اج توان می
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 گونه این زمین ایرانمردم  همۀکامکار نقش گروه کامکارها را در معرفی موسیقی کردستان به 

باور کنید زمانی . ایم کرده دنیا معرفی همۀ ما با صدایی ایرانی موسیقی کردی را به»شرح داد: 

 با. چیست لباسش. چیست نگشفره. کردستانی وجود دارد دانستند نمی مردم عوام سیستان

 ریتم ما فارسی موسیقی در. شد شناخته کردستان موسیقی تهران در کامکارها حضور

در  گویم نمی. شناسنامه کردی دارد ،اصل در که ریتم لنگ است 8 و 7نداریم، « هشتم هفت»

ن ریتم است و خب ای دار شناسنامه ،در کردستان ریتم لنگ اما ،موسیقی فارسی ریتم لنگ نیست

را ما به موسیقی ایرانی وارد کردیم. در برابرش ما هم از سازهای ایرانی مثل کمانچه و سنتور 

 ساز ،کنم می اصیل هستند و وقتی من ساز سنتور استفاده های ایرانی استفاده کردیم. البته کردها

 (.1393)حیدرخانی و سهرابی، « ام نکرده را وارد موسیقی کردی ای غریبه

 سازهای محلی و ایرانی یج و ارتقاتروی .2

؛ نوازند میبر سازهایی است که  ها آنتسلط باالی  ،شاخص کامکارها های ویژگییکی از 

 سببموسیقایی محلی و ایرانی برخی از سازهای عرصۀ تعدادی از اعضا در  تفعالیکه طوری به

بیژن کامکار برای ورود  های تالش ،این موارد ترین شاخصحیات این سازها شده است. از ادامۀ 

نقش بسزایی در بازیابی و  نیز بیژن کامکارایرانی است.  های موسیقیاجرای صحنۀ دف به 

 وجود که درمورد این ساز هایی انگارهشد  موجبتعریف هویتی جدید برای ساز دف داشت که 

بیژن کامکار رواج پیدا کند.  ای صحنهمتحول شوند و استفاده از این ساز در اجراهای  ،داشتند

 های کنسرتبه پیشنهاد محمدرضا لطفی از ساز دف در یکی از  ،هنگام عضویت در گروه شیدا

، دف فقط در تجربه این از  پیش. مواجه شد مندان عالقهگروه استفاده کرد که با اقبال فراوان 

 .ی نداشتجای موسیقی ایرانی های گروهو در شد  میاستفاده  ها خانقاهمراسم مذهبی دراویش در 

ها در مجالس خانقاهی بست نشسته بود را  دفی که سال»خود بیژن کامکار در این زمینه گفت: 

های معتبر جهان  فستیوالبیشتر در  ،اینبر عالوهبه موسیقی سنتی ایران معرفی و استفاده کردیم. 

ند. با اینکه من شناس و کردستان را بهتر می همه دف را ،همین دلیل این ساز را معرفی کردیم و به

)حیدرخانی و سهرابی،  «ها در این راه کمک کردند خیلی ،دف را به موسیقی سنتی معرفی کردم

داشته  یمهمبیژن کامکار همچنین در نواختن ساز رباب و ترویج استفاده از آن نیز نقش  (.1393

ای احیای سازهای بیژن کامکار بر های فعالیتدر راستای  ،(. به همین دلیل1393، یعقوبیاناست )
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حامل عنوان  به راوی کمیتۀ ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس نام سنتی موسیقی محلی و ملی، 

 (.1397)ایسنا، قرار داد های زنده بشری  میراث فرهنگی در فهرست گنجینه

ساز  های نوازنده یکی از مشهورترین ،از اعضای گروه موسیقی کامکارها ،اردشیر کامکار

های  قابلیت بیشتر هرچه ردشیر کامکار همواره برای گسترشا(. Abubakir, 2016)کمانچه است 

 های ویولن های خاص ویولن و پوزیسین وی با استفاده از تکنیک. است کوشیده ساز کمانچه

 راستا، این در. گذاشت نمایش به را از این ساز یدیگر ای چهره ،کمانچه ساز روی

به  ارکستر کمانچه و کمک بهبر تارک سپیده،  و صبا یاد به راث دو در را صبا ابوالحسن قطعات

های خود دست به ابتکارات بدیعی زده و  سپیده، با تکیه بر توانایی تارک بر اجرا درآورد. وی در

از . است کرده العاده تأثیرگذار و وجدآور مبدل سازی فوق از این رهگذر کمانچه را به

به باال و هفت  های توان به پوزیسیون دگی کمانچه، میدر نوازن کامکار اردشیر های شاخصه

و تقریباً برای  است ها مختص ساز ویولن که این تکنیک اشاره کرد اجرای صداهای هارمونیک

 (.1384 فر،نصیری) است اجرا قابل سختی ساز کمانچه به

 یسبک جادیو ا یاردوان کامکار در سنتور نواز یهایتوان به نوآور یم نیهمچن نهیزم نیدر ا

 یمعاصر با استفاده از امکانات سنتور که تا قبل از و یو خالقانه تحت عنوان سنتور نواز دیجد

با استفاده از  یغرب یقیموس ریتحت تأث  ییانویو پ مالینیم یهاینبود، اشاره کرد. فضاساز جیرا

 کرده تررا پررنگ یقیموس یریو تصو یبصر یباال که جنبه اریبس یهابا سرعت ییآرپژها، پاساژها

 کیکالس یباعث دور شدن از سبک سنتور نواز نی. اشودیسرعت م نیا یتماشا محو مخاطب و

حرف اول  تهیرتئوزیجمله محور بوده است. در سبک اردوان کامکار مهارت و و شتریو قدما که ب

عوام  قهیهستند و در جذب سل کیتمیقطعات ر شتریکمرنگ بوده و ب اریبس ینوازفی. ردزندیم را

را  یطوالن یساز و آوازها دنیدارد چراکه نسل معاصر چندان حوصله شن یدوچندان ریقطعاً تأث

   اندک است. اریحوزه بس نیاو در ا یدارینداشته و سابقه شن یندارد چراکه از آن درک

 ها آهنگکردی و فارسی در  های زباناستفاده از  .3

 شیوۀ ،ا یکدیگر ارتباط برقرار کنند. به همین دلیلب توانند می ها انسان ،زبان از استفاده با

برقراری ارتباط با مخاطب  های راه ترین اصلی زبان در آثار موسیقایی نیز یکی از کارگیری به

در  ها آن ویژگی شاخص. اند کرده تولید هایی آلبوم امکارها به دو زبان کردی و فارسیاست. ک
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زبان  .دمختلفی است که در زبان کردی وجود دار های گویش کارگیری به ،استفاده از زبان کردی

لری و -کرمانجی شمالی، کرمانجی جنوبی )سورانی(، کرمانشاهی دستۀکردی را به چهار 

گویش  بر  عالوه (.1391؛ رخزادی، 1387اند )باطنی، بندی کردهگورانی، زارا و هورامی تقسیم

دیگر کردی نظیر  های گویش از ها آن، گویند می کردی سورانی که خود کامکارها به آن سخن

در  ،کامکارها اجراهای در زبان انتخاب شیوۀ. اند برده کرمانجی و هورامی نیز در آثارشان بهره

 :است آمده نمودار زیر

 

بین موسیقی کردی  دوجانبهبرقراری ارتباطی  ،هدف اصلی کامکارها گفته شد،که  طور همان

در هردو سوی طیف جذب کنند. را طریق بتوانند مخاطبان  و موسیقی ایرانی است تا از این

کامکارها به سراغ آثار فاخر ادبیات فارسی  ،هنگام استفاده از زبان فارسی در خلق آثار موسیقایی

موسیقی سنتی ایرانی  تنها نه ها آنتا از این طریق  اند رفتهثالث  اخواننظیر اشعار موالنا، خاقانی و 

 بدهند. ای دوبارهبلکه به ادبیات غنی فارسی نیز رونق  ،ج دهندرا احیا کنند و تروی

 ها آن ،با توجه به اینکه بیشتر آثار کامکارها به زبان کردی هستند، در استفاده از زبان کردی

مختلف این زبان استفاده کنند تا از این طریق مخاطبانی از اقشار  های گویشاز  اند کردهتالش 

 ترین اصلیکردی یکی از  فولکلور های ترانهب کنند. استفاده از کردنشین جذجامعۀ مختلف 

برای نمونه ؛ کامکارها برای احیا و ترویج زبان کردی در کنار موسیقی کردی بوده است های راه

به  «شلیره گیان شلیره»و  «گولکمی تو ئامینه» ،«ری کوده کراس» و« شیرینه شیرین» اتقطع

 به گویش هورامی و« خانقاسم ده-خانقاسم» و« وسن جانهگه الویژ » اتقطعگویش سورانی، 

 .به گویش کرمانجی هستند «بو کهم دولی» قطعۀ
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 انتخاب پوشش در اجراهاشیوۀ  .4

 موجباست که  هایی مؤلفهانتخاب کامکارها برای پوشش و لباس پوشیدن یکی از 

ها برای اجراهای . در انتخاب پوشش کامکارشود می ها گروهاز سایر  ها آنتمایزبخشی 

پوشش . 2 ؛پوشش محلی کردی. 1یگر متمایز کرد؛ دو نوع پوشش را از یکد توان می ای صحنه

 .(هنری صورت به) رسمی

که قصد  هایی مراسمدر  ویژه به هایشان کنسرتدر پوشش محلی کامکارها در بسیاری از 

. مردان و کنند میستفاده محلی کردی ا های لباساز  اجرا کنند،محلی کردی را  های آهنگدارند 

 سبباست که  هایی مؤلفهو این یکی از اولین  روند میمحلی روی صحنه  های لباس بازنان گروه 

در اجراهایی که کامکارها  ویژه بهجذب مخاطب از همان لحظات آغازین اجرا شود. این مسئله 

کامکارها  ،راهای فراملیدر این اج ؛ زیرابیشتر نمود پیدا کرده است ،اند داشتهدر سطح جهانی 

، فرهنگ و هویت کنند میپوششی که انتخاب با کشور ایران حضور دارند و نمایندۀ  عنوان به

استفاده از لباس و  ،شاخص در این زمینه های نمونه. یکی از کنند مییکی از اقوام ایرانی را تبلیغ 

ه کامکارها به مناسبت پایتخت کشور نروژ بود ک ،در اسلو 2113پوشش کردی در کنسرت سال 

از  کامکارهااستفادۀ  دیگرنمونۀ روی صحنه رفتند.  ،صلح نوبل به شیرین عبادیجایزۀ اعطای 

 :شود میکه تصویری از آن در ادامه ارائه  است کنسرت لندنپوشش کردی، 

 
کامکارهابالباسکردیدرکنسرتلندناجرای.3تصویر
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کامکارها از پوشش  ،اهای ملی نیز در بسیاری از موارددر اجر ،اجراهای جهانی بر  عالوه

شیوۀ هم این انتخاب کامکارها در  معموالًو  کنند میاستفاده  هایشان کنسرتکردی در اجرای 

گنجاندن  مخاطبان برای های اولویت درکبا استقبال زیاد مخاطبان همراه است.  ،لباسپوشیدن 

 کند می تقاضا را تضمین است و پایداری کننده ینتعی فرهنگی در بازارهای ،محصوالت فرهنگی

(Guerrero Melo, 2013) .یک راه خالقانه  تواند می اجرای موسیقی با لباس محلی رو این از

 اینکه مخاطبان در عصر همسانی ویژه به ؛برای تضمین حضور مخاطب در اجراها باشد

جدید در انتخاب  های شیوه این. تندهس پوشیدنمتمایز لباس های شیوه دنبال به اکنون ،ها پوشش

در معرض نوع  ها آن زیرا ؛دننظر مخاطب ملی و جهانی را جلب کن توانند می بیشتر ،پوشش

یک . که با روال معمول زندگی روزمره متفاوت است گیرند می جدیدی از سبک زندگی قرار

تصویری از برادران  ،مهاجرای کامکارها در عمارت مسعودیه است که در ادا ،نمونه در این زمینه

 :شود میارائه  ،کامکار که با لباس کردی در حال نواختن ساز هستند

 
تهرانمسعودیۀکارهابالباسکردیدرعمارتکاماجرا.2تصویر

دیگری را نیز شامل گزینۀ  ،ای صحنهپوشیدن در اجراهای  شیوۀ لباسانتخاب کامکارها در 

رسمی لباس پوشیدن شیوۀ در انتخاب  ، امارسمی اشاره دارد ایه لباسکه به استفاده از  شود می

کامکارها شمایلی عرفانی های هنری  پوششوجود دارد.  هایی تفاوتنیز بین کامکارها و سایرین 

که در کنند  میروشن نظیر سفید و آبی استفاده  های رنگاز  معموالًاین گروه . دهد میبه اجرا 
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در برج  کامکارها را اجرای کنسرت ،3 تصویر ،. در این زمینهوجود دارد یمثبت های حس ها آن

 :دهد نشان میمیالد 

 
کامکارهابالباسرسمیهنریدرکنسرتبرجمیالداجرای.1تصویر

 عضویت زنان در گروه .5

اقداماتی که گروه کامکارها در راستای رفع تبعیض از زنان برای حضور در  ترین اصلییکی از 

، حضور زنان در کنار مردان اند دادهخالقانه انجام  های فعالیتآن انجام  تبع بهو  موسیقیعرصۀ 

مردم بعد از انقالب  یداریزنان از حافظه شن یصدا یاسالم هایتیمحدود لیبه دل است.

حساب  به یاسیکنش س ینوع رو استفاده از همخوانان خانم به نیپاک شد از هم جیتدر به یاسالم

بم خوانندگان  یدر کنار صدا نی. همچنردگییموردتوجه قرار م اریبس زداییییناآش نیو ا دآییم

و هم  میدر درک مفاه یدوچندان یعاطف ریباالتر تأث اکتاوهای در هاخانم یاز صدا فادهمرد است

قشنگ کامکار نخستین بانویی است که پس از انقالب به روی   .کندیم جادیا یذات پندار

گروه کامکارها به اجرای کنسرت پرداخته است. حضور قشنگ  باالر وحدت صحنه رفته و در تا

بانوان اهل موسیقی کشور را گستردۀ  آفرینی نقشتا حدودی مقدمات ،موسیقی عرصۀ کامکار در 

(. قشنگ کامکار در این زمینه گفت: 1388؛ همشهری، 1392پدید آورد )ایران،  ها صحنهروی 

روی صحنه رفتم و همخوانی  تار سهزن نوازندۀ اولین  عنوان هبسال پیش در تاالر رودکی  31»

، سابقه نداشت. این حضور من اش همخوانینوازندگی یک زن و حتی  ،کردم. قبل از آن
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از  ها سالبرای زنان که  مخصوصاًدیگر که فعالیت داشته باشند؛  های گروهراهگشایی بود برای 

زنان حاضر در  (.1393)پیری، « ی خبری نبودروی صحنه برای اجرا و خوانندگ ها آنحضور 

نوازندۀ همخوان و )، هانا کامکار (تار سهنوازندۀ همخوان و )گروه کامکارها شامل قشنگ کامکار 

 موجب ،این اقدام کامکارها هستند. (همخوان)پور  ابراهیمو مریم  (همخوان)، صبا کامکار (دف

( به آن 2118که هزموندهالق ) ای مسئله؛ شود میصنایع خالق حوزۀ افزایش عدالت اجتماعی در 

ر صنایع د تر فعالفمنیستی برای حضور  های گروهزنان و  های تالشو به  است اشاره کرده

 .پردازد میفرهنگی و خالق 

 عضویت گروهی نافی خالقیت فردی اعضا نیست. 6

که  زمان هم ها آنخالقیت هنری این است که عرصۀ در  کامکارهاشاخص  های ویژگییکی از 

فردی مستقل هنری نیز در حد  های هویتکامل هستند،  صورت بهیک گروه  های ویژگیواجد 

 تا جایی که از بیرون کامکارها در» :کند می( بیان 1382نقی )میرعلیکه  طور همان. نداعال دار

همان  که ساب چه ، منافع صرفاً فردی، در خدمت پشتیبانی از منافع خانواده قرار گرفته وبینیم می

با کمترین تردید، رمز این تداوم را . مهیا شده است تری غنی منافع فردی از این طریق، به طریق

)با نظارت پدری که مسلماً نقش بسیار مهمی داشته است(،  ها آن تربیتی ویژۀ باید در فضای

و حس تشخیص منافع گروهی و رعایت  ای حرفه سنجش مختصات زندگی از خودآگاهی

است که شاید بدون یک کلمه حرف و بحث، بین اعضای خانواده به طرزی  ای نانوشته نقوانی

مختصات شخصیتی کامکارها ترکیبی از ارتباط با  بنابراین، ؛«جریان دارد ناخودآگاه و طبیعی

 .یکدیگر و هویت انفرادی است

برای  بودنگروهوحدت و در خدمت  است که ذکر شایان هویت گروهی کامکارها زمینۀ در

است  ی زیادیها سالاز موسیقی باشد. کامکارها  تر مهمکامکارها یک اصل است و حتی شاید 

برای رسیدن به اهداف گروه تالش  ،کشیگردنو بدون هیچ  نوازند میکه برای یکدیگر ساز 

)پارسا،  کنند میو قطعات یکدیگر را به بهترین نحو اجرا  کنند می، همگی آهنگسازی کنند می

مانع رشد فردی اعضا  گاه هیچهویت گروهی،  است که (. وجه تمایزبخش کامکارها این1386

 های چهرهمستقل نیز  صورت بهاز اعضای گروه کامکارها خارج از گروه و  هرکدام. نشده است

مشترک  یافردی  صورت بهرا  هایی فعالیتمختلف هنری  های حوزههستند و در  ای شده شناخته
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تنهائی نیز آثار متعددی به، گروه کامکارهااعضای  هریک از. اند دادهو افراد انجام  ها گروهیر با سا

 حال شرحبه که اند  کردهکتاب ارائه  ترجمۀو  تألیفرا در قالب آلبوم، موسیقی متن فیلم، 

 صورت بهدر جدول زیر . (Prezi, 2015؛ 2114کردنور، )شد قرار خواهد  اشاره تکشان تک

 شده است:ارائه ها  آناز  هرکدام های فعالیت شده تفکیک

 
هایفعالیتحوزهنامفرد

هوشنگ 
 کامکار

 

ترجمۀ ، «ریمسکی کورساکوف»از  اصول ارکستراسیونآثاری نظیر ترجمۀ هوشنگ کامکار تألیف و 
سیقی مو، کنترپوان مدال، هارمونی قرن بیستم، فوگ و انوانسیون ،«والتر پیستون»از  کنترپوآنکتاب 

های  را انجام داده است. آلبوم سازی آموزش آهنگ و کنترپوان، ارکستراسیون، کالسیک و رمانتیک
ها، دور تا نزدیک، بهاران آبیدر، در گلستانه و شباهنگام هستند. وی  هوشنگ کامکار شامل سماع ضربی
توان به کنسرتو  میهای دیگری فعالیت داشته است که از آن جمله  همچنین در نقش آهنگساز در آلبوم

اشاره کرد. تصنیف  پل آزادیو موسیقی فیلم  1399 )برای ویلن و ارکستر زهی(« هوشنگان»ویلن 
و با صدای  هایی است که ساخت و تنظیم یکی از مشهورترین آهنگ« کجایید ای شهیدان خدایی»

 (.1399سعیدی، ؛ 1411؛ نوایاب، 1411؛ مشخصات، 1386برادرش بیژن کامکار اجرا کرد )همشهری، 

پشنگ 
 کامکار

 

نوازی خود را با این گروه  گذاران گروه شیدا است که اولین تک سنتور و از بنیاننوازندۀ پشنگ کامکار 
کارهای  ،آن دنبال بهارائه کرد و « به یاد عارف»محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی با نام  با همراه

س را با همین گروه اجرا کرد. بعد از تعطیلی گروه گاه جشن طو و همچنین سه 6چاوش مانند دیگری 
آلبوم با خوانندگی صدیق تعریف به اسم فراق دو گرفت و  عهده بهشیدا، پشنگ کامکار سرپرستی گروه را 

های پشنگ کامکار  کرد. مدتی هم با گروه دستان همکاری داشت. آلبوم عرضه بازاررا به و گلگشت 
نیز نوازندگی سنتور  یهای متعدد افراد دیگر هستند. وی همچنین در آلبومشامل بارانه و به یاد حسن صبا 
ردیف میرزا عبداهلل برای ، سنتور نوازی وۀشیهای پشنگ کامکار شامل  را برعهده داشته است. کتاب

 (.1411هستند )نوایاب،  موج نوو  شورم را، هزاردستان، سپیده، یادگاران، گلنار، موج، سنتور

قشنگ 
 کامکار

 

 .تار و ویلن است سهنوازندۀ قشنگ کامکار 
بانوان در ویژۀ هایی  سیما بینا کنسرت باشرکت در اجراهای گروه کامکاران،  بر  عالوهقشنگ کامکار 

 هنری خود داردکارنامۀ های قشنگ کامکار را در  آهنگتک خارج از ایران اجرا کرده است. وی آلبوم
 (.1388؛ همشهری، 1411)نوایاب، 

 بیژن
 کامکار

 

های شیدا و عارف  وی در گروه .موسیقی استخوانندۀ دف، رباب، تمبک، تار و نوازندۀ بیژن کامکار 
ترین نقش وی در موسیقی ایران را واردکردن ساز دف برای اولین  فعالیت داشته است. شاید بتوان مهم
های  ترین گروه همراه مطرحبه ،های متعدد اجرای کنسرت بر  عالوهبار به اجراهای عمومی دانست. او 

شرکت کرد. همچنین بیژن کامکار  های معتبر جهانی جشنوارهدر موسیقی در داخل و خارج از کشور 
آلبوم حضور داشته و ساخت موسیقی نزدیک به  121در بیش از  ،مقام آهنگساز نوازنده و خواننده در
های وی شامل گالریژان،  داده است. آلبومخود جای کارنامۀ تلویزیونی، سریال و فیلم را در برنامۀ  21

رنگین، قطعاتی از جامۀ کنند،  آوای باران، کانی سپی، دف و رباب، دف و نی، مستان سالمت می
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هایفعالیتحوزهنامفرد
روشن سایۀ تنبور، افسانۀ بهار، بامداد، شباهنگام، سحرواران،  موسیقی لری، بهاران آبیدر، گل همیشه

 (.1398مکارها، ؛ کا1411مهتاب و سیوی سور هستند )نوایاب، 

ارژنگ 
 کامکار

 

های شیدا و عارف عضویت داشته  در گروه و تمبک، نقاش، سنتور و جاز استنوازندۀ ارژنگ کامکار 
ای از تجربیات او طی  را منتشر کرد که گوشه تنبک برای قطعه شصت ، کتاب1383در سال  ویاست. 

 برپا خود نقاشی آثار از متعددی انفرادی ایه نمایشگاه کامکار ارژنگ. دهد های گذشته را نشان می سال
های  آلبوم در او. گالری سیحون برپا شد در 1376 و 1371ها در سال  آن ترین مهم که است کرده

 (.1411 نوایاب، ؛1389 ایسنا، ؛1388 همشهری،) است داشته حضور تنبک نوازندۀ عنوان به متعددی

اردشیر 
 کامکار

 

توان ناشکیبا با  های مستقل او می چه، قیچک، دف و ویولن است. از آلبومکماننوازندۀ اردشیر کامکار 
 همنوازیکه با  را نام برد غبار عادتبیخوانندگی همایون شجریان، راز نگاه، یقین گمشده و آلبوم 

 وترین اثر وی نیز آلبوم بیداد استاد شجریان  . معروفاستشده   عرضه ،شاگردش، شروین مهاجر
غبار عادت، یقین گمشده، به بیشامل اردشیر کامکار های  است. آلبوم 1364ن در سال پرویز مشکاتیا

 حضور کمانچه نوازندۀ عنوان به های متعددی آلبوم وی دریاد استاد حسن صبا و زهی عشق هستند. 
 (.1411)نوایاب،  است داشته

ارسالن 
 کامکار

 

های وی شامل روژیار، موسیقی فیلم مادر،  لبومبربط، ویولن و آهنگساز است. آنوازندۀ ارسالن کامکار 
 زیادی های آلبوم وی درهستند.  ها چکامهها و چامهام، شباهنگام و  شود، افسانه سرزمین پدری آفتاب می

گروه و  این اعضای از یکی اکنون هم کامکار رسالنا. ویولن و عود حضور داشته است نوازندۀ عنوان به
 ؛1388 همشهری،) است کردستان ارکستر فیالرمونیک مایستر همچنین و انتهر ارکستر سمفونیک مایستر

 ارکستر مانجین با همراهی جوانان غیرکرد از دیگر فعالیت های وی است. (.1411 نوایاب،

اردوان 
 کامکار

 

نوازی سنتور خلق  آثاری که برای تک بر  عالوهساز سنتور و آهنگساز است. وی نوازندۀ اردوان کامکار 
توجه اهالی موسیقی  نوازی سازهای ایرانی تصنیف کرد که مورد ، قطعات دیگری هم برای گروهکرد

های الماس و بر فراز باد هستند. اردوان کامکار، در آلبوم شب،  های وی شامل ریزدانه . آلبومواقع شد
همکاری  سنتورنوازندۀ عنوان  سکوت، کویر اثر کیهان کلهر به خوانندگی محمدرضا شجریان نیز به

انداز ایرانی )به کارگردانی تورج منصوری( نیز از  کرد. موسیقی متن فیلم سنتوری و موسیقی فیلم چشم
 (.1411؛ نوایاب، 1388)همشهری، این هنرمند است های  ساخته

هانا 
 کامکار

 

دف است. وی با گروه تخت جمشید به نوازندۀ هانا کامکار بازیگر، عکاس، کارگردان، خواننده و 
عنوان نوازنده، همخوان و مدیر هنری همکاری داشته است. در نمایش  آهنگسازی پدرام درخشانی به

عنوان بازیگر و  به ،به کارگردانی پری صابری و آهنگسازی ارسالن کامکار« مرغ باران»موزیکال 
بۀ سودابا آهنگسازی « های کودکی ترانه»صوتی و تصویری مجموعۀ خواننده اجرا داشته است. در 

عنوان همخوان شرکت داشته است.  نیز به ،در تاالر وحدت اجرا شد 1392سالم که در تابستان 
از دیگر آثار این « دف و نی»و « الالیی»، «دور تا نزدیک»و « شود آفتاب می»های  خوانندگی در آلبوم

 (.1411هنرمند است )نوایاب، 
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 ها خوانندهو  ها گروههمکاری با سایر . 7

سرشناس موسیقی در کشور  های نوازندهو  ها خواننده، ها گروهوه کامکارها با سایر همکاری گر

همراه بهکامکارها است.  خالقانه های فعالیتدر گسترش  ها آناصلی  های مؤلفهیکی از  ،ایران

شیدا و عارف را تأسیس کردند.  های گروهحسین علیزاده، محمدرضا لطفی و پرویز مشکاتیان 

طور  ، بهسرشناس ایرانی و شهرام ناظری خواننده کردخوانندۀ رضا شجریان با محمد ها آن

از اعضای گروه  هرکداماین بر عالوه(. Abubakir, 2016)اجرا کردند دو کنسرت موفق  مشترک،

بیژن مثال، برای ؛ مشترکی دارند های فعالیتو هنرمندان دیگر  ها گروهفردی با  صورت بهنیز 

های بسیاری از جمله گروه عارف و شیدا، محمدرضا شجریان، شهرام  گروه کامکار با هنرمندان و

مرادی و حمید متبسم همکاری  اکبر علیناظری، حسین علیزاده، داریوش طالیی، کیهان کلهر، 

ترویج  موجب، اند دادهنوپا انجام  های گروهکه کامکارها در حمایت از  هایی تالش داشته است.

حوزۀ ی گروهی شده است. با توجه به اینکه اسم کامکارها در موسیقحیطۀ کارآفرینی در 

 شده شناختهکمتر های گروه، همکاری اعضای این گروه با شود میموسیقی یک برند محسوب 

 شوند. ها گروهکه مخاطبان موسیقی جذب آن  شود می سبب

 آموزش موسیقی. 8

ارها را کامکآموزشگاه آزاد موسیقی  1376 در سالشور، کاین گروه با دعوت از دیگر اساتید موسیقی 

 های چهره یدر معرف ییت خود ادامه داده و سهم بسزایه تا به امروز به فعالکان نهاد یبن در تهران

اعضای گروه کامکارها چه در  (.2114شور داشته است )کردنور، ک یهنر جامعۀد به یمستعد و جد

که در آن تخصص اند  پرداختهسازهایی به آموزش  ،دیگر های آموزشگاهو چه در  هشانآموزشگا

موسیقی باشند. عرصۀ در  ها آنراه دهندۀ  ادامهشده که شاگردان این افراد بتوانند  موجبدارند و همین 

و آموزش  نویسی نتکار برد و  با توجه به اینکه بیژن کامکار استفاده از دف را در اجراهای موسیقی به

که  اند داشتهدر رونق آموزش موسیقی دف  مهمیوی نقش  یها فعالیتدف را در کشور آغاز کرد، 

بیژن . درنظر گرفتصنایع خالق حوزۀ مصداقی از کارآفرینی در  عنوان به توان میاین مسئله را 

به این امید بودم بتوانم به هزاران نفر  ،روزی که ساز دف به دست گرفتم: »در این زمینه گفت کامکار

شعار دف در ایران هستند. آن روز این حرف نوازندۀ ها نفر  امروز میلیون ا، امنوازندگی دف را بیاموزم

دیگر هیچ  که چرا؛ بلکه آرزوی من بود که به آن رسیدم و از بسیاری جهات خوشحال هستم ،نبود
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به این دلیل که شاگردانم و دیگر  .ندارم ،تعهدی در قبال اینکه کسی نواختن دف یاد بگیرد یا نگیرد

اند که خیالم آسوده  به زیبایی و با تکنیک در آموزش دف پیشرفت کرده آنقدروستان عزیزان و د

نیز شرایط به همین  دهند میدر سایر سازهایی که کامکارها آموزش  (.1397)سیجانی، «. است

ی ها سال ،نوازی در ایران استاردشیر کامکار که از نفرات اول کمانچهبرای نمونه ؛ صورت است

جوانی از نوازندۀ و کمتر  پردازد میبه تدریس کمانچه  دانشگاهیآزاد و  طور به است که زیادی

اردشیر باید به  های فعالیتمانده باشد. از دیگر  بهره بینوازی کمانچهعرصۀ وی در  های آموزش

اجرا  ای که وی و شاگردانش ی اشاره کرد که همین قطعها همکاری با دیگر نوازندگان سازهای آرشه

 یبه کتاب آموزشدر این زمینه همچنین باید  (.1386)پارسا،  داردزیاد نشان از همین قابلیت  کردند،

 یقیو موس یکه از آثار مهم در رپرتوار سنتور نواز ،«یسنتور نواز وهیش»پشنگ کامکار تحت عنوان 

 دیتجد بار 64که تاکنون حدود  یقیاثر موس نتریعنوان پرفروش کتاب به نیات، اشاره کرد. اس یرانیا

از نوازندگان سنتور با  ایکه بخش عمده چرااز آثار مهم موسیقایی به شمار می رود، شده است  چاپ

 است. یتیکتاب حائز اهم اریمعلمان سنتور بس انیو در م اند دهید کتاب آموزش نیا

 برگزاری کنسرت در مناطق مختلف. 9

نسرت برگزار کرده است. در سطح شهرهای ایران کبیشتر گروه کامکارها در سطح ملی در 

که با  اند شدهدر مناطق کردنشین عراق و ترکیه برگزار  ،کامکارها های کنسرتنیز بیشتر  ای منطقه

است. اصطالح کردستان یک اصطالح جغرافیایی است که  مهمتوجه به موقعیت کردها در منطقه 

هیچ دولت مستقلی به اسم  ،مدرنۀ خاورمیانالمللی ندارد. در تاریخ  بین یاهیچ موقعیت قانونی 

جمعیت آن کرد هستند بیشتر که  اشاره دارد ای کردستان وجود نداشته است. این منطقه به منطقه

گروه . (Koohi-Kamali, 2003: 25) یابد و از ترکیه به سوریه، عراق و ایران گسترش می

 ن در سالیرده است. همچنرا برگزار ک هایی کنسرتشهرهای کردستان عراق بیشتر کامکارها در 

ردی را در شهرهای ک موسیقیبرنامۀ برای اولین بار در تاریخ کشور ترکیه توانست  1381

. آید میشمار بهن مناطق یا یقیموس یدر رخدادها یعطف نقطۀ کند کهاجرا  دیار بکراستانبول و 

متحدۀ  ایاالتنادا و در اروپا، کابرگزاری کنسرت در سطح جهانی نیز گروه موسیقی کامکارها با 

 (.Abubakir, 2016) کنند میو فرهنگ محلی کردی را به مخاطبان غربی معرفی  ها آهنگآمریکا، 

 به موارد زیر اشاره کرد: توان میکامکارها در خارج از ایران  های کنسرت ترین شاخصاز 
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  اسلو  در ،صلح نوبل به شیرین عبادیجایزۀ به مناسبت اعطای  2113این گروه در سال

 ؛برگزار کردکنسرتی کشور نروژ  پایتخت

 ؛شرکت کردند در فستیوال موسیقی لوچیانو بریو، آهنگساز بزرگ و مدرن ایتالیایی 

 در بسیاری از شهرهای بریتانیا برگزار شد، اجرای مشترک  2114که در سال  هایی کنسرت

موسیقی کردی و کامکارها و ارکستر سمفونیک لندن بود که در نتیجه هارمونی دو نوع 

موسیقی مدرن جهان را به نمایش گذاشت که توجه بسیاری از محققان موسیقی و طرفداران 

 ؛موسیقی را به خود جلب کرد

 یکینیز  2115سوئد در سال  ی« مالمو»سمفونیک کمانچه با ارکستر  یاجرای کنسرتینو 

 ؛ن دوران بودین گروه در همیا های موفقیتدیگر از 

  به مدیریت پیتر گابریل،  1ووماد از جملهبزرگ موسیقی جهانی  های لفستیوابیشتر در

همواره حضوری  ،تاالرهای بزرگ و مهم اروپا و آمریکابیشتر سامراستیج )نیویورک( و 

 (.Prezi, 2015؛ 2114داشته است )کردنور،  برانگیز تحسینقدرتمندانه و 

 نفعهالم عامرتقای وجه اجتماعی گروه با انجام کارهای . ا11

تصویری ماندگار از خودشان برای  توانند میکه خالقان نماد  هایی راهدر صنایع خالق یکی از 

و همدردی با شهروندان جامعه در شرایط سخت  المنفعه عاممخاطبان خلق کنند، انجام کارهای 

 گروه کامکارها در این زمینه های فعالیت. چند نمونه از دهد میو ناگواری است که رخ 

برگزاری کنسرت . 2؛ بم زدگان زلزلهبرگزاری کنسرت خیریه در حمایت از . 1 اند از: تعبار

برگزاری کنسرت در حمایت از بیماران . 3؛ کرمانشاه زدگان زلزلهمشترک با شهرام ناظری برای 

در سطح  هایی کنسرتبرگزاری  .5؛ محکخیریۀ برگزاری کنسرت در حمایت از . 4 ؛اس ام

 25کامکارها در جشن  همچنین .سوریآوارۀ برگزاری کنسرت به نفع کودکان مانند  المللی بین

در این زمینه هوشنگ  (.1395کنسرت خیریه برگزار کردند )فرزانه،  ،محکمؤسسۀ سالگی 

های  گروه کامکارها تاکنون کنسرت»جشن گفت: این در  ،کامکار، سرپرست گروه کامکارها

نین در کردستان عراق برگزار کرده است. خیرخواهانه در شمال و غرب کشور و همچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 WOMAD 
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های خیریه در مسیر برگزاری  ت در فعالیتکمشار منظور بهدنیا برجستۀ هاست که هنرمندان  سال

دارند. امیدوارم در آینده شاهد پذیرش هرچه بیشتر مسئولیت  رویدادهای خیرخواهانه قدم برمی

ها، کنسرتی بود  ی از این فعالیتدیگر نمونه (.1395)سعیدی، « ماجتماعی توسط هنرمندان باشی

عواید  ۀهمو در تاالر وزارت کشور برگزار  آبان 29که شهرام ناظری و گروه کامکارها دوشنبه 

 (.1396)خبرآنالین،  غرب کشور اهدا شدزلزلۀ آن به بازماندگان 

 گیری نتیجه

گروه کامکارها  های یتفعالخالقیت در صنایع خالق با تأکید بر  های مؤلفهبه این مطالعه، در 

گروه کامکارها را می توان تلفیقی از موسیقی کالسیک ایرانی با موسیقی مردم پسند  پرداخته شد.

ایرانی دانست. در دسته موسیقی کالسیک ایران کامکارها در زیر مقوله موسیقی حفظ و اشاعه 

انقالب اسالمی با صبغه  )بازگشت( و در دسته موسیقی مردم پسند ایرانی در تولید داخلی بعد از

این مسئله باعث شده است که موسیقی کامکارها هم در  موسیقی کالسیک ایرانی قرار می گیرند.

در  نشان دادپژوهش های  یافته. جذب مخاطبان نخبه و هم در جذب مخاطبان توده موفق باشد

 (.Guerrero Melo, 2013) دارد وجود فعالیت کامکارها تعامل دائمی بین امر کلی و امر جزئی

که کامکارها با  موسیقی ملی ایرانی و امر جزئی موسیقی محلی کردی است ،امر کلی در اینجا

موسیقی کردی و هم  حوزۀ سبکی نوین هم در گذار پایه توانستند ترکیب این دو نوع از موسیقی

 .باشند ملی موسیقی حوزۀ در

 محلی های فرهنگ که شود می موجب تقویت هویت و اقتصاد محلی در صنعت موسیقی

و  صدایی تکاز  ،با این اقدام (Longhurst, 2007). د بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارندبتوانن

و صداهایی نو در صنایع خالق موسیقی به گوش  شود میموسیقی کاسته حوزۀ انحصار در 

زیست  از ای تازهنوع  ،خواهد رسید. موسیقی جهانی و ملی در ترکیب با موسیقی محلی

خالقانه در سطح خرد  وکارهای کسبالگویی جدید برای  تواند میکه  کند میموسیقایی را تجربه 

و کالن باشد. با توجه به اینکه کنترل بازارهای رسمی بر بازار محلی محدود است، این فضا 

 رشد و بالندگی موسیقی محلی. یت و نوآوری باشدبستری مناسب برای ظهور خالق تواند می

موسیقی با  های سبک این آمیزی درهم ارتباط، تعامل و بلکه ،نیست ملی موسیقی برای یدیتهد

 سبب صنایع خالق ایران خلق کند که عرصۀ شبیه به کامکارها را در ای پدیده تواند می هم

 .شوند می هردو سطح محلی و ملی در نوآوری و خالقیت افزایش
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. موقعیت فرهنگ قومی کردها داشته است یارتقا در مهمی فعالیت گروه کامکارها نقش

شیوۀ ها، هنر، ادبیات،  هایی در موسیقی، ارزش شباهت ،کنیم زمانی که از هویت قومی صحبت می

رسند.  ورسوم، زبان، فرهنگ و مذهب به ذهن می ها، غذا، اسامی، آداب زندگی، مراسم

ای  بان، قلمرو، مجموعهیک فرهنگ مشترک، ز عنوان به هویت کردی را( 2111) 1االسالمی شیخ

موسیقی کامکارها  ؛ بنابراین،(47های سیاسی آینده بیان کرد ) و آرمان ،از نمادها، حافظه و تجربه

عناصر هویت  توانست ،که در تلفیق موسیقی محلی و موسیقی ایرانی انجام داد هایی خالقیت با

 زبان کردی و از استفاده قومی مردم کرد را در سطحی ملی و جهانی مطرح کند. در این زمینه

 ، استفاده از سازهای محلی نظیر دف وفولکلور های ترانه کارگیری به با مختلف آن های گویش

هستند که  هایی مؤلفه ترین اصلی حضور آن در اجراها و استفاده از پوشش کردی از سازی نهادینه

 خالقانۀ های شیوه این. اند کرده به تداوم هویت موسیقی کردی در سطح ملی و محلی کمک

که  ای جامعه اقتصادی متعددی را برای-صنعت موسیقی مزایای اجتماعی حوزۀ در ،وکار کسب

 (.Guerrero Melo, 2013) دارد دنبال است به برخاسته موسیقی از آن

ملی،  و محلی جامعۀ اقتصادی و اجتماعی توسعۀ بر ها فعالیت چگونگی تاثیرگذاری در مورد

 محلی و ملی رواج حوزۀ از کامکارها در روی هدنبال به ش اقداماتی اشاره کرد کهبه گستر توان می

 بسیاری از برای اجراهای گروهی هستند که بعدها ییالگو کامکارها مثال، برای ؛اند کرده پیدا

 در که موسیقی های گروه برخی از. کردند تقلید فعالیت این سبک از موسیقایی های گروه

کامکارها نظیر پوشش، زبان، سازهای  متمایز های ویژگی دیگر از اند، گرفته شکل های اخیر سال

ساز دف به  واردکردن بیژن کامکار با. اند کرده الگوبرداری... و المنفعه عام های فعالیتموسیقی، 

 ؛شد کشور در ساز این ترویج موجب ،برای دف و آموزش آن نویسی نت، ای صحنه اجراهای

 ای برجسته و هنرجویان پردازند می متعددی به آموزش این ساز های آموزشگاه امروزه که طوری به

صنایع  عرصۀ در کارآفرینی توان می را ها فعالیت این مجموعۀ .اند کرده نیز در این زمینه تربیت

فرهنگی  های فعالیتتا از  سازد مینفعان صنایع خالق را قادر ذیکه  گرفت درنظر خالق

 (.Hausmann, 2010; Enhuber, 2014) درآمدزایی کنند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Jaffer Sheyholislami 
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