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آیا سرعت گذر زمان شتاب گرفته است!؟یا اینکه زمان امر
ثابتی است؛ اگر ثابت است پس این احساس از کجا نشات می
گیرد؟سرعت اتفاقات و شتاب تحوالت است یا انتظار بهبودی
اوض��اع و غفلت از ح��ال که چنین عمر م��ا را درگذر زمان به
دست باد سپرده است؟
روانشناس��ان معتقدن��د رخداده��ای متوالی ک��ه به نوعی
اس��ترس های روحی و روانی را به دنب��ال می آورد به خودی
خود انس��ان را از گ��ذر زمان غافل می کن��د و به اصطالح به
گذش��ت زمان (عمر) شتاب می بخش��د؛ وشاید به همین علت
اس��ت که برخی اتفاقات چند دهه گذشته را با چند سال پیش
اشتباه می گیرند .
بهار امسال نیز ما شاهد اتفاقات گوناگون بودیم؛ اتفاقاتی
متنوع و فراوان و بعضا سرنوش��ت س��از  ...آنچنان که مصداق
بارزی برای فرضیه گفته شده بود.
انتخابات ریاست جمهوری با همه تنش ها و حواشی اش،
مرگ و میر ب��زرگان و هنرمندان برجس��ته ای چون داریوش
صفوت،فریدون حافظی ،جلیل ش��هناز و ،...چالش های تعاونی
مسکن وبس��یاری مس��ائل دیگر که هرکدام تاثیرات و تبعات
خودش را در پی داشته است.
اما اینها اتفاقات گذش��ته اس��ت و خانه موسیقی در سال
جدی��د و در فص��ول پیش رو اف��ق های تازه ای بای��د بیابد و
در مس��یر آموزش  ،توس��عه کمی و کیفی و ایج��اد امکانات و

تس��هیالت بهتر و بیش��تر برای اعضای خود اقدامات موثرتر و
مفیدتری را باید در دستور کار قرار دهد.
نظر به استقرار دولت تدبیر و امید در سال جاری و با توجه
به نس��یم فرهنگی که در پی تغیی��رات مثبت و مردمی وزیدن
گرفته است ،نوید احیای بستری مناسب برای فعالیت های غیر
دولت��ی و ایجاد فرصت اعتال و ارتقای فرهنگی به مش��ام می
رسد ؛ همانطور که دکتر روحانی رئیس دولت جدید بارها تاکید
داش��ته است امید می رود در آینده نه چندان دور امور صنفی و
تخصصی قش��رهای مختلف فرهنگی و هنری به نمایندگان و
نهادهای مدنی و صنفی واگذار شود .
خانه موسیقی در ایام انتخابات ضمن بی طرفی وبا اعالم
اینک��ه از هیچکدام از نامزده��ای محترم حمایت نخواهد کرد،
با صدور بیانبه ای فهرس��تی از س��رفصل های مهم مطالبات
هنرمندان موس��یقی را عالم و تاکید کرد رئیس جمهور مردمی
باید به این خواست های مسلم هنرمندان توجه کند.
در پای��ان با ابراز امیدواری به اجرای وعده های انتخاباتی
از س��وی رئیس جمهور منتخب بر این نکته نیز باید انگش��ت
تاکید گذاشت که رس��یدن به اهداف متعالی نهادهای مدنی و
گس��ترش و ش��کوفایی در عرصه تولیدات و رونق اقتصاد هنر
بدون مش��ارکت و همراهی همه اعضا و فعاالن حوزه موسیقی
دور از دسترس و تقریبا دست نیافتنی است.
* سردبیر

گزارش
درگذشتگان بهار

چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید

داریوش صفوت مرد اخالق و عرفان بود
پیکر داریوش صفوت ،اس��تاد پیشکسوت موسیقی ایران سی
ام فروردین ماه با حضور جمعی از هنرمندان موس��یقی تشییع و در
آرامگاه بهشت سکینه بخاک سپرده شد .در این مراسم داود گنجه
ای ،عضو شورای عالی و قائم مقام خانه موسیقی ضمن تسلیت گفتن
فقدان داریوش صفوت به خانواده این هنرمند و جامعه موسیقی گفت:
در سال  46در دانشگاه تهران برای اولین بار با دکتر صفوت آشنا شدم
و از آن به بعد تحت تاثیر اخالق و منش و رفتار این مرد بزرگ قرار
گرفتم .او به معنای واقعی معلم اخالق بود.
گنجه ای در ادامه گفت :از دست دادن دکتر صفوت برای من
مانند از دست دادن پدر بود .او هرگز دروغ نمی گفت و مرد اخالق و
عرفان بود .دکتر صفوت همیشه در بین ماست و من قبول نمی کنم
او رفته است زیرا در ساز تک تک شاگردانش حضور دارد .این هنرمند
با تاس��یس مرکز حفظ اشاعه موسیقی خدمت بزرگی به موسیقی
اصیل ایرانی کرد.
در ادامه مراسم فاطمه واعظی(پریسا) ،خواننده موسیقی ایرانی
که از شاگردان داریوش صفوت بود گفت :استاد صفوت پدر هنریام
بود ،او در موسیقی دستم را گرفت و هرچه از موسیقی دارم از او دارم.
استاد است که تربیت میکند ،رشد میده د و از بیراهه رفتن نجات
میدهد و این استاد بزرگ خیلیها را از بیراهه رفتن نجات داد.
این خواننده موسیقی ایرانی افزود :زنده یاد صفوت مرکزی برای
تربیت هنرجویان تشکیل داد ،به جرات میتوانم بگویم که تا کنون
چنین شخصیتی نداشتیم و شاید به این زودی هم نخواهیم داشت.
شاید ادیب و موسیقیدان فراوان داشته باشیم اما کسی که حرف و
عملش یکی باشد خیلی کم است.
واعظی در پایان سخنانش گفت :برای این هنرمند مرگی درکار
نیست و او روحش زنده است ما برایش خوشحالیم چون با درستی و
ایمان زیست و روح پاکش چون قطره اقیانوس الهی پیوست.

پس از این سخنان ،محمد موسوی ،نوازنده نی پشت تریبون
قرار گرفت و گفت :افتخار دارم که  42س��ال ش��اگرد ایشان بودم و
هر چه دارم از ایش��ان آموخته ام .دکتر صفوت هم در زندگی و هم
در موسیقی استاد من بود .من به تازگی برادرم را از دست داده ام و
همچنان داغدارم اما بر حسب وظیفه به اینجا آمدم تا در اين مراسم
شركت كنم.
سپس محمد موس��وی قطعه ای در آواز دش��تی و در سوگ
داری��وش صفوت اجرا کرد و در ادامه پیکر داریوش صفوت با بدرقه
اهالی موسیقی بخاک سپرده شد.
فریدون حافظی انسان بزرگی بود
مراس��م تش��ییع پیکر فریدون حافظی ،نوازنده و مدرس تار و
س��ه تار هم  20خرداد با حضور جمعی از هنرمندان ،عالقمندان و
مسئولین موسیقی در مقابل تاالر وحدت برگزار شد .در ابتدای این
مراسمسیدعباسعظیمی،مدیرعاملموسسههنرمندانپیشکسوت
گفت :موسسه هنرمندان پیشکسوت وظیفه خود میداند که در شادی
ها و غم ها در خدمت هنرمندان پیشکسوت باشد اما این یک موسسه
نوپا است و حدود هشت ماه بيشتر از عمرش نمیگذرد.
عظیمی گفت :در چند ماه اخیر بیش از گذشته ،نگران وضعیت
هنرمندان پیشکسوت هستم ،از هنرمندان پیشکسوت هم خواهش
میکنم از این موسس��ه حمایت معنوی کنند .از نامزدهای ریاست
جمه��وری گله دارم که در صحبتهایش��ان به موضوع هنرمندان
پیشکسوت اشاره نمیکنند .از این نامزدهای محترم دعوت میکنم
که در موسس��ه هنرمندان پیشکسوت حضور پیدا کنند و در جریان
شرایط این هنرمندان قرار بگیرند.
در ادامه سید عباس سجادی(مجری) با اشاره به اینکه فریدون
ی تردید کرمانش��اه خاس��تگاه
حافظی اهل کرمانش��اه بود گفت :ب 
و زیس��تگاه مردان بزرگی اس��ت که در طول سا ل های مختلف از
هنرمندانی بزرگ و تاثیرگذار این کشور بودند.
س��جادی در سخنانش برای رحیم معینی کرمانشاهی نیز که
در بس��تر بیماری است آرزوی س�لامتی کرد.سپس عبدالحسین
مختاباد(خواننده) پشت میکروفن قرار گرفت و گفت :چند وقتی است
که وقتی گنجینههایی از هنر موسیقی را از دست می دهیم دور هم
جمع میش��ویم ،از خدا می خواهم در شادیها دور هم جمع شویم
و برای بزرگداش��ت مفاخر ملی و گنجینههای ادب و هنر همدیگر
را ببینم .فریدون حافظی انس��ان بزرگی بود و من از س��ال  70در
تلویزیون با ایشان آشنا شدم سال گذشته نیز اثری را در مخالف سه
گاه را از ساخته های ایشان خواندم .او همیشه به هنر فکر میکرد
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درآمد:
جامعه موس��یقی ایران در بهار  92س��ه تن از هنرمندان بنام
خود را از دست داد .داریوش صفوت استاد موسیقی و از بنیانگذاران
مرکز حفظ و اش��اعه موسیقی ش��امگاه  26فروردین به دیار باقی
شتافت .همچنین فریدون حافظی استاد و نوازنده تار  16خرداد در
تهران درگذش��ت .سومین ضایعه ای که جامعه موسیقی ایران در

بهار  92با آن مواجه شد ،فقدان استاد بی بدیل تار ،جلیل شهناز بود
که صبح  27خرداد ماه در سن  92سالگی دار فانی را وداع گفت.
در ادامه گزارشی از مراسم تشییع داریوش صفوت و فریدون
حافظی را با هم می خوانیم.
(توضیح اینکه تا لحظه بس��تن این صفحه مراس��م تشییع
جلیل شهناز برگزار نشده بود).
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ت های کاذب نبود .حافظی با رفتنش جامعه موسیقی
و درگیر شهر 
را عزادار کرد.
مختاباد در پایان س��خنانش قطعه آوازی در شوشتری به یاد
فریدون حافظی خواند.
سخنران بعدی ساالر عقیلی (خواننده) بود .او در فقدان فریدون
حافظی گفت :این ضایعه اسفناک را به جامعه هنری تسلیت میگویم،
متاسفانه در یکی دو سال گذشته ایام خوبی برای هنر و هنرمندان
نداشتیم و ش��اهد از دست دادن هنرمندان بزرگ کشور بودیم .من
سال ها با خانواده حافظی در رفت و آمد بودم و این افتخار را داشتم
که چند اثر از فریدون حافظی را اجرا کنم .ایشان تا آخرین نفس در
راه اعتالی موسیقی گام برداشتهاند.
ای��ن خواننده درباره آخرین هم��کاری اش با فریدون حافظی
گفت :استاد چهار هفته پیش با من تماس گرفتند و گفتند که یک
آهنگ جدید برایم ساختند و از من خواستند تمرین کنیم.
ساالر عقیلی در پایان سخنانش قطعه «رقص گیسو» که با
ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی اجرا کرده بود را به یاد
فریدون حافظی خواند.
در ادامه مراس��م اعالم ش��د پس از فوت مرحوم حافظی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی شخصا با خانواده این هنرمند تماس داشته
و این ضایعه را تسلیت گفته است.
کاندیداهای ریاس�ت جمهوری نبای�د از بردن نام
موسیقی ابا داشته باشند
آخرین سخنران این مراسم حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه
موسیقی بود .او با ابراز تاسف از فقدان فریدون حافظی گفت :امروز
برای ادای احترام به یکی از اساتید بزرگ موسیقی این سرزمین که
بیش از هفت دهه از عمر خود را صرف اعتالی موسیقی ایران کرده
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است ،گرد آمده یم.او قطعات جاودانی ساخت و سازهای جاودانی را
نواخت که همیش��ه در گوش و حافظه تاریخی مردم این سرزمین
خواهد ماند.
نوربخش با ابراز گالیه از مس��ئولین فرهنگی در ادامه گفت:
از مس��ؤوالن چند سوال دارم .آیا فکر میکنید به وظیفه خود عمل
کردهاید؟ آیا هنرمندان باید در بس��تر بیماری بیفتند تا حالش��ان را

بپرسید؟ آیا باید حتما فوت کنند تا به سراغشان بروید؟
وی افزود :حافظی همیشه به خانه موسیقی عشق میورزید و به
من میگفت در جوانی آرزو داشته تشکلی مانند خانه موسیقی ایجاد
کنیم اما نتوانستیم .خانه موسیقی خانه عشق است ،مسئوالن محترم
کمی به خود بیایند این وضعیت هنر و هنرمندان نیست.
مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه گفت :اگر بگویم مسئوالن
محترم در دو سال گذشته چقدر به خانه موسیقی کمک کردند عرق
شرم بر پیشانی همه ما می نشیند .این تشکل نزدیک 14هزار عضو
نجیب و شریف دارد ،هنرمندانی که بیگانگان و دشمنان این ملک در
خارج از کشور برایشان فرش قرمز پهن میکنند ،اما چون کشورشان
را دوست دارند همینجا میمانند.
نوربخش به حضور اسماعیلی (سخنگوی ستاد دکتر قالیباف)
در این مراس��م اشاره کرد و گفت :از کاندیداهای ریاست جمهوری
میخواهم که تکلیفشان را با هنر موسیقی مشخص کنند .نباید
کاندیداها از بردن نام موس��یقی ابا داش��ته باشند ،آیا موسیقی هنر
نیس��ت؟ نمیخواستم تلخ صحبت کنم اما مجبور شدم چرا که دل
هنرمندان پردرد است.
پس از این سخنان قطعه از از نوازندگی های فریدون حافظی
در دس��تگاه سه گاه پخش شد و در ادامه دختر این هنرمند به بیان
خاطره ای از پدرش پرداخت و از حضور عالقمندان و هنرمندان در
این مراس��م تشکر کرد .سپس پیکر فریدون حافظی از مقابل تاالر
وحدت به سوی بهشت زهرا تشییع شد.
جلیل شهناز؛ مسافر آخرين روزهاي بهار
جلیل شهناز ،اس��تاد برجسته تار و موسیقی ایرانی پس از
سال ها تحمل رنج بیماری ناشی از کهولت سن ،صبح روز 27
خرداد ماه در بیمارستان آراد تهران درگذشت.
جلیل ش��هناز ،در خرداد ماه س��ال
 ۱۳۰۰در اصفه��ان و در خان��واده ای
اهل موس��یقی چش��م به جهان گشود.
پدرش(ش��عبان خان) عالق��ه زیادی به
موسیقی ایرانی داشت و عالوه بر تار که
ساز اختصاصی او بود ،سهتار و سنتور هم
مینواخت .شهناز از کودکی به موسیقی
عالقهمند ش��د و نواختن تار را نزد برادران بزرگترش علي و حسین
شهناز فراگرفت .پشتکار زیاد و استعداد شگرف جلیل به حدی بود که
در سنین جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد.
ای��ن هنرمند در س��ال  1383به عنوان چه��ره ماندگار هنر و
موسیقی برگزیده شد و مدرک درجه یک هنری به وی اهدا شد و در
سال های بارها مورد تقدیر قرار گرفت .در تاریخ  2اردیبهشت 1389
خانه موسیقی به دست جلیل شهناز نوگشایی شد و در این مراسم نیز
از سوی خانه موسیقی تجلیل شد.
جلیل شهناز که در سال های پایانی عمر خود با بیماری دست و
پنجه نرم می کرد و بسیاری از هنرمندان،دست اندرکاران و مسئوالن
فرهنگی از جمله اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی هر چند بار به
عیادت او رفته و از نزدیک پیگیر وضعیت جسمانی این هنرمند بودند.
هیئت مدیره خانه موس��یقی در پیامی درگذشت این استاد گرانقدر
موسیقی ایران را به خانواده محترم شهناز و همچنین جامعه هنری
کشور تسلیت گفت.

در سوگ جليل شهناز؛ اسطوره موسيقي ايران

به یاد آن طناز تار
*حمیدرضا عاطفی
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صبح دوش��نبه  27خرداد بود که ب��اران پیامکها باریدن
گرف��ت و باز همان خبر تک��راری و تلخ مربوط به مرگ تارنواز
اسطورهای؛ شهناز...
به فاصله اندکی بعد از پیامک ها  ،این صدای زنگ تلفن های
همراه و ثابت بود که بال انقطاع و پشت سر هم به صدا درمی آمد
واز آنس��وی خط صداهای آشنا ،سراسیمه و با عجله یک مطلب
مشترک را می پرسیدند:شهناز رفت؟
 ...اين بار متاس��فانه پيامك ،پيامك شومي بود! و بعد از كند
و كاش صحت خبر تائید ش��د! «جلیل ش��هناز» ،آن شهسوار تار
لحظاتی پيش رخت بر بس��ته و رفته بود .اس��تاد سالها در بستر
بیم��اری بود؛ اما بذله گویی و طنز پ��ردازی قوی و بالبداههاش تا
واپسین دم های حیاتش ادامه داشت.
ش��هناز هم در قفای فریدون حافظی ،همایون خرم ،حس��ن
کسایی و ...که در همین یکسال اخیر آهنگ رفتن را نواختند رفت
و خزانه پربار موس��یقی ایرانی را تهی تر کرد و اخیرا با خبر شدیم
که استاد احمد ابراهیمی هم که بازماندگان همین نسل است هم
اکنون در بخش آی سی یو بستری هستند وجا دارد که برای ایشان
هم آرزوی سالمتی بکنیم.
و اما شهناز ...هرچند که از بزرگان و تکنوازان بی بدیل خطه
اصفهان و همدوره بزرگانی چون کس��ایی  ،تجویدی ،تاج ،بنان،
ادیب و...بود اما با همه اینها تفاوت داشت؛ در بداهه پردازی،جواب
آواز ،ملودی پردازی و ش��یرین نوازی سرآمد همگان بود و از آنجا
که هنر برخاس��ته از مکنونات قلبی و ذات هنرمند است همه این
ویژگی ها به خصلت و رو ح و روان این بزرگ مرد باز می گشت
که کم نظیر و بلکه بی نظیر بود.
اگر بپذیریم که هنرپدیده ای ذاتی و الهی است و کمتر قائم
به آموزش و اکتس��اب اس��ت باید این خارق العاده بودن شهناز را
نمونه بارز و تجلی تام و تمام این خصوصیت بدانیم.در کالم ،نکته

س��نجی و لطافت س��خن اش که توام با انتقادی گزنده وشیرین
بود نظیرنداش��ت واساس��ا همین ویژگی ها بود که سبک و شیوه
نوازندگی اش را نیز منحصر به فرد کرده بود.
جلیل ش��هناز سپر و س��پهری مابین علم موسیقی با هنر
موسیقی بود! او ضرب المثلی کوبنده برای برخی موسیقیدانان
آکادمی��ک بود ک��ه نوازندگان س��نتی را به جرم بی س��وادی
محکوم می کردند و مدارج و مراحل فوق دکترا در رشته های
مختل��ف موس��یقی را در دنیای امروز م�لاک و معیار قرار می
دادن��د .افرادی که مترصد کوچکترین فرصتی بوده و هس��تند
تا با س�لاح علم موس��یقی به رد موسیقی های قومی و نواحی
و س��نتی برخیزند....وش��گفتا  ،آنجا که به نوای سحر آمیز ساز
شهناز می رسیدند خلع سالح می شدند .
جلیل ش��هناز نماد و اسطوره ای زوال ناپذیر و ماندگار در
عرصه موسیقی ملی ایران است ودر حقیقت نقطه عطفی برای
تکن��وازی و همن��وازی با خواننده در تاریخ موس��یقی ایران به
ش��مار می رود.شهناز مرجع بال منازع برای ساز ایرانی است با
همه مالک ها و معیارهای زیبا شناس��انه که قابلیت و ظرفیت
پذیرش مخاطب را از سراسر جهان دارد.
آث��ار جاودانه ش��هناز با خوانن��دگان برجس��ته و بزرگی چون
بنان،ادیب،محمودی خوانساری،،گلپا ،شهیدی،شجریان،ناظری و...از
ماندگارترین آثار موسیقی ایرانی است که هیچگاه تازگی و زیبایی
اش را از دست نخواهد داد و در هر زمان و هر برهه ای الگوی بی
همتای هنرجویان وهنرمندان نسل های بعدی او خواهد بود.
محمدرضا شجریان در مراسم بزرگداشت استاد جلیل شهناز
که چند س��ال پیش برگزار ش��د گفت که هرچه در عرصه آواز و
خوانندگی دارد از یک نوازنده بزرگ و بی بدیل یعنی جلیل شهناز
است و به پاس این ارزش بی نهایت دست شهناز را بوسید.
روحش شاد و یادش گرامی
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گفت و گو
فرهاد فخرالديني:

ريشه مشكالت فعلي ،خودنمايي است
خودم را در خاطرات همسرم يافتم

فصلنامه خانه موسيقي

6

درآمد:
فره��اد فخرالديني مصداق بارز هنرمند فرهيخته و آش��نا با
فرهنگ موسيقي ملي است.
موسيقيداني جامعالش��رايط كه در حوزههاي مختلف عرصه
موسيقي امتحان پس داده و سرفراز بيرون آمده است .نويسندگي،
پژوهش ،نوازندگي ،آهنگس��ازي ،تنظيم و رهبري اركستر در حد
كيفي و مقبول طيف وس��يعي از مخاطب��ان ،از جمله فعاليتها و
سوابق ارزشمند اين هنرمند است.

فخرالدینی ،عضو ش��ورای عالی خانه موسیقی و بنیانگذار
و رهبر س��ابق ارکستر موسیقی ملی است .این هنرمند از سال
 1388رهبری این ارکستر را رها کرد و سال گذشته با ارکستر
مهرنوازان دو ش��ب اجرا در س��الن میالد نمایش��گاه داش��ت.
فخرالدینی از چند س��ال پیش مش��غول نوشتن کتاب خاطرات
خود وهمچنین چند کتاب دیگر اس��ت ،در این گفتگو كه اوايل
بهار س��ال جاري انجام شد درباره این کتاب ها و فعالیت های
اخیرش به گفتگو نشستهایم.

*جن�اب فخرالدینی! لطفا کمی درب�اره کتاب تان
صحبت کنید و اینکه چه مقاطعی از زندگی ش�مارا در
بر می گیرد؟
همس��رم آزرم با من دوست و به معنای واقعی یک رفیق
بود .او همیش��ه به من میگفت ک��ه خاطره هایت را روی نوار
ضب��ط کن و من آن را می نویس��م .من به دلیل اینکه س��رم
شلوغ بود هیچ وقت نتوانستم این کار را بکنم چون هم مشغول
تدریس بودم و هم آهنگس��ازی می کردم .گاهی آهنگس��ازی
یک سریال را بر عهده داشتم و گاهی قطعاتی برای خواننده ها
می نوشتم و تنظیم میکردم .ضمن اینکه قبل از انقالب به بعد
هم من رهبری ارکستر رادیو تلویزیون ملی را به عهده داشتم و
بعد از انقالب هم موسس و رهبر ارکستر موسیقی ملی بودم.
همیش��ه در اين فکر بودم که خاطراتم را بگویم و همس��رم
بنویس��د .آزرم خاطرات خودش را از  14-13س��الگی نوشته بود
و ادام��ه می داد .برای من هم خاطرات��ش را خوانده بود .تا اینکه
درگذشت و من را تنها گذاشت .چند روز قبل از فوت اش وصیت
کوتاه و مختصری کرد که در سه چیز خالصه می شد .یکی اینکه
ميگفت من را کنار فرناز (دخترمان) دفن کن که دوس��ت خوبم
آقای حیدری تمام این کارها و مقدمات را انجام داد و باعث شد این
وصیت عمل شود .دوم اینکه دفتر های خاطراتم را به تو می سپارم
که هر کاری خواستی با آن انجام بده .سوم هم اینکه آن عالقه ای
که به من داشت و از هر فرصتی استفاده می کرد و آن را به زبان
می آورد در این لحظه هم کوتاهی نکرد و به من گفت نمی دانم از
تو چگونه دل بکنم ،همه چیز را راضی شدم غیر از این مساله.
پ��س از این ماجرا من جرات نمی کردم که س��راغ گنجه و
کمدی که این دفتر خاطرات در آن بود بروم و الی آن را باز کنم.
اما باالخره پس از یک سال به سراغ آن دفترها رفتم .در آن موقع
وضع روحی خوبی نداشتم و کمی طول کشید تا تمرکز الزم را به
بدس��ت بیاورم و با آنکه یک بار این خاطرات را خودش برای من
خوانده بود اما دوباره خواندن هم برای من سخت بود .در حقیقت
م��ن بخش مهمی از خاط��ران آزرم را تش��کیل داده بودم .وقت
خارقالعادهاي به خرج داده بود .هر جایی که ،مثال تمرین یا جلسه
مهمی داش��تم او این اتفاق را نوش��ته بود .من بعد دیدم که خوب

است این موارد را باز کنم مثال اگر اشاره به یک جلسه شده بود من
اتفاقاتی که در آن جلسه افتاده بود را کامل کردم و نوشتم.
جالب است که قبل از اینکه من بدانم از نوشتههاي او اینطور
معلوم شد که وارد زندگی او شده ام .من خودم را در این خاطرات
یافتم .یک روز من داشتم ویولن میزدم و آزرم من را دیده و از من
خوشش آمده و بعد من معلم ویولن اش شدم.
اين مساله همینطور جلو آمد و زندگی کودکی من و خانواده
ام را شامل می ش��ود .کسانی که می خواهند مرا بشناسند که
در کدام مدرسه و محله بودم و اینکه چه سختی هایی داشتیم
همه در اين کتاب آمده است .روزی یکی از دوستان در خانه ما
مهمان بود و به سراغ این کتاب رفت و هر چه اصرار کردیم که
نهار آماده اس��ت گفت این کتاب کشش عجیبی دارد و همانجا
 18 – 17صفحه آن را خواند.
*این کتاب چند صفحه است؟
االن که حروف چینی شده ،با دو فونت که تقریبا ریز هم هست،
به همراه عکس ها نزدیک  900صفحه است و نامش را هم «شرح
بی نهایت» گذاش��تم .برای جبران خوبی های او از این بیت حافظ
اس��تفاده کردم « :این شرح بینهایت کز زلف یار گفتند/حرفیست
از هزاران کاندر عبارت آمد» اگر کسی این کتاب را مطالعه کند در
حقیقت خاطرات همسرم ،آزرم را هم می تواند بخواند.
*فعالیت های اجتماعی همسرتان چه بود؟
ایشان خانه داربود اما بسیار اهل ادبیات و شعر بود .محال
بود آزرم روزی کتاب نخواند .در زمینه تصنیف هم بسیار قوی
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ب��ود و تمام ملودی ها و اش��عار تصانیف گذش��ته را حفظ بود.
حتی گاهی به خواننده تذکر میداد که جایی ش��عر را یا ملودی
را اشتباه می خواند ولی این کار را برای خودنمایی نمی کرد و
برای کمک کردن این کار را صميمانه انجام می داد.
*آی�ا در ای�ن کت�اب بخ�ش جداگان�ه ای را به
ایشان اختصاص دادید؟
خیر موازی حرکت می کند .ما در زندگی هیچ وقت همدیگر را
ترک نکردیم ،جدا نشدیم ،جدا از هم سفر نکردیم و روز و شب ما با
هم بود .طبیعی است که وقتی مشغول کارهای حرفه ای در استودیو
یا سر تمرین بودم نوع معاشرت من هم فرق می کرد .خیلی وقت
ها بود من تا  4صبح کار می کردم و آزرم نمی خوابید و می نشست
کتاب می خواند ،می گفت دوست دارم با تو باشم .ترجیح می داد در
نیمه ش��ب اگر نیاز به چای داشتم برای من بیاورد تا اینکه بخوابد.
همینطور با من در همه زمینه ها همفکری می کرد .من احس��اس
کردم این کتاب باید نوشته شود .از جمله برخی دوستان من همیشه
میگفتند که وقتی با این زحمت ارکستر موسیقی ملی را تشکیل دادم
چرا تاریخچه آن جایی وجود ندارد .حتی چند نفر این کار را ش��روع
کردند ولی در میانه رها کردند .چه کس��ی بهتر از من می توانست
تاریخچه ارکستر موسیقی ملی را بنویسد که در بطن کار بودم؟
وقتی کاری برای اجرا می آمد ،روز ها و شبهای قبل در خانه
م��ن چ��ه اتفاقاتی می افتاد تا اینکه این نت آماده می ش��د و من
سفارش می دادم ،تنظیم می کردم و همه این مقدمات فراهم می
شد تا اینکه روی پوپیتر ها چیده می شد همه مسائلی بود که از دید
مردم دور بود و من از نزدیک با این مسائل درگیر بودم.
*بخشی هم به این مسائل اختصاص داده اید؟
بله .در واقع یک روز ش��مار اس��ت و همه اش تاریخ دارد و
مقطع تاریخی اش از روی تولد من و آزرم ش��روع شده تا پایان
ارکستر موسیقی ملی .من با درگذشت همسرم این کتاب را تمام
نکردم چون اتفاق مهمی افتاده بود و من نمی توانس��تم سکوت
کن��م .من در این کتاب اظهار نظ��ر نکردم ولی آنچه که موجود
بوده و اظهار نظر هایی که در مطبوعات می شد را در این کتاب
آورده ام .در این کتاب عکس های زیادی آورده ام.
*آیا ش�ما قطع�ه ای را برای زنده یاد همس�رتان
نوشتهبودید؟
به خواهش او قطعه ای نوشتم که قبل و بعد از انقالب اجرا شد.
شعری بود که او خیلی دوست داشت از فریدون مشیری بود  »:عمر
پا بر دل من می نهد و مي گذرد /خسته شد چشم من از اين همه
پاييز و بهار»  .این آهنگ در برنامه گلها تازه 114اجرا شد ولی بعد از
انقالب آقای قربانی آن را خواند.
غم از دست دادن آزرم مصادف بود با موسیقی سریال شهریار و
در واقع تمام آن غمی که در آن موسیقی می بینید غم از دست دادن
همسرم است .دو نفر در کار های من تاثیر گذاشته اند .یکی دخترم
که همیشه یک غم پنهان در کارهای من وجود دارد و یکی دیگر
هم همسرم که سال  80مریض شد و  85فوت كرد.
ش�اید تاثیر گذاری کار های ش�ما بخاطر همین
غمها باشد.
همس��رم عاش��ق موس��یقی و هنرمندان بود و این قبل از
اینکه با من آشنا شود این حس در او بود .اصال آدم عاشقی بود
و به قول خودش از  5سالگی عاشق شده بود.

شما بعد از فوتشان این خاطرات را خواندید؟
او خاطراتش را برای من خوانده بود و در زمانی که در کنار
روزگار خوشی داشتیم آنها را برای من می خواند.
بعد از ایشان شما کم کار تر شدید؟
بعد از تعطیلی ارکس��تر ملی نوع فعالیت و کار من عوض
ش��د .نوشتن این کتاب سه س��ال تمام روزی حدود  10ساعت
روی ای��ن کت��اب کار می ک��ردم .بع��د از آن بالفاصله تجزیه
تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایرانی را در دست گرفتم که آن
هم االن تمام شده و نصف حروفچینی و شکل های آن انجام
شده است .این کتاب بسیار الزم است و من سال ها در هنرکده
موسیقی ملی و کالس های خودم تدریس کردم.
این کتاب برای چه کسانی مفید است؟
ب��رای همه نوازندگان ،خوانندگان و آهنگس��ازان .برای همه
کس��انی که می خواهند موسیقی ایران را از قدیم تا االن بشناسند.
مثال بفهمند صفی الدین ارموی ،عبدالقادر مراغه ای در باره مقامات
موسیقی ایرانی چه می گویند .ما موسیقی را ادامه دادیم و به اینجا
رسیدیم ،آیا تشابهی بین اینها هست یا نه؟ برای این منظور مقایسه
ای تطبیقی روی اینها انجام داده ایم یعنی اصفهانی که صفی الدین
ارموی ،عبدالقادر مراغه ای می گویند با اصفهان االن مقایسه شده
است .یا مثال واژه هایی که برای بیان موسیقی ایرانی باب کرده ام و
االن دارد بیراهه می رود حاال در این کتاب آورده ام.
کشف آهنگ های عبدالقادر مراغه ای چیز راحتی نبود که
اینقدر راحت از آن گذشتند.
*منظورتان موسیقی سریال «امام علی» است؟
قب��ل از آن .چون این کش��ف یک خط ب��ود که هیچ کس
نتوانس��ته بود تا آن روز این را انجام دهد .خطی که بیش از 350
س��ال س��ابقه تاریخی دارد و موسیقی دانهای بزرگی سعی کردند
که کشف اش کنند ولی نتوانس��تند .من این را کشف کردم ولی
موزیسین های ایرانی سکوت کردند .شما بیایید مبنای تحقیقات
من را که به صورت مقاالت علمی چاپ می شود را مطالعه کنید.
*این درواقع سومین کتاب شماست؟
بله .عالوه بر آن دارم پارتیتور های خود را هم چاپ میکنم.
پارتیتور فیلم سربداران مثال چاپ شده اما پارتیتور هایی که برای
ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران و ارکستر موسیقی ملی نوشتم
هم باید چاپ ش��ود .یکسری مقاله دارم که به صورت مجموعه
مقاالت علمی باید منتشر شود.
موارد دیگری هم هست مثل «ریتم در موسیقی ایرانی» که
درواقع رساله خود من بوده و آنچه که دانشگاه تهران درباره ریتم در
موسیقی ایران تدریس می شود از سرفصل های رساله من گرفته
شده است چون دکتر برکشلی در اختیارشان قرار داده است .کمتر
می بینم کسی به این مورد اشاره ای بکند.
*شاید خبر ندارند
بعضی خبر دارند و خوب هم خبر دارند ولی سکوت را ترجیح
م��ی دهند .این باید چاپ ش��ود و من وقتم را ب��رای چاپ این آثار
گذاشته ام.
*ب�رای همی�ن اس�ت ک�ه از صحنه اج�را فاصله
گرفتهاید؟
صحنه را هم آماده نم��ی بینم .صحنه باید برای اجرای من
آماده باشد .درست نیست که االن به دنبال این باشم که پول سالن
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یا فالن نوازنده چه میشود .باید بدون دغدغه کار کنم .من ارکستر
مهرنوازان را تش��کیل دادم و نخبه ترین نوازن��ده ها را هم آوردم
کنسرت موفقی هم دادیم .هنوز تا حدودی گرفتار مسائل جنبی این
کنس��رت هستم .دلم می خواست این کار تداوم داشت .چون این
کار صد در صد مورد تاییدم نبود خودم جلویش را گرفتم .پیشنهاد
شده که کار بکنم اما دلم میخواهد با وضعیت بهتری کار کنم.
*نمی شود با اصالحاتی به کار ادامه داد؟
ت��ا کی بچهها بگویند ما فقط بخاطر آق��ای فخرالدینی کار
میکنیم؟ دیگر از این واژه خسته شدهام .یک نوازنده کم تجربه که
نصف تجربه نوازندگانی که من با آنها کار می کنم را ندارند برای
موسیقی ای که در سطح ارکستر موسیقی ملی هم شاید نباشد دو
سه برابر دستمزد می گیرند .چطور میشود به نوازنده طراز اول این
مملکت بگویم شما نصف آن فرد دستمزد بگیر؟!
*این برمی گردد به وضعیت نابسامان کنونی...
هزینه های تبلیغات ،سالن ،دستمزد ها واقعا زیاد است .در
آخر هم می بینیم یک کار انجام شد .مردم هم چطور میتوانند
اس��تقبال کنند؟ شما فکر کنید یک خانواده  4نفره بخواهند به
کنس��رت بروند اگر حد وس��ط را هم بگیری��م حدود  200هزار
تومان خرجش می شود .دولت باید کمک کند که نمی کند.
*وقفه در کار مهرنوازان به دلیل شرایط عمومی
اجتماع و مشکالتی است که سر راه موسیقی وجود
دارد .اگر این مش�کالت برطرف ش�ود این ارکستر
دوباره راه می افتد؟
بله
*ت�ا جای�ی که م�ا اطلاع داری�م مهر ن�وازان
ارکستری بود که در اولین قدم بسیار موفق بود و با
استقبال مردم مواجه شد.
می تواند ادامه پیدا کند به شرطی که حامی خوب و کسی
که بتواند همه را جمع کند وجود داش��ته باشد .من از نظر فنی
قطع��ات را آماده می کنم اما بقیه کارها به من ارتباطی ندارد و
نباید از من توقعی بیش از این داشت.
*ارکس�تر مهر ن�وازان آیا بدیل مناس�بی برای
ارکستر ملی بود؟
بل��ه ،می توانس��ت جایگزین آن بش��ود .البته مش��کالت
اقتصادی هم داش��تیم و می ش��د که  20 – 10نفر بیشتر هم
در ارکس��تر ج��ا داد ولی
چون باید دستمزد ها را
پرداخت می کردیم تا
حدودی جمع و جورتر
از ارکس��تر موس��یقی
ملی س��ابق شد .صدا
ده��ی آن خیلی خوب
ب��ود و نوازن��دگان
باتجرب��ه ،ب��ا
تکنی��ک و با

ش��ناخت حضور داشتند .شناخت در موسیقی ایرانی بسیار مهم
اس��ت و ح��رف اول را می زن��د .آدم باید حس کند موس��یقی
ایرانی دارای چه بیانی اس��ت و چه می خواهد بگوید .تا وقتی
که ش��ور ،همایون یا افشاری را خوب نشناسد نمی تواند آن را
خوب اجرا کند.
برای فرهنگ ،ادبیات ،هنر و موس��یقی ایران چیزی را که در
درج��ه اول مهم می دانم وقار و متانت و فروتنیاش اس��ت .این از
شاخصه های بسیار مهم است .به محضی که خودنمایی به جایی
می رس��د که حواس آدم را از خود موسیقی به حرکات می کشاند،
کار ضایع می شود .یعنی حواس می بیند که مثال گردنش یا دستش
چگونه حرکت می کند و همین موقع فراموش میکند چه چیزی دارد
می نوازد .در ساز عبادی این را نمی دیدید ،فقط مطلب می شنیدید و
صداقت ،پاکی و درستی در آن صدا وجود داشت .چون صدای واقعی
درون خودش بود .صدایی بود که در درون خودش می پروراند ،حس
می کرد و بعد آن را روی ساز می آورد.
قدیمی ها اینگونه بودند .خیلی ها تکنیکش��ان باالس��ت
ولی گیرایی س��ازهای قدیم ایران را ندارند .در موسیقی ایرانی
باید اینگونه باش��د و با صداقت کار کند .در موسیقی ایرانی آن
چیزی که احساس می شود و درست بیان می شود ،مهم تر از
آن اس��ت که با یک تکنیک برتر اجرا می شود .شما کار های
قدمی را می ش��نوید و می بینید مثال کوکشان خوب نیست یا
جای��ی را خوب نزد .ولی در کل گیرایی اش از آنچه چیزی که
با تکنیک باال اجرا می شود خیلی بیشتر است.
چرا اینطور شده است؟ به هنرمندان بر میگردد
یا اساتید یا موسیقی مشکل دارند؟
ریشه اش به نظر من خودنمایی است .من نمی دانم چرا نسل
جدید خود را از نسل قدیم جدا می کند .یکی از خصوصیات ما این
بود که عاش��قانه اساتیدمان را دوست داشتیم .االن اینطور نیست
و فراموش می کنند که از کس��ی چیزی یاد گرفته اند .االن اكثراً
استادشان را رقیب خود می دانند .شاید نوع برخورد حاکمیت بامردم
ط��وری بوده که مردم را به این ش��کل در آورده .امروزه در جامعه
هم این احترام را کمتر می بینیم .تا فرهنگ درست نشود برخورد
ها و ناهنجاری های اجتماعی بیشتر می شود .اگر به زیبایی ها و
به هنر توجه ش��ود این اختالفات کم می شود .امروزه به موسیقی
در این مملکت بهای چندانی داده نمی شود .موسیقی هنری است
که می تواند نقش بس��یار پررنگی داشته باشد .هنوز ردیف بودجه
برای ارکستر موسیقی ملی و سمفونیک نداشتیم یعنی مهم نبوده.
می توانستند بودجه ای خوب برای مراکز موسیقی و همچنین در
شهرس��تانها اختصاص دهند تا آن بچه ای که در کوچه بازی می
کند برود و هنری یاد بگیرد .خوب این آدم بهتری می شود و یاد
می گیرد بامردم بهتر رفتار کند.
*ش�مازمانی صحبتی کردید که من همیشه آن
را نق�ل می کنم .ش�ما گفت�ه بودید« :اگ�ر اینها می
توانس�تند موس�یقی را تعطیل کنند ،ای�ن کار را می
کردند .نمی توانند چون به موسیقی نیاز دارند و نمی
خواهند بهایش را هم بپردازند»
بله! همینطور است.
*از اینک�ه وق�ت خ�ود را در اختیار ما
گذاشتیدسپاسگزارم.
گفتگو از حمیدرضا عاطفی

مروری بر مفهوم تحریر در موسیقی ایرانی
* بهروز وجدانی

* رئیس کانون پژوهشگران
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تحریر در موس��یقی ایرانی به معنای غلت ،چهچهه ،آواز حلق ،چرخاندن صدا
در گلو ،پیچش و کشش در آواز ،ترجیع و غیره آمده است .در بخش موسیقی
دانشنامه عالیی (از آثار ابن سینا) واژه «مرغول کردن» معادل اصطالح غلت
آمده است (بخش موسیقی دانشنامه عالیی ،به کوشش تقی بینش ،ص.)13
اجرای متناسب ،درست ،ماهرانه و به موقع تحریر که انواع بسیاری نیز دارد از
اهمیت زیادی برخوردار است و نشانگر مهارت و تبحر خواننده و نوازنده موسیقی
ایرانی است .تحریر دارای ضوابط و معیارهای روشن و شناخته شده است .البته
تداوم زمانی تحریر دلیل درستی آواز و مهارت در اجرای تحریر نیست .تحریر
همان گونه که در آواز متنوع است در سازهای موسیقی که جواب آواز را میدهند
نیز متنوع است.
در ادامه کوشش خواهد شد با ارائه نقل قولهایی از استادان موسیقی ایرانی با
زوایای گوناگون ،شرایط و ضوابط اجرای درست و دلنشین و موثر تحریر آشنا
شویم( .شعر و موسیقی ،فروغ ،ص )85
«در قدیم رسم بر این بود که مصنف برای اطالع خواننده محل تحریر را در شعر
تعیین میکرده است و چون بربط ،ساز معمول و مورد عالقه آن زمان بوده تعداد
نقرهها یا زخمههایی را که برای اجرای تحریر الزم بوده نشان میداده است به
این ترتیب که در جدولی نغمه و نقرههای مختص هر نغمه و تقطیع کلمات شعر
را معلوم میکرده است و به این ترتیب خواننده و نوازنده هر دو ،به طرز اجرای
آواز آگاه میشدند و هوی و هوس آنها در آواز تأثیر نداشت.
مصنف برای فهم خواننده ضمن تقطیع شعر ،تحریرهای کوچک را با گذاشتن
همزه (ء) و تحریرهای متوالی را با گذاشتن الف ( ااا ) مینمایانید.
تحریر از مختصات آواز ایرانی است و خوانندهای که از عهده اجرای آن بر نیاید
مسلم ًا آوازش خالی از لطف و عاری از زیبایی خواهد بود.
بدیهی است تحریر متناسب و به موقع کاری است بس دشوار و همین نکته
است که کار خواننده ایرانی را مشکل میسازد .حرکتی که در آن تحریر انجام
میگیرد بایستی صاف و روشن باشد .یعنی اگر تحریر در بین کلمات است باید
طوری ادا شود که به تلفظ کلمه لطمه وارد نیاورد».
(هشت گفتار پیرامون حقیقت موسیقی غنایی ،ایرانی ،ص )35
«البته اهل لغت ترجیع را به معانی :تطریب ،تردید الصوت و تکرار صوت معنا
کردهاند! اگر صوت دارای امتداد مستقیم باشد ،بدون ترجیع ،آن را صوت واحد
گویند ولی اگر در آن ترجیع به کار رود دو تا صوت و اگر دو تا ترجیع داشته باشد
آن را س��ه تا صوت گویند .ترجیع از مقومات صوت خوش است و اگر در صدا
ترجیع نباشد آن صدا زیبا نخواهد بود».
به طور کلی در موس��یقی ایرانی خوش آواز به فردی گفته میش��ود که آوایی
رسا و مطلوب داشته و در اجرای ترجیع و تحریرها و غلت های آواز توانا باشد.
خواننده باید حتیالمقدور روی تمام شش حرکت ساده ( اَ ،ا ِ ،اُ ،آ ،او ،ای) بتواند
غلت دهد .البته انجام درست و کامل این نوع غلتها بسیار مشکل است و هر
خواننده مبتدی توانایی انجام این کار دلنشین و زیبا را ندارد.
(پیوند شعر و موسیقی آوازی ،دهلوی ،ص ) 213
«یکی از خصوصیات و تزئینات زیبای موسیقی سنتی ما «غلت» یا «تحریر»
در آواز است که اگر به درستی اجرا شود ،امتیاز زیادی برای خواننده محسوب
میشود و چنانچه با برخی حروف یا مصوتها ناهماهنگی داشته باشد ،تأثیر
نامطلوبی به جا خواهد گذاشت .به همین دلیل باید ضمن اجرای صحیح آن،
در مورد جایگاه حروف و مص ّوتی که ممکن است در شعر همراه آن باشد توجه
کافی بش��ود .از جمله غلت بر روی حروف «ح ،هـ » به همراه مصوت « ِ» -
یکی از موارد نامناسب در این زمینه است .مانند هجای اول کلمات «حکایت» و
«هزار» که چنین صورتی پیدا خواهد کرد ِ :ح ِح ِح ِح ِح حکایت ؛ هِـ هِـ ه ِـ ه ِـ
ه ِـ هِزار .همچنین غلت بر روی حرف « ه ِـ » به همراه مصوت « ای » نیز تأثیر
نامطلوبی دارد .برای مثال ،هجای آخر کلمه « نگاهی » در بخشی از شعر « نه

نوازش نگاهی » چنین اجرا خواهد شد  :نگاهی هی هی هی هی هی».
(ویژه نامه آئینه و آواز ،لطفی ،بولتن شماره )2
«تحریر صوتی آهنگین است که از عبور هوا و ارتعاش تارهای صوتی به وجود
میآید و میتواند شکلهای مختلف به خود بگیرد .در حین تحریر هوای داخل
ریه هنگام عبور همواره باید به وسیله ماهیچههای صوتی قطع و وصل گردد.
انتخاب نوع تحریر در آواز سنتی بسته به دستگاه و گوشههای مختلف ،متنوع
است و خوانندگان با توجه به کیفیت گوشه دلخواه ،تحریر مناسب را با ملودی
زیبا همراه میکنند و پس از تمام شدن هر مصرع در پی شعر میآورند.
ادوات تحریری از صوتهای ( اَ ،ا ِ ،اُ ،آ ،او ،ای ) شناخته میشوند .معمو ًال تحریر
از تک��رار یا ترکیب دو صدا به وجود میآید مانن��د آآ ،اِا ِ ،هاهاِ ،ههِ ،هِـ آ و ...که
این ترکیبها میتوانند سه تایی و گاه چهارتایی و بیشتر باشند مانند هِـ ها آ.
عالوه بر تحریرهای پایانی که در انتهای هر بیت یا مصرع میآید تحریرهایی
نیز میان مصرع میآید که به آن «خرده تحریر» میگویند .این تحریرها کوتاه و
کوچکاند و در حقیقت برای تزئین جمله موسیقی به کار میروند».
مهمترین تحریرهای رایج در موسیقی ایرانی که معمو ًال در اجرای هر یک از
آنها خوانندهای صاحب نام تخصص ویژه داشته است عبارتاند از :
تحریر بلبلی :
نوعی تحریر که س��ید احمد خان ،ظلی و ابوالحس��ن اقبال آذر در اجرای آن
استاد بودهاند.
تحریر چکشی  :نوعی تحریر که علی خان نایبالسلطنه در اجرای آن مهارت
داشته است.
تحریر جواد خانی  :نوعی تحریر در دس��تگاه شور که به صورت تحریر بدون
کالم اجرا میشود .خواننده میتواند هنگامی که به گوشه رضوی در دستگاه
شور وارد شود این تحریر زیبا و دلنشین را در صورت تمایل اجرا کند.
تحریر دو تا یکی :نوعی تحریر است که نمونه مشخصی از آن ذکر نشده ولی
در اجرای موسیقی ایرانی وجود دارد.
تحریر زیر و رو :نوعی تحریر است که طاهر زاده و تاج اصفهانی در آن مهارت
داشتهاند.
تحریر غنه :تحریرهایی که از بینی خارج میش��ود و شفافیت صدا به وسیله
سوردین طبیعی (بینی) خفه و کدر میشود.
تحریر مقطع :نوعی تحریر است که عارف قزوینی در آن مهارت داشته است.
تحریر نغمه :نوعی تحریر در دس��تگاه ش��ور است که به صورت تحریر بدون
کالم اجرا میشود.
(سنت و تحول در موسیقی ایرانی ،ژان دورینگ ،ص )117
«عمدهترین خصوصیت آواز علمی ایرانی اس��تفاده از تحریر (آپوژیاتور) است
همراه با نوعی صدای چکش��ی و بریده بریده سریع ،همچنین توالی نتهای
پیوسته و نتهای مقطع ،ترکیب نتهای قوی با نتهای مالیم پیوسته در آواز،
بر همان اصولی مبتنی است که برای سازها وجود دارد و فقط بستگی به شعر
ندارد .تحریر ،نت زینتی سریعی است که به نتهای اصلی متصل میشود».
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گزارش
گزارشی از نشست های ماهیانه خانه موسیقی/

از کاشت درخت سرو به دست هنرمندان تا انتظارات
اهالی موسیقی از رئیس جمهور جدید

فصلنامه خانه موسيقي

10

نشست های ماهیانه خانه موسیقی طبق روال بطور منظم هر
ماه در ساختمان فاطمی برگزار می شود و معموال هر بار اتفاقات و
رویدادهایی مصادف می شود.
آخرين ديدار سال 91
نشست اس��فند ماه اعضای خانه موس��یقی مصادف با هفته
درختکاری بود که دو س��رو به نام حسین دهلوی و ابراهیم قنبری
مهر ،دو اس��تاد پیشکسوت موس��یقی ،با پيشنهاد و همكاري مدير
محترم موسيقي عارف روبری ساختمان فاطمی کاشته شد.
در ابتدای این مراسم که اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی،
هنرمندانواعضایکانونهایمختلفخانه،مهندسسلیمی(شهردار
منطقه  21تهران) ،معاون فرهنگی شهرداری منطقه  ،6حمیدرضا
اردالن(معاون هنری خانه هنرمندان) حمید استیلی(فوتبالیست) و
...حضور داشتند مدیرعامل خانه با اشاره به اهمیت و لزوم کمک و
حمایت مسئوالن از فعالیت های فرهنگی و هنری گفت :با کمک
های مسئوالن دولت هشتم و شهردار محترم تهران اهالی موسیقی
صاحب خانه شدند و با همراهی های مهندس سلیمی این ساختمان
در س��ال  87بازسازی و به ش��کل امروزی در آمد که جا دارد از این
عزیزان تشکر ویژه داشته باشیم.
نوربخش در ادامه به حضور همیشگی هنرمندان و عالقمندان
در نشست های ماهیانه اشاره کرد و گفت :باتوجه به روز های پایانی
س��ال  91جلسه ماهیانه اسفند زودتر برگزار شد تا همه عالقمندان
بتوانند در این نشس��ت حضور داشته باش��ند و از این حضور بسیار
خوشحالم و از اعضای خانه تشکر می کنم.
او ضمن س��پاس از طرح مدیر موس��یقی عارف برای کاشت
درخت به نام هنرمندان افزود :با توجه به اینکه هفته جاری به نام
هفته درختکاری نامگذاری شده ،هيئت مديره خانه موسيقي تصميم
گرفت به همین مناسبت امروز به نام دو پیشکسوت موسیقی ایران،
حسین دهلوی و ابراهیم قنبری مهر در مقابل خانه موسيقي دو نهال
سرو بکارد.
نوربخش در ادامه به حضور حسین دهلوی اشاره کرد و گفت:
فکر نمی کنم کس��ی با موسیقی ایران آش��نا باشد و استاد حسین
دهلوی را نشناس��د .این ش��خصیت ممتاز بیش از  5دهه زحمات

بسیاری برای موسیقی ایران کشیده اند .ایشان در حوزه های مختلف
از جمله آهنگسازی ،تدریس ،تالیف و رهبری ارکستر فعالیت های
گسترده ای داشتند.
مدیر عامل خانه موس��یقی در ادامه افزود :هنرمند پیشکسوت
دیگر استاد ابراهیم قنبری مهر است .ایشان یک چهره جهانی در
ت های جهان افتخار
عرصه ساخت ساز هستند و بزرگترین ویولنیس 
میکنند که سازی از ایشان داشته باشند و با آن بنوازند.
پس از این سخنان مهین زندیه از فعاالن محیط زیست پشت
تریبون قرار گرفت و درباره مراسم درختکاری گفت :خرسندم از اینکه
اهالی هنر و خانه موسیقی نگاه خوشایندی به محیط زیست و طبیعت
دارند .در مسایل محیط زیست باید جهانی فکر و منطقی و محلهای
عمل کرد 50 .سال پیش کره زمین جوابگوی ما بود اما با این رشد
جمعیت دیگر جوابگو نیس��ت و تا زمان نوادگان ما برای گنجایش
این تعداد جمعیت نیاز به کره زمین با سه برابر گنجایش فعلی داریم.
وی اف��زود :باید باور کنیم که ما آخرین نس��لی هس��تیم که
میتوانی��م به داد کره زمین برس��یم و هر قدم کوچکی میتواند در
این راستا تاثیرگذار باشد که به همین علت باید در زمینه حفظ محیط
زیست مشارکت داشته باشیم .از همین رو این حرکت خانه موسیقی
قدم بسیار مبارکی است که امیدوارم ادامه داشته باشد و سایرین نیز
آن را جدی بگیرند.
پس از این س��خنان ،میهمانان و هنرمن��دان حاضر در مقابل
ساختمان خانه موسیقی حاضر شدند و در ابتدا حسین دهلوی نهال
س��رو (به نام خودش) را کاشت و س��پس داود گنجه ای(قائم مقام
خانه موسیقی) با همراهی همسر ابراهیم قنبری مهر اقدام به کاشت
درختی به نام این هنرمند کردند.
در ادامه در سالن اجتماعات خانه موسیقی مجید رئیسیان(سنتور)
به همراه تنبک به اجرای چند قطعه پرداختند و در ادامه علی دولو (از
اعضایخانهموسیقی)درموردتمهیداتخانهموسیقیبرایجلوگیری
از کپی آثار موسیقی و مساله کپی رایت سخنرانی کرد و گفت :پیش
از این سینماگران با کمک پلیس فتا مشکل کپی آثار سینمایی را حل
کردند حال همان اقداماتی که برای حوزه سینما انجام شد با کمک
خانه موسیقی و پلیس قرار است برای آثار موسیقایی انجام شود.
وی افزود :در حالی که از کپی آثار سینمایی جلوگیری می شود
اما هنوز در حوزه موس��یقی ،این کار در شرایطی شکل میگیرد که
آن را جرم نمی دانند.
پس از این س��خنان ،مهدی س��یف ،کودک هنرجوی آواز به
اجرای چند قطعه آوازی و چند تصنیف پرداخت و سپس جابر اطاعتی
به همراه فروغ فضلی به اجرای دو نوازی کمانچه و پیانو پرداختند
که با استقبال حضار مواجه شد.
سپس جهانگیر نصری اشرفی ،عضو کانون پژوهشگران خانه
موسیقی ،به معرفی «سالنامه جامع موس��یقی  « 1392پرداخت و

گفت :این سالنامه توسط حمیدرضا عاطفی(عضو هیئت مدیره کانون
پژوهشگران) گرد آوری و تالیف شده که حاوی اطالعات ارزشمندی
از موسیقی ایران است.
پایان بخش برنامه های دیدار پایان سال هنرمندان و اعضای
خانه موسیقی ساز و آواز با اجرای حسن شرقی(آواز) و ذوالنوری(تار)
در مایه افشاری و بر روی شعری از حافظ بود.
دیدار نوروزی با یادی از داریوش صفوت
نخستین نشست سال  1392که دیدار نوروزی هنرمندان بود،
مصادف شد با درگذشت دکتر داریوش صفوت یکی از تاثیرگذارترین
چهره های موس��یقی .این نشست در تاریخ اول اردیبهشت حضور
عالقمندان و هنرمندان و با یادی از داریوش صفوت برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت دکتر محمد سریر(رئیس هیئت مدیره
خانه موس��یقی) ضمن خیر مقدم ابرازامیدواری کرد سال  92سالی
پربار برای اعضا و هنرمندان باشد .دکتر سریر در سخنانش گفت :باید
این بهار را غنیمت بدانیم و خوشحال باشیم و به هم کمک کنیم.
خالقیت همه هنرمندان با همین ارتباط ها بوجود می آید.
دکتر سریر با اشاره به ضرورت مشارکت اعضا در فعالیت های
خانه موسیقی گفت :ظرفیت های این نهاد بسیار بیشتر از اما حقیقت
این اس��ت که بدون کمک و همکاری اعضا نمی شود این ظرفیت
ها را بروز داد.
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رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی افزود :سال گذشته و در زمان
حیات داریوش صفوت در یکی از همین نشست ها از ایشان تجلیل
ش��د و دختر این هنرمند به نمایندگی از ایشان تشریف آوردند ،اما
خوب است با کمک و همفکری اعضا بتوانیم در زمان حیات دیگر
هنرمن��دان هم از آنها تقدیر و تجلیل کنیم و پیش از اینکه زمانش
بگذرد قدر آنها را بدانیم .این تقدیرها اگر به موقع صورت بگیرد انگیزه
های فراوانی را به هنرمند برای ادامه فعالیت اش ایجاد می کند.
دکتر س��ریر در ادامه به نسل نوی موسیقی اشاره کرد و گفت:
وقتی هنرمندان پیشکسوت از دنیا می روند نباید نا امید بود که دیگر
کس��ی جایشان را نمی گیرد .درس��ت است که جای این بزرگان را
کس��ی پر نمی کند اما در میان جوانان کسانی هستند که بتوان به
آنها امیدوار بود .من در حوزه های مختلف موسیقی جوانان بسیاری را
دیدم که اگر پیشکسوت ها از آنها حمایت کنند می توانند چشم انداز
ها و نگاه های دیگری را در موسیقی پدید بیاورند که برای فرهنگ
ما بسیار خوب است.
پس از این س��خنان کلیپی از نوازندگی سه تار و سنتور توسط

زنده یاد داریوش صفوت پخش ش��د و در ادامه داریوش پیرنیاکان،
دبیر و سخنگوی خانه موسیقی پشت تریبون قرار گرفت تا در باره
شخصیت این هنرمند فقید سخنرانی کند.
تاس�یس مرک�ز حفظ و اش�اعه کم�ک بزرگی به
موسیقی ایران بود
پیرنی��اکان در ابتدا گفت :صحبت کردن درباره زنده یاد دکتر
صفوت می تواند از ابعاد مختلفی صورت بگیرد چون ایش��ان یک
شخصیت چند وجهی و بودند .من در سال  53در دانشکده هنرهای
زیبا برای نخستین بار ایشان را مالقات کردم .ایشان در آن زمان در
دانشکده استاد سه تار ،سنتور و درس های تئوری بودند .در میان این
درس ها با دانشجویان طوری برخورد داشتند که آنان را می شناختند
و بعد آن کسانی که مد نظرشان بود را انتخاب می کردند تا به مرکز
حفظ و اشاعه موسیقی دعوت کنند.
این نوازنده تار و سه تار گفت :زندهياد صفوت بعد از چند ترم من
را هم به مرکز حفظ و اشاعه دعوت کردند و من در این مرکز مشغول
فعالیت ش��دم .در آن زمان در مرکز حفظ و اشاعه به ما حقوق می
داند و ما از صبح تا شب ساز می زدیم و در همین مرکز با بسیاری از
هنرمندان آشنا شدیم .گاهی هم دکتر صفوت از ما می خواستند تا به
اتاقشان برویم و ساز بزنیم و ما را به دیگران معرفی می کردند.
پیرنیاکان در ادامه به خصوصیات تعلیم و تربیت زنده یاد صفوت
اشاره کرد و افزود :دکتر صفوت با اخالق و رفتار خود به ما آموزش
می دادند که یک موزیس��ین ایرانی چگونه باید رفتار کند .در مرکز
حفظ و اشاعه در زمینه های مختلفی از جمله عرفان به ما آموزش
می داند یا اینکه س��النی برای ورزش در آنجا درست کرده بودند و
تاکید داشتند برای موسیقی باید تمرکز کرد و ورزش های رزمی به
تمرکز کمک می کند .فکر ایجاد مرکز حفظ و اش��اعه موسیقی از
س��ال ها قبل از تاسیس آن در ذهن دکتر صفوت بود .در زمانی که
ایشان در فرانسه بودند به این فکر می افتند که حاال که انحرافی در
موسیقی ایرانی وجود دارد چطور می شود آن را نجات داد و وقتی به
ایران می آیند با پیگیری های فراوان این مرکز را تاسیس می کنند.
او افزود :در رادیو تلویزیون پیش از انقالب انحراف فراوانی در
موسیقی وجود داشت و تنها چند برنامه به موسیقی درست ایرانی
م��ی پرداخت اما دکتر صفوت در دل این اقیانوس یک جزیره ای
را درس��ت می کند به نام مرکز حفظ و اش��اعه موسیقی و کمک
بزرگی به موس��یقی می کند .اگر دکتر صفوت تنها به س��از زدن
می پرداخت ،کمتر کس��ی می توانس��ت مانند ایشان سنتور و سه
تار بنوازد .ولی احساس کرد رسالتی بزرگتر بر عهده دارد .تاسیس
این مرکز رنسانسی در موسیقی ایرانی است .اگر نگاه کنیم بعد از
این مرکز بس��یاری از جوانان به موسیقی ایرانی روی می آوردند.
در واقع تاثیرگذارترین افراد در زمینه موس��یقی ایرانی از این مرکز
بیرون آمدند.
سپس سهیل محمودی ،که اجرای مراسم را برعهده داشت
به معنای لغوی «صفوت» اش��اره کرد و گفت این لغت به معنای
«برگزیده « است و داریوش صفوت گویی انتخاب شده بود تا کار
ه��ای بزرگی انجام دهد .در ادامه نیز فرمان مرادی  ،عضو کانون
سازندگان ساز و از شاگردان مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به بیان
نکاتی از شخصیت زنده یاد صفوت پرداخت.

11

داریوش صفوت دنیایی از معلومات بود
مرادی در ابتدای س��خنانش گفت :من ششمین نفری بودم
که وارد مرکز حفظ و اشاعه شدم و افتخار شاگردی استاد عشقی
را داشتم .روزی در جلسه ای مطرح می شود که زنده یاد صفوت
به داد اس��تاد عشقی رسید چون او کسی را نداشت و تنها در یک
اتاق کوچک زندگی می ک��رد .در آن زمان باالترین حقوق را که
حقوق خودشان هم همین قدر بود برای استاد عشقی در نظر گرفته
بودند.مرحوم استاد صفوت شخصیتی آرام و متین داشتند و مدیر و
مدبر بودند و همینطور که همه می دانند دنیایی از معلومات بود .او
حتی با حساسیت فراوانی نام مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی
را انتخاب کرد.
در ادامه نیز فرمان م��رادی به بیان خاطرات دیگری از زنده
یاد داریوش صفوت پرداخت و یاد او را گرامی داش��ت .پس از این
سخنان مهدخت مخبر (شاعره و ترانه سرا) یک رباعی و یک غزل
از سروده های خود را قرائت کرد.
پای��ان بخش برنامه های دیدار نوروزی هنرمندان و اعضای
خانه موس��یقی ،دو نوازی س��نتور و تنبک س��یاوش آریا منش و
سیامک بنایی در دستگاه سه گاه بود.
انتقاد از عملكرد شهرداری منطقه 6
دومین نشست سال جاري يكشنبه  29اردیبهشت برگزار شد
و حمیدرضا نوربخش در این نشس��ت گفت :نهاد خانه موسیقی با
بی��ش از چهارده ه��زار عضو و با این عظمت معنوی که به لحاظ
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حضور بزرگان و برجس��تگان عرصه هنر موسیقی دارد اگر در هر
منطقه دیگری به غیر از منطقه شش بود بیشتر مورد توجه و تعامل
مس��ئوالن ش��هرداری قرار می گرفت اما متاسفانه گویی شهردار
منطقه شش و مسئوالن فرهنگی این منطقه هیچگونه دلبستگی
و دغدغه فرهنگی و هنری ندارند در صورتی که ش��هردار تهران
و معاون��ت فرهنگی و اجتماعی معموال به فعالیت های فرهنگی
عنایت داشته و دارند.
مديرعام��ل خانه گفت :در مالقاتي كه با ش��هردار منطقه 6
و معاونت فرهنگي اين منطقه داش��تيم بعد از اطالع از ويژگيها
و موقعيت هنري و جايگاه واالي نهاد مدني خانه موس��يقي قول
مساعدت دادند اما بعداً حتي جواب نامههاي ما را هم ندادند!
نوربخش در ادامه با اشاره به وضعیت خانه موسیقی در سال
 91گفت :در س��ال  91با تنگناهایی از نظ��ر مالی روبرو بودیم و
امیدواریم در سال جدید اوضاع بهتر شود و گشایشی در امور خانه
موسیقی حاصل شود .سال  91سال پر چالشی برای خانه موسیقی
بود و ما با مش��کالت زیادی دست و پنجه نرم کردیم .در بخش

مالی به زحمت توانستیم چراغ خانه موسیقی را فروزان نگه داریم.
متاسفانه نهادهایی که دس��ت اندر کار این امور هستند و وظایف
حمایتی دارند ،از بخش های دولتی گرفته تا بخش های غیر دولتی
کم لطفی می کنند و آنچنان که باید و شاید برای موسیقی هزینه
نمی کنند و حمایت هایی که جزو وظایفش��ان هست انجام نمی
دهند.
نوربخش در بخش دیگری از س��خنانش در نشست ماهیانه
اعضای خانه موسیقی گفت:جشن خانه موسیقی امسال با معرفی
آلبوم برگزیده برگزار خواهد شد .سال گذشته خانه موسیقی کتاب
برگزیده موس��یقی را معرفی کرد و امسال نوبت به آلبوم برگزیده
رسیده است.
نوربخش همچنین در ادامه س��خنانش به برنامه ها و مستر
کالس های مختلفی که در خانه موسیقی برگزار می شود اشاره
ک��رد و گفت :برنامه ها و کالس های خانه موس��یقی از طریق
سایت و همچنین ارسال پیامک به اعضا اطالع رسانی می شود
و از دوس��تان می خواهم با اس��تقبال بیش��تر از این برنامه ها بر
رونق آن بیافزایند.
نوربخش در پایان س��خنانش فقدان محمد قهرمان(شاعر
پیشکسوت) را به جامعه هنری تسلیت گفت .همچنین به حضور
حس��ین خواجه امیری(خواننده پیشکس��وت موسیقی ایران) که
برای اولین بار در این نشس��ت حضور پیدا کرده بود اشاره کرد و
به ای��ن هنرمند خیر مقدم گفت و ابراز امیدواری کرد هنرمندان
پیشکسوت هم در کنار دیگر هنرمندان بیشتر در این نشست ها
شرکت کنند.
پس از س��خنان نوربخش ،این نشست با اجرای دو قسمت
موس��یقی ادامه یافت در قسمت اول ساز و آواز قاسم رحیم زاده
(ت��ار) و محم��د طیبی(آواز) اجرا ش��د و در قس��مت دوم مهران
مهتدی(عود) و علی دولو(دف) به اجرای برنامه پرداختند.
نشست خرداد ماه/
ی�ادی از فری�دون حافظ�ی و اه�دای جای�زه
آهنگسازی
نشس��ت  26خردادماه اعضای خانه موسیقی مصادف شد با
دو اتفاق ،اول درگذشت فریدون حافظی ،نوازنده پیشکسوت تار
(ك��ه يك هفته پيش اتفاق افتاده بود) و دوم انتخابات ریاس��ت
جمه��وری .حمیدرض��ا نوربخش در ابتدای این نشس��ت گفت:
ماه خرداد با اتفاقات تلخ ش��یرینی همراه بود .اول اینکه هنرمند
پیشکس��وت و ارزنده موسیقی کشور استاد فریدون حافظی را از
دس��ت دادیم .ایش��ان در بیش از  7دهه عمر ب��ا برکتش برای
موس��یقی ای��ران زحمت کش��ید و در عرصه ه��ای نوازندگی و
آهنگسازی آثار جاودانی از خود به یادگار گذاشت .در همینجا یاد
و نام این هنرمند را گرامی می دارم و ضایعه درگذشت ایشان را
به جامعه موسیقی تسلیت می گویم.
مدیر عامل خانه موسیقی با اشاره به اتفاق خوبی خرداد ماه
گفت :اتف��اق خوبی که افتاده انتخاب رئیس جدید دولت با اراده
قاطع مردمان این س��رزمین است که نوید بخش روزهای خوب
و روش��ن در آینده کشور است .انش��اهلل که به روزهای سخت و
تاریک سال های اخیر پایان داده شود و امیدواریم با وعده هایی
ک��ه رئیس جمهور منتخب در عرصه ه��ای مختلف فرهنگی و

پایان بخش نشس��ت خرداد ماه اعضای خانه موسیقی هم
اجرای دوتار شمال خراسان با نوازندگی الیاس صدری بود که با
استقبال مخاطبان مواجه شد.
از حاشیه های این نشست حضور عبدالحسین مختاباد نامزد
شورای شهر تهران بود که خبرهایی از انتخاب شدنش به گوش
می رس��ید و هنرمندان این انتخاب را به او تبریک می گفتند و
ابراز امیدواری کردند با حضور این هنرمند در شورای شهر تهران
توجه ویژه ای به موسیقی صورت بگیرد.
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هنری داده اند ،گشایشی صورت بگیرد.
نوربخش افزود :من در مراس��م تشییع زنده یاد حافظی که
برخی از مدیران فرهنگی حضور داش��تند ،هم به صراحت گفتم
که این افتخار نیس��ت اگر هنرمندی در بستر بیماری افتاد یا از
دنیا رفت ،به خانواده اش تلفن بزنیم و تسلیت بگوییم یا مراسم
تش��ییع و تدفین را مهیا کنیم .مدیری��ت فرهنگی و هنری باید
بازنگری جدی بش��ود .وقتی مدیر کل س��ابق دفتر موسیقی که
عضو شریف خانه موسیقی هم هست ،اذعان می کند که ما بجز
پیام تس��لیت برای هنرمندان از دس��ت رفته کاری نکرده ایم در
واقعا باید تا آخر ماجرا را بدانیم.
مدیرعامل خانه موس��یقی در ادامه افزود :با اس��تقرار دولت
تدبیر و امید ،انش��اهلل امیدی که به دل های همه ما هنرمندان و
اهالی فرهنگ و هنر برگش��ته ،همچنان پایدار بماند و روز های
شکوفایی فرهنگ و هنر در پیش رو باشد .همچنین موسیقی از
این فالکتی که گریبانش را گرفته است خارج بشود .البته در دفتر
موسیقی هم عزیزان و مدیرانی از جنس خودمان هستند ولی به
ه��ر صورت همه دوس��تان و با ما همدل و همصدا هس��تند که
امیدواریم در مدیریت کالن فرهنگی اتفاقات خوبی بیافتند.
پس از این سخنان ،دکتر محمد سریر ،رئیس هیئت مدیره
خانه موسیقی پش��ت تریبون قرار گرفت و در سخنانی گفت :از
اینکه باز هم دور هم جمع ش��ده ایم بس��یار خوشحالیم اما این
جلسات بس��یار یکطرفه ش��ده و خیلی بهتر است با همکاری و
همراهی دوستان بصورت دوطرفه و در حالت گفتگو برگزار شود.
دکتر سریر در ادامه به وضعیت سالمت احمد ابراهیمی(استاد
پیشکسوت آواز) اشاره کرد و گفت :متاسفانه کسالت آقای ابراهیمی
از گذشته بیشتر شده و آنطور که ما شنیده ایم در طول روز گذشته
دو بار عالئم حیاتی ش��ان قطع ش��د ولی خوشبختانه دوباره احیا
شدند و امیدواریم حالشان بهبود پیدا کند.
رئی��س هیئ��ت مدیره خانه موس��یقی به حض��ور و اجرای
هنرمندان مختلف در نشس��ت های ماهیانه اش��اره کرد و گفت:
برخی از هنرمندان که ش��ناخته ش��ده اند کنسرت هایی برگزار
می کنند ولی برخی که کمتر ش��ناخته شده اند هنرمندان خوبی
هستند که از وجودشان در اینجا استفاده می کنیم.
س��ریر در پایان سخنانش به معرفی اعتبار قلی اف پرداخت
و گفت موس��یقی آذربایجان بخاطر تغییر و تحولی که پیدا کرده
بیشتر به سمت موسیقی پولیفونی رفته و طبیعی است طرفداران
بس��یاری دارد و این موسیقی دارای ش��خصیت بسیار مستقلی
است.

در ادام��ه برنامه اعتبار قلی اف (نوازنده ت��ار آذری) و هاله
آرامی (نوازنده پیانو) دو قطعه «محبت» و «افس��انه محبت» را
اجرا کردند که با استقبال خوب حضار همراه بود.
اهدای جایزه مسابقه آهنگسازی
پ��س از ای��ن بخ��ش از برنامه امی��ر بکان دبیر جش��نواره
آهنگسازی پشت تریبون قرار گرفت و گزارش مختصری از این
جش��نواره را قرائت کرد .بکان گفت :کانون آهنگسازان یکسری
هدف گذاری ب��رای بهبود توان آهنگس��ازی دارد که در فرایند
عضو گیری و دیگر برنامه ها آن را انجام می دهد.
سخنگوی کانون آهنگس��ازان در ادامه گفت :سال گذشته
سه برنامه در کانون آهنگسازان داشتیم ،که یک برنامه کنسرت
های آموزش��ی و پژوهش��ی بود و در آن قطعاتی از خود اعضای
کانون اجرا ش��د که جلسه نقد بررس��ی هم در این مکان برگزار
کردیم .برنامه دوم مستر کالس آهنگسازی برای آنسابل و گروه
های سازی کوچک بود.
وی افزود :برنامه سوم این کانون که قرار است هر شش ماه
یکبار برگزار ش��ود ،مسابقه آهنگسازی است که طبق فراخواین
که منتش��ر کردیم  14اثر به دبیرخانه رسید و یک اثر به عنوان
اثر برگزیده انتخاب شد.
پس از این س��خنان ،محمد س��ریر و تق��ی ضرابی جایزه
آهنگس��ازی برای قطعه «واریاس��یون بر روی تم گیلکی برای
سلوی پیانو» را به رامین اخوی جو اهدا کردند.
هیئت داوران این مسابقه ،امیر بکان ،امیرمهیار تفرشی پور،
محمدرضا تفضلی و امین هنرمند بودند.
در ادام��ه برنام��ه علیرضا هیربد ،نوازنده تارو از ش��اگردان
زنده یاد فریدون حافظی ،درگذش��ت این اس��تاد را تسلیت گفت
و بخاطر عالقه اس��تادش به دس��تگاه همایون ،برای دقایقی در
دستگاه همایون به اجرای تکوازی تار پرداخت.
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مقاله
طبیب سهتار
محمد مهدی کمالیان ()1297 – 1376

* بهروز مبصری
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زندهیاد محمد مهدی کمالیان ،نوازنده و س��ازندة س��هتار،
کارش��ناس موس��یقی ایرانی ،ع��کاس ،خط��اط ،ادیب ،فاضل
صاحب نظ��ر و یکی از رجال فرهنگی ای��ران در حفظ میراث
پر ارزش ردیف اس��تادان موس��یقی ایرانی ،بنا به منش فردی
و ش��خصیت ویژهاش تا زمانی که حیات داش��ت اجازه نداد که
مطلبی دربارة او در جایی نوش��ته ش��ود .تنها یک نوشتة کوتاه
از دوس��تدار وفادارش محمدرضا لطفی در جلد اول کتاب سال
ش��یدا (ص  42ت��ا  )67در زمان حیات او به چاپ رس��ید .وی
در ادبیات و فلس��فه نیز دستی داش��ت چنان که فارغالتحصیل
رشتة فلسفه از دانشگاه تهران و دستیار دکتر پرویز خانلری در
تصحیح دیوان حافظ بود.
مه��دی کمالی��ان در اس��فندماه  1297در تهران متولد
ش��د .در موسیقی شاگرد حسین خان هنگآفرین بود و سه تار
مینواخت .در همان کالس بود که با حس��ن مش��حون مورخ
موس��یقی آشنا ش��د که تا آخر عمر این دوستی ادامه یافت .به
تش��ویق هنگآفرین به س��هتار س��ازی رو آورد و سهتار دست
استاد صبا را که ساخت مفتحالسلطان (ابوالقاسم اعتمادی) بود
تعمیر کرد و مورد تشویق استاد صبا قرار گرفت .او یک سه تار
ابتکاری که کاسه آن تخت بود و از دسته ساز جدا میشد برای
کلنل وزیری س��اخت .وی در مورد این س��ه تار میگوید؛ یک
روز ک��وه پیمایی میکردیم ،آقای گل گالب به اس��تاد وزیری
گفت که مهدی سهتار سبک و جالبی ساخته اگر دوست دارید
و حالش هس��ت آن را امتحان بفرمایید .وزیری با خوشرویی
س��هتار را گرفت و مش��غول نواختن ش��د و از این ابتکار بسیار
استقبال کرد.
ی��ک روز همراه با حس��ن مش��حون به دنبال س��عید
هرمزی رفت و همدمش ش��د و او را به مرکز حفظ و اش��اعه
موسیقی ایرانی برد و پیشنهاد کرد که دانستههای او و دیگران
به ضبط برس��د که ب��رای این کار الزم ب��ود که ضبط صوت
مناسبی خریداری ش��ود اما ضبط صوت مناسب تهیه نشد .در
این ایام رکنالدین مختاری درگذش��ت و کمالیان دریافت که
زمان در حال از دس��ت رفتن اس��ت و دس��ت به کار ش��د :به
هم��ت او و با یک ضبط صوت ریلی و دو دس��تگاه امپکس و
دیگر متعلقات اس��تاد نورعلی برومند در منزل کمالیان به ضبط

ردیف میرزا عبداهلل مش��غول شد
که حدود  2س��ال طول کش��ید
که ام��روزه این روای��ت تدریس
میش��ود .هم زمان ردیف سهتار
هرمزی و ردیف س��هتار یوس��ف
فروتن در اس��تودیوی شماره پنج
رادیو ب��ا همکاری خان��م فوزیه
مج��د ضب��ط و ني��ز تنه��ا فیلم
مصاحبه با س��عید هرمزی که در
آن تار و سهتار مینوازد در منزل
کمالیان گرفته ش��د .او بدون این که چشمداش��ت مالی داشته
باشد به سراغ موسیقیدانانی چون سلیمان امیر قاسمی و رجب
علی امیری فالح که در کنج انزوا بودند رفت و آثاری از ایشان
را به صورت خصوصی به ضبط رس��اند .ب��ا رجب علی امیری
فالح که نوازنده چیره دس��ت س��هتار نیز بود دوستی دیرینهای
داش��ت و آثاری با صدای ایش��ان به ضبط رساند که به همت
نشر ماهور در دو کاست در دسترس عموم قرار گرفت .جوانان
هنرمند آن روز مرکز حفظ و اش��اعه نیز در منزلش آمد و ش��د
داشتند که امروزه هر یک استاد موسیقی هستند.
هم او بود که پیغام استاد احمد عبادی را به استاد صبا
رس��اند .خود چنین میگوید بنده در آن سالها نزد حسین خان
هنگآفری��ن میرفتم و ایش��ان با برادر من دوس��ت بود آقای
عبادی را نمیشناختیم اسمش را شنیده بودم .سر کالس بودم
دیدم م��رد قد بلند خوش قیافهای وارد کالس ش��د و با آقای
هنگآفرین در گوشة اتاق خیلی با احترام مشغول صحبت شد.
وقتی عب��ادی رفت ،هنگآفرین گفت :او را ش��ناختی؟ گفتم:
خیر .گفت :آقای عبادی پس��ر اس��تادمان میرزا عبداهلل اس��ت.
در آن موقع روزهای سهش��نبه اس��تاد صبا به منزل گل گالب
میرف��ت و من هم به اتفاق برادرم آنجا میرفتیم .هنگآفرین
از این موضوع مطلع بود و گفت که عبادی خواهشی داشت که
آقای صبا دیگر در رادیو س��هتار ننوازد و آن را برای من بگذارد
چون اگر ایش��ان سهتار بنوازد دیگر س��هتار من گل نمیکند.
س��ه ش��نبه که رفتید این پیغام را ببرید .م��ن هم رفتم خدمت
اس��تاد صبا پیغام را رساندم ایشان فرمودند از قول من به آقای

هنگآفرین بفرمایید چش��م ،عبادی فرزند استادمان است .من
این مطلب را برای آقای محمد رضا لطفی نقل کردم اما انتظار
نداشتم ایشان این مطلب را در کتاب سال شیدا بنویسد.
کمالیان س��ازهای نفیس��ی در اختیار داش��ت که از آن
میان میتوان از سهتار محک ،سه تار مسکین و سهتار تهمتن
ن��ام برد که س��اخت حاج طاهر (طایر) اس��ت و نزد محمدرضا
لطفی است ،و سهتار اسپهبد که ساخت استاد فرج اهلل است که
س��از دس��ت درویش خان و صبا بوده که این ساز به همراه تار
س��اخت سید جالل و چند ساز نفیس دیگر نزد خانواده کمالیان
محفوظ است .خود میگفت که نامگذاری روی سازها از زمان
حاج آقا محمد ش��روع ش��د و من عالوه بر ن��ام گذاری روی
س��ه تارهای ساخت خودم ش��عری هم روی آن مینویسم که
یک رابطهای با صدایش دارد؛ مث ً
ال گاهی در داخل کاس��ه سه
تارهایم مینویس��م« :ای همه هستی ز تو پیدا شده» .یک بار
در دنبالهاش نوشتم« :در سن  74سالگی با کهولت سن با درد
جانکاه دس��تها» که اگر یک روزی صفحه س��هتار را بردارند
آن وق��ت درد دلم را میخوانند افس��وس میخورم که چرا در
کتابچهای اینها را ننوشتم.
یک روز نگارنده از ایش��ان پرس��ید که استاد موسیقی
ایرانی به چه کسی میگویند و ایشان چنین گفت:
«به عنوان جمله معترضه میگویم در امریکا هر کسی که
به من اس��تاد میگفت مثل اینکه یک ناسزا به من گفته باشد.
آدم باید مراحلی را که شایس��تهاش اس��ت قبول کند ،تعارف را
کنار بگذاریم ،یک وقت اس��ت به ش��ما میگویم مخلص شما
هستم این ادب من است نسبت به شما اما جنبه واقعی آن چیز
دیگری است .بزرگانی چون شهنازی ،برومند ،هرمزی ،فروتن
بهاری اینها هم خودش��ان قبول نداش��تند که به ایش��ان استاد
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بگویند .فکر میکنم آنها هم معتقد بودند که استاد کسی است
که کامل باش��د یعنی در هنر حل ش��ود نه اینکه فقط ردیف یا
فالن رنگ و چهار مضراب را بداند .یک نوازنده بنگاه شادمانی
از س��اعت  6شب تا  6صبح مینوازد ،صبح که میخواهد برود
میخواه��د قطر پاکت پولش ضخیمتر باش��د .اگر ش��ما به او
میگویید استاد ،بنده نمیگویم.
من معتقدم اس��تاد آن کسی است که  4مرحله اخالقی
را داش��ته باشد ،مرحوم حس��ین تهرانی میگوید هنرمندی که
اخالق ندارد برود بمیرد .این  4مرحله عبارت است از:
 .1دانایی ،منظور ضد نادانی است نه ضد بیدانشی.
 .2دادگ��ری ،یعنی هنرمند بتواند عادالنه قضاوت کند اگر
س��از شخصی را شنید به حسادت نگوید این چیست که میزند
اگر واقع ًا آن ش��خص خوب س��از میزند عادالن��ه بگوید به به
چقدر خوب ساز زدی.
 .3شجاعت ،یعنی اگر انتقاد درستی به او وارد شد شجاعانه
قبول کند و در رفع نواقص بکوشد.
 .4خویش��تنداری ،اگ��ر در یک مجلس��ی چش��مش به
زیباروی��ی افتاد به خاطر او س��از نزند هنرش مح��و زیبارویان
ظاهری نگردد .یعنی بفهمی که خودت باش��ی منحرف نشوی
هنرت را آنقدر محترم بش��ماری که ب��ه او خیانت نکنی .پس
هنرمند اول این چهار اصل را داشته باشد و بعد وارد هنر بشود
مثل ابوالحسن صبا که خیلی خویشتن دار بود ،کلنل وزیری که
انسان بود ،ادیب خوانساری که خیلی عارف بود».
زن��ده یاد کمالی��ان مثل بعضی هنرمن��دان قدیم در ادامه
معلومات��ش بخل و خس��ت نداش��ت و هرچه که میدانس��ت
در اختی��ار هنرمندان میگذاش��ت .ن��گاه وی در اواخر عمر به
اهل زمانه و جفای روزگار تلخ ش��ده بود و بیش��تر در س��کوت
و انزوای درونی خود فرو رفته بود و حاضر نمیش��د هیچ ابراز
وجودی داش��ته باش��د و معلومات و اطالعات وسیع خود را به
هیچ میشمرد .در چنین ش��رایطی اندک هنرمندانی به خلوت
او وارد شدند و او را بر سر ذوق آوردند .سهتارهای ساخت وی
از ش��کل خاصی برخوردار اس��ت و کاسه و صفحه کام ً
ال دایره
ش��کل است .حتی س��ه تارهایی با  21ترکه ساخت .وی روی
گلو و سرپنجه و شیطانک کارهایی را انجام داد که باعث بهتر
ش��دن صدای س��هتار ش��د آن چنان که محمدرضا لطفی او را
طبیب سهتار نامید.
نگارن��ده در س��ال  1373ب��ه محفل ایش��ان راه یافتم
و هفتهای یک روز ،روزهای س��ه ش��نبه از صبح تا غروب در
خدمتش بودم .یک روز عرض کردم استادانی که رفتهاند آنچه
با خود بردهاند بیش از آنی اس��ت که بر جای گذاش��تهاند اجازه
بدهید دانستههایش��ان ضبط شود .استاد پس از تفکری عمیق
موافقت کرد که حاصل آن یک فیلم س��ه ساعته و  14کاست
مصاحبه شد که بنا بر خواست ایشان پس از فوت وی با عنوان
گفتهها و ناگفتهها (نش��ر نی  )1381انتش��ار یافت .وی در روز
دوشنبه  5خرداد ماه  1376در بیمارستان مهر دار فانی را وداع
گفت و در قطعه  9بهش��ت زهرا به خاک س��پرده شد .روحش
شاد و یادش گرامی باد.
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در هزار س��ال گذشته در جهان اسالم (حوزة ایرانی عربی ترکی) بیش
از هزار رسالة موسیقی نوشته شده است؛ اما در میان این همه کتاب و
رساله ،فتوتنامهای برای اهل موسیقی به دست نیامده است 2.این در
حالی است که تقریب ًا همة اصناف ،از سپاهیان و آهنگران تا حماالن و
قِرتیان (میمون بازان) صاحب فتوتنامه بودهاند که مرام نامة حرفهای و
آیین نامة اخالقی آنها به شمار میرفته است .اگر به « دست نیامدن »
فتوتنامة اهل موسیقی را «نبود » آن بدانیم ،در اسباب آن دو گمان را
میتوان مطرح کرد:
نخست آن که به نظر میرسد در سدههای گذشته ،پرداختن به موسیقی
کمتر به عنوان شغل رسمی مطرح شده بلکه موسیقی حرفه و مهارت
جنبی افراد بوده است چنان که تا دوران معاصر این رسم دیده میشود3.
البته تاریخ موسیقی از چند موسیقیدان حرفهای چون صفیالدین ارموی
( قرن هفتم ق ) ،عبدالقادر مراغی (قرن نهم ق) و میرزا عبداهلل (قرن 13
و  14ق) نام برده است اما این موسیقیدانان دربار ،استثنائاتی هستند که
نمیتوان به اتکا نام آنها به وجود صنف موسیقیدان حرفهای در سطح
جامعه قائل بود.
گمان دوم آن که اگر خنیاگری پیش��های هم محس��وب میشده ،منع
مذهبی و حرمت غنا مانع از آن بوده که کسی با حرفهای که در حلیت
آن تردید است ،در زمرة فتیان درآید.
با این همه در برخی رساالت موسیقی ،بخشی با عناوینی چون « نصایح
فن شریف » ،و «آداب مجالس» به
موسیقاری »« ،شیوة سلوک این ّ
توصیههایی اخالقی و حرفهای به اهل موسیقی اختصاص دارد که به
پیروی از قابوسنامه از آن با عنوان کلی «آیین خنیاگری» یاد میکنیم.
در اینجا باب س��ی و شش��م قابوسنامه (تألیف قرن پنجم ق) ،مقالة
چهارم از رس��الة موس��یقی کنزالتحف ( تألیف قرن هشتم ق ) ،فصل
اول از خاتمه کتاب جامعااللحان( ،تألیف اوایل قرن نهم ق) باب دهم
کتاب بهجتالروح (تألیف احتم��ا ًال قرن یازدهم ق) ،و باب پانزدهم از
رس��اله موس��یقی امیرخان گرجی ( تألیف اوایل ق��رن دوازدهم ق ) را
مطالعه میکنیم و میکوشیم شباهتهای میان اینها و فتوتنامهها را
جستجو کنیم .گفتنی است برخی توصیهها که در آیین خنیاگری آمده،
پیشنهادهایی فنی است که به منظور باال بردن آمادگی و تواناییهای
خواننده یا نوازنده مطرح شده مانند در کوه آواز کردن و خوردن شیرخشت
و روغن زیتون ،نخوردن آب س��رد و از این قبیل .نیز برخی توصیهها
به منظور حفظ شأن موس��یقیدان است مانند :لباس فاخر پوشیدن و
استعمال بوی خوش .از این توصیههای حرفهای که بگذریم ،در آیین
خنیاگری به توصیههایی اخالقی میرسیم که در فتوتنامهها برای دیگر
حرفهها نیز توصیه شده است؛ مث ً
ال :
حرفههای��ی که در پرانتز آمده به فتوتنام��ة این اصناف در فتوتنامة
سلطانی (کاشفی س��بزواری ،صفحات ،304 ،296 ،249 ،229 ،66،90
 )324 ،319 ،305اشاره دارد.
 دوری از طمع (در شرایط شیخی)
 نیک خواه بودن (از شرایط نقیب) بسیار نگفتن (در آداب سخن گفتن)
 گشاده روی بودن (ناوه کشان)

قصه گویان)

 تمرین کردن و حاضر کردن مطلب ( به اندازه خواندن (قصه گویان)
 رفت��ن به مهمان��ی مردم صالح ،ن��ه مردم فاس��ق (در آداب
ضیافت)
 نرفتن بیدعوت (سقایان)
 با همکاران نزاع نکردن (حماالن).
این نکته نیز گفتنی است که عبدالقادر مراغی خاتمه کتاب جامع االلحان
(صفحات  )415 -287را به ذکر اش��عاری متناس��ب با برخی مجالس
اختصاص داده که عنوانه��ای بخش قابل توجهی از این مجالس با
مباحث و صفاتی اختصاص دارد که در آیین جوانمردی نیز مورد تاکید
اس��ت مانند :صبر ،ش��کر ،قناعت ،کتمان سر و حفظ لسان ،شجاعت،
س��خاوت ،کرم ،مروت ،حلم ،عهد و وفا ،عدل و احس��ان و رضا ،و نیز
اشعاری در مذمت بخل و امساک ،ظلم ،و تکبر ،و سخن چینی.
از دیگر توصیههایی که در آیین خنیاگری بر آن بسیار تاکید شده رازداری
است که در آیین جوانمردی نیز جایگاهی خاص دارد چنان که در سمک
عیار (ارجانی ،ص  )44آمده «جوانمردی هفتاد و طرف دارد و از آن دو
طرف اختیار کردهاند :یکی نان دادن و دیگری راز پوشیدن».
برخی آداب مش��ترک نیز میان موسیقیدانان و صاحبان دیگر حرفهها
میتوان دید؛ مث ً
ال برخی نوازندگان چون سماع حضور هنگام ساز زدن
وض��و میگرفتهاند که این نکته در فتوتنامة برخی اصناف چون اهل
قبضه (کاشفی سبزواری ،ص )353هم توصیه شده است.
ش��باهت دیگری که میان مطالب رساالت موس��یقی و فتوتنامهها
یافت میشود نس��بت دادن برخی پیشهها به پیامبران یا صلحا است.
مث ً
ال این داستان را که دربارة پیدایش سالخی آمده (کاشفی سبزواری،
ص:)383
اگر پرسند که سالخی از که مانده؟ بگوی از ادریس پیغمبر  ...و او خیاط
بود روزی به حضور وی گوسفندی بکشتند و پاره پاره کردند .ادریس آن
پوستها جمع کرد و بر هم دوخت  ...القصه در آن باب تأمل کرد و گفت
این پوست یک باره میشاید که از گوسفند یک باره جدا کنند تا احتیاج به
دوختن نباشد .پس به الهام الهی هنر سالخی بر او ظاهر شد.
این را مقایسه کنید با داستانی که در آن اختراع ساز عود به فیثاغورث
یا افالطون نسبت دادهاند .به این ترتیب همچنان که مث ً
ال سالخان سر
سلسلة پیشة خود را به ادریس میرسانند ،اهل موسیقی سرسلسله خود
را حکمای مقبولی چون فیثاغورث و افالطون ذکر میکنند .حتی گاه
مقامات دوازدهگانه را به پیامبران نس��بت میدهند؛ چنان که در رسالة
موسیقی امیرخان گرجی (تألیف 1008ق) آمده:
بباید دانست که حضرت موسی در پرده عشاق مناجات کردی و حضرت
عیس��ی در پرده رهاوی مناجات گفتی و حض��رت داوود در پرده زبور
حسینی خواندی و حضرت رسول هم در پرده رهاوی تالوت فرمودی و
حضرت امیر الم و من ین در مقام عجم قرآن خواندی و حضرت در سه
گاه نوحه کردی و حضرت ابراهیم در آتش در نوا مناجات کردی.
اصطالح شَ ّد نیز هم در موسیقی و هم در آیین فتوت دیده میشود .البته
مفهوم این اصطالح نزد اهل موسیقی و اهل فتوت یکسان نبوده است؛
شَ �� ّد که در لغت به معنی بستن و محکم کردن است ،در آیین فتوت،
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نسخههایخطی
امیرخان گرجی .رساله موسیقی (نسخه خطی)
 ------نسخه گلشن متعلق به زندهیاد محمد علی گلشن ابراهیمی،تاریخ کتابت  18جمادیاالولی  1127ه.ق.
 ------نسخه ملک .کتابخانه ملک ،ش  1652کاتب :محمد صادقبن محمد علی علی آبادی مازندرانی ،تاریخ
کتابت  :صفر 1315ه.ق.
 ------نسخه دانش��گاه ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،بدونتاریخ.
 ------نسخه مجلس .کتابخانه مجلس ش  . 2211کاتب  :میرزاعیسی خان بن میرزا مهدی خان تفرشی ،تاریخ
کتابت  10:ربیعاالول  1305ه.ق.
حس��ن کاشاني؟ کنزالتحف ،نسخه موزه بريتانيا به شماره BL – or
. 2361
 ، ----------------نسخه کتابخانه ملي پاريس در مجموعهايبه شماره . 1121 .S.P
 ، ----------------نس��خه کتابخان��ه دانش��گاه لي��دن درمجموعهاي به شماره 271 :OR – NR.
پينوشت:
 .1بخشهای��ی از ای��ن مطلب در چهارمين هم انديش��ي نقد بومي
پژوهشکده هنربا عنوان «پيشينه نقد و نظر در هنر ايراني-اسالمي»
(فتوت نامهها) در  12اسفندماه  1388ارائه شده است.
 .2نگارنده در فهرست نسخههای خطی موسیقی جستجو و از برخی
نسخهپژوهان و محققان فتوت نامهها پرس و جو کرد اما فتوت نامهای
برای موسیقیدانان پیدا نکرد .با این همه ناگفته پیداست که نمیتوان با
اطمینان کامل گفت که اهل موسیقی فتوتنام ه نداشتهاند.
 .3مثال نورعلی برومند اس��تاد تاثیرگذار موس��یقی خ��ود را َم ّ
الک ،و
حاج قربان س��لیمانی ،دوتار نواز شناخته شدة خراسانی ،خود را کشاورز
یدانست.
م
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بس��تن کمر با مراسمی خاص به دست استاد ش ّد اس��ت .اما شَ ّد را در
موسیقی به کوک کردن وترهای ساز عود گویند (مراغی ،جامعااللحان،
ص  .)199- 190مفهوم دیگر آن که در رساالت موسیقی صفوی دیده
میشود به معنی در پی هم آمدن مقامها و شعبهها است که در پایان به
مقام یا شعبه آغازین بازگشت میشود .امیرخان گرجی پس از شرح چهار
شَ ّد و ترتیب مقامهای و شعبههای هر یک گوید:
چهار شَ ّد که مذکور شد [به] مالئکه متعلق است [به این ترتیب] :دوگاه
به جبرئیل ،راست به میکائیل ،مخالف به اسرافیل ،چهارگاه به عزرائیل.
عبارتهای باال را مقایسه کنید با این عبارتها که در فتوتنامة سلطانی
(همان )104 :آمده است:
اگر پرسند که میان بستن چند قسم است ،بگوی اقسام شَ ّد ده است به
دستور ...اما آنچه مشهور است پنج است به عدد پنج آل عبا .اول را شَ ّد
سیم را شَ ّد اسرافیل ،چهارم را شَ ّد
جبرئیل گویند ،دوم را شَ ّد میکائیلّ ،
عزرائیل و پنجم را شَ ّد خفی.
بس��یار دش��وار است که تصور کنیم که اهل موس��یقی و فتوت از این
اشتراکات بیخبر بودهاند.
اصطالح مش��ترک دیگری که در آیین فتوت و در رس��االت موسیقی
دیده میش��ود« ،چهار ضرب» است این اصطالح در آیین فتوت بدان
معناست که پیر مقراض موی از سر و ابرو و ریش و سبیل بر میگیرد و
در موسیقی نام دوری ایقاعی است که ساختن آن را به محمد شاه ربابی
(پیش از قرن نهم) نسبت دادهاند (مراغی ،ص .)245
نکتة دیگر اهمیت عدد  17در فتوتنامهها و رساالت موسیقی صفوی
اس��ت .در برخی رس��االت تعداد دورهای ایقاعی یا بحور اصول را 17
ذکر کردهاند اما هنگامی که این دورها را در همان رس��اله میشماریم
از این عدد بیش��تر است؛ مث ً
ال نک( .ضیاءالدین یوسف ،ص نوزده) .به
نظر میرسد در آن دوره چنان که اصرار بوده که تعداد مقامها  12باشد،
تاکیدی هم بوده که بحور اصول یا دورهای ایقاعی نیز  17عدد باشد؛
همان عددی که در آیین فتوت نیز اهمیت دارد و یاد آور  17کمربسته
موال است (کاشفی سبزواری ،ص .)121
پیوست
باب پانزدهم از رساله موسیقی امیرخان گرجی
( تألیف اوایل قرن دوازدهم ق )
در آداب سازنده و اهل این فن و حسن سلوک این طایفه
سازنده و خواننده و صاحب این فن باید که لباس پاکیزه در پوشند و بوی
های خوش به کار برند و پیوسته با طهارت باشند و در پیش مردم اظهار
پریشانی خود نکنند و در خانة هرکس محرم گشتند ،دست و دل و دیده
را نگاه دارد .هرچند با مردم بیگانه نش��یند که او را کمتر دیده باشند .و
دیگر باید که همه روزه چیزی یاد گیرد و هم به مردم یاد دهد تا ملکهاش
زیاد شود .و دیگر در مجلس واقع شود که در آن مجلس ده خون بکنند،
بای��د چون بیرون آید فراموش کند .و اگر به مجلس بزرگان رود دخل
در مهمات ایشان نکند و در کار خود باشد و مکرر ساز را نوازد که تا در
گوشهای مردم خوش آید .و یک نغمه را هر چند دو سه مرتبه از پی
هم ننوازد ،بهتر شود ،چرا که نغمه زود در گوش مردم جا میکند و هم
فن خواننده و گوینده باشد،
زود از او س��یر میشود .که اگر صاحب این ّ
باید که از احوال غذا مخبر باشد .و جماع کمتر کند .و باید پیوسته ناشتا
پیاده به راه رود و سنگهای گران را بردارد و زه کمان زورین بکشد و
حی علی الصاله را ،که در این دو نام است [که] حنجرة
اسم اسحاق و ّ
او صاف شود .و قدر ساز و سوز نیکو داند .و از اصول دست بیرون نرود.
[و] خود را به اهل عالم مفلس ننماید.
و شرایط این کار بسیار است؛ جهت اختصار بدین قدر اکتفا شد.
کتابنامه
افشاری ،مهران
کتابهای چاپی
 1385تازه به تازه نو به نو ،تهران :نشر چشمه.

ارجانی ،فرامرز بن خداداد
 1347س��مک عی��ار ،چاپ پرویز ناتل خانل��ری ،ج  ،1تهران :بنیاد
فرهنگ ایران.
حسن کاشانی ؟
« 1371کنزالتحف» ،در سه رساله فارسی در موسیقی ،به اهتمام تقی
بینش ،تهران :نشر دانشگاهی.
دانشپژوه ،محمد تقی
 1355نمونهای از فهرست آثار دانشمندان ایرانی و اسالمی در غنا و
موسیقی ،تهران :وزارت فرهنگ و هنر.
عبدالمومنبنصفیالدین
 1346بهجتال��روح ،با مقابله و مقدمه و تعلیق��ات ه .ل .رابینودی
برگوماله ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
عنصرالمعالیکیکاووسبناسکندر
 1382قابوسنامه ،به کوش��ش غالم حس��ین یوسفی ،چاپ سوم،
تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
کاشفی سبزواری ،موالنا حسین واعظ
 1350فتوت نامة س��لطانی ،چاپ محمد جعفر محجوب ،تهران :بنیاد
فرهنگ ایران.
کربن ،هانری
 1363آیین جوانمردی ،ترجمه احسان نراقی ،تهران :نشر نو.
مراغی ،عبدالقادر بن غیبی
 1388جامعااللح��ان ،مقابل��ه و ویرایش باب��ک خضرائی ،تهران:
فرهنگستانهنر.
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* نازنين جاللي فراهاني
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گروه ُکر :به معنای زیر مجموعه ای ازاجرای دسته جمعی
همسرایان
 ،گروهی موس��یقایی متشکل از گروه خوانندگان یا ُ
اس��ت  ،که رهبری این گروه توس��ط رهبر گ��روه ُکر یا رهبر
ارکس��تر( ُکرما ْیستِر ) ،معمو ًال در س��الن های کنسرت یا تئاتر
انجام می گیردو موس��یقی ُکرال ،به قطعاتی گفته میشود که
ب��رای اجرای چنین گروهی نوش��ته میش��ود .واژه گروه ُکر یا
همسرایان درس��دههای هجدهم تا بیست و یکم  ،برای نشان
ُرای ها( اُپرای مذهبی
دادن وجود بیش از یک خواننده  ،در اُرات ُ
 ):Oratorioو َمسها( قطعات مذهبی جدی) Mass:نیزبه
کار میرفته است .
گروهه��ای ُک��ر می توانن��د هم بص��ورت آکاپ�لا ( آواز
گروه��ی بدون همراهی س��از ) : Acapellaو هم همراه با
آکومپانیمان (همراهی با ساز در گستره های وسیع از یک ساز
تا یک ارکستر کامل  ) Accopmpanimen :اجرا داشته
باشند که برای تمرینات این گروه معموال از یک پیانو یا ارگ
استفاده میشود.
در مقایس��ه آیین های مذهبی در کلیس��ا ها نوع همراهی
گروه ُکر با س��ازها متفاوت اس��ت ،مث َ
ال برخی از گروههای ُکر
پروتستان آمریکایی و کنیسههای یهود ،از همراهی هیچ سازی
استفاده نمیکنند ،درحالی که ساز همراهیکننده در کلیساهای
مناس��ک التین (غربی) معموال ارگ اس��ت ،و برخی از کلیسا
ها در بخش آمریکای اس��تعماری ،ب��رای همراهی گروه ُکراز
س��ازهای زهی و بادی اس��تفاده می کنند و کلیساهای زیادی
که مراس��م پرس��تش خود را در قالب معاص��ر برگزار میکنند،
از گروه موس��یقیایی تقویت شده کوچکی برای همراهی گروه
ُکر اس��تفاده می نمایند و در کلیساهای کاتولیک رومی گاهی
ممکن اس��ت همراهی ارکس��تری دیگری رابرای گروه ُکر به
کار گیرند.
در سرودهای مذهبی و یا موسیقی های آئینی و تشریفات
خاصدر کلیس��ا ها هر چن��د معمولترین قطعات اجرا ش��ده ،
موتت (  ) motetو نیز آنتِم(  ،)Anthemیعنی س��رودهای
کوتاه مذهبی بر مبنای مقام های کلیس��ایی می باشند ،عالوه
ب��ر خواندن آواز که حاضرین در کلیس��ا در انجام آن ش��رکت

میکنن��د ،بعضی از گروههای ُکر در کلیس��اها ب��ه اجرای آثار
مناجاتگون��ه نی��ز می پردازن��د  ،مانند برخی از کلیس��اهای
کاتولیک و انگلیسی .
از لحاظ ساختار ،گروههای ُکر اغلب شامل سه ،چهار ،پنج،
شش و هشت بخش می باشند ولی معمول ترین نوع چیدمان
در گروه ُکر به صورت چهار بخش��ی یا گ��روه ُکر مختلط که
آلت ( ، ) Alto
پران (ُ ،) Soprano
شامل چهار صدای ُ :س ُ
تِ ُنر (  ) Tenorو باس(  ، ) Bassبا شکل مخفف S.A.T.B
)(یعن��ی گروه ُکر مختلط می باش��د  ،البت��ه زمانی که باس ها
توانای��ی اجرای مح��دوده فراتر از باس را دارا باش��ند  ،صدای
باری ُتن (  )Baritoneنیز مورد استفاده قرار میگیرد .
ن��وع دیگری از ترکیب بندی گ��روه ُکر بصورت گروه ُکر
مردان می باش��د که به دوصورت دس��ته بندی می شوند . 1 :
گروه ُکر مردان متش��کل از همان صداهایی باشد که در گروه
ُکر مختلط وجود دارد  ،با این تفاوت که پسران بخش های باال
آلت را بصورت
پران ) را می خوانند و مردان بخش ُ
( تِریبل یا ُس ُ
ُ
فالسِ ��تا ( در غال��ب صدای کنت��را تِ ُنر )  ،و س��ایر بخش های
تِ ُنر وباس مانند قبل خوانده می ش��ود و  .2گروه ُکرمردان که
معموال از دو تِ ُنر ،یک باری ُتن و یک باس تشکیل میشود .
درترکیب بندی دیگری گروه ُکر زنان نیزوجود دارد که از
آلت تشکیل می شود .
پران و ُ
صداهای ُس ُ
گروههای کر معمو ًال به دو صورت دس��ته بندی می شوند
و عنوان می گیرند :
یکی بس��ته به نوع فعالیت در س��ازمان ی��ا نهادی که در
آنجا به فعالیت می پردازند  :مثال گروههایکر کلیسا ،گروههای
ُکر دانش��گاهی ،گروههای ُکر جمع��ی  ،گروههای ُکر حرفهای
مس��تقل (مانند :گروه )vangelisو یا گروههای با پش��تیبانی
دول��ت (مانن��د :خوانن��دگان  ،B.B.Cگروه ملی ُکر مجلس��ی
ایرلند ،گروه ُکر مجلسی کانادا،گروه کر رادیو سوئد)،گروههای
کر مدرس��های  ،گروههایکر اشارهگر (متشکل از اعضای ناشنوا
یا شنوا) که از زبان اشاره به جای صدا استفاده میکنند و ...
ودس��ته ای دیگربر اس��اس ن��وع موس��یقی ای که اجرا
م��ی کنند :مثال گ��روه ُ
هایکر س��مفونیک  ،گروههای ُکرباخ ،

گروههای ُکر جز آوازی  ،گروههای ُکر نمایشیو ...
چیدمان اعضاء بر روی صحنه و موقعیت س��الن در هنگام
اجرا :

(عضو پيوسته كانون مدرسان خانه موسيقي )
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درب��اره چگونگی قرار گرفتن بخش��های مختلف اعضای
گروه ُک��ر بر روی صحنه ،چیدمان ه��ای مختلفی وجود دارد،
مثال در گروههای ُکر َس��مفُنیک ،معمول است گروه در پشت
ارکستر ،مطابق با چیدمان استاندارد گروه سازهای زهی ،یعنی
از زیرترین تا بم ترین صدا و از چپ به راس��ت قرار گیرند و در
قطعاتی که پیانو ساز همراهیکننده است و یا آواز آکاپال وجود
دارد  ،به طور معمول مردان در قسمت عقب و زنان جلوی آنها
قرار میگیرن��د  ،البته برخی از رهبران ترجیح میدهند باسها
��پران ها قرار گیرند ،با این استدالل که صداهای
پش��ت سر ُس
ُ
بیرونی باید یکدیگر را تعدیل کنند.

مهارت های الزم برای خوانندگان گروه ُکر :
 .1آش��نایی ب��ا ُس��لفژ ( ص��دا خوان��ی و وزن خوان��ی /
 ) CANTATI&PARLATIو دیکته موسیقی .
 .2آش��نای کامل و شناخت تقس��یم بندی تمامی گستره
های صوتی .
 .3دانستن علم تئوری موسیقی .
 .4خوان��دن صحیح ن��ت ها از نظر زیر و بمی و داش��تن
تمب��ر یا رنگ صدایی (  ) Tone colourصحیح که مکمل
صدای خوانندگان دیگر باشد .
 .5خوان��دن و رعای��ت صحیح نش��انه ه��ای داینامیکی (
) Dynamicکه توسط آهنگساز در برگه نت مشخص شده و
دوری از خواندن با صدای بلند بصورت محسوس و انفرادی .
 .6دیدخوانی بسیار روان .
 .7رعای��ت تن��دا (  ) Tempoو تلف��ظ و بی��ان صحیح
صامت ها و مصوت ها .
 .8درک و دریافت موسیقی اثری که خوانده می شود.
 .9تس��لط کامل هر ش��خص بر یافتن اشتباهات و تالش
برای تصحیح آنها .
 .10ارائه صدایی س��الم و صحیح با بکارگیری شیوه های
صحیح اخذ شده در دوره صداسازی .
 .11دارا بودن تربیت موس��یقایی صحیح ( ُس��لفژ  ،تئوری
و دیکته موس��یقی ) در هماهنگ س��ازی یک گ��روه با گروه
ه��ای دیگر  ،تا خواننده بتواند ضمن اجرای بخش خود صدای
بخش های دیگر را همزمان شنیده و خود را با صداهای دیگر
هماهنگ کند .
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آخرین جلس��ه آش��نایی با اپرا در س��ال  22 ،91اسفند با
اج��رای کوارت��ت فراتوس ،گروه ک��ر ملل و س��خنرانی دکتر
امیراشرف آریان پور برگزار شد .در ابتدای این برنامه که حسین
دهلوی(استاد پیشکسوت موس��یقی) به عنوان میهمان حضور
داش��ت ،کوارتت فراتوس به سرپرس��تی و نوازندگی پیانو امیر
مهیار تفرش��ی پور به همراه دو ویولن و یک ویولنسل قطعاتی
از موتسارت و هایدن را اجرا کرد.
س��پس دکتر امیر اشرف آریان پور در ابتدا به معرفی گروه
کر ملل و سرپرست آن پرداخت و سپس درباره تاریخچه گروه
کر در ایران گفت :گروه کر در ایران س��ابقه ای  50ساله دارد.
زمان��ی که روبیک گریگوریان رئیس هنرس��تان بود و او اولین
کس��ی بود که با ضبط صوت های بس��یار ابتدایی آهنگ های
محلی ایران را جمع آوری کرد .گریگوریان با استفاده از همین
آهنگ ها بعد ه��ا دو آلبوم با عنوان «آهنگ های محلی نقاط
مختل��ف ایران»منتش��ر کرد .م��ن خودم در آن زمان ش��اگرد
هنرستان بودم و به خاطر دارم که در همه مراسم فرهنگی این
آهنگ ها اجرا می شد.
او افزود :در آن زمان آهنگ های زیادی برای اجرا نبود و
در کنسرت ها ما با تشویق هایمان می خواستیم همین آهنگ
ها دوباره اجرا ش��ود اما خوشبختانه امروزه کمیت موسیقی زیاد
شده و قطعات بیشتری برای اجرا وجود دارد.
آریان پور با اش��اره به حضور حسین دهلوی در این برنامه
گفت :حضور این اس��تاد برجسته در این برنامه جای خوشحالی
دارد و این مطلب را باید بگویم که وقتی سردبیر مجله موسیقی
ب��ودم اولین مصاحبه را با اس��تاد دهلوی انجام دادم که در این
مجله منتشر شد.
در قس��مت بعدی برنامه گروه کر ملل به سرپرس��تی دونا
قوام��ی تهرانی ،قطعات��ی از کمیتاس ،ژوزف کاس��ما ،روبرت

شومان و روس��ینی و همچنین چند قطعه محلی ایرانی را اجرا
کرد که با اس��تقبال مواجه شد و با تشویق حضار یکی دیگر از
قطعات روبیک گریگوریان توسط گروه دوباره اجرا شد.
اولین جلس��ه آش��نایی با اپرا در سال  91هم  27فروردین
در اجتماعات س��اختمان فاطمی برگزار ش��د که به پخش فیلم
کنس��رت پاواروتی با اجرای قطعاتی از آهنگس��ازان مش��هور
اختصاص داش��ت .در این برنامه قطعاتی از اپرا های مختلف از
آثار آهنگسازانی همچون وردی ،ماسکانی ،لئون کاوالو و واگتر
با صدای پاواروتی به نمایش در آمد.
پری زنگنه:
اپرا یک نوع ریاضت است
جلس��ه بع��دی آش��نایی با اپرا با س��خنرانی پ��ری زنگنه
(خواننده) و حضور جمع��ی از هنرمندان و عالقمندان ،روز 31
اردیبهشت برگزار ش��د .در این جلسه ،نسرین ناصحی ،رئیس
هیئ��ت مدیره کان��ون خوانندگان کالس��یک ضمن خوش آمد
گوی��ی به حضار در س��خنان کوتاهی از حض��ور پری زنگنه و
برگزاری این جلسه ابراز خوشحالی کرد و گفت :امیدواریم این
جلسات برای عالقمندان به آواز کالسیک و اپرا مفید باشد.

زنگن��ه گف��ت :در اپرا نقش های مختلف بر اس��اس صدا
ها تقس��یم می ش��ود .مثال نقش یک انس��ان مقتدر را به یک
ص��دای باس می دهند .اپرا با آوازهای احساس��ی ش��رقی ها
بس��یار متفاوت است .جای صدای ما شرقی ها معلوم نیست و
صدایمان را با س��از کوک می کنیم .در اپرا باید صدا س��ازی و
حتی تاریخ اپرا آموزش داد .ما ایرانی هم اپرا داشتیم که همان
تعزیه بود .تقلید در آن وجود نداشت اما نقش ها بر اساس صدا
انتخاب می ش��دند و بس��یاری از خوانندگان ه��م از آواز های
مذهبی شروع کردند.
پس از این س��خنان ،پری زنگنه از ماریو تقدس��ی که در
جلس��ه حاضر بود خواس��ت تا برخی نکات در مورد آواز اپرا را
بصورت عملی اجرا کند.
در ادامه این جلس��ه ،پری زنگنه به سواالت حضار درباره
مس��ائل مختلف آواز کالسیک از جمله روش های آموزش آن
پاسخ گفت.
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س��پس دکتر امیر اش��رف آری��ان پور ،مدرس موس��یقی
مختصری درباره فعالیت ه��ای پری زنگنه صحبت کرد.آریان
پور که در مجالت قدیمی موسیقی نقد هایی به اجراهای پری
زنگنه نوش��ته بود در س��خنانش قس��مت هایی از آنها را برای
حضار خواند و به بیان توانایی های این هنرمند پرداخت.
بعد از این سخنان ،پری زنگنه ،خواننده پیشکسوت گفت:
من همیش��ه دوست داش��تم با اس��تادانی که در هنرکده ها و
آموزش��گاه ها تدریس می کنند آشنا شوم و تجربیاتی که طی
س��ال ها به آن رس��یدم را در اختیار آنان بگذارم .این از زمانی
ش��روع ش��د که در ایران کم کار ش��دم و برای اینکه هنر خود
را به روز نگه دارم و تمرین داش��ته باشم اقدام به تدریس آواز
کردم.
او گف��ت :ش��اید نابینای��ی در کار من در آواز بس��یار موثر
ب��ود .برای اینکه مس��یری که نابینای��ی در زندگی فردی من
ایجاد کرد ،مرا به س��وی آواز برد .همه باید بدانند آواز خواندن
چیزی نیس��ت که ما بای��د بیاموزیم .بلکه توانی اس��ت که در
تارهای صوتی و حنجره افراد وجود دارد .این اش��تباهی اس��ت
که هنرجویان دارند و حتی وقتی به کالس میروند می پرس��ند
چه غذایی باید بخوریم که صدای مارا خوب کند.
زنگن��ه گفت :من از کودک��ی می توانس��تم بخوانم و در
محاف��ل خانوادگی ای��ن توانایی را نش��ان دادم .بعد ها در 18
س��الگی به توصیه دایی ام که در ژاپن بود رهس��پار آنجا شدم.
در ژاپ��ن هن��ر گل آرایی را هم فرا گرفت��م و کمابیش با زبان
و فرهنگ ژاپنی هم آش��نا ش��دم .بعدا به تهران برگش��تم و به
توصی��ه اقوام ب��ه هنرهای زیبا رفتم و امتح��ان دادم تا آواز را
هم بتوانم ادامه بدهم .در آنجا به من پیش��نهاد ش��د در فیلمی
بازی کنم ولی م��ن نپذیرفتم و پس از امتحان به آواز خواندن
به هنرستان عالی موسیقی رفتم .در آنجا به خانم اولین باغچه
بان معرفی شدم و دیدند که صدای من برای اپرا مناسب است
و ش��روع به تحصیل و آموزش درس ه��ای مختلف برای اپرا
کردم.
او اف��زود :پس از تصادف��ی که منجر به نابینایی ام ش��د
بسیاری از استادان به دیدن من آمدند و حتی خانم باغچه بان
برای من کالس شخصی گذاشتند و همینطور بود که با جدیت

با توجه به اینکه سلفژ می دانستم به کار موسیقی و خوانندگی
پرداختم .پس از یک س��ال به روی صحنه رفتم و در آنجا چند
آهنگ ایرانی با تنظیم روبرت گریگوریان هم اجرا کردم .بعد از
این اتفاق هم یک آلبوم از آواز های محلی ایران با تنظیم آقای
ش��هبازیان ضبط کردم و آن زمان این کار تازه گی داشت زیرا
تاکنون آواز های محلی به این شیوه شنیده نشده بود.
ای��ن خواننده اپ��را در ادامه گفت :صدا ،س��ن ،محیط و
توانایی های فردی در آماده ش��دن فرد برای رشته اپرا بسیار
مه��م اس��ت .اپرا خواندن یک ریاضت اس��ت ب��رای اپرا باید
برای زندگی چش��م پوش��ید و تمرین های م��داوم انجام داد.
محیط زندگی برای تمرین بس��یار موثر است و اگر کسی که
م��ی خواهد اپ��را کار کند نتواند خوب تمرین کند س��رخورده
و مای��وس می ش��ود .در آموزش��گاه ها وقت آن نیس��ت که
به هنرآموزان آموزش های بیش��تری بدهن��د مگر اینکه این
ش��اگردان در اینجا پایه ای قوی داشته باش��ند تا بعدا بتوانند
فعالی��ت های خود را در مدارس معتبر ادامه دهند .خوانندگان
اپرا آموزش های بس��یار س��ختی بای��د ببینند زی��را این اپرا
موسیقی بسیار حساب شده دارد.
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دکتر حسین گل گالب فرزند میرزا مهدی خان مصورالملک
(نقاش وعکاس دوره قاجار) در س��ال 1274خورشیدی در تهران
متولد شد.همانند پدر خود،هنرمند بود وبه نقاشی،موسیقی،عکاسی
وش��عرعالقه داشت.پس از پایان تحصیالت ابتدائی ومتوسطه در
مدرس��ه علمیه و دارالفنون در س��ال  1301تا  1307خورش��یدی
مقدم��ات تهیه وچاپ  8جلد کتاب طبیعی وجغرافیا را فراهم کرد
که سال ها در دبیرستان تدریس می شد .در سال 1303خورشیدی
تدریس قس��متی از دروس مدرس��ه های نظام به او محول ش��د
.تدریس کاره��ای عملی معلمین اروپائی مدرس��ه طب را نیز در
بعد از ظهر برعهده داش��ت و این روش تا سال 1314خورشیدی
یعنی افتتاح دانش��گاه تهران هم چنان ادامه داش��ت .. .از آنجا که
مصورالملک با موسیقیدانان دوران خود دوستی داشت ،فرزندش را
با موسیقی آشنا کرد و به این ترتیب گلگالب نواختن تار و سهتار
را از آقا حس��ینقلی .و درویش خان .فرا گرفت و پس از تاس��يس
مدرسهی موسیقی وزيری ،از اولين شاگردان آنجا شد و با همکاری
کلنل کاظم وزیری و علینقی خان وزیری به کار موسیقی پرداخت
و بعدها در آنجا به تدریس پرداخت[ .او تحصیالت ابتدایی خود را
در مدرسه علمیه نزد اساتيد آن دوره ،عبدالعظيم قريب ،ميرزا ابراهيم
قمی مس��عودی ،غالمحسین رهنما و شمسالعلما قریب گرکانی
گذراند .برای تکمیل تحصیالتش در دوره متوس��طه به دارالفنون
رفت و از معلمین فرانسوی دارالفنون زبان فرانسه آموخت .او عالوه
بر زبان انگلیسی و فرانسوی ،مقدمات زبان روسی را نیز در کالس
اسکندرخان ماردیروسیان فرا گرفت و پس از پایان تحصیالت در
دارالفنون در سال  ،۱۲۹۵از سال  ۱۲۹۸به تدریس علوم طبیعی در
همان مدرسه پرداخت.
در همان زمان به ادامه تحصیل پرداخت و در سال  ۱۳۰۱از
مدرسه عالی حقوق در رشته قضایی و علوم سیاسی فارغالتحصیل
ش��د .سپس در س��ال  ۱۳۰۷تصدی تحقيقات عملی گياهشناسی
در دانش��کده پزش��کی را بهعهده گرف��ت و از  ۱۳۰۷تا  ۱۳۱۳در
دبيرستان نظام و دانشکده پزشکی گیاهشناسی تدريس کرد.
در سال  ۱۳۱۴طبق مقررات قانون دانشگاه به دريافت درجه
دكترا در رش��ته علوم نائل آمد وبه تدریس فیزیولوژی گیاهی در

دانشس��رای عالی و گیاهشناسی در دانش��کده پزشکی پرداخت و
در س��ازمان نوین دانشکده به اس��تادی کرسی بیولوژی گیاهی و
ریاست آزمایشگاه مربوطه انتخاب شد .در همان سال پس از اخذ
دکترای علوم ،به عضویت فرهنگس��تان ایران و س��پس به مدیر
کلی فرهنگس��تان مزبور انتخاب ش��د .در سال  ۱۳۲۴که ریاست
دانشکده پزشکی به عهده پروفس��ور اوبرلین فرانسوی بود ،او به
معاونت دانش��کده منصوب شد و در سالهای بعد سمت مدیر کلی
دبیرخانه دانشگاه و ریاست انجمن بیولوژی ایران را بهعهده گرفت
و به منظور مطالعات و تحقیقات علمی به کشورهای اتحاد جماهیر
ش��وروی ،بلژیک و انگلستان مس��افرت کرد .از جمله این سفرها
میتوان ش��رکت در جشنهای دویس��ت و بیستمين سال تاسیس
فرهنگس��تان ش��وروی در خرداد  ۱۳۲۴اش��اره کرد که در جواب
به دعوت فرهنگستان علوم ش��وروی انجام شده بود .وی پس از
بازگشت در گزارشی فعالیت مراکز و موسسات مختلف و دانشگاهها
و کتابخانههای شوروی را شرح داد.
از  ۱۳۲۶تا  ۱۳۵۱خدمات اجتماعی مختلفی را بهعهده داشت .در
 ۱۳۴۵از خدمات دولتی بازنشسته شد و یک سال بعد بهعنوان اولین
استاد ممتاز دانشگاه تهران از خدمات علمی و فرهنگی او قدردانی
شد .از  ۱۳۴۹تا  ۱۳۵۴رئیس هیئت موسسان و رئیس هئیت امنای
مدرسه عالی علوم اراک بود که آن را با کمک دکتر پرویز شهریاری
و دکتر عبدالکریم قریب راهاندازی کرده بود .از اواسط  ۱۳۴۹در دوره
دوم فرهنگستان زبان ایران عضو پیوسته بود.
حس��ین گلگالب بیش از پنجاه قطعه نمایش کالس��یک
برای هنرس��تان هنرپیشگی ترجمه کردهاست .از دیگر فعالیتهای
او میت��وان به س��رودهها و ترانههایی برای کودکان اش��اره کرد.
او به نقاش��ی و عکاس��ی نیز عالقمن��د بود تا آنجا ک��ه دوربین
عکاس��ی بر دوش میانداخت و پابهپای رش��ید یاسمی و روحاهلل
خالقی و اس��تادش کلنل وزیری ب��ه تپه ماهورهای طبیعت ایران
س��ر میکشید و گونههای پوش��ش گیاهی ایران را رصد میکرد.
ی بود که آزمایشگاههای گیاهی ایران را
همچنین او نخستین کس 
به میکروسکوپ مسلح کرد.
گل گالب از آغازگران ترانه س��رایی ایران ویکی از نخستین
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شاگردان مدرسه عالی موسیقی بود که آن جا نیز به تدریس پرداخت  .او گفته بود:
موس��یقی را با کلنل وزیری کار کردم .از س��روده های حماسی استاد گل گالب،
سرود «ای ایران» و سرود «آذر آبادگان» بود که با صدای بنان اجرا شد و همچنین
«خاک ایران» و «پایدار ایران» .از تصنیف های گل گالب این را هم شنیده ایم:
«ره عش��ق» و «بلبل مست» با صدای بنان« ،زبان عشق» با صدای عبدالعلی
وزیری .در مورد سرود «ای ایران»چنین نقل شده است:
«در شهریور  ،1320روزهایی تاریک بر کشور حکمفرما بود .ایران خود را در
جنگ دوم جهانی بی طرف خوانده بود ،اما استعمار انگلیس و روسیه بدون توجه به
این امر کشور را در تصرف خود در آورده بودند .روز دهم شهریور ماه بود و فضای
تهران آکنده از س��وگ وتیره بختی ،ولی در خانه ش��ادروان استاد روح اهلل خالقي
مرد بزرگ که جز به شکوه ایران نمی اندیشیدند به تدوین سرود جاخالقی سرود
جاودانه «ای ایران» مشغول بودند .سرودی که شعر آن را شادروان «دکتر حسین
گل گالب « و آهنگ آن راذوق شکفته شادروان استاد روح اهلل خالقی پرداخته بود
و به وسیله شادروانان صبا ،محجوبی،شهناز وتهرانی به همراه صداي نیرو بخش
وتوان خیز وسحر آفرین بنان اجرا میشد.
وی در حال تهیه فرهنگ نامهای در زمینه گیاهشناس��ی بود که اجل مهلتش
نداد و در  ۲۲اس��فند  ۱۳۶۳در  88س��الگی درگذشت و در بهشت زهرای تهران به
خاک سپرده شد .از او سه فرزند به نامهای فرخ (مهندس راه و ساختمان) ،هما (دکتر
داروسازی و شیمی آلی) و داریوش (متخصص رادیولوژی) به یادگار مانده است.
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کارگاه آش��نایی ب��ا موس��یقی فالمنکو در دو جلس��ه 16
اردیبهش��ت با عنوان «پالوهای فالمنکو» و  23اردیبهش��ت با
عنوان «بررس��ی عناصر نوازندگی» و با هدف آش��نایی بیشتر
موسیقی فالمنکو برگزار شد.
نخس��تین جلس��ه کارگاه آشنایی با موس��یقی فالمنکو با
موضع پالو های فالمنکو  16اردیبهش��ت در ساختمان فاطمی
برگزار ش��د.در ابتدای این جلس��ه مهدی محقق��ی به توضیح
هنرفالمنکو پرداخت و گفت :فالمنکو هنری اس��ت دارای سه
عنصر آواز،س��از و رقص که گاهی از آن ب��ه عنوان هنر مردم
فقیر یاد می شود .زادگاه فالمنکو ناحیه ای در جنوب اسپانیا به
نام آندالوسیا منطقه ای تاریخی است که در قرن هشتم توسط
اعراب نامگذاری شده است.
وی اف��زود :فالمنک��و به هم��راه بداهه خوانی ها ش��امل
آوازهایی دارای ریتمهای پیچیده ،بیانگر احساس��ت ،نگرانیها،
درده��ا و رنج ه��ا ،هنجارها و ناهنجاریه��ای قومیت کولی ها
( )Gipsyو دنی��ای پیرامون آنهاس��ت که اغلب از س��رزمین
مادریش��ان یعنی هندوستان سرچشمه گرفته اند .از آنجایی که
کولی ها ( )Gipsyدارای فرهنگ موس��یقایی خاص خود در
مراسم مختلف مثل ازدواج ،آهنگری ،کار در معادن و… بوده
اند می توان گفت فالمنک��و در حقیقت نوعی فرهنگ زندگی
است.
این نوازنده و مدرس موسیقی معاصر افزود :این موسیقی
بعده��ا با عناصر دیگ��ری همچون س��وناریته مورها ،آوازهای
فولک اس��پانیایی ،فرم های آوازی زریاب از س��رزمین پرشیا،
موس��یقی س��رزمین های مس��تعمره اس��پانیا همچون برخی
کش��ورهای آمریکای التی��ن و… ترکیب ش��ده و در نهایت

موجب تولد این هنر کامل و بدیع شده است.
او در ادامه گفت :اگرچه فالمنکو هنری ابتدایی و س��نتی
بوده ولی تمایل و ظرفیت بسیاری به سمت مدرنیته را داراست
چنانچ��ه تحت تاثیر هنرهای امروزی نظی��ر رومبا ،جز ،التین
و پاپ ،امروزه به هنری بس��یار مدرن تبدیل ش��ده اس��ت که
حتی می توان ش��کل امروزی آن را از موس��یقی های معاصر
به شمار آورد.
محققی همچنین با اش��اره به معن��ای لغوی فالمنکو نیز
توضیحاتی ارائه کرد و گفت :بحث های بسیاری درمورد ریشه
های لغت فالمنکو وجود دارد که برخی عبارتند از Flemish
ب��ه معنای زبان فالن��دری (گویش ه��ای هندواروپایی برخی
مناطق اروپایی مانند هلند) Flag mengu،به معنای روستایی
مهاجر و  Fallah menkomبه معنای کش��اورزی .اما به
هر حال نام کنونی این هنر فالمنکو است.
در بخش��ی دیگر از این کارگاه ،محققی در مورد چگونگی
و عوامل رش��د این هنر نیز گفت :در مرحله اول باید دانس��ت
فالمنکو در ابتدا تنها شامل آواز خوانی بدون همراهی ساز بوده
اس��ت .بعدها ادوات پرکاشن بدوی دست زدن های ریتمیک و
یا در برخی موارد س��ازهای بادی ابتدایی ساخته شده با دست
هنرمن��د و ی��ا حتی در مواردی صدای زنگوله بس��ته ش��ده به
چهارپایان و یا صدای پتک آهنگران به این آوازها اضافه شد.
وی افزود :در قرن هجدهم میالدی س��از گیتار به عنوان
اولی��ن و مهمترین آلت موس��یقی تنها ب��رای همراهی آواز به
آن افزوده ش��ده و در اثر تالش��های نوازن��ده ای به نام رامون
مونتویا به صورت یک س��از سولو در موسیقی فالمنکو در آمده
است .عنصر سوم یعنی رقص ،در قرن نوزدهم به عنوان عاملی

مستقل به عرصه این هنر وارد شد.
محقق��ی همچنین گفت :ام��ا به دالیلی از
جمله نا آرامی ها و خش��ونت های اجتماعی آن
زمان و انتقال س��ینه به سینه آوازها از نسلی به
نس��ل دیگر نمی توان تاریخچ��ه دقیقی از این
توسعه نمی توان ارائه کرد.
این نوازنده موس��یقی معاصر با اش��اره به
عدم ش��ناخت موس��یقی فالمنکو گفت :نه تنها
در ایران ،بلکه در بس��یاری از دیگر کشورها به
دلیل عدم ش��ناخت موسیقی فالمنکو ،این هنر
گاه و بیگاه با موس��یقی های دیگری به اشتباه
گرفته می شوند .فالمنکو دارای ساختار خاصی
اس��ت که از نظر ریتم ،ملودی و هارمونی قالب مش��خصی به
خود می گیرد .عدم وجود هر یک از این عوامل یعنی اینکه آن
موسیقی فالمنکو نیست.
در ادامه این جلسه محققی به توضیح و معرفی اصطالحات
موسیقی فالمنکو و همچنین پالوهای فالمنکو پرداخت.
بررس�ی عناص�ر نوازندگ�ی و اجرای موس�یقی
فالمنکو
دومین جلس��ه کارگاه آش��نایی با موس��یقی فالمنکو 22
اردیبهش��ت برگزار ش��د .در ابتدای این جلسه ،مهدی محققی
(مدرس موس��یقی) گف��ت :موس��یقی همچون دیگ��ر هنرها
بیان احساس��ات هنرمند اس��ت به وس��یله اصوات است که به
منظ��ور بیان این احساس��ات  ،هنرمند از عواملی به نام حاالت
درون��ی و حاالت بیرونی (Introvert and Extrovert
 )Nuancesبهره می جوید.
وی افزود :به منظور روح بخش��یدن به موسیقی به عنوان
نوع��ی از انواع مختلف هنر ،ح��االت بیرونی به کمک هنرمند
م��ی آین��د و این در حالی اس��ت ک��ه هدف هنر را ک��ه همانا
بیان احساس��ات هنرمند اس��ت حاالت درونی بحاالت درونی
به تس��میع می رس��انند .لغت  Nuanceدر موسیقی مترادف
 distinction, shade, gradationب��ه معنای نکات
دقی��ق و ظریف ،جزئیات دقیق ودرجه بندی یا انتقال تدریجی
است.
محققی در ادامه با اش��اره به نوانس ها در موس��یقی های
مختلف گفت :نوانس ها در موس��یقی های��ی نظیر فالمنکو و
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جیپس��ی جز(ش��اخه اروپایی جز) مکتوب نیس��تند و اصوال به
زم��ان اجرا و حال و هوای نوازنده در آن لحظه وابس��ته اند و
در حقیق��ت بازتابی از حال و هوای درونی و ش��خصی هنرمند
هستند.
ای��ن نوازنده موس��یقی معاصر با اش��اره ب��ه اصطالحات
موسیقی گفت :حاالت در موسیقی دارای اصطالحات ایتالیایی
نظیر  Dolceبه معنی ش��یرین نواختن Amabile ،معادل
انگلیس��ی َ  Amiableب��ه معن��ای عاش��قانه ک��ه مربوط به
نوان��س های درونی و کلماتی نظی��ر Energico, Forte,
 …,Pianoمربوط به نوانس های بیرونی هستند.
وی اف��زود :از دیگ��ر اصول بنیادی هم راس��تا با نوانس،
حرکت در موسیقی است که به تندا ( )Tempoاشاره می کند.
اصطالحاتی همچون .…,largo, Adagio, Moderato
هر دو عامل ذکر ش��ده یعن��ی  Nuanceو  Tempoاولین
عنص��ر اجرا یا نوازندگ��ی را که پویایی( )Dynamicاس��ت
شکل می دهند.
در ای��ن بخ��ش از کارگاه ،مهدی محققی ب��ه نوازندگی
قطعاتی از موس��یقی فالمنک��و پرداخ��ت و توضیحاتی درباره
قسمت های مختلف هر قطعه ارائه کرد.
محققی با اش��اره به نکاتی برای اج��رای بهتر نوازندگان
گف��ت :با رعایت چن��د توصیه از آن جمل��ه تمرین و آمادگی،
تص��ور اجرا ،تنفس صحیح ،عدم توق��ع اجرای بی نقص ،غلبه
بر اس��ترس اش��اره کرد که نوازنده با رعایت هر یک می تواند
اجرای بهتری داشته باشد.
در بخش دیگری از جلسه عناصر اجرا ()Performance
ب��ه ص��ورت زی��ر معرف��ی ش��دند :داینامی��ک
 ،Dynamicتکنیک (دارا بودن سطح استاندارد
مهارته��ای تکنیکی مربوط به دس��ت راس��ت و
دست چپ) ،اینتوناسیون(در لغت به معنای زیر و
بمی صداست و در اجرا در حقیقت تیون نواختن
اس��ت ،).موزیکالیته (معنای لغ��وی موزیکالیته و
عوامل متاثرو متقابال موثر) ،سوناریته (به تعبیری
رزونانس به معنای پیچش صدا اس��ت .لحن ،نوا
و … ک��ه با عمق ،زیبایی و تیون بودن صدا در
ارتباط است ،).احترام به شنونده  ،ریتم و کمپاس
(در فالمنکو) ،ش��ناخت صحیح س��از و آکوردها،
ذوق ،استعداد و سلیقه.
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یکی از برنامه هایی که در بهار امس��ال در خانه موسیقی
برگزار و با استقبال خوبی هم مواجه شد ،کارگاه آشنایی با ترانه
و تلفیق شعر و موسیقی با حضور و سخنرانی محمدعلی بهمنی
(شاعر و ترانه سرا) بود.
جلسه نخست
نخس��تین جلسه این کارگاه  14اردیبهشت ماه و با حضور
دکتر محمد س��ریر(رئیس هیئت مدیره خانه موس��یقی) ،داود
گنجه ای(قائم مقام خانه) و جمعی از موس��یقیدانان ،ش��اعران
و ترانه س��رایان جوان عصر شنبه 14 ،اردیبهشت در ساختمان
فاطمی برگزار شد .در ابتدای این نشست ،دکتر محمد سریر در
خصوص اهمیت پیوند شعر و موسیقی در موسیقی ایرانی گفت:
در آثار باکالم موس��یقی ایران ش��عر مانند بال دیگر یک پرنده
اهمیت دارد .زیرا بخش اعظمی از موس��یقی ایرانی ،موس��یقی
آوازی است.
سریر گفت :موس��یقی کالمی بدنه اصلی موسیقی ماست
که در طیف های مختلف می تواند وجود داشته باشد و بستگی
به عیار اثر دارد .بحث تلفیق یا همنشینی شعر و موسیقی بسیار
اهمیت دارد ولی موس��یقی دان��ان امروز و جوانان کمتر در این
حوزه فعالیت می کنند .البته در گذش��ته هم این کار س��اده ای
نبود و ابتدا آهنگس��از با دست باز آهنگ می ساختند و زحمت
کار ب��ر دوش ش��اعر بود .امروزه بی��ش از  90درصد کار ها بر
عکس انجام می ش��ود و در ابتدا ش��عر س��اخته می شود و بعد
آن را ب��ه آهنگس��از می دهند تا ملودی را بر روی آن بس��ازد.
اینجاس��ت که این تلفیق برای کس��انی که در حوزه موسیقی
هس��تند اهمیت پیدا می کند زیرا اگر به رموز شعر آشنا نباشند
کار خوبی در نمی آید .کمااینکه امروزه کمتر اثری پیدا میشود
که دلنشینی آثار گذشته را دارا باشد.

پس از این س��خنان محمدعلی بهمنی(شاعر و ترانه سرا)
در ابتدای س��خنانش درباره آفرینش ترانه های گذش��ته گفت:
همنش��ینی ای که با آهنگساز در گذشته داشتیم باعث می شد
پیوند سه حس را با خود داشته باشد .صدای خواننده با توجه به
شناختی که از آن داشتیم ،برداشتی که از درون یک ملودی به
ما داده می شد و حس خود ترانه سرا در شعر دیده می شد.
بهمنی گفت :جوانان امروز تصور می کنند بس��یار سخت
اس��ت که روی آهنگی ترانه بس��ازند اما من برعکس فکر می
کنم زیرا در آن زیس��تن هر چند کوتاه با آهنگس��از باعث روح
این کار ها می ش��د که هنوز در ذهن و زبان ما ماندگار اس��ت.
اگر ش��اعر درون شاعری را داشته باشد برایش فرقی نمی کند
که آهنگی را بش��نود و روز آن شعری بسازد .اگر به تصنیف و
ترانه های گذش��ته نگاهی کاش��فانه تر داشته باشیم می بینیم
کوتاه بلند بودن ش��عرها به دلی��ل کوتاهی بلندی آهنگ هایی
بوده که به ترانه س��را داده می شد .اما امروز وقتی ما یک شعر
و ترانه ای را با وزن مس��اوی از باال تا پایین به آهنگس��از می
دهیم ،همه ی آهنگ ها شبیه هم می شود.
وی افزود :دوس��تان شاعر می توانند تنوع ملودی را روی
کوتاه یا بلند کردن وزن شعرشان بوجود بیاورند و باید روی آن
اندیش��ید و تجربه کرد .خود من در تجربه هایی که داش��تم با
کوتاه و بلند کردن وزن شعر این فرصت را برای ملودی فراهم
کرده بودم تا یکنواخت نشود و البته کسی که آهنگ می سازد
هم باید در این مورد ش��ناخت کافی داش��ته باشد .ذهن خود را
نبای��د به وزن هایی که روان تر اس��ت ع��ادت دهیم و محدود
کنیم .این رهایی را باید در ابتدا در ترانه هایمان ایجاد کنیم تا
دوباره بتوانیم این پیوند را داشته باشیم .تا آیندگان هم آثار ما را
مانند سرمایه خود بدانند .معتقدم در زبان محاوره ما هم نوعی

زب��ان معی��ار وجود دارد ،حتی در ترانه های��ی که از زبان معیار
استفاده می کنیم می توانیم به زبان معیار برسیم .امروزه بسیار
آهنگ هایی را می ش��نیم که خوانده شده و مورد پسند بخشی
هم واقع می ش��ود ولی اگ��ر کمی فنی نگاه کنی��م می بینیم
آهنگس��از نتوانسته درک درستی از شعر داشته باشد و یا اینکه
اگر ش��عری روی ملودی اس��ت ،درک درستی از ملودی وجود
ندارد .این فرصت ها را باید ما برای هم خود بوجود بیاوریم.
در این قسمت از جلسه ،دکتر محمد سریر به بیان مطالبی
پرداخت و گفت :در گذش��ته اگر ترانه ای گفته می شد ،درست
اس��ت که در یک مقطع زمانی خاص سروده شده بود ،اما می
ش��د آن را در زمان های دیگر هم شنید و با حرف آن نزدیکی
ایج��اد ک��رد .همانطور که ترانه های مربوط به  50س��ال قبل
هنوز قابلیت ارتباط برقرار کردن دارد و ش��نیده می شود .ترانه
ه��ای امروزه مربوط به یک مقطع خاص اس��ت و بعد از اینکه
آن دوره بگذرد آن موضوع تمام شده است .این یک اشکال در
حوزه ادبیات ماندگار است .وقتی می خواهیم اثری تولید کنیم
بای��د تعلق اش به نس��ل های بعد هم باش��د .البته این معضل
در حوزه اجتماعی وجود دارد و حوزه عاش��قانه این مش��کل را
ندارد.
داود گنجه ای ،قائم مقام خانه و نوازنده و مدرس کمانچه
که این جلسه حضور داشت هم در سخنانی گفت :کالم و شعر
باید بتواند آن چیزی را که دیگران نمی توانند ،بیان کند .یکی
از ویژگی های موسیقی ردیف دستگاهی ما هم همین است که
در زمانی که مثال ظلمی صورت می گرفت و کسی را به زندان
می بردند ،قطعه زندان ابوالحسن خان صبا شکل می گیرد.
محمدعلی بهمنی در ادامه با اشاره به حضور ترانه سرایان
جوان در جلس��ه گفت :مقصود من از این جلسات این است که
خانه موس��یقی بداند فرزندان ترانه همه جای کش��ور هستند و
آنها را صدا کند .این کار ها باید برای آهنگسازانی خوانده شود
که شایس��تگی کالم را درک کند و این کالم هم شایس��تگی
ملودی را درک کند و در مجموع ،مردم به توانایی و شایستگی
اثر پی ببرند.
محمدعل��ی بهمنی در بخش��ی دیگر از س��خنان خود در
خصوص تفاوت ش��عر و ترانه گفت :در ش��عر م��ا مجاب زبان
هس��تیم اما در ترانه این گونه نیس��ت و ترانه سرا این فرصت
پیش اندیش��ی را می دهد تا ظرفیت ملودی پذیری را داش��ته

باش��د و حتی اینکه بدانند چه کس��ی این تران��ه را می خواند.
همچنین ترانه س��را باید به مخاطبان ناگزیر هم بیاندیشند ،در
شعر ما مخاطب ناگزیر نداریم و مخاطبین هر جا که باشند شعر
را پی��دا میکنند و می خوانند اما تران��ه مخاطب ناگزیر دارد در
سطح تشخیص ش��ان هم بسیار متفاوت است .مهمترین فرق
شعر و ترانه همین مجاب شدن است و در ترانه می تواینم یک
پیش اندیشی داشته باشیم ولی در شعر زبان به ما حکومت می
کند .در ش��عر هم گاهی اندیشیده می شود ولی تشخیص این
اندیش��یده شدن به آسانی صورت نمی گیرد و شاعر نمی تواند
خود را در این شعر پیدا کند.
بهمنی در ادامه جلس��ه با اش��اره به ضرورت شکل گیری
این جلس��ات گفت :در اینجا ترانه س��رایان نبای��د به فکر این
باش��ند که خواننده ای پیدا شود تا آثارشان را بخواند بلکه باید
فضایی وجود داشته باشد تا روی آثار اینها کار شود تا یادگاری
برای فردای آنها باش��د .امیدواریم در خانه موسیقی بانک ترانه
را داشته باشیم و صنف ترانه را در اینجا ثبت کنیم تا از حقوق
خ��ودش دف��اع کند .االن ترانه س��را خ��ودش را صاحب هیچ
حقوقی نمی داند.
محمد س��ریر هم در ادامه همین س��خنان گفت :ظرفیت
ه��ای زیادی وجود دارد اما باید جایی وجود داش��ته باش��د که
ترانه س��رایان و آهنگسازان جوان حضور داشته باشند و با هم
هماهن��گ و نزدیک ش��وند و از درون این مس��اله کارهای نو
متولد شود.
همچنین در این جلس��ه چند تن از ش��اعران جوان احمد
امیرخلیلی،علیرضا بدیع و سمانه نائینی ،سامیه سلیمی ،اردشیر
کریمی و رنجبر سروده هایی از خود را قرائت کردند.
جلسه دوم
دومین جلسه این کارگاه  21اردیبهشت برگزار شد که در
آن با جمعی از موس��یقی دانان و ش��اعران نیز حضور داشتند.
در ابت��دای این جلس��ه محمد علی بهمن��ی در خصوص ترانه
سرایی امروز توضیحاتی ارائه کرد و گفت :در گذشته ترانه سرا
با آهنگس��از بیش��تر در رابطه بودند و حس و حال آهنگ های
ساخته شده بر آمده از همین صمیمیت بود اما امروزه ترانه ای
گفته می ش��ود و ترانه سرا به دنبال یک آهنگساز می گردد و
بعد هم باید به دنبال خواننده باشد .این شیوه غلط است و باید
آنها به نوعی با هم زندگی کنند تا اثری شکل بگیرد.
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بهمنی افزود :امروزه هم ش��رکت های منتشر کننده آثار
موس��یقی ،می توانند رابط میان آهنگس��از و ترانه سرا باشند و
متاسفانه شرکت ها هم دقیقا ترانه هایی را می پسندند که عمر
کمی داشته باشد .اگر ترانه ای خوبی به این شرکت ها بدهیم
باید آهنگساز خوب هم روی این ترانه آهنگ بگذارد و صدای
خوبی و اجرای شایسته ای هم نیاز دارد .این ها همه مخارجی
برای ش��رکت دارد که پول خودش را بر نمی گرداند .ولی اگر
هزینه کمی برای آن صرف شده باشد حتی ظرف یک ماه هم
پ��ول خودش را بر می گرداند و عمر آن اثر هم بیش��تر از یک
ماه نیست .و این بسیار بد است.
این ش��اعر و ترانه سرا با اشاره به وجود شاعران خوب در
شهرس��تان ها گفت :باور من این است که در شهرستان های
دور دس��ت آنقدر ش��عر و ترانه خوب وجود دارد که ما باید آنها
را به ش��کلی که نمی توانند و محروم از آمدن هستند در بانک
ترانه داشته باشیم.
وی همچنی��ن در خصوص ضرورت همنش��ینی ش��اعر و
ترانه س��را در این جلس��ات گفت :االن درگیر وضعیتی هستیم
که باید ش��عر و موس��یقی را با هم آش��تی دهیم و این باید با
حضور آهنگس��ازان و خواننده ها باشد که نقطه نظرات آنها را
بش��نویم .در اینجا باید هر دو طرف ش��عر و موسیقی با هم به
بحث بپردازند تا نتایج مطلوبی برسند.
بهمنی در بخش��ی از سخنانش گفت :آهنگساز اگر شعری
را می گیرد باید در ابتدا با آن ش��اعر نشستی داشته باشد و اگر
دردور دس��ت هم باشد حتی باید از پشت تلفن با صدای خود
ش��اعر این ش��عر را بش��نود تا بفهمد لحن بیانی او از عاطفه و
حس بیانش چطور اس��ت .بعدا درس��ت با لحن شاعر و حسی
ک��ه خودش دارد آن را بیان می کن��د و خوانش های مختلفی
برای همخوانی بیش��تر با موسیقی از آن شعر داشته باشد.یکی
از ش��یوه های آموزش عروض و افاعیل که به نظر مشکل می
آید _ولی مشکل نیست_فقط حفظ کردن شعر است .یعنی به
جای اینکه خود را سرگرم این افاعیل بکنیم باید هر شعری را
با هر افاعیلی را که دوس��ت دارید حفظ ش کنید و دائم آن را
تکرار کنید .اگر یک ش��عر را اینط��ور در درون خودتان ببرید و
اینطور بخوانید ،موسیقی درون کلمه را پیدا می کنید.
بهمنی گفت :ش��اعر هم اگر یک مل��ودی به او می دهند
نباید همان لحظه بنشیند و شعر بگوید .در گذشته خوشبختانه
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وقت��ی یک ملودی را به ما می داند ،خود آهنگس��از یک کالم
روی آن می گذاش��ت که به آن «مِعر» می گفتند .درواقع معر
این آهنگ به جان شاعر می افتاد و شاعر کالمی روی آهنگ
می گذاشت که شایسته ی آن بود.
وی همچنین درباره لزوم آش��نایی ترانه سرا با خواننده اثر
نی��ز گفت :همچنین باید با صدایی که می خواهد آن را بخواند
آشنا باشیم .زیرا مردم دیگر با آهنگساز و ترانه سرا کاری ندارند
و بیش��تر خواننده را می شناس��ند .پس باید صدای خواننده را
بشناسیم و با تعریفی که از آن خواننده داریم وقتی می خواهیم
کالمی روی اثر بگذاریم.
بهمنی در قسمتی دیگر از سخنانش گفت :روح ماندگاری
روی ملودی وجود دارد و اگر شاعر بتواند روح معاصری به آن
بدهیم که حس و بافتار کالم باشد .نه اینکه واژگانی را به هم
چینش کنیم که با هم غریبه باشند .باید از روح ترانه گی بهره
ببریم .زیرا در ش��عر ما شاعرانه گی داریم و در ترانه ترانه گی.
در ش��عر ،شاعرانه گی دست ما نیس��ت بلکه دست زبان است
چون مجاب زبان هس��تیم .اما در ترانه زبان به ما فرصت پیش
اندیشی می دهد.
در این قس��مت از جلسه یکی از حضار قطعه ای را با شعر
محمدعل��ی بهمن��ی اجرا کرد و در ادامه در باره تلفیق ش��عر و
موس��یقی این آهنگ بحث و تبادل نظر شد .اشکان کمانگری
و مهران زمانی یکتا نی��ز از دیگر خوانندگانی بودند که در این
جلسه به اجرای آواز پرداختند.
جلسه سوم
س��ومین جلس��ه با نگاهی به موضوعات گذش��ته و جمع
بن��دی این مباحث 28اردیبهش��ت ماه برگزار ش��د.محمدعلی
بهمنی در ابتدای این جلس��ه با ابراز خرسندی از برگزاری این
جلس��ات گفت :این جلسات هفتگی فرصتی برای را برای ترانه
سرایان و موسیقی دانان بوجود آورده تا با هم یکجا جمع شوند
و آن زیس��تنی که در گذش��ته وجود داش��ت و باعث خلق آثار
ماندگار می ش��د را دوباره هر چند در فرصتی کم تجربه کنند.
تران��ه امروز را ترانه بالنده ای می دان��م ولی چون بانک ترانه
ای وجود ندارد این آثار ش��نیده نمی شود .چون خود افراد نمی
توانند از شهر های دور ترانه هایشان را بیاورند و بخاطر همین
شناخته نمی شوند.
بخش��ی از این جلس��ه به بیان تفاوت های ش��عر و ترانه
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پرداخته شد و بهمنی با ذکر مثال هایی این تفاوت ها را روشن
تر بیان کرد .همچنینی در اینجا نقش موسیقی در خلق ترانهها
هم مورد بررسی قرار گرفت.
بهمن��ی همچنین در بخش دیگر از س��خنانش با اش��اره
به ترانه س��رایی برای ک��ودکان گفت :در نهای��ت هنر هم به
تخصص می رس��د ولی در آغاز شاید تاخیری در خود ما وجود
دارد که بخواهیم بر مبنای تخصصمان بخواهیم برای کودکان
کار کنیم که این بخش بسیار تخصصی تر هم هست .یا اینکه
بخواهیم برای نس��لی ترانه بکوییم که یک موسیقی خاص را
دوس��ت دارد .این مس��ائل قابل قبول است و در نهایت هم به
همین می رس��یم .ولی من معتقدم در هنر ،ایثار هنرمند به نفع
همگان باید باش��د نه اینکه بگوید من فقط میخواهم برای این
گروه کار کنم .چون خودش هم مخاطبانش را کم کرده است.
هن��ر هنرمند را تغییر م��ی دهد ،هر وقت برعکس این باش��د
متوجه فاصله گذاری می ش��ود یعنی اینکه اندیش��یده اس��ت
و قص��دی داش��ته .اگر اینها را باور بکنی��م میبینیم که اگر کار
مردم��ی را گ��روه متخصص گوش می دهند ب��ه همان اندازه
برای ما لذت بخش اس��ت که معکوس آن وجود دارد .هنر در
تعریفی که من به آن باور دارم ،این است که از عوام به گوش
خواص نمی رس��د .هنر ماندگار هنری اس��ت که خواص آن را
پ��رورش بدهند .یعنی کاری را انجام دهی��م که خواص آن را
ابتدا پذیرفته و خود به خود انتشارش خیلی سریع تر است .اگر
هنری را ابتدا عوام بپذیرد زمان بسیاری الزم دارد تا در جامعه
پذیرفته شود و انتشار یابد.
بهمن��ی افزود :اگر هنری از زبان خواص انتش��ار پیدا کند
هم خدمتی به عوام صورت گرفته و هم بسیار ماندگار تر است.
یکی از مش��کالت ترانه این اس��ت که از زب��ان معیاری که از
ترانه گذش��ته مان بوده فاصله گرفتیم .در صورتی که آن زبان
با اینکه بافتار قدرتمندی ندارد ،ولی حس ش��گفتی را داراست،
بسیاری از ترانه ها را دوست داریم و گوش می کنیم .اگر امروز
به بافتار آن ترانه ها نگاه کنیم متوجه می شویم اتفاق آنچنانی
ه��م در آن نیافتاده ولی یک راز گونگی درون آن وجود دارد و
این رازگونگی همان اس��ت که در آن زمان ترانه سرا به همان
درکی که امروزه از آن صحبت می کنیم رس��یده بوده .واقعیت
این اس��ت که امروزه زبان معیار را از ترانه مان گرفتیم البته در
موسیقی ایرانی این کمتر اتفاق افتاده است.

وی در بخش��ی دیگ��ر از صحبت های��ش در باره نقش
ترانه در گذش��ته گفت :ترانه گفتن در گذشته مثل یک ضعف
در ش��اعر بود و جدی گرفته نمی شد .در سال های 30اینگونه
بود که بس��یاری از بزرگانی بودن��د که ترانه می گفتند ولی نام
ش��خص دیگری را به عنوان ترانه س��را می آوردند .ولی امروز
ترانه دارد تش��خص خودش را کم کم پیدا می کند .متاس��فانه
هج��وم تران��ه های خیلی ب��د و قبول آن از جان��ب خواننده و
آهنگس��از و  ...آسیبی به ترانه رسانده که ضرورت دارد در این
روزگار بتوانیم وظیفه ای را انجام دهیم و در همین نشست ها
شاید بتوان کاری را انجام داد.
در این قس��مت بهمن��ی چند ترانه با زب��ان معیار را برای
حض��ار قرائت کرد و گفت در این ترانه ها پیش اندیش��ی من
برای مخاطب کسانی بودند که خارج از کشور زندگی می کنند
و مخاطب موس��یقی های ما قرار می گیرند .همچنین مباحثی
درباره تفاوت موس��یقی پاپ(مردمی) و موس��یقی اصیل ایرانی
بوجود آمد و س��واالتی از جانب حاضرین مطرح شد که بهمنی
به این سواالت پاسخ داد.
همچنین این ش��اعر و ترانه سرا به بیان اشتباهات تلفیق
شعر و موس��یقی در میان آثار مشهور موسیقی ایرانی پرداخت
و گفت :این آثار آنقدر برای ما عزیز اس��ت و جزو حافظه ملی
ماس��ت که دوس��ت نداریم این نکات را به زب��ان بیاوریم که
تخریب ش��ود .ولی در بس��یاری از این آثار می توانس��ت این
اتفاقات نیافتند.
بهمنی در یاپان س��خنانش در خص��وص فرق تصنیف و
تران��ه گفت :این ف��رق هایی که بیان می ش��ود نقطه نظرات
شخصی است و تعریف ماندگاری از هیچ جا وجود ندارد که این
دو(تصنیف و ترانه) چه تفاوت های ذاتی با هم دارند .از دیدگاه
م��ن این دو تفاوتی با ه��م ندارند و مثل یک ب��رادر و خواهر
هس��تند که در مبنای دریافت هایشان از پیرامون خودشان هر
کدام یک ش��خصیت جداگان��ه ای را از دیگری دارد .ترانه ای
که ما در این روزگار با آن زندگی می کنیم،کمی نزدیک تر به
روزگار ما اس��ت .یعنی کار کالمی را که گفتمان را از آن بهره
می بریم ترانه گی اش بیشتر است .ولی این تعریف ماندگاری
نیست .تصنیف و یا ترانه ما از روزگار خودش تشخص خودش
را پی��دا کرده و امروز اگر تصنیف کم داریم ش��اید بخش��ی از
دالیل آن به پیرامون ما بر می گردد.
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گزيده اخبار خانه
آذر هاشمی بازرس خانه موسیقی شد

مجمع عمومی عادی سالیانه خانه موسیقی  20اسفند با حضور
نمایندگان هیئت مدیره هر یک از کانون ها و اعضای هیئت مدیره
اصلی خانه در ساختمان فاطمی تشکیل و انتخابات بازرس هیئت
مدیره برگزار شد.
در اين مجمع آذر هاشمی و بهروز مبصری برای سمت بازرسی
خانه موسیقی کاندیداتوری خود را اعالم کردند .در این جلسه 22نفر
با 10وکالت نامه برای رای گیری حاضر بودند که در مجموع  32رای
اخد شد و آذر هاشمی با  25رای بار دیگر برای سمت بازرسی انتخاب
گردید و بهروز مبصری نیز با  7رای بازرس علی البدل خانه شد.

معاصر اختصاص داشت پرلود و والس اثر کوشکین ،اتودها و قطعه در
ستایش رقص اثر لئو براور و همچنین آثاری از اهنگسازان اوکراینی
به اجرا درآمد .قسمت چهارم به مجموعه ای از آثار بسیار جدید برای
گیتار کالسیک اختصاص داشت ،که در آن قطعاتی از آندره یورک،
ماکسیمو دیگوپوخول ،روبرت بندیکت اجرا شد.
الزم به ذکر است ،تمامی شرکت کنندگان در این رسیتال برای
ورود به این رسیتال به جای تهیه بلیت به خرید محصوالت موسیقی
اقدام کرده و به جای بلیت فاکتور خریدشان را ارائه کرده بودند.

عیادت از مدیر موزه موسیقی

دبیر جشن تعيين شد

هیئت مدیره خانه موسیقی حمیدرضا نوربخش را به عنوان دبیر
جشن چهاردهمین سالگرد تاسیس خانه انتخاب کرد.
هیئت مدیره خانه موسیقی در جلسه ای که با حضور داود گنجه
ای ،محمد س��ریر ،داریوش پیرنیاکان ،تقی ضرابی ،زیداهلل طلوعی،
حمیدرضا نوربخش از اعض��ای هیئت مدیره و حمید رضا عاطفی
(معاون اجرایی)تشکیل گردید حمیدرضا نوربخش را به عنوان دبیر
جشن چهاردهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی انتخاب کرد.
الزم به توضیح است فراخوان بخش رقابتی جشن امسال
که به آلبوم برگزیده اختصاص دارد در س��ایت خانه موس��یقی
قابل مشاهده است.

رسیتال گیتار کالسیک با هدف
حمایت از نشر موسیقی

رسیتال گیتارکالسیک با نوازندگی فرزین طهرانیان و به منظور
حمایت از بازار نشر موسیقی روز گذشته در خانه موسیقی برگزار شد.
دراین برنامه که با اقبال و حضور عالقه مندان در سالن اجتماعات
ساختمان فاطمی برگزار شد ،فرزین طهرانیان در چهار قسمت 50
دقیقه ای به اجرای آثاری از دوره ها و س��بکهای گیتار کالس��یک
پرداخت .
قس��مت اول این برنامه به اجرای آثاری از آهنگسازان اروپایی
اختصاص داشت در این قسمت پرلود باخ ،اتود می مینور از فرناندو
س��ور ،کاپریس در دو ماژور اث��ر کارولی ،فانتازی اورجینال اثر خوزه
ویناس ،رقص آسیابان اثر مانوئل دو فایا و آستوریاس اثر آلبنیزاجرا
گردید.قسمت دوم برنامه موسیقی آمریکای التین به اجرا در آمد که
در این قس��مت پنج پرلود اثر ویاللوبوس و اتود  11از این آهنگساز
اجرا گریدد .همچنین میلونگا اثر خورخه کاردوسو و تانگوی تابستان
اثر آستور پیاتزوال به اجرا در آمدند .درقسمت سوم که به اجرای آثار
فصلنامه خانه موسيقي
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جمعی از هنرمندان و موس��یقیدانان از جمله مدیرعامل و قائم
مقام خانه موسیقی  25خرداد با حضور در بیمارستان از علی مرادخانی
که به علت حمله قلبی در بیمارستان پارسیان بستری و تحت عمل
بسته قرار گرفته و دوران نقاهت را می گذراند عیادت کردند.
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ،فرزین پیروزپی،
رسول خادم عضوشورای شهر ،احمدعلی وفایی ،علیرضا حیدری و
برخی دیگر از مسئوالن فرهنگی در این مالقات حضورداشتند.

عیادت اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی
از احمد ابراهیمی

حمیدرضا نوربخش ،تقی ضرابی ،زیداهلل طلوعی و حمید رضا
عاطفی به نمایندگی از هیئت مدیره خانه موسیقی دهم اردیبهشت به
دیدار و عیادت احمد ابراهیمی ،استاد پیشکسوت آواز ایرانی رفتند.
در ای��ن دیدار که در من��زل آقای ابراهیمی ص��ورت گرفت،
حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه) ضمن تجلیل از مقام هنری
احمد ابراهیمی برای این هنرمند پیشکسوت آرزوی سالمتی کرد.
احمد ابراهیمی نیز با ابراز محبت نسبت به هنرمندان موسیقی
و تمامی مسئوالنی که در راه اعتالی این هنر زحمت می کشند از
هیئت مدیره خانه موسیقی تشکر کرد.

گزيده اخبار خانه
معاینه و مشاوره پزشکی در خانه موسیقی

جلس��ات ویزیت و مشاوره پزشکی رايگان برای اعضای خانه
موسیقی با همکاری کانون پزشکان ،از ابتدای امسال در ساختمان
فاطمی برگزار می شود.
در این جلسات آن عده از اعضای خانه موسیقی که با تعیین وقت
قبلی حضور می یابند تحت مشاوره درمانی اعضای کانون پزشکان
قرار خواهند گرفت و در صورت نیاز برای تکمیل مراحل درمانی به
پزشکان و مراکز درمانی معرفی می شوند .همچنین کانون پزشکان
مش��غول رایزنی با درمانگاه ها و پزشکان با تخصص های مختلف
است تا جهت اخذ تسهیالت مالی ،زمانی و یا هر گونه خدمات دیگر
برای اعضای خانه موسیقی هماهنگی های الزم انجام شود.
جلسات ویزیت و مشاوره پزشکی در اردیبهشت و خرداد ماه به
بیماری های روماتیسمی و مفاصل ،بیماری های مرتبط به بینایی
و چش��م ،بیماری های عمومی و مشاوره طب سنتی و آزمون های
شخصیتی ،مشاوره ،ارزیابی هوش موسیقیایی اختصاص داشت که
طبق جدول زمانبندی برگزار شد.
اعضای خانه برای کسب اطالع از برنامه های ویزیت و مشاوره
پزشکی در ماه های آینده ،به سایت خانه موسیقی مراجعه نمایند.

ارکستر کانون رودکی برای خرمشهر نواخت

بود و این کنسرت با اجرای آهنگ «ای ایران» ساخته روح اهلل خالقی
و با صدای رشید وطن دوست پایان یافت .این کنسرت در حالی در
محوط��ه باز خانه هنرمندان به اجرا در آم��د که جمعیت فراوانی از
عالقمندان به صورت ایستاده برنامه را دنبال می کردند.

برگزاری مستر کالس تئوری موسیقی

جلسات مستر کالس تئوری موسیقی با تدریس امیر انجیری
اس��ترکی و زیر نظر مصطفی کمال پورتراب از  15اردیبهشت ،هر
دوهفته یکبار روزهای یکشنبه در ساختمان فاطمی برگزار شد.
این کالس ها به بررسی و تعریف برخی اصطالحات موسیقی
و همچنین وزن خوانی و نکاتی درباره رهبری ارکس��تر اختصاص
داشت .سال گذشته مستر کالس تئوری موسیقی مصطفی کمال
پورتراب با عنوان «دانس��تنی های موسیقی» بر گزار شد و طی 10
جلسه مباحثی همچون تئوری موسیقی و متد های آموزش مبانی
علمی موس��یقی و روش های مختلف تدریس تئوری موسیقی در
مراکز آموزشی تدریس شد.

کارگاه آشنایی با نقد موسیقی به پایان رسید

در این مجموعه کالس ها که از دی ماه س��ال  91آغاز شده
بود مباحث مختلفی در حوزه نقد مانند تکنیکهای عمومی نقد ،زبان
و واژگان ،مباحث مقدماتی در زیباشناسی و فلسفه که برای ورود به
نقدگری ژرفتر  ،مسائل عملی نقد موسیقی  ،نقد موسیقی در ایران
و  ...مورد بررس��ی قرار گرفت و تمرین های به ش��کل گروهی به
شرکت کنندگان داده شد .این کالس ها با استقبال خوب جمعی از
خبرنگاران حوزه موسیقی نیز مواجه شد و مشروح هر یک از کالس
ها بصورت درسنامه نیز منتشر گردید .قرار است کل مباحثی که در
این مجموعه کالس ها به آن پرداخته شد به همراه توضیحات و
مثال های تکمیلی بزودی بصورت فایل  pdfمنتشر شود تا کسانی
که نتوانستهاند در این کالس ها حضور یابند از آن استفاده کنند.

فصلنامه خانه موسيقي

گروه کر و ارکستر کانون رودکی به رهبری علی اکبر کردبچه
و به خوانندگی رش��ید وطن دوست و حسن اعتباری به همت خانه
موسيقي و با همكاري خانه هنرمندان در تاریخ های  1و  3خرداد ماه
به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر در محوطه باز خانه هنرمندان
برنامه اجرا کرد.
در ابتدای بخش نخس��ت این کنسرت که به مناسبت سالروز
آزادس��ازی خرمشهر برگزار ش��د« ،مارش پیروزی «و سپس قطعه
«وطن��م وطنم» با صدای حس��ن اعتباری اجرا ش��د .قطعه بعدی
«همچو فرهاد» نام داش��ت و سپس رس��ید وطن دوست به روی
صحنه آمد و آهنگ های» ایران» به آهنگس��ازی محمد س��ریر،
«وارت صالحان»به آهنگس��ازی رضا ملکی و «نی نیم» س��اخته
توفیق قلی اف را با همراهی ارکستر رودکی اجرا کرد.
در بخش دوم ،گروه پس از تنفس  20دقیقه ای به روی صحنه
آمد و قطعات خاک «مهر آیین» س��اخته علی اکبر قربانی و «بیداد
زمان» ساخته پرویز یاحقی با صدای حسن اعتباری اجرا شد« .مارش
سواره نظام» و «ممد نبودی» قطعات بعدی این کنسرت بود که با
همراهی گروه کر به اجرا در آمد .در ادامه قطعه «خانا خانا» ساخته
توفیق قلی اف با تکنوازی نقاره وحید اسداللهی و صدای رشید وطن
دوست اجرا شد .آهنگ «سرود پیروزی» نام قطعه بعدی این برنامه

کارگاه «آش��نایی با نقد موس��یقی» با تدریس آروین صداقت
کیش پس از  16جلسه در اردیبهشت ماه به پایان رسید.
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آواي خانه آواي اعضا و هنرمندان است
درآمد:
آواي خانه (فروش��گاه و نمايش��گاه آثار وتوليدات موس��يقايي در جنب خانه موس��يقي) ،مركز و محل مناسب و مطلوبي جهت
اطالعرس��اني ،مش��اوره و تهيه آثار و تاليفات موسيقايي اعم از سيدي ،كتاب ،س��از و ملزومات مختلف موسيقي است .اين مركز با
تعامالت مثبت و روزانهاي كه با مراكز توليد و توزيع آثارموسيقي دارد ،آخرين محصوالت و آثار توليد شده را تهيه و در اختيار مخاطبان
قرا رداده و خدمات ارزشمندي را به اعضا ارائه ميدهد .در ادامه گزارش آواي خانه را در خصوص تازههاي نشر ميخوانيم:

تازههاي نشر موسيقي

آلبومهای بهار

برخی از آلبوم های منتشر شده در فصل بهار به شرح زیر است:

فصلنامه خانه موسيقي
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تنبور ترکی عثمانی /نجدت یاشار /نشر ماهور
فرم سونات ( /تصویری)  /لئونارد برنستاین  /نشر ماهور
دونوازی ویلنسل و گیتار کالسیک /کریم قربانی و حامد پورساعی /نشر ماهور
شاعر آئینه ها /محمدرضا فیاض /نشر ماهور
همراه شوپن /علیرضا مشایخی  /نشر ماهور
دفتر تار و آواز  / 3استاد جلیل شهناز و علی رستمیان  /نشر چهارباغ
دفتر تار و آواز  / 4استاد جلیل شهناز و علی رستمیان  /نشر چهارباغ
یک روز  /شهرام غالمی ،پژمان حدادی  /نشر هرمس
سرنای نوروز(تصویری) /گروه رستاک  /نشر آوای هنر
روز های بی صدا  /سینا موسوی  /نشر ماهریز
آقای بنفش  /گروه پالت  /نشر ماهریز
در چشم باد (موسیقی فیلم)  /حسین علیزاده  /نشر نقطه تعریف
صدای تهرون  / 2مرتضی احمدی /نشر آوا خورشید
هم آواز پرستو های آه  /علیرضا قربانی  /نشر نقطه تعریف
حالج وشان  /همایون کاظمی  /نشر آوای باربد
دیار مهر ( تصویری)  /فرشاد جمالی /نشر آوای باربد
قصه آفاق  /سبحان مهدی پور ،امین اکبر پور /نشر آوای باربد
اشک من هویدا شد /همایون خرم ،شهریار بلوچستانی /نشر آوای باربد
ریز دانه های الماس /اردوان کامکار /نشر ققنوس
بهانه تو /مهدی فالح ،ناصر ایزدی /نشر خوش نوا
کنسرت شهر اصفهان  /محمدرضا لطفی /نشر آوای شیدا

