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قاصد خوش خبر پائیزی
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فص��ل پائیز به پایان رس��ید و با آمدن زمس��تان اتفاقات
خجسته ای برای خانه موسیقی رقم خورد؛ بعد از نزدیک به دو
سال پیگیری مستمر و مداوم و با همت برخی از اعضای هیئت
مدی��ره بویژه جن��اب داود گنجه ای و مدیرعام��ل خانه ،آقای
حميدرضا نوربخش و مس��اعدت و عنایت برخی از مس��ئوالن
شهرداری تهران(بویژه آقایان یزدانی  ،پشمچی زاده و حیدریان)
خانه موس��یقی به محل موس��ع تر و با امکانات بیشتری دست
یافت ؛ قطعا این رخداد مبارک نقطه عطف مهمی در گسترش
فعالیت های خانه موسیقی محسوب می شود.
در س��الیان اخیر و با اقبال روزافزون اعضا و عالقه مندان
به مش��ارکت در برنامه های مختلف آموزشی،مشورتی و بویژه
درنشس��ت ه��ای ماهانه موس��یقیدانان ،تنگ��ی و نبود فضای
مناس��ب برای تجمع ،مشکالت و انتقادات فراوانی را به دنبال
داشت  ،از سوی دیگر همین کمبود فضا مانعی جدی بر سر راه
ایجاد بخش های مورد نیازو به طور کلی تحقق اهداف متعالی
نهاد خانه موسیقی بود.
در این س��الها گسترش سایت اطالع رس��انی ،راه اندازی
بخش بین الملل،آغاز به فعالیت حوزه هایی چون رفاه و تعاون
و بس��یاری دیگر از موارد مصوب ،معطل فضای مناس��ب بود
وخوش��بختانه با این گره گشایی مس��رت بخش امید می رود
خانه موس��یقی برای دستیابی به بخش مهمی از اهداف مندرج

در اساسنامه خود به جهش و شتاب قابل توجهی دست یابد.
خب��ر خوش دیگر اینکه در پائیز امس��ال جمعی از فعاالن
و دس��ت اندرکاران تولید و اجرای موسیقی به منظور رسیدگی
ب��ه موضوع و معضل مهم ع��دم رعایت قانون «کپی رایت» و
یا به عبارت درس��تتر اجرای بی کم و کاست قانون حمایت از
مولفین و مصنفین ک��ه همواره از دغدغه های اصلی این نهاد
صنفی ،علی الخصوص کانون پژوهش��گران بوده است گردهم
آمدن��د و قرار ش��د تا این جلس��ات به طور مس��تمر و تا زمان
حصول نتیجه مناسب ادامه یابد.
هس��ته اصلی این تشکل را که به عنوان شواری مشورتی
خانه موسیقی ش��ناخته می شوند هنرمندان جوان تشکیل می
دهند اما جمعبندی و نظر قاطع تک تک این شورا (در یکی دو
جلسه نخست خویش ) به دعوت از همه اعاظم و هنرمندان به
نمایندگی از همه شاخه های موسیقی معطوف بود.
امیدواریم این گردهمایی کیفی و مهم که قرار اس��ت به
زودی در محل خانه برگزار ش��ود بتواند با همدلی و اتحاد همه
هنرمندان در مس��یری درس��ت و پویا حرکت کند تا بتوانیم در
آینده نزدیک ش��اهد اتفاق نیکوی دیگری در بخش معنوی و
حفظ حق��وق هنرمندان از طریق اج��رای قانون کپی رایت در
داخل کشور باشیم.
* سردبیر

گزارش

گزارش یک جشن

جشن خانه موسیقی و تقدیر از بزرگان موسیقی و ترانه
جشن چهاردهمین سالگرد تاس��یس خانه موسیقی ایران
 22مهر ماه با حضور هنرمندان ،مس��ئولین ،اعضای ش��ورای
عال��ی و هیئت مدیره خانه موس��یقی ،عل��ی مرادخانی(معاون
هنری وزیر ارش��اد) و همچنین جمعی از اعضای خانه موسیقی
و عالقمندان در تاالروحدت تهران برگزار شد و در آن مطالبات
و خواس��ته های هنرمندان و اهالی موس��یقی از دولت تدبیر و
امید مطرح گردید.
در ابت��دای مراس��م کلیپی از فعالیت های خانه موس��یقی
پخش شد و سپس دبیرجشن پشت تریبون قرار گرفت و ضمن
خیر مقدم به حضار به ارائه گزارشی از عملکرد خانه موسیقی و
همچنین روند برگزاری جشن خانه موسیقی پرداخت.
نوربخ��ش در ادامه با اش��اره ب��ه برگ��زاری دومین دوره
معرف��ی آلبوم برت��ر در مورد این بخ��ش توضیحاتی ارائه کرد
و ضمن س��پاس از اس��اتیدی که در داوری آثار حضور داشتند
گفت :از اس��اتید بزرگواری که داوری آثار را بر عهده داش��تند
سپاس��گزارم که س��اعتها وقت گذاش��تند و آثار را دیدند و به
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قضاوت نشستند.
سپس کلیپی پخش ش��د که در آن از هنرمندان موسیقی
درگذش��ته یکسال اخیر یادی ش��ده بود و پخش این کلیپ با
ابراز احساسات حضار همراه بود.
پس از این س��خنان گروه موسیقی «س��ازینه» به همراه
رق��ص های آئینی به اجرای موس��یقی نواح��ی مختلف ایران
پرداختند که همانند جشن های گذشته این بخش مورد استقبال
ف��راوان حضار قرار گرفت .گروه س��ازینه در ابتدا با ش��اهنامه
خوان��ی همراه بود و س��پس قطعات مقدمه س��وار بازی(لکی)،
تران��ه کدخدا با رقص گیله مدی ،گدن دارغا(قش��قایی) ،های
الی(آذری) ،چ��وب بازی(کرمانجی) ،آواز حیرانی(کردس��تان)،
هوره (لری بختیاری) ،آواز صنم(مازندران) و در انتها موس��یقی
و رقص جنوب ایران را به اجرا گذاشتند.
پ��س از اج��رای این قطعات چند تن از بزرگان موس��یقی
نواح��ی با پخ��ش کلیپی معرفی ش��دند و س��پس محمدرضا
شجریان ،مصطفی کمال پورتراب و داود گنجه ای روی صحنه
حاضر شدند و با اهدای لوح و تندیس
خانه موسیقی از غالمرضا آلمه جوقی
( بخش��ی خراسان ش��مالی) ،عاشیق
حسن اسکندری(آذربایجان) ،کوروش
اس��دپور(چهارمحال و بختی��اری)،
احمد محس��ن پور(مازن��دران) ،بهرام
مهربخش(بوشهر) تقدیر بعمل آمد.
پ��س از ای��ن بخ��ش ژال��ه
صادقیان(مج��ری مراس��م) به قرائت
بیانی��ه خان��ه موس��یقی پرداخت .در
ادامه مراس��م نوبت ب��ه بخش تجلیل
از بانوان پیشکس��وت رس��ید .در این
بخش علی مرادخانی ،حسین علیزاده
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و ش��هرام ناظری روی صحنه حاضر ش��دند و ب��ا اهدای لوح
تقدیر و تندیس خانه موسیقی از  9بانوی هنرمند؛ فخری ملک
پ��ور( نوازنده پیانو) ،گیتی وزیری تبار( نوازنده ویلن) ،سوس��ن
اصالنی( نوازنده سنتور) ،معصومه مهرعلی( خواننده سنتی) ،آذر
هاش��می( نوازنده سنتور) ،ملیحه سعیدی( نوازنده قانون) ،بهناز
ذاکری( نوازنده سنتور) ،مهرک صفائیه(نوازنده پیانو) و سودابه
س��الم(مدرس موسیقی کودکان) تقدیر شد .در این مراسم البته
سودابه سالم به علت مسافرت حضور نداشت.
بخش اول مراس��م جشن خانه موس��یقی با نوازندگی دو
اس��تعداد برتر نوجوان ،س��تاره هس��تی (نوازنده کمانچه) و تارا
پیراینده (نوازن��ده تار) پایان یافت که هنرنمایی این دو کودک
بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت.
بیان مطالبات جدی اهالی موسیقی از زبان سخنگوی
خانه
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پس از اس��تراحتی کوتاه و پذیرایی بخش دوم مراسم آغاز
ش��د .در ابتدای این بخش داریوش پیرنیاکان(دبیر و سخنگوی
خانه موسیقی) پشت تریبون قرار گرفت و گفت :وقتی به اینجا
می آمدم با خودم فکر کردم  14سال از تاسیس خانه موسیقی
می گذرد و هر سال بیانیه ای را نوشتم و خواندم و تقریبا یک
تکرار در این بیانه ها وجود داشت.
پیرنیاکان گفت :من خیلی دوست داشتم آقای جنتی امروز
اینجا بود ،آقای مرادخانی دوس��ت و عزیز ما اس��ت و همیشه
ب��ا ما ب��وده و خواهد بود ول��ی تنها آقای
مرادخان��ی نیس��ت .وزارت ارش��اد مجوز
کنس��رتی را صادر می کن��د ولی در یک
استان  ،مدیر کل همان وزارت ارشاد می
گوید نمی گذارم کنس��رت برگزار ش��ود.
یک آقایی می گوی��د در  120کیلومتری
فالن ش��هر نمی گذارم کنس��رت برگزار
ش��ود .هنرس��تان و دانش��کده موسیقی
در کش��ور باز اس��ت ولی این همه جوان
باید کجا کار کنند؟ ارکس��تر سمفونیک و
ارکستر ملی را از بین می برند .هیچ گروه
موس��یقی نمی تواند پا بر جا باش��د برای

اینکه اقتصاد موس��یقی صفر اس��ت و
پشتیبانی از موسیقی نمی شود.
پیرنی��اکان در پای��ان س��خنانش
تاکی��د کرد :نی��از به س��الن داریم .در
مجوز کنس��رت ها کسی نباید دخالت
کند .وقتی وزارت ارش��اد مجوری می
دهد باید از این مجوز پش��تیبانی کند.
ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی باید
احیا شود.
سخنان پیرنیاکان در حالی پایان
یافت ک��ه هنرمن��دان ،عالقمندان و
اعضای خانه موسیقی حاضر در سالن
چندی��ن بار ،با تش��ویق ه��ای پیاپی
سخنان وی را تایید کردند.
سپس گروه «سپید و سیاه» به سرپرستی پیمان میرآقاسی
و ب��ا آواز وحی��د تاج ب��ه روی صحنه رفت و قطعات اندیش��ه
مجنون ،دشت بیداری و رهرو عشق را اجرا کرد که مورد توجه
حضار قرار گرفت.
در ادامه مراس��م کلیپی درباره رحیم معینی کرمانش��اهی
پخش شد ولی این ش��اعر و ترانه سرای پیشکسوت نتوانست
در مراس��م حاضر شود و لوح و تندیس خانه موسیقی را افشین
یداللهی به نمایندگی از ایشان دریافت کرد.
س��پس یک کلی��پ درباره فرهنگ ش��ریف پخش ش��د
ک��ه در آن چند تن از هنرمندان درباره ش��خصیت هنری این
اس��تاد موس��یقی صحبت کردند و در ادامه با حضور محمدرضا
ش��جریان ،دکتر ایرج فاضل و هوش��نگ ظریف تندیس و لوح
خانه موس��یقی به فرهنگ ش��ریف اهدا ش��د و از این هنرمند
گرانقدر تجلیل بعمل آمد.
در بخ��ش تقدی��ر از آقایان پیشکس��وت موس��یقی نیز با
اه��دای ل��وح تقدیر و تندی��س از نصراله ناصح پ��ور( خواننده
سنتی) ،یوسف پوریا( سازنده ساز) ،منوچهر ریاحی( صدابردار)،
ارسالن کامکار( نوازنده ویلن)،غالمرضا ترابی(ناشر پیشکسوت
موسیقی) تقدیر شد.
پس از این بخش نوبت به معرفی آلبوم برتر سال شد .در
این قس��مت از برنامه فریدون شهبازیان ،نماینده هیئت داوران
پش��ت تریبون قرار گرفت و متنی را قرائت نمود .در بخشی از

سخنان شهبازیان آمده است:
باید توجه شما را به نکته
ای جلب کنم که بس��یاری از
پژوهش��گران از آن غفل��ت
کردند و آن موقعیت موسیقی
و موس��یقی در موقعیت است.
موقعیتی که در س��ه دهه اخیر
و س��ال های قب��ل از انقالب
نادیده گرفته ش��ده زیرا تمام
حوصل��ه بزرگان موس��یقی به
ج��ای پژوه��ش در این زمینه
صرف تاریخ موس��یقی ش��ده
اس��ت و از جغرافیای موسیقی
غاف��ل ماندند .بیگم��ان تاثیر
موس��یقی در اف��کار و عالئق م��ردم یکی از جنب��ه های مهم
موقعیت موسیقی است.
آی��ا ما در حال حفظ اصالت و واالی موس��یقی گام برمی
داریم یا برای س��رگرمی مردم از بار ارزشهای موس��یقی می
کاهیم؟ باید بگویم قبل از این س��ه دهه انواع موس��یقی با هم
تداخل نیافته بود .موس��یقی بازاری جای خودش را داش��ت و
موس��یقی هنری ممتاز جای��گاه خود را داش��ت .ولی دی این
سالهای انواع موسیقی غربی ،از کالسیک گرفته تا الکترونیک
به خورد خالقیق داده می شود و هیچ مرجع و نهاد با صالحیتی

آلبوم «آبروی آب» به آهنگس��ازی ش��اهین ش��هبازی و
خوانندگ��ی بامداد فالحتی از نش��ر حوزه هنری به عنوان آلبوم
برتر معرفی ش��د که جایزه این بخش به پی��روز ارجمند(مدیر
مرکز موسیقی حوزه هنری) اهدا گردید.

نیس��ت که بتواند از این تداخل حتی به قیمت حفظ موش��یقی
جلوگیری کند.
البت��ه این همه فقط بای��د به عهده خود موس��یقی دانان
باش��د و الغیر .این موس��یقی اگر به همین روال ادامه موجب
س��ردرگمی فرهنگی و تنزل س��لیقه و گوش موس��یقی مردم
خواهد ش��د .در این میان تهیه کنندگان و ناش��ران موس��یقی
نیز به انگیزه موقعیت ها و امکاناتی که در اختیار دارند پا روی
ارزش های محتوایی موسیقی می گذارند.
پس از این س��خنان آلبوم های برتر موسیقی در دوبخش
س��نتی و کالسیک ارکس��ترال معرفی ش��دند و تقی ضرابی،

هیئت داوران در این
بخ��ش ضم��ن تقدی��ر از
محمدرضا درویشی برای
آلبوم «گزیده آثار سینما و
تاتر» ،آلبوم «مونودیزم»
به آهنگسازی سید مهدی
حسینی و آلبوم«به زمین
و آفتاب» به آهنگس��ازی
محمدسعید ش��ریفیان را
بطور مش��ترک به عنوان
آلب��وم برگزی��ده در ای��ن
بخ��ش معرف��ی کردن��د
و جوای��ز ای��ن بخش به
آهنگسازان اهدا شد.
داوران بخ��ش س��نتی هوش��نگ ظری��ف ،فری��دون
شهبازیان،عباس خوشدل ،ش��هرام ناظری و حسین علیزاده و
در بخش کالسیک ارکس��ترال تقی ضرابی ،هوشنگ کامکار،
فردین خلعتبری و امیر مهیار تفرشی بودند.
پایانبخش جش��ن چهاردهمین س��الگرد تاس��یس خانه
موس��یقی اجرای «ارکس��تر س��ازهای بادی» به سرپرس��تی
جاوید مجلس��ی بود .این ارکستر س��ه قطعه singTsing،
 bombaو  Caravanرا اجرا کردند که با استقبال حضار
مواجه شد.

فریدون ش��هبازیان ،شهران ناظری ،هوش��نگ کامکار عباس
خوش��دل و بزرگ لش��گری روی صحنه حاضر شدند و جوایز
برگزیدگان را اهدا کردند.
برگزیدگان به شرح زیر معرفی شدند:
آلبوم سنتی

آلب�وم کالس�یک-
ارکسترال

فصلنامه خانه موسيقي
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گفتوگو
گفتگو با حسین علیزاده

تشكيالت مهم غيردولتي براي كشور و ملت اعتبار است
درآمد:
حس��ين علي��زاده يكي از اعض��اي خوشفك��ر و باانگيزه
ش��وراي عالي موس��يقي اس��ت كه همواره با اراي��ه طرحها و
پيشنهادهاي سازندهاش راهگش��اي برنامهها و طرحهاي اين
ش��ورا و به طور كلي از فرصتهاي ارزش��مند خانه موس��يقي

اس��ت و اينك كه دولت يازدهم بر روي كار آمده وي از اميد و
شور بيشتري كه در جامعه نمايان است صحبت ميكند و اميد
دارد كه اين ش��رايط در نهايت به اعتالي بيشتر فرهنگ و هنر
كشور منجر شود.
گفتگوي ما را با وي درباره مسايل مختلف روز ميخوانيد.

*به عنوان دبیر و سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی
لطفا نظر خود را درباره رویکرد این شورا و جايگاهي كه در
بين موس�يقيدانان و مس�ئوالن دارد و يا بايد داش�ته باشد
بفرمائيد.

فصلنامه خانه موسيقي

6

قطعا وقتی خانه موسیقی از سال هایی که فعالیت کرده و یا
شورا ها و کمیته های مختلفی فعال بودند مسلما بدون استثنا همه
دوس��ت داش��تند که وضعیتی بوجود بیاید که برای موسیقی بهتر
باش��د تمام این عده هم برای موس��یقی در فرهنگ ایران جایگاه
خاصی قائلند  .این خیلی فرق میکند مثال با دیدگاه دولت به جایگاه
موسیقی.
مساله ای که وجود دارد ،اینکه در خانه موسیقی که یک نهاد
صنفی است ،باید یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد.
اگر در هر جامعهای در دنیا تش��کیالت غیر دولتی مثل خانه
موسیقی وجود داشته باشد یک اعتبار برای آن ملت و دولت خواهد
بود.
در کشور ما ممکن است اين اعتبار در ظاهر و صحبتها وجود
داشته باشد ولی در باطن می بینیم سیاست گذاری واقعی موسیقی
و کال برخورد با موسیقی از نگاه خانه موسیقی نمیگذرد بلکه هم
سلیقه ای است و هم در جایی بالتکلیف است.
از وقتی که ما به عنوان ش��ورای عالی خانه موسیقی دعوت
شدیم ،در همان اولین جلسه همین مساله مطرح شد که ضمانت
اجرایی تصمیمات كجا است .به هر صورت یک غنیمتی است که
کس��انی که به عنوان ش��ورای عالی دعوت شده اند می توانند در
سطح کشور و حتی نماینده هایی در سطح دنیا برای موسیقی ایران
باشند  .که هر واکنشی که در باره موسیقی ایران پیش می آید به
عنوان موضع موسیقی دانان ایران مطرح شود.
ولی آنچه که می بینید بسیاری از مسائلی است که در جلسات
می ماند ،این به این دلیل نیست که فقط حرفی زده می شود .قطعا
خواس��ت قلبی همکاران و دوس��تان این است که این تصمیمات
اجرایی ش��ود .تصمیمات مهمی گرفته شده و بحث های زیادی
روی آن صورت گرفته ولی وقتی از اتاق شورا بیرون می آید معلوم
نیست که کجا می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
باید بگویم که معمو ًال ش��ورا روحیه بسیار خوبی دارد .خیلی
جالب است اين روزها داخل تاکسی یا شهر هم كه باشیم همین
را احساس می کنیم .بعد از انتخابات رئیس جمهوری خیلی روی
این بحث می شود .ملت ایران نیاز به امید دارند ممکن است هنوز
اتفاقی نیافتاده باش��د که امیدوار باش��ند خوشبختانه در این سطح
آزادی هست که بگوییم نیاز به امید دارند .این بدان معنا است که نا
امید بودند  ،یا نیاز به لبخند دارند  ،معنی اش این است که افسرده

بودند .ظاهرا گفتن اینها دیگر جرم نیست.
ولی واقعیتش این اس��ت که چرا لبخن��د روی صورت مردم
نیست و هنوز هم نگران هستند؟ از وقتی آقای روحانی آمده مسائل
اقتصادی پیچیده تر هم شده .این مساله گرانی که ملت را دارد خفه
می کند هنوز مردم چیزی ندیدند.
ولی این امید خیلی خوب است .یعنی این که مردم آماده اند
که کشورشان را بسازند و همدیگر را دوست داشته باشند.
اص��وال همه چیز در دنیا با داش��تن امید بوجود آمده .من اگر
بخواهم قطعه ای بسازم اگر امیدی در دلم نباشد یک آدم افسرده
میشوم که انگیزه ای برای ساختن ندارم.
شخصا در این مدت که خود هم به خیلی چیز ها انتقاد دارم
ول��ی با آمدن آقای مرادخانی فکر میکنم که ایش��ان کارش��ان از
گذشته هم سنگین تر است و توقعات ما خیلی بیشتر است .اعتقاد
ندارم آقای مرادخانی ش��خصا می تواند این چیز ها را درست کند
ولی ایشان هم اگر در یک جو پر روحیه و اپر امید قرار بگیرد ،قطعا
می تواند انرژی بیشتری داشته باشد.
ما با عادت های منفی بافی خودمان نباید وارد مسائل شویم و
همچنین نه با خوشبینی کاذب .به هر حال اینجا مملکت ماست و
البته کشور ایران فقط متعلق به مسئولین نیست به مردم هم تعلق
دارد .اگر هر کس��ی وطنش را دوس��ت داشته باشد همه یک آرزو
خواهند داشت و برای این مساله باید کمک کنند.
مهمترین مس��اله این است که ش��ورای عالی خانه موسیقی
یا موس��یقی دانان باارزشی در سطح مملکت داریم .اینها بايد جزو
کس��انی باشند که هر کسی در هر لحظهای که خواست نتواند در
موردش��ان تصمیم بگیرد .و به کار و رش��ته و عمری که پای آن
گذاشته اند احترام گذاشته شود.
من خطاب به مسئولین میگویم که وقتی اینقدر به موسیقی
کم اهمیت دهند و اینقدر سانسورش کنند روز به روز تنزل می کند

و همین چیزی میشود که شما آن را منع می کنید .اتفاقا بخاطر
این مشکالتی برای موسیقی پیش می آید که همه راهکار هایش
را بستید و ما می توانیم یک موسیقی که خیلی دم دستی باشد را
داشته باشیم.
*تا چه حد فکر می کنید مشکالت ما به دولت وابسته
است؟

ما به اندازه کافی انرژی و فکر داریم که موسیقی را جلو ببریم.
البت��ه هر کاری احتیاج به بودجه کافی و امکانات مادی دارد .ولی
فکر میکنم در این  34سال اگر همه حرف های ما را شنیده باشید
فقط داریم از ممانعت دولت صحبت می کنیم .به نظر من همینطور
که دولت در مسائل اقتصادی اینقدرنتیجه منفی گرفته است ،اگر
دس��تش را از روی همه چیز بردارد موفقتر خواهد بود .مثال این
ارکستر های ما چقدر بالتکلیف هستند .اگر ممانعت نباشد بخش
خصوصی تمایل پیدا میکند و اگر مطمئن شود امنیت در این کار
هست سرمایه گذاری میکند و ارکسترهای خصوصی تشکیل می
ش��ود .در همه جای دنیا اینطور است .اینقدر که می گویند آمريکا
ثروتمند ترین کشور دنیاست باز بزرگترین ارکسترهایش خصوصی
هستند و بخش خصوصی سرمایه گذاری میکند  .بعد هم از ماليات
معاف می شوند و به بخش فرهنگ اختصاص می دهند.
به نظر من اگر دولت دست از روی تمام این تشکیالت هنری
بردارد یک رقابت سالم ایجاد می شود و دولت میتواند فقط پاسدار
اجرای قوانین باش��د .ولی االن تاتر ،موسیقی و  ...دولتی است .باز
هم همان روحیه کارمندی که احساس می کنند به خودشان تعلق
ندارد .وقتی شما احساس کنید یک چیزی را باید بسازید خيلي فرق
دارد با اين که فکر کنید دولت باید بسازد.
ول��ی ب��ه نظر من اتفاقاتی که در طول یک س��ال گذش��ته
از طریق همین وزارت ارش��اد روی داد اگر کمی هم از چاش��نی
معرفت و سياست مسئولین وزارت ارشاد برخوردار میشد ،اینقدر با
ارکسترها و ما که فقط قصد کار خیر داشتیم ،سهل انگارانه برخورد
نمی شد .به نظرم کامال بی مسئولیتی بود .توقع من این است که
حداقل به ما توهین نشود.
*شما اصال از لفظ کودتا در آن زمان استفاده کردید.

بله کامال و االن هم استفاده می کنم  .ولی گاهی میگویند
سکوت عالمت رضا و نشانه تایید هست.

*ش�ما از همكاري با اركس�تر موس�يقي ملي پشيمان
نشديد؟

نه االن که فکر میکنم اگر باز هم بش��ود حرکت مثبتی کرد
حاضرم.
* شايد به آن دولت امیدی نبود.

*م�ا م�ی بینیم ک�ه هر مس�ئولی که عوض می ش�ود
مقررات موسیقی هم تغییر می کند .یعنی نشان میدهد ما
مشکل قانونی ظاهرا ً نداریم .این از یک طرف ،از طرف دیگر
هنرمندان هم در ضعفي كه در جريان موسيقي هست نقش
دارند؛ اينطور نيست؟

قطعا همین طور است.

*زمان هنرجویی ش�ما ارتباط با اساتید خیلی منسجم
بود .االن بنظر می رس�د در جريان تعليم و تعلم موس�يقي
گسستي اتفاق افتاده است؛ آيا اين مساله را قبول داريدع؟

اگر بخواهیم در این مس��اله کارشناس��ی داشته باشیم  ،چرا
مالک ها و معیار ها اینقدر زیرپا گذاشته می شود .در همه زمینه ها
نسل جوان جدا از نسل های دیگر است.
اتفاقا در این جشنواره موسیقی جوان همین موضوع را مورد
بحث گذاش��تیم .که برای جوانها یک تصویر بوجود می آید که با
آن رابطه ای ندارند.
از یک طرف ما درس��ت می گوییم که جوانها باید با ریش��ه
ارتباط داش��ته باشند که از این ریشه زده نشوند و یا برخورد منفی
با آن نداشته باشند.
آن زمانیکه شما اشاره کردید معیار و مالک ها مشخص بود
و اگر کسی در هنرستان درس می داد جزو افتخاراتش محسوب
میش��د و در بیوگرافی خود آن را می نوشت .اما االن کمتر کسی
حاضر می شود در هنرستان تدریس کند .معیار ها را آن وقت ارزش
های هنری تعیین میکرد نه حکم های اداری.
االن اگر یک حاج آقای خیلی متدین راس یک رشته هنری
بنشیند ،قطع ًا معیار و مالک ایشان با من فرق دارد .بعد همینطور
رفتهرفته معیارها عوض شد .به من بارها گفته اند که آیا درجه یک
هنری دارم .من پاسخ دادم از نظر دولت ندارم چون نه خواسته ام و
نه برای من ارزش دارد ولی اگر به اندازه ای که بخواهم این عنوان
را داشته باشم دهها برابر این کار کردم و زحمت کشیدم .حتی اگر
کس��ی تز دکترا هم بخواهد بنویسد من استاد راهنما می شوم .در
اینجا تضادی وجود دارد.
این مس��اله را خودمان به��م نزدیم ولی وقتی در قوانین غیر
اصولی قرار می گیریم این قضیه بطور غلط جا می افتد و آن وقت
فاصله ای ایجاد میکند .من چطور میتوانم یک جوان را تشویق کنم
تا کاری را انجام دهد در صورتی که یک جوان تمام آتیه و زندگی

فصلنامه خانه موسيقي

به آن دولت که نبود و البته االن هم آن دولت نیس��ت .ولی
یک س��ری برخورد های غلط به دلیل تک��رار زیاد به فرهنگ در
دولتمردان تبدیل ش��ده .من بار ها گفته ام که حتی دولت مردان
جرات نمی کنند اسم موسیقی را بیاورند.
س��الها قبل از آقای مرادخانی ش��خصی مسئول در آنجا بود
و بحثی در مورد موس��یقی پیش آمد ایشان در تاالر وحدت پشت
میزش نشسته بود من هم آنطرف .ایشان داشت خیلی خطاب وار
به من حرفها را می گفت من خیلی راحت جمله آن فرد را قطع
کردم و گفتم «اینجا که شما نشسته اید خانه ما است ،من در افتتاح

این سالن ساز زدم و نقشی داشتم .مطمئنم شما حداکثر بعد از چهار
سال دیگر نیستید ولی ما همچنان هستیم».
االن در  34سال چند مدیر عوض شد؟ باز هم ما بودیم و ما
هستیم .اینقدر هم از ادبیات پیچیده ای استفاده نکردیم که بگوییم
درکشان اینقدر هم سخت بوده .یا سطح درک مسئولینی که برای
موسیقی میگذاش��تند پایین بود که حرف های ساده را هم درک
نمی کردند ،یا اینکه یک چیز فامیلی بود و به کس��انی پست می
دادند که هیچ رابطه ای با آن رشته بخصوص نداشتند .ما کسانی
را مسئول موسیقی داشتیم که میگفتند «اگر پنج روز برای موسیقی
کار کنم  ،دو روز اس��تغفار می کنم که خدا مرا ببخشد ».حاال چرا
آمده است در حوزه موسیقی؟ چون یک حکم اداری وجود داشت.
واقعا جا دارد هرکسی که در این رشته به عنوان مسئول قرار
میگیرد ،صالحیت این كار را داشته باشد .
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عادی اش را در تضاد با آن می بیند.
چ��ون فکر می کن��د در آینده اگر بخواهد راه م��ارا برود به
هیچ وجه تامین نیست .جوانان االن برعکس اینکه خیلی صحبت
معنویت در جامعه می شود خیلی هم از معنویت دور هستند .اتفاقا
هم��ه مادی فکر میکنند .چون تمام انتظاراتی که در ایران پس از
انقالب می رفت این بود که واقع ًا همه چیز به سمت معنویت برود
در صورتی که همه چیز به س��مت مادیات می رود .صبح تا شب
هم از رادیو تلویزیون هم صحبت از معنویات می شنویم اما معیار و
مالک خود مسئولین مادی است.اگر اتوموبیل شما مدل باال باشد
در شهر از احترام بیشتری برخوردار هستيد.
موقعی میتواند همه چیز س�لامت پیدا کند که دولت رابطه
درست و قابل اعتمادی با کارشناسان داشته باشد .این مسائلی که
مطرح شد یک بررسی و مداوا میخواهد .ما نمی توانیم مداوای آن
را بگوییم چون خودمان هم به نوعی به آن دچار شدیم هم اینکه
ضمانت اجرایی نداریم .ما در ش��ورا های مختلف از مسائل خیلی
معنوی و موسیقی صحبت میکنیم ولی وقتی از اتاق بیرون میرویم
همه چیز مادی است.
در نقاط مختلف ایران جوانان اهل موس��یقی را دیده ام که با
استعداد هم هستند ،اینها همه در صدد این هستند که چطور می
توانند سی دی تولید کنند .وقتی میپرسم دلیل این مساله چیست ،
پاسخش این است که من هم کرایه خانه دارم .اینها رشته تحصیلی
شان هم موسیقی است ولی حتی همین یک کار را هم نميتوانند
انجام دهند امور مالی اش را چگونه بگذرانند.
*با توجه به اینکه آقای مرادخانی آمده اند آیا خوشبین
هستید که اتفاق خوبی بیافتد؟
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قطعا می تواند رخ بدهد که ما هم در آن تقش داشته باشیم.
جامعه و ما نیاز به امید داریم .امید هم بخش دیگری از احساسات
آدم اس��ت که مدتهاست در آن بسته شده است .االن با انتخاب
هایی که روی اش��خاص شده اتفاقاتی افتاده است که در امید را
به روی همه باز کرده اس��ت .فقط حاال منتظریم نه برای اینکه
چ��ه کار میکنند  ،فقط برای اینکه اول ممانعت برداش��ته ش��ود
و حرمت گذاش��ته ش��ود .در تمام دنیا و کش��ور های پسرفته یا
پیش��رفته ،هنرمندان سرمایه آن کشورها هستند و ما هیچ جای
دنیا نمی توانیم این مس��اله را بی��ان کنیم که االن هم در ایران

و خ��ارج از ایران اعتب��ار داریم ولی وقتی می خواهیم یک کار و
موس��یقی عرضه کنیم ،باید اجازه بگیری��م و یک عده روی آن
تصمیم بگیرند .این توهین را از روی موس��یقی و هنرمندان باید
برداشت .ولی به هر صورت نه فقط صرف امید ،ما باید خودمان
هم حرکت کنیم.
اگر از این طرف هم نگاه کنیم ،جامعه موسیقی ،جامعه فعالی
نیست و همیشه دیرتر از هنرمندان دیگر به مسائل اجتماعی فکر
میکند .منافع و مسائل شخصی را کنار بگذاریم و یک مقدار دل و
جرات داشته باشیم .از نظر تاریخی مرتبا توی سر این رشته زدهایم
و در نتيجه آدم های بی جرات در آن زیاد شده است .باید جسارت
و جرات برای وطن پرستی داشت .برای اینکه من میگویم ایرانیام
و از اینکه میگویند اینجا کارکردن غلط است نباید بترسم .متاسفانه
این تربیت غلط بوجود آمده که از همان بچگی گفته اند یک چیز
ممنوع یا غلط است و همه آدم ها منتظرند یک شخص دیگر به
آنها بگوید چه چیزی غلط و چه چیزی درست است .این باعث می
شود که در خالقیت یا هر تولیدی که موسیقیدان میخواهد انجام
دهد دائما دس��ت به عصا راه برود .برای همين است که موسیقی
دچار یکنواختی می شود و خالقیت در آن نیست.
مثل مدیریت ،شما ببینیدما چقدر مدیر خالق داریم؟ آیا مدیر
میتواند خالق باشد؟ مدیر مطیع دستور است .اگر کمی خالق باشد
ممکن است زود عوض شود.

*شما یک حرکت خوبي را که کارگاه های نوازندگی در
شهرستانها بود آغاز كرديد .آیا ادامه خواهد داشت؟

بل��ه ،اگر اتفاق خاصي نيفتد .ما تقریبا یک دور کامل زدیم و
به دور دوم هم رسیدیم .ولی بعضی وقت ها که وقفه ای رخ می
دهد به خاطر کار و مشغله است .باالخره مشکالتی هم دارد چون
مستقل انجام می ش��ود .من عمدا نمی خواهم از امکانات دولتی
اس��تفاده کنم مثال در یک جای بس��یار ساده ای که امکاناتی هم
وجود ندارد این انجام می شود ولی همین مساله بسیار جالب بود
که با اس��تعداد های خوبی مواجه ش��دم .علیرغم تمام مشکالتی
موسیقی در شهرس��تان ها دارد ولی استقبال و توجه به موسیقی
خیلی بیش��تر از سابق است .تعداد کسانی که خوب فکر میکنند و
خوب س��از می زنند خیلی زیاد است ولی همه پراکنده اند .اگر به
این جوانان انسجام دهند و امکانات در اختیار شان بگذارند و دیده
شوند میتواند خیلی خوب باشد .من هم به همین امید تا جایی که
نی��رو و وقتم اجازه می دهد ای��ن کار را انجام می دهم .البته خود
من ه��م از این جوانانی که انگیزه دارن��د خیلی انرژی می گیرم.
در همین جش��نواره جوان تعدادی که از شهرستانها آمده بودند از
مركزنشينان بیشتر بود.
*کنس�رتی هم پیش رو دارید لطف�ا درباره آن توضیح
دهید.

در ح��ال حاضر با گروه هم آوایان کنس��رت هایی را در نظر
گرفتیم که اول در تهران و بعد در شهر های شمال رشت و آمل،
بعد از آن در شیراز و سپس در کرمانشاه و تبریز در همین مهر ماه
برگزار می شود.
*سپاس از شما

من هم متش��کرم و امیدوارم دفع��ه بعد که همدیگر را دیدم
امیدوار تر باشیم

مقاله

موسیقیهای به اصطالح سنتی که به خورد ما داده
می شود من درآوردی است

موقعیتی که در س��ه ده��ه اخیر و حتی س��الهای قبل از
انقالب نادیده گرفته ش��ده است ،زیرا تمام حوصله بزرگان هنر
موس��یقی به جای پژوهش در این زمینه صرف تاریخ موسیقی
شده اس��ت و از جغرافیای موس��یقی غافل بوده اند .بی گمان
تاثیر موس��یقی ب��ر افکار و عواط��ف و عالیق م��ردم یکی از
جنبههای مهم موقعیت موس��یقی است .آیا ما داریم در را حفظ
اصالت و واالیی موسیقی و ارجمندیها گام برمیداریم یا روز به
روز به بهانه س��رگرم نگهداشتن مردم از بار اصالت موسیقی و
ارزش��های محتوایی آن می کاهیم؟ باید بگویم قبل از این سه
دهه انواع موسیقی باهم تداخل نیافته بود ،موسیقی بازای جای
خودش را داش��ت و موسیقی هنری و ممتاز جایگاه خودش را،
ولی در این س��الها انواع موس��یقی همراه با موس��یقی غربی از
کالس��یک گرفته تا الکترونیک به خورد خالیق داده می شود
و هی��چ مرجع و نهاد با صالحیتی هم نیس��ت که بتواند از این
تداخل حتی به قیمت حفظ موس��یقی و ن��ه باروری و اعتالی
ان جلوگی��ری کند .که البته این مه��م فقط باید به عهده خود
موسیقیدانان باشد و الغیر!
این موس��یقی به جای آنک��ه موجب تربی��ت فرهنگی و
تذهیب اخالقی باش��د اگر به همین روال ادامه پیداکند موجب

س��ردرگمی فرهنگی و تنزل س��لیقه و گوش موس��یقی مردم
خواهد ش��د و در این میان تهیه کنندگان و ناش��ران موسیقی
نیز به انگیزه موقعیت ها و امکاناتی که در اختیار دارند ،پا روی
همه اصالت ها و ارزش های محتوایی موس��یقی می گذراند و
با شتاب به سوی مقصد روان هستند که صرفا به مال اندوزی
می انجامد .
بای��د بگویم وقوف برمقامها و دس��تگاههای موس��یقی و
س��یرتاریخی آنها و نس��بت ش��ان با یکدیگر و با سرزمین ها
و مناطق مختل��ف و چگونگی ظهور دس��تگاهها و مقامها ،به
هیچ وجه برای دگرگونی موقعیت موس��یقی کافی نیست؛ الزم
هست ولی کافی نیس��ت ،ردیف کردن گوشه های مختلف به
جای گس��ترش آنها و اس��م گذاری برای آنها و آنکه حتما باید
این گوش��ه بعد از آن گوش��ه نواخته ش��ود  ،مش��کل مارا حل
نمیکند ،برای حل این مشکالت و برای داشتن موسیقی بالنده
و فراگیر ،باعرفان بازی و اکروبات بازی ادبی و تمثل به مولوی
و قط��ار کردن حرفهای ابن س��ینا  ،فاراب��ی  ،ارموی و مراغی
کاری از پیش نمی رود.
می گویند مردم مردم موس��یقی س��نتی را پس می زنند،
چ��را؟ ب��رای اینکه تکراری اس��ت ،مگر هر چی��زی که تکرار
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درآمد:
فریدون ش��هبازیان که خود از موسیقیدانان وپیشکسوتان
عرصه نوازندگی و آهنگس��ازی است در دوره اخیر جشن خانه
موس��یقی به عنوان عض��وی از اعضای هیئ��ت داوران حضور
داشت و بسیار پیگیر و موثر به ارزیابی و گزینش آثار پرداخت؛
وی در روز مراس��م به نیابت از سوی این هیئت متنی را آماده
و قرائت نمود که بس��یار مورد توج��ه قرار گرفت در اینجا متن

نوشته شهبازیان را می خوانیم:
ه��دف از این یادداش��ت بیان معنایی اس��ت که الزم می
بینم حتما مطرح شود .البته فرصت پرداختن به جزئیات نیست
و در ای��ن فرصت می خواهم توجه مخاطب��ان را به نکته ای
جلب کنم که بسیاری از پژوهشگران و احیا کنندگان موسیقی
از آن غفل��ت کرده اند و آن موقعیت موس��یقی و موس��یقی در
موقعیت است.
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ش��د مالل آور اس��ت؟
روز ب��ه ش��کل نازلتر و
دیوان حاف��ظ همه عمر
ب��ی محتوات��ری عرضه
با ماس��ت ،یک کلمه از
کنند .شاید بعضی با این
ش��عرش هم تغییر نمی
پیش��نهاد موافق نباشند،
کن��د  ،و ما ش��عرش را
چون ترجی��ح می دهند
 ،هر س��خن نامکررش
آب و علفش��ان بیش��تر
را ،مک��رر در مکرر می
ش��ود و اندوخته ش��ان
خوانیم و لذت می بریم.
افزونت��ر ،حت��ی اگ��ر به
آنچ��ه ب��ه عنوان
قیم��ت ناب��ودی و فنای
موسیقی سنتی به خورد
موسیقی تمام شود .این
ما داده می شود ،واقعی
افراد که اندک ش��ناختی
نیس��ت ،انتزاع��ی و من
از موسیقی ندارند ،از این
درآوردی اس��ت .م��ردم
آبش��خور آب می نوشند.
را ملول و خس��ته کرده
در حالیک��ه هنرمن��دان
است .اگر گاهی موتیف
موس��یقی ک��ه حقانیت
دارند  ،تش��نه ان��د و از
های زیب��ا و ملودیهای برای داشتن موسیقی بالنده و فراگیر ،باعرفان
جذابی درانها شنیده می
ای��ن آب حتی جرعه ای
و
مولوی
به
تمثل
و
ادبی
بازی
آکروبات
و
بازی
ش��ود از موس��یقی ملی
نمی نوش��ند ،اگر اجازه
بدهیم هنرمندان واقعی
وام گرفته ش��ده است ،قطار کردن حرفهای ابنسینا ،فارابی ،ارموی و
امروزه هر کس��ی که به
خودش��ان اختی��ار کار
مراغی کاری از پیش نمیرود!
زحمت می تواند سازی
خودشان را داشته باشند
را به صدا درآورد ،ادعای
و کارهایش��ان را خ��ود
آهنگس��ازی می کند و
ممیزی کنن��د ،هرگزبه
کارش هم به اجرا و انتشار می کشد .درمیان اثاریکه در داوری مردمشان خیانت نخواهند کرد و خیلی زود به سرمنزل مقصود
موسیقی سنتی شنیدیم که حدودا چهل البوم موسیقی را شامل خواهیم رس��ید .اجازه ندهیم در ای��ن وادی حقی از انان ضایع
می ش��د ،به تعداد انگشتان دس��ت اثار قابل توجه وجود داشت شود ،دوم تشکیل فرهنگستان موسیقی است که از واجب ترین
و متاسفانه اکثر آثار از راه یابی به دوره نهایی بازماندند .ضعف کارهای ممکن اس��ت ،چراکه در این فرهنگستان اگر به دور از
آهنگس��ازی و خوانندگی در این آلبومها کامال مشهود بود .تنها بازیهای مقامی و بروکراس��ی اداری تش��کیل شود ،می توان
م��وردی ک��ه توجه را جلب م��ی کرد ،گروه ن��وازی دختران و پیش از انکه هنرمندان پیر و از کارافتاده موسیقی محلی از دنیا
پس��ران جوانی که این روزها با نوازندگی در گروههای مختلف برون��دف تمام نغمه ها را زیرنظر خبرگان موس��یقی گردآوری
با اجراهای قابل قبول  ،موس��یقی س��نتی را ارج می نهند و از کرد ،از یک طرف انها را بدون هیچ کم و کاس��تی آموزش داد
عهده نوازندگی سازهای مش��کلی مانند سه تار ،تار و کمانچه و از طرف دیگ��ر لحن و لهجه آنها را گرفت و تنها چهارچوب
در تکن��وازی و ج��واب اواز هم به خوبی بر م��ی آیند ،که می تماتیک و ریتمیک آنها را حفظ کرد و برمنای فواصل مختلفی
دانیم تکنوازی و جواب اواز از جذابیتهای موسیقی سنتی است که دارند انها را چنان در مقام ها و دستگاههای موسیقی سنتی
ک��ه نی��از فراوانی به بداهه نوازی و خالقیت دارد .جای بس��ی ج��ای داد که هم موجب گس��ترش و توس��عه ای��ن مقام ها و
امیدواری اس��ت .به نظرم برای آنکه بتوان موسیقی این مرزو دس��تگاهها ش��ود و هم نظام ردیف را بر هم نزند ،تنها در این
ب��وم را از ورط��ه ای که در آن گرفتار امده نج��ات داد ،دو راه صورت اس��ت که یک موس��یقی واحد خواهیم داشت که همه
وجود دارد .اول اینکه دولت از هنرمندان بطور اعم و هنرمندان کشور را در برخواهد گرفت.
موس��یقی بطور اخص باید حمایت جدی و همه جانبه به عمل
* فریدون شهبازیان
آورد تا هنرمندان مجبور نباشند برای تامین معاش خود فرهنگ
عضو هیات داوران جش��ن چهاردهم سالگرد تاسیس خانه
و هنر مملکت را که حیثیت بین المللی کش��ور اس��ت ،روز به موسیقی

مقاله
چغانه

یک اصطالح و چند مصداق
بابک خضرائی*

 .1مول��ف مراتالبلدان درباره ُچغان نوش��ته اس��ت« :قریهای از قرای

بلوک جویم و بیدش��هر فارس است که بلوکی است گرمسیر ،مشتمل بر 22
قریه و میانه جهرم و الرستان» (نقل از لغت نامه دهخدا).

منابع :عبدالمومن بن صفی الدین ،بهجتالروح ،با مقابله و تعلیقات رابینودی
برگوماله ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،تهران .1346
غالمرضا جوادی ،موسیقی ایران از آغاز تا امروز ،انتشارات همشهری ،تهران .1380
مهدی ستایش��گر ،واژه نامه موسیقی ایران زمین ،انتشارات اطالعات ،تهران
.1374
حسین علی مالح ،فرهنگ سازها ،انتشارات کتاب سرا ،تهران 1376ش.
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چغان��ه در ادبیات موس��یقی نه تنها به چند س��از مختلف
اطالق ش��ده ک��ه نام یک لحن موس��یقی نیز بوده اس��ت .در
فرهنگهای آنندراج و انجمن آرا چغانه به اهل چغان 1نس��بت
داده شده است [؟].
اما چغانه به عنوان ساز ،نام دو گونه ساز ،یکی کوبهای و
دیگری زهی است .گونه کوبهای آن خود دو گونه بوده است:
 .1س��ازی است که در یک ظرف سیمین دوره ساسانی
(یافته شده در کالر دشت ،محفوظ در موز ه ملی) دیده میشود
و این گونه توصیف شده است:
دو قطع��ه چوب قابل انعطاف اس��ت که هر یک از آنها از
میان تا بیش از نیمه ش��کاف داده شده است ،تقریب ًا مانند انبر.
نوازنده هر یک از این دو چوب را به دس��تی میگیرد و انگشت
س��بابه خود را درون شکاف مینهد و هرگاه که بخواهد دو سر
مدور چوب به یکدیگر اصابت کند و صوتی برآید ،انگش��ت را
یک باره از الی شکاف خارج میسازد (مالح ص.)239
یا آن گونه که در فرهنگ غیاثاللغات آمده« :چوبی باشد مانند
مشته ندافان که سر شکافته جالجل چند در آن تعبیه کنند».
 .2س��ازی اس��ت که از یک ُکره تو خالی از جنس چوب،
ک��دو ،فلز و غیره س��اخته میش��ده و در آن چیزهایی از قبیل
س��نگ ریزه یا زنگوله میریختهان��د و آن را با حرکت دادن به
صدا در میآوردهاند (نوعی جغجغه).
گزارشی از رادیو فارس (به تاریخ  )41/8/19حاکی است
که چغانه در روستاهای فارس متداول بوده است:
چغان��ه دو نوع اس��ت :یکی به ش��کل دو قطعه تخته که
جمع ًا تشکیل کرهای میدهد و با ریسمان یا کش به انگشتها
وصل میشود .این نوع چغانه را مانند زنگ مینوازند .نوع دیگر
عبارت از چهار قطعه چوب است که به شکل کره چوبی ساخته
شده و چهار برش به آن دادهاند و به وسیله یا زه به یک دسته
چوبی متصل است (نقل از مالح ص .)242
اما از چغانه به عنوان س��ازی زه��ی (ذواتاالوتار) نیز یاد
شده است« :نوعی س��از از ذوی االوتار که با مضراب و زخمه
نواخته میش��ده» (نقل دهخدا از فرهنگ اسدی)؛ نیز« :چغانه
بر وزن ترانه ،نام سازی است که مطربان نوازند و بعضی گویند
ساز قانون است» (آنندراج).
نی��ز از آمدن کلمه گوش (احتماال به معنای گوش��ی یا
پیچک) در این بیت از خاقانی« :دس��ت پیال��ه بگیر ،قد قنینه
بپیچ /گوش چغانه بمال ،سینه بربط بخار» میتوان دریافت که
چغانه سازی زهی و کوک شونده بوده است.
چغان��ه ب��ه عنوان س��از زهی نیز ب��ه دو گونه توصیف

شده است:
سازی است از خانواده سازهای زهی (رشتهای) مطلق که
مانند س��از قانون با انگشتان مسلح به مضراب نواخته میشده
است.
سازی است از خانواده س��ازهای زهی مقید که درباره آن
چنین آمده « :چقانه [با قاف] س��ازی اس��ت که در ایران [؟] و
افغانس��تان و قفقاز معمول است .سه س��یم دارد و با کمانهای
نواخته میش��ود .کاس��ه طنینی آن گرد است و بر روی آن دو
س��وراخ و در پشت کاس��ه آن یک سوراخ برای انعکاس صوت
موجود اس��ت .کمان یا آرشه آن س��اده و دارای انحنای زیادی
است (مالح ص  244به نقل از زاکس).
چغانه نام لحنی
نیز بوده اس��ت (رک.
برهان قاطع ،آنندراج،
فرهنگ نظ��ام) و در
فهرس��ت لحنهای
ساس��انی نیز ب��ا نام
چغان��ه ی��ا چکانه دیده میش��ود (ج��وادی ص  )79اما اطالع
بیشتری از آن در دست نیست.
چغانه در ش��عر ش��اعران مکرر آمده اس��ت ک��ه میتوان
نمونههایی از ش��اعران سدههای گوناگون چون کسایی ،فرخی،
منوچهری ،ناصر خسرو ،خاقانی ،مولوی ،ابن یمین و حافظ ذکر
کرد (ر.ک .لغت نامه دهخدا) .در غالب این اشعار چغانه به همراه
چنگ آمده که ش��اید دلیلی بر همراهی این دو ساز (مانند تار و
تمبک امروز) باشد گرچه خوش آوایی ادبي و مراعات نظیر را نیز
در آوردن این دو در کنار هم نباید از نظر دور داشت.
در رس��االت موس��یقی عبدالق��ادر مراغ��ی و نیز رس��اله
کنزالتحف که س��ازهایی بس��یاری را معرفی کردهاند ،نامی از
چغانه دیده نش��د .البته در رس��االت عصر صفوی چون رساله
موس��یقی بهجتالروح (ص )52نامی از این س��از برده شده اما
شرحی درباره آن نیامده است.
در بره��ان قاطع «چ��کاو» و در آنندراج «چکاوک» را
همان چغانه دانس��تهاند .م�لاح (ص « )244وق وق صاحاب»
را نیز همین س��از دانسته است .این ساز در زبانهای دیگر نیز
آمده از جمله در هندی «سر مندل» (دهخدا به نقل از شرفنامه
منی��ری) و در منته��ی االرب «صغانه»َ « ،ونَ��خ»« ،مِع َزف» و
«معزفه» خوانده شده است.
* عضو هيأت مديره كانون پژوهشگران
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گزارش

بزرگداشت معلم راستین آواز کالسیک

فلورانس لیپت انسانی خوشبخت بود
مراسم گرامیداش��ت یاد فلورانس لیپت ،خواننده و مدرس
آواز کالس��یک و همس��ر دکتر سعید ش��ریفیان 8 ،آبان ماه با
حض��ور جمعی از عالقمندان و هنرمندان در س��الن اجتماعات
خانه موسیقی برگزار شد.
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در ابتدای این مراسم نسرین ناصحی ،رئیس هیئت مدیره
کانون خوانندگان کالس��یک ضمن ابراز تاس��ف از دست دادن
فلوران��س لیپ��ت به حضار خ��وش آمد گف��ت و بیوگرافی این
خواننده و مدرس آواز کالس��یک را قرائت کرد.س��پس کلیپی
از مراس��م تشییع فلورانس لیپت که در مردادماه سال جاری در
مقابل تاالر وحدت برگزار شده بود پخش شد.
در ادامه آتوس��ا کالنتری از شاگردان فلورانس لیپت پشت
میکروفن قرار گرفت و در س��خنانی درباره خصوصیات هنری
ای��ن هنرمند گفت :خان��م فلورانس از هنر روانشاس��ی باالیی

برخوردار بود و در بدو ورود یک هنرجو در کالس با چند کالم
صحبت کردن متوجه می ش��د آیا ای��ن هنرجو آمادگی تمرین
دارد یا خیر.ایشان پیوسته اشاره می کردند که ذهن انسان مثل
یک س��اعت است که خوب است برای ورود به کالس آواز که
نیاز به ظرافت فراوان دارد ،ذهن را با اندیش��ه های زیبا کوک
کنی��م .وقتی خانم فلورانس با صدای طبیعی هنرجو آش��نا می
ش��د به او می گفت آنچه اهمی��ت دارد صدای طبیعی و بیرون
کش��یدن آن از درون بدن و با اش��تیاق در میان گذاشتن آن با
مخاطب است.
کالنتری در قس��متی از سخنانش به ویژگی های تدریس
این هنرمند اش��اره کرد و گفت :از دیگر ویژگی های ایش��ان
آش��نایی و تسلط به زبان های مختلف مانند آلمانی و ایتالیایی
بود .ایش��ان تک تک لغ��ات آوازی را ترجمه می کرد و خیلی
اهمیت داشت معنای دقیق آن را بدانند.
در ادامه مراسم هاله وزیری(مجری) در مقدمه ،بیوگرافی
پری زنگنه(خواننده آواز کالس��یک) را برای حضار قرائت کرد
و از وی ب��رای س��خنرانی دعوت کرد .پ��ری زنگنه در ابتدای
س��خنانش ی��اد و خاطره فلوران��س لیپت را گرامی داش��ت و
گفت :هیچکدام از ما اس��تاد درس��ت آواز نیس��تیم اگر چه به
من پیشکس��وت آواز می گویند ولی من خودم را هنوز ش��اگرد
می دانم .نشستن پش��ت پیانو و تمرین چند اتود آوازی ،تعلیم
اپرا نیس��ت .نباید شاگردان را گمراه کرد .بسیار تعلیم و تمرین
نیاز است همانطور که در سرگذشت خانم فلورانس می خوانیم

ایشان دوره های بسیاری دیدند.

باید در عرصه آواز حسادت ها را کنار بگذاریم

زنگنه گفت :خانم فلورانس لیپت نه تنها فقط يك خواننده
خوب بودند بلکه يك س��وپرانو برجس��ته جهانی ب��ود .باید در
آموزش اپرا همه شرایط فیزیکی را در نظر گرفت .خواننده اپرا
یک ریاضت است و باید از بسیاری تفریحات گذشت.متاسفانه
برخی هنوز واژه های بین المللی موس��یقی را هم درست تلفظ
نم��ی کنند .من بهترین معل��م های آواز در دنیا را دیده ام و به
جرات می توانم بگویم خانم فلورانس جهانی بود ولی ما ایرانی
ها قدرشان را ندانس��تیم .باید بیشتر از هنر ایشان استفاده می
کردیم.
پری زنگنه در ادامه س��خنانش مختص��ری درباره اپرا در
ای��ران صحبت ک��رد و در پایان گفت :ص��دای خانم فلورانس
دارای ظرافت بس��یاری بود و من متاس��فم نتوانستیم از ایشان
بیش��تر اس��تفاده کنیم و امی��دوارم در آواز حس��ادت ها را کنار
بگذاریم.
در ادامه قطعات «راز حافظ» ساخته محمدسعید شریفیان
که بر روی این دو غزل ساخته شده بود برای حضار پخش شد.
سپس زهرا عالمه  ،از دوستان نزدیک فلورانس لیپت ،متنی را
در وصف شخصیت این هنرمند قرائت کرد.
فلورانس انسانی خوشبخت بود
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س��خنران پایانی این مراس��م ،دکتر محمدسعید شریفیان
آهنگس��از و همس��ر زنده یاد فلورانس لیپت بود .ش��ریفیان در
ابتدای س��خنانش از کانون خوانندگان کالسیک خانه موسیقی
برای پیگیری برگزاری این برنامه تشکر کرد و گفت :سوالی در
ذهن من وجود داشت که من همیشه به دنبال جواب آن بودم.
سوال این است که خوشبختی و سعادت چیست؟
وی اف��زود :من به این جواب رس��یدم که انس��ان برای
خوشبختی باید یک شانس داشته باشد .در نوجوانی این شانس
وجود دارد که به عش��ق ،استعداد و آرزوهای واقعی خودش پی
ببرد و خودش را بشناس��د .شانس دوم این است آن چیزی که
در وجودش پیداکرده است را در دنیای بیرون پیدا کند و شانس
سوم این است که در آن موفق شود.

این آهنگساز گفت :در سی و یک سال پیش که با فلورانس
آش��نا شده بودم شرایط ایش��ان در آن زمان خیلی خاص بود و
همزمان با تحصیل در باالترین سطوح حرفه ای کار می کرد.
در آن زمان با توجه به توانایی اش از او پرسیدم که در موسیقی
به کجا می خواهی برس��ی و آیا دوس��ت داری مثل بزرگترین
موزیس��ین های دنیا بش��وی؟ فلورانس گفت آن زندگی بسیار
تک بُعدی اس��ت زیرا هر چه داریم باید صرف صحنه بش��ود،
دوست دارم زندگی غنی و خوبی داشته باشم و موسیقی خوب
را هم در اندازه خودش داش��ته باشم.ش��ناخت این مساله ،پیدا
کردن و موفق بودن در آن همان چیزی اس��ت که به نظر من
خوش��بختی اس��ت و فلورانس در طول عمری که در این دنیا
داشت خوشبخت بود .او به هر آنچه که در این دنیا می خواست
رس��ید و روی بس��یاری از انس��انها تاثیرگذار بود .او سبکبار پر
کشید و رفت و چه خوب است اینگونه زندگی کنیم.
همسر فلورانس لیپت در در بخشی دیگر از سخنانش گفت :او
وقتی با این سوال مواجه می شد که خواننده کالسیک چه کسی
است مجبور می شد بگوید خواننده اپراست و از این مساله خیلی
ناراحت می ش��د که چرا باید به خواننده غیر س��نتی ،خواننده اپرا
بگوییم در حالی که اپرا بخش کوچکی از دنیای بزرگ موس��یقی
آوازی کالس��یک اس��ت.وقتی چیزی از اروپا می آید ممکن است
کامل نیاید بنابر این بس��یار مهم است که در مباحث آموزشی این
بحث باز شود که آواز کالسیک کجاست و چه می کند.
وی با اش��اره به ویژگی های هنری فلورانس لیپت افزود:
فلوران��س در آواز روی ص��ورت و میمی��ک آن در هنگام آواز
خواندن خیلی تاکید داشت و این دقیقا با آن کالم و ادبیاتی که
خوانده می شود ارتباط دارد.
ش��ریفیان در پایان س��خنانش پس از ذک��ر خاطره ای از
همس��رش گفت :برای خوب بودن نیاز به زیاد داش��تن نیست،
می توان خوب بود و خوب زندگی کرد و ساده بود.
در پای��ان مراس��م بزرگداش��ت فلورانس لیپت ،قس��مت
پایانی فیلم کنسرت س��مفونی «خسوف» ساخته محمدسعید
ش��ریفیان که با همکاری همسرش در تاالر وحدت اجرا شده
بود ،پخش ش��د.
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نص��راهلل زرینپنجه در
س��ال 1285در تهران متولد
شد .در  14س��الگی پس از
تحصیالت ابتدای��ی ،تاری
خرید و ن��زد ربیعخان برادر
درویشخ��ان ب��ه آموختن
موس��یقی پرداخ��ت .پس از
یک س��ال به دستة موزیک
ژاندارم��ری وارد ش��د و
در س��ال  1301ب��ه دس��تة
موزی��ک باالالی��کا رفت و به نواختن س��ازهای ب��ادی در آن
ارکستر مشغول شد .س��پس به نزد حسین هنگآفرین رفت و
یک دوره ردیف آوازی را با تار نواخت و مدتی به عنوان خليفه
كالس ش��اگردان را درس م��یداد .در س��ال  1308جز نفرات
ارکستر نظامی بود که به دریافت گواهينامه عضويت نایل شد.
در س��ال  1310که دستهجات موزیک منحل شد ،نزد استادان
نیداوود و یحیی زرپنجه و علیاکبر شهنازی و موسی معروفی
رفت و به تکمیل اطالعات خود پرداخت .وی در یادداشتهای
خود دربارة موسی معروفی مینویسد:
موسی معروفی بدون مضایقه تمام ردیفهای ایرانی را که
به خط بینالمللی نوشته بودند به بنده مرحمت کرده و خودشان
م��را در کار کردن مراقب��ت میفرمودند؛ به طوری که اگر بنده
ام��روز چیزی میدان��م از همت و مرحمت دو اس��تاد محترم،
آقایان هنگآفرین و معروفی ،میباشد .چون کرنشگر نبوده و
نیس��تم و عادت به خودنمایی نداشته و ندارم و به مهمانیهای
متداول در ایران که مایه شهرت است نرفته و نمیروم ،به طبع
چنانکه باید شهرتی نیافتهام و قلب ًا از این بابت خرسندم.
در سال  1313به دلیل اتفاقات ناگواری که برای خانوادهاش
پیش آمد نوازندگی را کنار گذاش��ت و در وزارت دارایی مشغول
به کار شد .در سال  1320پس از بازگشت وزیری به هنرستان
عالی موس��یقی ،پس از هفت سال کار موسیقی را از سر گرفت
و به کالس حسین سنجری رفت .در سال  1322بنا به دعوت
روحاهلل خالقی عضو انجمن ملی موس��یقی و نوازندة ارکس��تر
این انجمن ش��د .وی در مورد بازگش��ت دوبارة خود به عرصه
موسیقی مینویسد:
افتخاری که در تمام عمرم نصیبم شده است وقتی بود که
استاد ارجمند جناب آقای وزیری اجازه فرمودند در جلساتی که
مش��غول تمرین هستند حاضر شوم و مستمع و گاهی یادداشت
کنندة آهنگهایی که میساختند باشم.
زرینپنجه در این سال به همکاران موسیقی رادیو پیوست

* بهروز مبصری
و بیش از  50قطعه ساخت اما نامش در فهرست حقوقبگیران
درج نش��ده و به صورت آزاد و افتخاری کار میکرده است .در
س��ال  1324ش به هندوستان سفر کرد و آثار خود را با صدای
بنان به روی صفحات گرامافون به ضبط رساند که از آثارش در
این دوره آهنگ «بیوفا» است .زرینپنجه با آن که آهنگساز
باذوقی بود ،با تواضع و فروتنی در یادداشتهایش مینویسد:
من خود را آهنگساز نمیدانم زیرا آهنگساز باید دارای
معلومات بیش��تری باش��د ولی چون فع� ً
لا در این مملکت بین
استاد و ش��اگرد فرقی نیست ،چند قطعه پیش درآمد و رنگ و
تصنیف تهیه کردهام که بعضیها بدانند اگر معنی آهنگسازی
این است من هم بی بهره نیستم.
نصراهلل زرین پنجه س��الها در هنرس��تان موسیقی به
تدریس پرداخت .ش��یوة کار او بیش��تر متاثر از موسی معروفی
بود اما آمیختن آن شیوه با آنچه از دیگر اساتید فرا گرفته بود،
شیوة خاصی در نوازندگی برای او به همراه داشت .وی در مورد
هنرستان موسیقی گفته است:
چنانچه هنرس��تان موس��یقی مل��ی با ای��ن صمیمیت و
پش��تکاری که در این مدت کوتاه کار کرده اس��ت برقرار و از
گزند حوادث مصون بماند و دولت هم از آن حمایت نماید ،تنها
موسس��های است که میتواند و صالحیت دارد که به موسیقی
ایران س��ر و صورتی بدهد .من معتقدم آقای خالقی با پیریزی
و تش��کیل این موسس��ه بزرگتری��ن خدمت را به موس��یقی
کش��ور نموده اس��ت و برای اینکه عرایضم ثابت ش��ود و راجع
به این هنرس��تان جنبه تملق نداش��ته و ایمان قلبی من است،
یادآور میش��وم که دو فرزند من هم اکنون در این هنرس��تان
مشغول به تحصیل میباشند و پیشرفت قابل توجهی کردهاند.
(تاریخ)1331/2/20
در سال  1335با روحاهلل خالقی در برنامه ساز و سخن
شرکت جست و گوشههای موسیقی ایرانی را با توضیحات فنی
روحاهلل خالق��ی با تار نواخت که یکی از منابع مهم ش��نیداری
جهت آموزش موسیقی ایرانی است.
نص��راهلل زرینپنجه پس از انقالب خانهنش��ین ش��د و
چون از ابتدا فردی متواضع و فروتن بود ،در س��کوت و انزوای
کام��ل در  25آذرم��اه  1360دار فانی را وداع گفت .پیکرش را
در بهشت زهرا به خاک سپردند و روی سنگ مزارش این شعر
نوشته شده اس��ت :در راه خدا دو کعبه آمد حاصل /یک کعبة
صورت اس��ت و یک کعب��ة دل /تا بتوانی زی��ارت دلها کن/
کافزون ز هزار کعبه آمد یک دل.
منابع و مآخذ  :یادداش��تهای نص��راهلل زرینپنجه ،مجله
زنگ ،شماره .1331 ،7

گزارش

فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» برگزار شد

آئینه داران موسیقی نواحی در تهران
فستیوال موس��یقی نواحی با عنوان «آینه دار» مخصوص
موس��یقی تربت جام ،سیس��تان و بلوچس��تان ب��ه همت خانه
موسیقی و همکاری بخش خصوصی (گالری محسن) از  10تا
 12مهر ماه در خانه هنرمندان برگزار شد.
کسی به فکر اساتید موسیقی نواحی نیست
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این فستیوال 10مهر ماه به دبیری محمدرضا درویشی و
با س��خنرانی علی مراد خانی معاون هنری وزارت ارشاد افتتاح
ش��د .محمدرضا درویشی دبیر فستیوال موس��یقی «آینه دار»
در مراس��م افتتاحی��ه ،درباره چگونگی برگزاری این فس��تیوال
گفت :در کمتر از یک س��ال پیش با تهیه کننده و مدیر اجرایی
جشنواره درفکر آن بودیم که قدمی برای پاسداشت ازموسیقی
دانان نواحی ایران برداریم بدون آنکه به این نکته بیاندیشیم که
دولت آینده به دست کدام مدیران اداره میشود واندیشیدیم که
برنامه را از منتهی الیه جنوب ش��رق آغاز کنیم .هنرمندانی که
دراین سه شب به اجرای برنامه میپردازند آیینه دار هنرجنوب
شرق ایران هستند.
درویش��ی به تلخکامیهای موس��یقی ایران اشاره کرد و
ادامه داد :زمانی ازبلوچس��تان میتوانس��تیم پنجاه اس��تاد زبده
دعوت کنم امااینک ده اس��تادهم ب��ه زحمت میتوانیم دعوت
کنیم زیرا بسیاری ازاساتید اکنون به دیارابدی رفتند از اساتیدی
که اکنون به جش��نواره دعوت ش��دند اس��تاد لعل بخش بیگ
مبتال به سرطان اس��ت وحتی نمیتوانست به مراسم افتتاحیه

بیای��د وتنها درروز پایان��ی میتوانند برای دریاف��ت لوح تقدیر
درجشنواره حضوریابند همچنین اس��تاد نورمحمد درپور نیز به
همین بیماری مبتال ش��دهاند اما اکنون درمراس��م حضوردارند.
دبیر نخس��تین جش��نواره آیینه دار با تجلیل اززحمات س��رکار
خان��م فوزیه مجد به این نکته اش��اره کرد ک��ه آنچه مادرومی
کنیم محصولی است که این بانو کاشت .جامعه موسیقی ایران
چه دربخش موس��یقی شناس��ی وچه دربخش آهنگس��ازی به
پرفسورمجد مدیون است.
محمدرضا درویش��ی در ادامه این برنامه به فقر ش��ناخت
موس��یقی ما از موسیقی نواحی اشاره کرد وگفت :کوششهای
آغازگرانی مانند لطف اهلل مبش��ری ،روح اهلل خالقی ،ابولحسن
صبا ،گریگوریان درثبت موس��یقی نواحی به صورت اشتباه بود
ونخس��تین بار پرفسورمجد به ش��یوه صحیح به ثبت موسیقی
نواحی پرداخت.
دبیرجش��نواره با تاکید براین نکته که بخش خصوصی به
تنهایی نمیتواند برگزاری جشنواره راعهده دارشود تاکید کرد:
اما با این وجود درسه شب پیاپی کوشیدم به صورت دو سانس
به برنامه های تازه بپردازیم.
دبیرنخس��تین جش��نواره آیینه دار عملکرد هش��ت س��اله
دولتهای نهم و دهم را درزمینه موسیقی نواحی نامطلوب خواند
وتاکید کرد :مرکز موس��یقی در این هش��ت سال هم به لحاظ
ش��کل وهم به لحاظ کارکرد دچار تقلیل وضع ش��ده اس��ت و
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اکنون به دفترموس��یقی تبدیل شده اس��ت .این اواخر نیز دفتر
موسیقی بیش��تر به یک دفترچه کم اهمیت شبیه بوده است و
اکنون نیازی مبرم احس��اس میشود تا مدیریت جدید معاونت
هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی اقدام
به ساماندهی امور موسیقی کند.

ازاین ناپایداری به شرایط مدیریت فرهنگی بستگی دارد زیرا با
تغییر مدیریتها تش��کلهای خصوصی سرگردان میشوند .در
حالی که در دورههایی که دولتها زمینه را برای فعالیت بخش

معاونت هنری و دفتر موسیقی رقیب
بخش خصوصی نیست

عل��ی مراد خانی معاون��ت هنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به جشنواره
موس��یقی نواحی آیئه دار که توس��ط بخش
خص��وص در ح��ال برگ��زاری اس��ت گفت:
معاونت هنری و دفتر موس��یقی باید چوب از
چرخ بخش خصوصی ب��ردارد و نباید خود را
رقیب بخش خصوصی بداند.
عل��ی م��راد خان��ی ازعمک��رد بخ��ش
خصوصی درش��کل گیری جشنواره آیینه دار
ابرازخرس��ندی ک��رد و گفت :کوچک ش��دن
مراکز دولتی اگر با توازن برای قدرتمند شدن
مراکز خصوصی انجام شود ،امری پسندیده است اما متاسفانه در
گذشته در این زمینه به توسعه متوازن دست نیافتیم ودربخش
فرهنگ با کمبودهایی مواجه هس��تیم که من کوشش میکنم
تادرحد توانم کاس��تیهای دولت پیش��ین را درزمینه فرهنگی
ارتقاع دهم.
احس��ان رسول اف ،مدیر گالری محسن و تهیه کننده این
جش��نواره از دیگر س��خنرانان مراس��م افتتاحیه بود که درباره
انگیزه خود در پریایی نخس��تین جش��نواره خصوصی موسیقی
نواحی گفت:علی مغازه ای مش��غول س��اختن فیلمی پیرامون
اس��تاد غالمحسین س��مندری بود که استاد پیش از پایان فیلم
درگذش��ت واین پرس��ش درذهن ما ش��کل گرفت که چگونه
میتوانیم ازاین میراث فرهنگی را پاس داریم.
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وی اف��زود :ب��ه عن��وان یک فع��ال فرهنگ��ی در بخش
خصوصی همیش��ه این بیم را داشتم که فعالیتهای هنری در
کش��ور به مانند جرقههایی هس��تند که زود خاموش میشوند
زیرا نمیتوانند به صورت منسجم ومتمرکز برگزارشوند.بخشی

خصوصی آماده میکنند ،ش��اهد اوج گرفتن و درخشش جرقه
های هنری هس��تیم که میتوانند بدل به یک ش��عله دائمی و
مستمر شوند.
این تهیه کنن��ده بخش خصوصی که پیشتر فعالیتهای
گوناگون��ی درزمینه هنرانجام داده اس��ت مبلغ��ی معادل هفتاد
میلی��ون ریال برای بهترین پژوهش درزمینه موس��یقی نواحی
درنظر گرفته است.
در ادامه آئین گش��ایش نخس��تین جش��نواره موس��یقی
نواح��ی آئینه دار با اجرای موس��یقی تربیت ج��ام و نواختن نی
وکوبیدن برطبل جش��نواره ادامه یافت و سپس محمد رحمدل
خواه نوازنده س��رنا و عش��ق علی کوش��ا نوازنده دهل ازمیان
تماش��اگران برروی صحنه رفتند .این نوازندگان چیره دس��ت
وآوازخوانان خوش صدا درنخستین
روزجشنواره شگفتی آفریدند .استاد
نورمحم��د درپ��ور نیز عل��ی رغم
آنکه با بیماری دس��ت وپنجه نرم
میک��رد ،دوبار برروی صحنه رفت
وبا آواز ودوتارش تماش��اگران را به
وج��د آورد .همچنین اجرای به یاد
ماندنی تران��ه نهانخانه دل (نوایی
نوایی) ،که با دوتارذولفقارعسگری
پ��ور همراه ب��ا تک خوان��ی تربت
ج��ام اجرا ش��د از دیگر بخشهای
نخستین روز جشنواره بود.
اجرای حسن سمندری فرزند
زنده یاد غالمحسین سمندری که
هم زمان دوتارمی نواخت وآوازمی خواند نیزتحسین برانگیزبود،
ای��ن اجراها که ب��ه صورت انفرادی یک نوازن��ده آوازخوان ،یا
دونفره ش��امل یک آوازخوان ویک نوازنده انجام میش��د مورد
استقبال قرار گرفت.

در مراسم اختتامیه شجریان از آئینه داران موسیقی نواحی
تجلیل کرد
مراس��م اختتامیه این جش��نواره هم  12مهر ماه با حضور
محمدرضا شجریان(رئیس شورای عالی خانه موسیقی) حمیدرضا
نوربخش(مدیرعامل خانه موس��یقی)مجید سرسنگی(مدیرخانه
هنرمندان) و جمعی از هنرمندان و عالقمندان در س��الن جلیل
شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
در این مراس��م دکتر حمیدرضا اردالن پژوهشگر موسیقی
و معاون خانه هنرمندان گفت  :اهمیت این گونه موس��یقی به
واسطه نسبتی است که استادان با حقیقت عالم برقرارمی کند.
وی با طرح این پرس��ش که مگرممکن اس��ت موسیقی
فاقد این ویژگی باش��د افزود :اگر دقت کنی��د برای نمونه می
ل ترین نوع موس��یقی هم حتی از صدا و س��یما
بینید که مبتذ 
پخش می ش��ود به ش��کلی که فردی که این موسیقی را می
شنود هرگز با حقیقت عالم ارتباط برقرار نمیکند.
اردالن بابی��ان این که س��ال گذش��ته  10تن ازاس��تادان
موسیقی نواحی درسکوت رسانه ای جان به جان آفرین تسلیم
کردند ازحضارخواس��ت به خاطرمظلومیت موسیقی نواحی قیام
کنند وچند لحظه سکوت کنند.
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پس از این س��خنان حمید رضا نوربخش (مدیرعامل خانه
موس��یقی) پش��ن تریبون قرار گرفت و در سخنانش به اجرای
انفرادی اس��تاد نور محمد درپور در برابر بیست هزار تماشاچی
آمریکایی ،چند س��ال پیش به مناس��بت نام گذاری آن سال به
نام حضرت موالنا اش��اره کرد و گفت  :اجرای استاد نورمحمد
درپور چنان بود که همه را محو و محصور کرد.
نوربخ��ش همچنین به همکاری بخ��ش خصوصی برای
برگزاری این فستیوال به عنوان سرآغازی نیکو اشاره کرد و در
خصوص آینده این جش��نواره گفت :من در همین جا اعالم می
کنم که در آینده برای برگزاری این جش��نواره ما می توانیم از
چند اسپانس��ر بهره ببریم و از هنرمندان مناطق بیشتری برای
این جشنواره دعوت کنیم.
محمدرضا درویش��ی(دبیر فس��تیوال موسیقی نواحی آئینه

دار)یکی دیگر از س��خنرانان این مراس��م بود .وی با اشاره به
خصوصی بودن این جشنواره گفت :پیش از این جشنواره های
موسیقی ما توس��ط بخشهای دولتی مانند :ارشاد وحوزه هنری
برگزارمی شد و ما چون بی همتی این دو دستگاه دولتی را طی
این چند سال مشاهده کردیم ،ازیک سال ونیم پیش به واسطه
آقای علی مغازه ای با آقای احس��ان رسول اف گفت وگوهای
نخستین را آغازکردیم تا این جشنواره رادربخش خصوصی اجرا
کنیم  .آنچه دیدید ماحصل این گفت وگواست.
درویشی افزود :این جشنواره را آیینه دار نام گذاشتیم زیرا
اس��اتید ما آیینه دار تاریخ وفرهنگ وادبیات ش��فاهی سرزمین
ما هستند.
وی در پایان سخنانش از خانه موسیقی به واسطه حمایت
معنوی و همچنین خانه هنرمندان سپاسگزاری کرد.
در ادامه مراسم از اس��تادان موسیقی نواحی ایران تجلیل
ش��د و هنرمندان ل��وح تقدیر خود را از محمدرضا ش��جریان،
رئیس شورای عالی خانه موسیقی دریافت کردند.
فهرست نوازندگان موسیقی نواحی که در این جشنواره از
آنها تقدیر شد به شرح زیر است :
اس��تادلعل بخ��ش بی��گ ازچابهار ،اس��تاد ش��یرمحمد
اسپندارازبمپورایرانش��هر ،اس��تاد
دین محمد زنگ ش��اهی ،اس��تاد
نورمحم��د درپورازترب��ت ج��ام،
خلیفه شاهمیربلوچ مالداری ،استاد
ذولفقارعسکری پور ازتربت جام،
زنده یاد غالمحس��ین س��مندری
که حس��ن س��مندری فرزند این
هنرمند تندی��س را دریافت کرد،
اس��تاد مرادعل��ی س��االراحمدی
ازترب��ت ج��ام ،اس��تادحبیب اهلل
قادرآتش��کراززابل ،محم��د عارف
ده��واری ب��ه نمایندگ��ی ازگروه
دراوی��ش س��راوان ،عل��ی محمد
بل��وچ نس��ب(چابهار) ،محم��د
اس��حاق بل��وچ نس��ب (چابهار)،
غفاری(ترب��ت
غالمحس��ین
ج��ام) ،حس��ن س��مندری(تایباد) ،امیرگلیج(زاه��دان) ،علیم
قادرآتش��گر(زاهدان) ،بهم��ن قادرآتش��گر(زاهدان) ،ابراهیم
حدیدی(زاه��دان) ،رحمانی(سرحدبلوچس��تان) ،حس��ین
علی کوش��ا(تربت ج��ام) ،عیدوک رزمی(چابهار) ،اس��ماعیل
سحرابی(ایرانش��هر) ،حس��ین درویش(ایرانش��هر) ،گل آباد
شکرزهی(ایرانش��هر) ،بل��وچ نس��ب ،نس��یم بلوچ(چابه��ار)،
پیربخ��ش ترمه(چابه��ار) ،عل��ی برمه(چابه��ار) ،محمد جان
س��پاهی ،محمدعارف دهواری ،امیرخسروس��یاهانی ،اس��تاد
محمد رحمدل خواه(نوازنده س��رناتربت جام)
از برنامه های فس��تیوال موسیقی نواحی «آیینه دار» می
توان به اجرای اس��اتید موس��یقی نواحی تربت جام ،سیستان و
بلوچستان در و همچنین کارگاه آموزشی موسیقی نواحی توسط
حمیدرضا اردالن و محمدرضا درویشی اشاره کرد.

17

مقاله
مروری بر مفهوم « ِرنگ» در موسیقی ایرانی
ِرنگ یکی از فرمهای اصلي و قديمي موسیقی سنتی ایران
اس��ت .بیشتر آهنگس��ازان و نوازندگان برجسته و صاحب ابتکار
موس��یقی ایرانی در این فرم آثاري دلنش��ین س��اختهاند که مورد
اقبال مردم نیز قرار گرفته اس��ت .از ای��ن میان هنرمنداني چون:
غالمحسین درویش (درویشخان) ،رکنالدین مختاری ،علیاکبر
ش��هنازی ،علی نقی وزیری ،حبیب س��ماعی ،مرتضی نیداوود،
موسی معروفی ،فرامرز پایور و...
رنگ هر دستگاه و آواز بر اساس الحان همان دستگاه و آواز
مالح ( ،1369ص  37و : )36

در دوره قاجاری��ه موس��یقی ای��ران از نقطهنظ��ر ردی��ف
دس��تگاهها ،واجد اهمیت بود ،خوانن��دگان و نوازندگان ،همین
ردیفه��ا را اج��را میکردن��د و چون این قس��مت بیوزن بود
خواننده به تنهایی میس��رایید و نوازنده سرودة او را عین ًا جواب
م��یداد .قطعات ضربی که چند نفر با هم میتوانس��تند آنها را
بنوازند به تصنیف و رنگ منحصر میگشت و معمو ًال تصنیفها
از شیدا بود و رنگها محدود میشد به رنگ هر دستگاه.
هر دستگاه موسیقی ایرانی رنگ خاصی داشت مانند ضرب
اصول (در ش��ور) ،حربی (در ماهور) ،رنگ دلگشا (در سه گاه)،
لزگی و حاشیه (در چهارگاه) ،رنگ فرح (در همایون) ،فرحانگیز
(در اصفهان) ،رنگ شهر آشوب (در چهارگاه و شور).
خالقی ( ،1352ص :)284-285

قطعات ضربی خاصی که در عروس��ی و جشن و شادی به
کار میرفته ،و ما آن را رنگ میگوییم ،در گذشته وجود داشته
که چون ضبط نش��ده فراموش شده اس��ت .رنگهای ساخته
شده توس��ط «درویشخان» هنوز هم جزو بهترین نمونههای
رنگ به شمار میآیند.
فرصت الدوله شیرازی ( ،1367ص :)21

فصلنامه خانه موسيقي
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باید دانس��ت که به اصطالح قدم��ا هر آوازی یک مثنوی
و ی��ک س��اقینامه دارد .به اصطالح جدید هم هر دس��تگاهی
نغمهای دارد که تغنی میش��ود و آن عبارت از «رنگی» اس��ت
که مالیم زمینه همان دس��تگاه است .بسا که صفتی هم برای
هر نغمه میآورند مث ً
ال میگویند نغمه کرشمه به طور اضافه و
این نغمه عبارت است از رنگی که بر وزن تنن تنن تن تن تن
باشد .هر دستگاهی را رنگی باشد به شرح زیر:
 رنگهای راست و پنجگاه :شهر آشوب ،حربی. رنگهای چهارگاه :شهر آشوب ،حاشیه ،متن ،لزگی. رنگهای س��هگاه :همان رنگهای چارگاه است بعالوهدلگشا مخصوص این جاست.
 رنگهای همایون :شهر آش��وب ،نستوری (نستاری) وفرح که مخصوص این دستگاه است.
 رنگه��ای ن��وا :ش��هر آش��وب ،حربی و نس��توری کهمخصوص این دستگاه است.

بهروز وجدانی*

ساخته میشود .این فرم دارای نوعی وزن و ضرب است که برای
ن رو برای این که
شادی و نشاط و رقص بسیار مناسب است .از ای 
ً
یک برنامة موسیقی به خوشی و نشاط ختم شود معموال آن را به
با قطعه رنگ به پایان میرسانند.
ب��رای آش��نایی بیش��تر عالقهمندان موس��یقی ایرانی به
اینگونه موضوعات ،به نقل نمونههایی از گفتهها و پژوهشهای
موسیقیدانان صاحبنظر ایران میپردازیم:
 رنگهای ماهور :شهر آشوب ،خفی جلی ،حربی. -رنگهای شور :شهر آشوب ،ضرب اصول.

سپنتا ( ،1369ص :)288

رنگ قطعهای مخصوص رقص است که در انتهای اجرای
دستگاه در موسیقی سنتی آمده است و برخی رنگهای سنتی
در ضمن اسامی دستگاهها ذکر شده است .مهدی قلی هدایت
ذکر میکند:
«دنبال هر دستگاه یک ،دو رنگ مخصوص هم گذاردهاند
منجمله در دس��تگاه ماهور رنگ حربی و تسلسل ،در دستگاه
همایون رنگ فرح ،شهر آشوب».
رنگهای ش��هر آش��وب و حربی در پایان اکثر دستگاهها
آم��ده مانند راس��ت پن��ج گاه ،چهارگاه ،س��هگاه ،نوا ،ش��ور و
رنگهای زیر نیز در پایان دستگاهها ذکر شدهاند:
حاشیه ،متن ،لزگی در (چهارگاه) ،دلگشا در (سهگاه) ،نستوری
در (همایون و نوا) ،خفی جلی (ماهور) و ضربالصول (شور).
س��اختمان رن��گ بر مبنای گوش��ههای ردی��ف یا برخی
آهنگهای محلی اس��توار است و بیشتر در میزان میباشد.
به جز رنگهای قدیمی که سازندگان آن ناشناخته ماندهاند ،در
پنجاه سال اخیر رنگهای زیبائی توسط نوازندگان و سازندگان
ایرانی ساخته شده است.
لطفی ( ،1372ص  209و :)208

فرم رنگ همانطور که از نامش پیدا اس��ت ،انس��ان را به
رقص وامیدارد .در ردیف موسیقی ایرانی ،همة رنگها در فرم
بلندی به نام «شهر آشوب» گرد آمدهاند .شهر آشوبها طوری
ساختمانبندی شدهاند که با فرم رقص کالسیک دوران قاجار
هماهنگی داشته باش��ند .فرازهای شهر آشوبها همواره قطع
ش��ده و مح��ل انفصال رقص و فرمهای آن اس��ت .هر فرازی
از شهر آش��وب برای نوعی رقص شده و به همین خاطر شهر
آش��وب با یک ریتم (س��رعت) اجرا نمیش��ود .ابتدای آن آرام
و رفت��ه رفت��ه تند و کند میش��ود .طراحی رق��ص و ریتمها و
آکس��انها و س��کوتهای این فرم از موس��یقی ایرانی ،تنوع
بینظی��ری به رقص کالس��یک ایرانی داده اس��ت .با یکی از
فرمهای رنگ شهر آشوب« ،رقص مجسمه» نیز انجام میشده
و گاهی اکروباس��یهایی مانند معلق زدن ،چرخ زدن ،استکان

گذاش��تن روی پیش��انی ،این هنر را نمایشیتر میکرده است.
ب��ه کارگیری پا پیچهای زنگدار و دس��ت پیچهای زنگدار و
زنگولههای کالس��یک و حتی اجرای «شهرآشوب» نوازی ،به
خاطر مشکالت ناشی از بعضی تحریمها و تجددطلبی ،از میان
رفته یا دارد میرود .بارزترین نوع آن در رقصهای مردم تبریز
و بعضی شهرهای حاشیه کویر ،هنوز باقی است.
رنگه��ای ردیف یا ش��هر آش��وبها و ضربیهایش مانند
«حرب��ی» که نوعی رقص جنگ اس��ت و رن��گ «یک چوبه»
(رقص چوبی که با آن قوچانیان و قشقائیان میرقصند) که هنوز
با همین نام در بین مردم ایالتهای ایران وجود دارد ،از محتوای
بس��یار خوبی برخوردارند و همین محتوا باعث میشود خود را از
رنگهای بازاری ،که نوع شعف آن متفاوت است ،جدا کنند.
در اواخر دوران قاجار که فرمهای پیشس��اخت از اهمیت
خاصی برخوردار ش��د کس��انی همچون درویشخان و مرتضی
نی داوود و علی اکبر خان شهنازی به ساخت اینگونه رنگها
مبادرت کردند و این فرم بس��یار زیبا را به صورت بسیار هنری
تکامل بخشیدند.
در ردیف میرزا عبداهلل با رنگ «شلخو» در دستگاه ماهور
و رنگ «هشتری» در دستگاه شور نیز بر میخوریم .در ردیف
جامع آوازی ایران به روایت حاتم عس��گری فراهانی نیز رنگ
«آشور» در دستگاه نوا ذکر شده است.
رنگ «مات» از نغمههای مربوط به ش��هر آشوب میباشد
که فرامرز پایور آن را تنظیم و اجرا کرده است.
دورینگ ،ژان ( ،1383ص )271-221

منابع

اطرایی ،ارف��ع ،1390 ،معارف پایور ،موسس��ه فرهنگی-
هنری ماهور ،تهران.
خالقی ،روح اهلل ،1352 ،نظری به موس��یقی ،بخش دوم،
گل بهار ،تهران.
دورینگ ،ژان ،1383 ،س��نت و تحول در موسیقی ایرانی،
ترجمه سودا به فضائلی ،انتشارات توس ،تهران.
س��پنتا ،ساسان ،1369 ،چشمانداز موسیقی ایران ،موسسه
انتشاراتی مشعل ،تهران.
صف��وت ،داریوش ،1371 ،دس��تگاه نوا ب��ه روایت حاتم
عسگری فراهانی ،انتشارات سروش ،تهران.
فرصت الدوله ش��یرازی ،1367 ،بحورااللحان ،انتش��ارات
فروغی ،تهران.
لطف��ی ،محمدرض��ا« ،1372 ،مقال��ه ش��ناخت فرمهای
موسیقی ایرانی» ،کتاب سال شیدا ،شماره یکم ،انتشارات مرکز
فرهنگی و هنری شیدا ،تهران.
مالح ،حس��ین علی ،1369 ،ش��رح زندگانی اس��تاد غالم
حسین درویش ،انتشارات هنر و فرهنگ ،تهران.
* رئيس كانون پژوهشگران
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رنگ قطعهای س��ازی اس��ت که در قدیم برای همراهی با
رقص بود .موسیقی سنتی رقص از بین رفته است و امروز کام ً
ال
از موسیقی علمی جدا شده است و جز نشانهای چند در موسیقی
مطربی و در موسیقی محلی ،چیزی از آن نمانده است .به تقریب
تم��ام رنگها روی وزن که پر تحرک اس��ت ق��رار میگیرند.
اگرچ��ه اکثر رنگها روی این وزن و با این ش��تاب تقریبی اجرا
میشوند ،ولی روش تقسیم کردن اندازهها بسیار گوناگون است.
رنگهای قدیمی گاهی اوقات کندتر هس��تند و روی میزان یا
قرار میگیرند .در موس��یقی سنتی ،ضمن یک اجرای آزاد ،رنگ
نمینوازند ،اما اگر اجرای آزاد بس��یار طوالنی شد و میان نوازی
قبل از ش��روع یک مقام گردی مهم ضروری بود میتوان رنگی
را نواخت .در حال حاضر ،این شکل بسیار جالب که میراث یک
س��نت قدیمی کمابیش زوال یافته است ،تنها به این دلیل ساده
که دیگر برای رقص نیست و از کارآیی خود منقطع شده است،
فقط به یک شکل تدریسی تبدیل گردیده است.
همان طور که در ابتدا گفته شد چند تن از آهنگسازان با
ذوق و قریحه رنگهای دلنش��ینی از خود به یادگار گذاشتهاند
که میتواند برای موس��یقیدانان و آهنگس��ازان کنونی مورد
اس��تفاده و دس��تمایة کار ق��رار گیرد .از جمله ش��اخصترین
آهنگس��ازان ایرانی که به سبب تسلط بر نوازندگی و موسیقی
ایرانی و تمایل به تولید آثار متنوع و جدید ،این فرم موس��یقی
سنتی را تکامل بخشید و آثاری بدیع نیز در این خصوص تولید
کرد میتوان از غالم حس��ین درویش (درویشخان) (-1305
 1251شمس��ی) نام برد .تصنیفها ،پیش درآمدها و رنگهای

درویشخ��ان از لحاظ تنوع ریتم و ملودی و ترکیب دلنش��ین
و ماهران��ه وزنه��ای یا قطعات ضرب��ی نمونههای زیبایی از
موس��یقی سنتی ایران است و الگوی بس��یار مناسبی نیز برای
تولید آثار جدید آهنگس��ازان ایرانی و در نتیجه آثاری بدیع و
ماندگار در حوزه موسیقی سنتی ایران به شمار میآیند.
از درویشخان رنگهای متنوع زیر به یادگار مانده است:
رن��گ اصفهان (رنگ پریچهر و پریزاد) ،رنگ غنی و فقیر
(مایه اصفهان)
رنگ ماهور ش��ماره ( 1رنگ قهر و آش��تی) ،رنگ ماهور
شماره 2
رنگ ابوعطا ،رنگ سه گاه ،رنگ شوشتری ،رنگ همایون،
رنگ افشاری
از دیگر رنگهای س��اخته شده میتوان از آهنگهای زیر
نام برد:
رنگ چهارگاه و رنگ دش��تی (از علی نقی وزیری) ،رنگ
دش��تی (از حبیب سماعی) ،آواز نوروز عرب با تصنیف و رنگ،
آواز آذربایجان��ی ب��ا تصنیف و رنگ ،رن��گ منصوری همراه با
تصنی��ف و آواز ،رنگ ابوالچپ با تصنی��ف و آواز (از آثار ضبط
شده از تار آقا حسین قلی با آواز سید احمد خان).
بایس��تی اذعان کرد که در میان موس��یقیدانان یک صد
س��ال گذش��ته که آثار دلنش��ین و جاودانه از این فرم موسیقی
س��نتی ایران س��اختهاند ،فرامرز پایور به سبب دانش موسیقی،
ذوق و مهارت در نوازندگی س��نتور و آهنگسازی و پشتکار و
تمایلی که به ایجاد تحرک و تنوع در موس��یقی ایرانی داش��ت
تقریب ًا در تمام دس��تگاهها و آوازهای موسیقی ردیف دستگاهی
ای��ران «رن��گ»« ،پیش درآم��د» و قطعات ضرب��ی فراموش
نش��دنی و زیبا س��اخته اس��ت .از دیگر خدمات موسیقایی این
هنرمند بازس��ازی و اجرای تقریب ًا تمامی رنگهای به یاد مانده
از گذشته بوده است.
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گزارش

جلسه بررسی مطالبات هنرمندان موسیقی در خانه موسيقي

رعايت قانون كپيرايت از مطالبات اصلي هنرمندان است
در جلسه ای که با حضور جمعی از هنرمندان فعال عرصه
اجرا و تولید موسیقی برگزا شد مطالبات عمده و اساسی فعاالن
حوزه موس��یقی از نهادهای مختلف از جمله خانه موس��یقی و
همچنین مس��ائلی همچون عدم اج��رای قانون حقوق مولف و
مصنف بررسی شد.
در این جلسه که با حضور حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل)،
حمیدرضا عاطفی(مع��اون اجرایی) ،هوش��نگ کامکار(نماینده
شورای عالی) همایون شجریان ،علیرضا قربانی ،علی قمصری،
س��هراب و تهمورس پورناظری روز دوشنبه در محل ساختمان
فاطمی تشکیل شد عالوه بر موارد انتقادی و مطالبات هنرمندان
از خانه موسیقی ،مسائل مختلف در رابطه با موانع و مشکالت
جامعه موس��یقی و انتظارات جوانان و راهکارهای رس��یدن به
اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق مولف ومصنف(کپی رایت)
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلس��ه حمیدرضا نوربخش ضمن خیر مقدم به
هنرمندان جوان و اعضای تاثیرگذارخانه موس��یقی و تش��کر و
قدردان��ی از میهمانان برای حضور در خانه موس��یقی ،از حضار
خواس��ت تا هریک نقطه نظرات ،خواست های جامعه موسیقی
و به طور کل مسائل و مشکالت بیان کنند.
فصلنامه خانه موسيقي
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خانه موسیقی اعتمادسازی کند

در آغ��از علیرض��ا قربانی با مغتنم ش��مردن این جلس��ه
گف��ت :به نظر من هم��ه هنرمندان و افرادی ک��ه به عملکرد
خانه موس��یقی انتقاد دارند ابتدا باید مسائلش��ان را با مسئوالن
این نهاد در میان بگذارند و س��خنان آنها را هم بش��نوند و بعد
اگر مس��ائل الینحل باقی ماند و به مطالباتشان نرسیدند آنگاه
انتقاد خودش��ان را علنی و رس��انه ای کنند چرا که بسیاری از
موضوع��ات به عل��ت دور بودن از یکدیگر و س��وءتفاهمات به

مرور زمان پیچیده تر می شود..
وی در ادامه افزود :خانه موس��یقی ه��م باید اعتماد همه
فعاالن حوزه موس��یقی در همه رش��ته ها جلب کند و با شفاف
سازی سیاست ها و اقداماتش زمینه حضور همه فعاالن را مهیا
س��ازد و قدرمس��لم اگر این اعتماد سازی بش��ود من به عنوان
یک خواننده به س��هم خود حاضرم در هر شرایطی با این نهاد
همکاری داشته باش��م و فکر می کنم که دیگر هنرمندان هم
اگر اعتمادشان جلب شود اینجا را خانه خود خواهند دانست.
قربان��ی در پایان گف��ت :بزرگترین فاجعه این اس��ت که
هنرمندان به خانه موسیقی اعتماد نکند .ما باید از نزدیک حرف
هایمان را با هم بزنیم ،وقتی دور هم جمع می شویم می بینیم
اهداف مشترکی داریم ولی گارد بیخودی برای هم گرفته ایم.
من اصرار دارم که همه هنرمندان مطرح به اینجا بیایند.
اگر تصویر س��از از تلویزیون پخش شود وضعیت موسیقی
دگرگون می شود
در این جلسه همایون ش��جریان ،خواننده و مدیر شرکت
دل آواز گالی��ه های خود را درباره رعایت نش��دن قانون کپی
رایت بیان کرد و گفت :در یک دوره زمانی همه ناش��رین جمع
ش��دند و با رئیس پلیس وقت جلساتی گذاشتند و خواستند که
در کن��ار مبارزه با فیلم های مس��تهجن جلوی کپی موس��یقی
هم گرفته ش��ود تا شرکت ها ضرر نکنند .اما نتیجه ای حاصل
نش��د .بعد ها خودمان وکیل گرفتیم که آن هم نتوانست کار را
دنبال کند.
شجریان همچنین به پخش نشدن تصویر ساز در تلویزیون
اشاره کرد و گفت :رسانه ملی که می تواند نقش بسیاری داشته
باش��د ساز را نش��ان نمی دهد ولی اگر نش��ان بدهد موسیقی
در این س��رزمین دگرگون می ش��ود .در برنامه دس��تان که به

موسیقی می پردازد یک گلدان جلوی نوازنده می گذارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت :موضوع بعد این
اس��ت که ما نمی دانیم که خانه موسیقی تا چه حدی قدم جلو
می گذارد وبرای رس��یدن به مطالبات هنرمندان تا چقدر هزینه
خواهد پرداخت.
تهمورس پور ناظری(آهنگس��از و نوازنده تار و تنبور) هم
با اش��اره به همین موضوع گفت :متاس��فانه ظاهرا شبکه های
ماهواره ای آن طرف با صدا وس��یما یک ه��دف را دنبال می
کنند .بطوری که آنها انواع س��از های غربی را نش��ان داده و
موسیقی های از نوع سخیف اش را پخش می کنند و در اینجا
هم صدا و س��یما هیچ ساز ایرانی را نش��ان نمی دهد و نتیجه
اش این اس��ت که نوجوان ایرانی ساز غربی را بهتر از ساهای
ملی خودمان می شناسد.
بای�د با درایت و سیاس�ت با خط قرم�ز های موجود
برخورد کرد

خانه موسیقی خوانندگان پاپ را جذب کند

سهراب پورناظری گفت :هنرمندان موسیقی پاپ ظرفیت
ه��ای باالیی دارند و باید اینها هم جذب ش��وند .درصد باالیی
از طرفداران موسیقی کش��ور جذب موسیقی پاپ می شوند به
نظر من باید خانه موس��یقی اینها را جذب کند و فعال تر شود.

دارد

در م�ورد کپی رای�ت پیچیدگی های بس�یاری وجود

در ادام��ه حمیدرض��ا عاطفی ،عضو هیئ��ت مدیره کانون
پژوهش��گران گف��ت :در مورد مس��اله کپی رای��ت باید بگویم
کان��ون ما پیش نوی��س طرحی را در این زمینه درس��ت آماده
ک��رده بود اما در ادامه با مش��کلی مواجه ش��دیم و در نهایت
هنرمندان را به س��ه دسته تقس��یم کردیم یک هنرمندانی که
نمی خواهند آثارش��ان از صدا و سیما پخش شود که تعدادشان
بسیار محدود اس��ت دوم هنرمندانی که نسبت به این موضوع
بی تفاوت هس��تند و برایشان علی السویه است و سوم هم که
اصراردارند آثارشان از صدا و سیما پخش شود و حاضرند برای
ای��ن قضیه هم هزینه بپردازند لذا ما نمی توانس��تیم به صورت
کلی از صدا و سیما بخواهیم آثار هنرمندان را بدون مجوز آنها
پخش نکند.
وی افزود این بحث آنقدر پیچیده بود که گفتیم تا رسیدن
به یک اجماع کلی رهایش کنیم و حال بس��یار خوش��حالم که
این جمع آغاز خوبی برای رس��یدن به همان اجماع اس��ت چرا
که این جمع کوچک مخاطبان بس��یاری دارد و اگر اینجا نطفه
این همراهی و همدلی شکل بگیرد اتفاق مهمی در زمینه کپی
رایت موسیقی خواهد افتاد و نقطه آغاز خوبی خواهد شد.
عاطف��ی در ادام��ه و در پاس��خ به برخی انتق��ادات گفت:
بهترین راه پاسخ به نقد ها این است که وارد کار اجرایی شویم
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علی قمصری ،آهنگساز جوان هم در بخشی از این جلسه
درباره دی��دگاه جوانان درب��اره عملکرد خانه موس��یقی گفت:
جوانان نمی دانند که خانه موسیقی می تواند برای آنها چه کار
کند و اکثرا به عنوان نهادی آن را می شناس��ند که قرار اس��ت
آنها فقط بیمه کند .مس��ائلی که االن وجود دارد این اس��ت که
سرعت خانه موسیقی را کافی نمی دانند و جوانگرایی و ذهنیت
خالقانه در آن کم است و بهایی به نسل تازه نمی دهد.
قمصری در قسمت دیگری از سخنانش گفت :یکی از راه
هایی که برای خانه موس��یقی وجود دارد این اس��ت که بتواند
اعتم��اد همه را جلب کند تا اگر خواس��تند کاری انجام دهند از
برایند رای همه اس��تفاده کند و یک رای صادر کند و مرکزیت
به یک نیرو بدهد .خط قرمز ها همیش��ه وجود داشته ولی نوع
برخورد با سیاست و درایت با اینها باید از طرف نهادی صورت
بگی��رد .اتفاق مثبتی که می تواند صورت بگیرد این اس��ت که
یک نهاد اداری و اجرایی در خانه موس��یقی وجود داشته باشد
ک��ه مطالبات اهالی موس��یقی را در زمان درس��ت و با درایت
اعالم کنند.
در ادامه س��هراب پورناظری ،آهنگس��از و نوازنده کمانچه
گفت :دوس��ت داریم نهادی در دل خانه موسیقی شکل بگیرد
تا پیگیر مطالبات باش��د .بیاییم جدا از همه س��لیقه ها دور یک
میز بنش��ینیم و ببینیم ایراد در کجای کار اس��ت .ما هیچوقت
یک فس��تیوال مستقل نداش��تیم در صورتی که خانه موسیقی
باید یک فس��تیوال مستقل را اجرا کند که همه هم آن را قبول
می کنند.
وی افزود :اگر خانه موس��یقی کارش را درست انجام دهد
از همه مهمتر تعیین سیاس��ت های کلی موس��یقی در کش��ور
اس��ت .باید یک نهادی وجود داش��ته باشد که ضمانت اجرایی
داشته باشد.

من تا بحال حمایتی از خانه موسیقی ندیدم .برخی نیاز به بیمه
ندارند ولی ب��ه عنوان یک جوان دغدغه های خانه موس��یقی
همین است.
تهمورس پورناظ��ری هم در ادامه جلس��ه درباره دغدغه
های ذهنی خود س��خن گف��ت :وی در ابتدای س��خنانش به
موضوع آموزش موسیقی در کشور اشاره کرد و گفت :االن در
برخی دانشگاه های موس��یقی موزیسین بیرون داده نمی شود
و برخی استادان خیلی ضعیف هستند .گاهی کسی جرات نمی
کند بگوید شاگرد چه کسی است چون رد می شود.
پورناظ��ری افزود :نکته بعدی این اس��ت ک��ه ما باید فرم
اتحادیه درس��ت کنی��م .ما هیچ اتحادی��ه ای نداریم که منافع
مادی مارا تضمین کند .االن وقتی کنس��رت کنس��ل می شود
بخش��ی از آن آبروی ماست و بخشی دیگر منافع مادی است.
این همه کار های ما چرا در تلویزیون مجانی پخش می شود.
ای��ن پخش تلویزی��ون یکی از دغدغه های جدی ماس��ت که
بدون هیچ اج��ازه ای و مجانی روی هر تصویری که بخواهند
آثار مارا پخش می کنند.
وی در ادامه سخنانش به ثبت ساز های ایرانی در یونسکو
به نام کشور های دیگر اشاره کرد و گفت 200 :سال دیگر که
یونسکو به عنوان مرجع مطرح باشد ما هیچ چیزی نداریم.
در ادام��ه هوش��نگ کامکار(نماین��ده ش��ورای عالی خانه
موس��یقی) درباره این جلسه و مسائل مطرح شده در آن گفت:
م��ن اعتقاد دارم به ج��ای اینکه حرف بزنیم بای��د کار کنیم و
خوش��حالم جوانان هم کار می کنن��د .کال فکر می کنم خانه
موسیقی مشکالتی از جا های مختلف دارد که بر آورده کردن
همه انتظارات مقدور نباشد.
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تا ببینیم چه مشکالتی در این زمینه
وجود دارد .امیدوارم این جلسات حداقل ماهی یک بار تشکیل
شود و نقطه نظرات این شورا مطرح گردد.
حمیدرضا نوربخش در ادامه برگزاری این جلس��ه را بسیار
مثبت ارزیابی کرد و گفت :بخش��ی از س��خنانی که مطرح شد
مواردی است که ما بطور جدی دنبال آن بودیم .ما برای بیش
از  90درصد برنامه های موس��یقی که لغو شده اعتراض کردیم
و گواهی مان هم همان مصاحبه ها و بیانیه س��ت .و البته باید
س��از و کاری برای آن ایجاد کرد و شاید باید شکل آن عوض
شود ،ولی اینطور نبوده که اعتراضی نشده باشد.
نوربخ��ش در بخش دیگری از س��خنانش گف��ت :درباره
مبحث جوانگرایی هم که آقای قمصری به آن اش��اره داشت
م��ن بارها و بار ها در جش��ن خانه موس��یقی در مصاحبه ها و
در نشس��ت های ماهیانه گفت��ه ام که به جوان��ان توجه ویژه
ای داریم .اعالم کردیم مثال سالن استاد شهنازخانه هنرمندان
در ماه یکی دو ش��ب به ما اختصاص داشته باشد که هر گروه
جوانی خواست در آنجا برایش برنامه برگزار کنیم و حتی پوستر
و بلیت را هم ما چاپ می کنیم و س��ود کامل فروش بلیت هم
به خود گروه ها اختصاص داشته باشد.
برخی مسائل و دیدگاه ها خیلی شخصی است
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مدیرعامل خانه موس��یقی گفت :یک��ی دو دوره قبل و در
یک س��ال ما کنس��رت های زیادی برگ��زار کردیم ولی برخی
منتقدان کاری با ما کردند که دیگر این کار را کنار گذاش��تیم.
در آن زمان فکر میکردند پول های زیادی بدس��ت آورده ایم.
برخی هم میگفتند چرا خانه برای اس��تاد شجریان یا کامکارها
و ی��ا همین گروه ش��مس (آقایان پورناظری ه��ا) هزینه کرده
است .در صورتی که اینطور نبود و حتی برعکس !آنها به خانه
موسیقی کمک می کردند.
نوربخش به سخنان قربانی در خصوص اعتماد سازی بین
هنرمندان و خانه موس��یقی اشاره کرد و گفت :متاسفانه در بین
برخی پیشکس��وت های ما این مس��اله نم��ود دارد و خیلی از
مسائل و انتقادات شخصی می شود .مثال اگر بزرگداشتی برای
کسی گرفته ش��ود،آن عزیز سرتاسر سال از ما خوب می گوید
ولی اگر جایی غفلتی بش��ود ،اگر هر کاری هم بکنیم با ما این
مرز بندی و زاویه را دارند.
س�عی داریم جش�ن خانه موس�یقی را به فس�تیوال

تبدیل کنیم

وی گفت :درباره فس��تیوال باید بگویم که از مدتها پیش
به دنبال آن هس��تیم و سعی کرده ام جش��ن خانه موسیقی را
به همین فس��تیوال تبدیل کنیم .یعنی فستیوالی که فینال اش
جش��ن خانه موسیقی باشد .تالش هایی هم صورت گرفته که
امیدوارم با همفکری ش��ما دوستان این کار به صورت اساسی
انجام شود .بسیار اثر گذار خواهد بود.
نوربخش افزود :در بحث آموزش و کپی رایت ش��اید زیاد
نخواس��تیم سر و صدا بشود اما جلس��ات و مکاتبات بسیاری با
مس��ئوالن ذی ربط داشتم .درباره کپی رایت با پلیس امنیت تا
کنون س��ه جلسه داشتیم که نتایج خوبی هم بدست آوردیم .به
ماگفتند در س��ینما خود تهیه کننده ها همت جدی داش��تند و
جمع شدند ،این کار را هم باید خود ما پیشقدم شویم.
مدیر عامل خانه موس��یقی گفت :در مورد ثبت س��از باید
بگویم همه ایراد از کم کاری ما نبود .متاسفانه در دولتی بودیم
که باید از آن کانال با یونس��کو حرف میزدیم .با این وجود بعد
از موضوع تار فش��ار های زیادی به خود یونسکو و میراث وارد
کردیم که در اخر قرار ش��د ثبت مشترک شود .برای دیگر ساز
ها نظیر کمانچه هم همین کار را دنبال کرده ایم.
پیگیر احیای ارکستر سمفونیک هستیم

وی درب��اره تعطیلی ارکس��تتر س��مفونیک و موضعگیری
خانه موس��یقی در این باره گفت :ما در این مورد بار ها جلس��ه
گذاش��تیم و از زمانی ک��ه آقای مرادخانی آم��ده اند هم پیگیر
احیای آن هس��تند .اینطور نیس��ت که اگر اعتراض می کردیم
ارکس��تر س��مفونیک برمی گش��ت .این راهکاری دارد که باید
انجام شود و اولین مساله شان مساله مالی است.
نوربخش در پایان جلسه ابراز امیدواری کرد جلسات ادامه
یابد و گفت :باید برای جلسات مان هدفگذاری داشته باشیم و
دس��تور جلسه تهیه کنیم و جلو برویم .تضمین هم حتما دارد و
نماینده شورای عالی و هیئت مدیره هم در این جلسات شرکت
می کنند .امیدواریم این راه را با هم برویم و س��عی کنیم و به
نتیجه برس��یم به قول سعدی «به راه بادیه رفتن به از نشستن
باطل /که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم».
در پای��ان با موافقت همه اعضا قرار ش��د افراد این جلس��ه
افزایش یافته و این جلسات به طور منظم و با تضمین الزم جهت
اجرا و پیگیری از سوی هیئت مدیره و بخش اجرایی ادامه یابد.

گزارش
مراسم رونمایی از کتاب «برترین ویولنیست های کالسیک جهان» برگزار شد

ميراث گذشتگان موسيقي هدر نخواهد رفت
مراس��م رونمایی کتاب «برترین ویولنیست های کالسیک
جهان» با حضور شاهین فرهت(استاد دانشگاه و آهنگساز) ،مازیار
رئیسی(گردآوردنده این کتاب) و جمعی از عالقمندان 7 ،آبان ماه
در سالن اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد.
در این مراس��م ،شاهین فرهت گفت :هرچه در این مملکت
درباره موسیقی نوشته شود بسیار الزم است و در آینده مورد رجوع

تکنیک می دهد .عنوان کتاب هم بس��یار جالب است که نشان از
عشق به ویولن و تکنیک های آن دارد.
فرهت در قسمت دیگری از سخنانش خطاب به گرد آوردنده
کتاب «برترین ویولنیست های کالسیک جهان» گفت :وقتی قرار
است نام برترین ویولنیست های جهان را ببریم ذهن را بیشتر به
ویولنیست های معاصر می برد .اما تارتینی که مرزی بین باروک و
کالسیک است در این کتاب آورده شده که بهتر بود کالسیک ها
در یک بخش جداگانه آورده می شدند .همینطور نام کنسرتوهای
پاگانینی هم آورده نشده است.
این استاد دانشگاه در پایان سخنانش گفت :کتاب هایی که
در ایران نوشته می شود ناظر ندارند .در دیگر کشور ها وقتی کتابی
می نویس��ند به یک ناظر می دهند تا مرور کند و اشکاالت آن را
بگویند و در همه رشته ها هم همینطور است.
نباید از نقد شدن ترسید

قرار خواهد گرفت .ما امروز در اول راه هس��تیم چون راه آموزش
موس��یقی ما سینه به سینه اس��ت و مساله تحقیق در حاشیه قرار
خواه��د گرفت .آکادمی های مختلفی برای موس��یقی داریم و در
دانش��گاه ها نیز موسیقی تدریس می ش��ود و در آنجا به صورت
علمی کار می شود و مساله تحقیق پرورش پیدا می کند .در این
چند سال گذشته کتاب های مختلفی را در زمینه موسیقی دیدم که
البته اشکاالتی وجود دارد چون در ابتدای راه هستیم .اما تیتر های
کتاب ها بس��یار جالب است .امروزه عالقمندان موسیقی به آن از
جنبه تخصصی نگاه می کنند.
تحقیق در دست جوانان خواهد بود
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فرهت گفت :ایران همیشه کشور شعر بوده نه موسیقی .ما باید
جایگاه خودمان را بشناسیم .همانطور که در مغرب زمین سعدی،
حافظ ،موالنا و فردوس��ی نبود ،همانطور هم در کشور ما بتهوون،
برامس و شوپن وجود نداشت و اینها را باید باور کنیم .اما از این به
بعد شاهد پیشرفت های بیشتر خواهیم بود.
وی افزود :یکی از ش��انس های من این اس��ت که با نس��ل
جوان س��ر و کار دارم و در مدت عمرم جز موس��یقی کار دیگری
نکردم .سی سال است در کنکور بوده ام اما در این چند سال اخیر
اس��تعداد های خوبی را دی��ده ام که از اقصی نقاط ایران می آیند.
از نظر نوازندگی هم نسل تازه دست بسیار آماده ای برای تکنیک
دارد .همچنین ذهن آماده ای برای مطالعه دارند که مساله تحقیق
از این به بعد در دست جوانان خواهد بود .این نشان دهنده آن است
که میراث گذشتگان موسیقی به هدر نخواهد رفت .موسیقی ایرانی
بُعد ملودیک دارد و بسیار مهم است و جا دارد آهنگسازان آینده هم
بصورت علمی از آن اس��تفاده کنند.کتاب هایی که من دیدم فاقد
اشکال نیست چون موسیقی علمی در کشور ما بسیار جوان است.
آهنگسازی و تحقیق در مغرب زمین حدود  1100سال تاریخ دارد.
این کتاب بسیار ارزنده است زیرا به این جوان برای کارهای بعدی

در ادامه مراس��م ،مازیار رئیس��ی ،گردآورنده کتاب «برترین
ویولنیست های کالس��یک جهان» که  17سال سن دارد ،گفت:
من خودم را نویسنده نمی دانم و این کتاب یک کار پژوهشی است
و چون نوازنده ویولن هستم در برهه ای از دوره نوازندگی ام خیلی
بی انگیزه بودم ولی به مرور زمان با تعدادی از نوازندگان آشنا شدم
و با خودم گفتم دوست دارم مثل اینها باشم .متاسفانه رسانه ها در
ادائه دادن موسیقی کالسیک به مردم کم کاری می کنند و آلبومی
هم از هنرمندانی که در این زمینه فعالیت می کنند منتشر نمی شود
و حمایتی هم از اینها نمی شود.
این نوازنده جوان ویولن گفت :هدف من از انتشار کتاب این
بود که موسیقی مورد عالقه خودم را بین مردم اشاعه دهم و کمک
کوچکی به نوازنده های مثل خودم داشته باشم .با انتشار این کتاب
خواس��تم بگویم هر کس��ی در هر سنی می تواند فعالیت کند و از
نقد ش��دن نترس��د .برای این کتاب یک سال و نیم وقت گذاشتم
که بس��یار ناچیز اس��ت ولی امیدوارم این کاری که انجام دادیم را
عالقمندان بپس��ندند و تصور خوبی نسبت به موسیقی کالسیک
داشته باشند .اگر با این کار ها بتوانیم موسیقی کالسیک را به میان
مردم بیاوریم و از نوازنده های کالس��یک هم حمایت کنیم ،این
موسیقی از حدی که هست بسیار باالتر خواهد رفت.در این کتاب
پنجاه نفر از نوازندگان برتر جهان معرفی شده اند که اجرای برخی
از آنها در سی دی همراه کتاب قابل شنیدن است.
در پایان ش��یدا اسماعیلی ،مدیر انتشارات شیدمهر که انتشار
این کتاب را بر عهده داش��ت گفت :در زمینه تحقیق موسیقی در
کشور ما کار زیادی نشده است .مازیار رئیسی این مجموعه را گرد
آوری کرد که درخور تحس��ین است .من هم خواستم در این کار
سهمی داشته باشم و این کار را منتشر کردم.مازیار رئیسی از پدر
مادری برخوردار اس��ت که او را در مسیر درستی قرار داده اند ولی
نکته ای که باید به آن اش��اره کنم این است که همیشه در مسیر
هنر خطراتی مانند غرور وجود دارد که امیدوارم ایشان در آینده که
بیشتر فعالیت می کنند در این مسیر نیافتد.
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مقاله

رهبری ارکستر
* نازنين جاللي فراهاني
رهبری ارکس��تر هنری واال به ش��مار می رود که به وسیله
موس��یقی دانی متخصص در این رشته و با قرار گرفتن در جلوی
ارکستر و پشت به تماشاچیان  ،انجام می گیرد  .ارکستر در دستان
رهبر همانند یک س��از است که می توان آن را به انحاء گوناگون
اجرا نمود .
رهبر ارکس��تر ضمن داشتن تبحر در نوازندگی و آهنگسازی
گوناگون ارکستر و شناخت سبک های
و شناخت تمامی سازهای
ِ
موسیقی  ،ازطریق حرکات دست و بدن خود چگونگی اجرای آثار
موسیقایی را به فرد فر ِد نوازندگان انتقال می دهد .
آثار ابداع ش��ده به وسیله آهنگسازان بزرگ  ،در کتابی به نا ِم
پارت��ی تور (  ) Partiturبه چاپ رس��یده که رهب ِر ارکس��تر با
اس��تفاده از آن ارکستر را رهبری می کند  .در این کتاب نُت های
تمامی س��ازهای ارکس��تر به ترتیب ویژه ای با استفاده از حاالت
گوناگون موس��یقایی گنجانده شده تا راهنمای کاملی برای رهبر
ِ
ارکستر در اجرای آثار بزرگ جهانی باشد .
چوبی که رهبر ارکس��تر در یک دس��ت خود می گیرد  ،باتُن
( ) Baton or Baguetteنام دارد و برای نشان دادن نکات
حس��اس تر و دقیق تری است که در اجرای آثار موسیقایی مورد
استفاده قرار ميگيرد .چه بسا رهبران بزرگی هم وجود داشتند که
بدون چوب رهبری ارکستر را هدایت می کردند .
در اوائل قرن پانزدهم یعنی اواخر دوران قرون وسطی ( 1450
–  ) 450سرپرست اعضاء گروه آوازی آنها را با یک کاغذ لوله شده
همراه��ی می کرد .پس از آن برای مش��خص کردن ریتم های
پیچیده در ارکستراز یک چوب کوتاه استفاده می شد که گاهی هم
برای مشخص کردن ریتم و میزان به وسیله آن ضرباتی بر روی
میز وارد می کردند .
گذری بر پيدايش رهبری :
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در زمانهای قدیم رهبری ارکستر در اروپا از وظایف آهنگساز
(  )Composerبه ش��مار می رفت .یعنی آهنگس��از عالوه بر
تصنیف آهنگ  ،رهبری ارکس��تر را نیز بر عهده داش��ت و چون
این هنرمند با تمام ریزه کاری های آثار خود آشنا بود در اجراهای
اولیه  ،این وظیفه را عهده دار می شد ولی از آنجا که ممکن است
رهبر ارکس��تر در کشوری که قرار اس��ت آثار او اجرا شود حضور
نداشته باشد و یا آثار او پس از مرگش الزم االجرا باشد  ،به تدریج
وظیفه جدیدی برای هنرمندان رش��ته موسیقی به نام « رهبری
ارکس��تر « بوجود آمد و شروع به تربیت افرادی کردند که استعداد
و توانایی اداره ارکستر ها را داشته باشند .از آن به بعد رشته ای به
این نام و این وظایف در تمام کشورهای پیشرفته تأسیس شده و
شروع به تربیت این قبیل افراد نمودند  .سیر تکاملی رهبری اندك
ان��دك تا دوران ب��اروک () Baroque era : 1600 - 1750

گسترش یافت و غیر از آهنگساز یکی از نوازندگان که بعدها به نام
( )Consert meisterنامیده شد
«سرپرست کنسرت»
در کار رهبری به آهنگساز کمک می کرد .
موسیقی دان هایی نظیر  :باخ ( ، )Bachهِندِل ( Handel
)و گلوک(  ، ) Gluckقطعات خود را در حال نوازندگی با کالوسِ ن
( )Celavecinی��ا پیانو رهبری می کردند و در آن زمان رهبری
آثار دیگران مرس��وم نبود  .البته س��از رهبری همیشه پیانو نبود و
بعد از اینکه پیانو از ارکس��تر کالسیک خارج شد رهبری در حال
نوازندگ��ی با پیانو جای خود را ب��ه رهبری با وی ُیلن داد  ،به این
صورت که آرش��ه خود را با س��رضرب ها در موسیقی حرکت می
دادن��د و افرادی مانند  :گلوک و هایدن ( ) Haydenبا وی ُیلن
ارکس��تر را رهبری می کردند  .از طرفی چون تمام آهنگس��ازان
نوازنده وی ُیلن نبودند از اوایل قرن نوزدهم از سه پایه رهبری (
) Pupitreاستفاده شد وبتهوون از جمله افرادی بود که در سال
 1804در ش��هر وی ین (  )Vienبرای اجرای س��مفونی سوم
خود از سه پایه رهبری استفاده کرد و با وجود سنگینی گوشهایش
بواسطه مهارتی که در امر رهبری داشت بوسیله یک لوله کاغذی
چوب رهبری  ،ارکستر را رهبری می کرد  .به این ترتیب
به جای ِ
تا دهه دوم قرن نوزدهم رهبری بوسیله کاغذ یا پوست لوله شده
رایج بود و بعد از آن کم کم به جای کاغذ یا پوس��ت لوله شده از
چوب رهبری استفاده شد .
از دیگ��ر اف��رادی که در اوایل قرن نوزده��م در فن رهبری
انقالب بوج��ود آوردند  ،می توان « فردری��ک ریچارد « ( 1814
–  ) 1752را نام برد که وی برای رهبری ارکس��تر فقط از چوب
استفاده می کرد و عقیده داشت که رهبرباید حس مقام پرستی و
غرور خود را باالتر از نیت آهنگساز قراردهد در حالیکه جانشین وی
« برنارد آنس��لم وبر « (  ) 1766 – 1821از پوس��ت لوله شده که
داخل آن را از پشم گوساله پر می کردند برای رهبری استفاده می
کرد .می گویند بارها اتفاق افتاده بود که بواس��طه شور و هیجان
بیش از حد وی در ایفای نقش رهبری گاهی پشم ها ازدرون لوله
خارج ش��ده و بر سر و روری نوازندگان می ریخت و باعث عطسه
آنها در حین اجرا می شد .
اولین کس��ی که فن رهبری را در آن زمان به جز آثار خود با
استفاده از اجرای آثار دیگر موسیقی دانان بر عهده گرفت  « ،کارل
ماری��ا ُفن وب��ر « ( – 1826 ( ) Carl maria von weber
 ) 1786یکی از پیشروان موسیقی رمانتیک ( )Romanticآلمان
بود که آثاری از قبیل آثار « ُمتسارت «(  « ،) Mozartبتهوون
«(  ) Beethovenو «روس��ینی «(  ) Rossiniرا برای اولین
بار اجرا کرد .
پس از او « اتو نیکالی « (  ) 1810 – 1849یکی از رهبرانی

وظایف و ملزومات رهبري آنچه باید یک رهبر بداند:

 .1داراب��ودن دانش عمومی بس��یار زی��اد و انتخاب صحیح
نوازندگان .
دانش نویسندگی
 .2ش��ناخت سازهای ارکس��تر و آگاهی از ِ
برای سازهای ارکستر( . )Orchestration
توانای��ی درک و خوان��دن س��ریع موس��یقی از روی نت ها
(. )Solfege
 .4هماهنگی نوازندگان  ،حل مش��کالت تکنیکی و گرفتن
خطاهای اجرا و یکس��ان کردن درک موسیقی و  ...قبل از اجرا و
در حین تمرینات .
 .5توانایی نمایش ریتم و تندی و کندی اثر .
 .6توانایی تمیز دادن تقسیم بندی اصوات .
 . 7انتقال بیان احس��اس با استفاده مناسب ازدستان خود به
وسیله چوب رهبری ( ) Batonو نمایش ( )Diagramطرح
های صحیح ( دست راست و چپ در جهت هماهنگی و همراهی
یکدیگ��ر و به اجرا درآوردن عالئ��م قوت وضعف اصوات وریتم و
سرعت اجرا  ،مث ً
ال حرکت دست به سمت باال برای نمایش حالت
افزای��ش قدرت صدا و حرکت از باال به پائین برای نمایش حالت
کاهش قدرت صدا ) .
 . 8اس��تفاده به موقع از حرکات س��ر و نگاه کردن به منظور
ایجاد ارتباط با اعضای ارکستر.
 . 9داشتن گوشهای قوی برای درک بهتر و کامل ریتم .
 . 10استفاده از اشارات به موقع به نوازنده یا گروه نوازندگان
درزمان اجرای یک ساز تنها ( )Soloدر حال اجراي اركستر.
 . 11آزاد نوازی (  : )adlibitumاشاراتی از سوی رهبر به
اجراکننده تا به س��لیقه هنری حالت بدیعی را اجرا نموده و باعث
رضایت ش��نوندگان شود  .مث ً
ال قس��مت نوازندگی تنها ( )Solo
در کنس��رتو ( )Consertoها که آن را کادِنتسا ( )Cadenza
می نامند.
 . 12نح��وه حرک��ت صحیح دس��ت ه��ا در اجرای س��ایر
ویژگیهای اجرایی موس��یقی مانند  :متصل ( ، )Legatoمقطع
( )Staccatoو ...
 . 13توانای��ی نواختن پیانو و حتی االمکان یک س��از زهی
مانند وی ُیلن  ، ) ) violonبرای نشان دادن حالت های مختلف
نوازندگی به آنان  ،زیرا قسمت بزرگی از افراد ارکستر را نوازندگان
سازهای زهی تشکیل می دهند .
 . 14داش��تن اعتماد به نفس کافی در اثر تبحر و اطالعات
عمیق خود.
* عضو پيوسته كانون مدرسان خانه موسيقي
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بود که در زمان خودش به شهرت بین المللی رسید  .وی بنیانگذار
کنس��رت های فیالرمونیک بود و در بیش��تر ش��هرهای مختلف
کنس��رت ها را رهبری کرد  .از دیگر رهبرانی که با توس��عه فن
رهبری در اروپا معروف شد « اشپور « بود که عالوه بر فن رهبری
یکی از نوازندگان مشهور و برجسته وی ُیلن در زمان خود بود و
در یکی از مس��افرتهای خود به انگلستان برای نخستین بار چوب
رهبری ارکس��تر را به همراه خود برد و به مردم شناس��اند و از آن
به بعد شیوه جدید رهبری ارکستر با چوب در زندگی هنری مردم
انگلستان رایج شد .
« گاس��پار اس��پونتینی « ( ) Gaspsar spontini
(  ) 1776 – 1851یک��ی دیگ��ر ازرهبران خش��ن و کار آمد بود
ک��ه به وی لقب ژنرال داده بودند و ش��یوه رهبری وی گونه ای
ب��ود که مث ً
ال اگ��ر قراربود تمام افراد ارکس��تر مالیم ( ) Piano
می نواختند صدای ارکس��تر بقدری ضعی��ف ( ) Pianissimo
می ش��د که گوئی بس��یار ضعیف می نوازند و زمانی که قرار بود
گروه ارکس��تر حالت قوی ( )Forteبنوازند  ،ارکستر دارای صدا
و غرش��ی می ش��د که گویی صدای رعداس��ت ودراین میان  ،به
تدریج قوی ک��ردن( )Crescendoو به تدریج ضعیف کردن (
 )decrescendoهایی در ارکستر شنیده می شد که تأ ثیر آن
بر حضار غیر قابل تصور بود .
مِندِلس��ون ( ) Mendelssohnازدیگ��ر آهنگس��ازان و
رهبرانی ب��ود که مانند جادوگری نوازندگان را تحت تأثیر خود در
آورده ب��ود و آنها را بدون اراده به اجرای بهتر قطعات ترغیب می
نمود.
ریچارد واگنر نیز به تبعیت از اس��تاد عالی قدر خود « ِوبِر «
( ) Weberنه تنها آثار ساخته خودش را بلکه آثار دیگران را نیز
توانس��ت به بهترین صورت با عالقه و دلسوزی و پشتکار خاص
خود بر روی صحنه آورد و قطعاتی مانند  « :اورتور فرایشوتس « و
«آرمیدا « را طوری اجرا کند که تا آن زمان کسی آن را به خوبی
نشنیده بود و نیز سمفونی « اروئیکا « را طوری اجرا کرد که تأثیر
آن معجزه آسا و مافوق تصور بود ولی بعدها به دلیل اشتغال بسیار
به فن آهنگسازی  ،از رهبری کناره گرفت .
اواخ��ر ق��رن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم را می توان دوره
قطعی پیدایش رهبران ارکستر در مقابل رهبران آهنگساز دانست
و در اوایل قرن بیستم گروه جدید رهبران توانستند کم کم جای
خود را در عالم موس��یقی بازکنند و تعدادشان از رهبران آهنگساز
بیشتر شد و این رقابت تا اوایل دهه دوم قرن بیستم ادامه یافت تا
اینکه توانستند رهبری را درعالم موسیقی به انحصار خود در آوردند
ولی هنوز در اواخر قرن گذش��ته و اوایل قرن بیس��تم عده ای از
رهبران آهنگساز وجود داشتند که هنوز با قدرت تمام کار رهبری
را عه��ده دار بودند  .از میان آنها می توان به « گوس��تاو مال ِر « (
 ) 1860 -1911رهبر اُپرا و فیالرمونیک شهر وین اشاره کرد  .وی
هدف اجرای یک اثر بوس��یله ارکستر ،فقط
بر این اعتقاد بود که ِ
و فقط باید شناساندن آن قطعه و سازنده آن باشد ودر اینجا رهبر
باید در درجه دوم و س��وم اهمیت قرار دارد « .ریچارد اش��تراوس
« نیز ازجمله رهبران مشهور اوایل قرن بیستم و هم عقیده با «
مال ِر « بود .
دنیای موس��یقی معاصر ،مدیون « ارنست بوئه « ( – 1938

 ) 1880می باش��د که اگرچه خود آهنگس��از بود ولی قلم را کنار
گذاش��ت و چوب رهبری را بدست گرفت و برای اولین بار آثاری
از هنرمن��دان قبل از قرن نوزده��م را روی صحنه آورد و آخرین
کس��ی که در تاریخ رهبری به عنوان رهبر و آهنگساز بشمار می
آی��د می ت��وان به « فلیکس ُف��ن واینگارتن��ر» ( Felix von
 ) 1863 – 1942 ( ) weingartnerمؤل��ف کتاب « راهنمایی
های الزم برای اجرای س��مفونی های بتهوون « اش��اره کرد که
اگرچه او س��عی داشت بعنوان یک آهنگساز شناخته شود ولی آثار
فرانسویس بسیاری را نیز رهبری کرد .
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نشست های ماهیانه با حال و هوای موسیقی مذهبی
نشس��ت و دیدار ه��ای ماهیانه هنرمن��دان ،عالقمندان و
اعض��ای خانه موس��یقی در فصل پاییز ه��م مانند دیگر فصل
ها در فضایی صمیمی برگزار ش��د .خانه موس��یقی با توجه به
برگزاری جش��ن سالیانه در مهر ماه نشستی در این ماه نداشت
ام��ا جلس��ات ماه های آب��ان و آذر به دلیل مصادف ش��دن با
محرم و صفر و ایام سوگواری حضرت امام حسین(ع) با حال و
هوای موسیقی مذهبی برگزار گردید.
در نشس��ت  26آب��ان ماه جهانگیر نصری اش��رفی( عضو
کانون پژوهشگران خانه موس��یقی) ضمن تسلیت به مناسبت
ایام محرم درباره موس��یقی مذهبی گفت :به دلیل گس��تردگی
زیاد موسیقی مذهبی در یک مجال اندک نمیتوان همه جوانب
آن را در نظ��ر گرفت و بیان ک��رد اما با توجه به ایام محرم که
در آن قرار داریم بهتر اس��ت در مورد موسیقی شیعیان صحبت
کنیم .ما در کش��وری هستیم که مذاهب مختلفی در آن وجود
دارد که هر کدام موس��یقی خاص خود را دارد و ابتدا این سوال
پیش می آید که س��ر منشا و منبع موس��یقی مذهبی چیست.
واقعیت این اس��ت که انواع موسیقی مذهبی به صورت اکید از
موس��یقی های قومی ،ملی و موسیقی های کارکردی در یک
کشور گرفته می شود.

برای یک موضوع مذهبی از موسیقی های
قومی ملی استفاده می شود

همین مناطق هس��تند .اینجاس��ت که این تقسیم بندی کلی
که موس��یقی ها یا شاد هس��تند و یا اندوهگین بوجود می آید
که بنا بر نوع مراس��م موس��یقی متناسب با آن از همان مناطق
انتخاب می ش��ود .این موسیقی ها چون تغییری پیدا نمی کنند
تثبیت می شود و حاال موسیقی مذهبی شناخته می شوند تقریبا
هویت اصیل تری دارند.
نصری اش��رفی افزود :در کش��ور م��ا انواع اق��وام دارای
موس��یقی مذهبی خاص خودشان هس��تند و طبیعی است که
اشتراک مذهب باعث اش��تراک در آیین ها می شود .مثال اگر
بخواهیم از یک مراسم سینه زنی در بوشهر نام ببریم می بینیم
انواع نوحه هایی در آنجا بکار گرفته می شود که تقریبا منطبق
ب��ا آواز های مادر آنجاس��ت .در گیالن هم نوح��ه ها منطبق
ب��ا اصلی ترین نغمات آنج��ا مثل دیلمانی و غم انگیز اس��ت.
مهمترین و گس��ترده ترین رپرتوار موس��یقی مذهبی در ایران،
موسیقی مذهبی شیعیان است .این واقعیت را نمی توان کتمان
کرد که مذهب شیعه یکی از مذاهبی در دنیا است که بصورت
گس��ترده از موس��یقی در بیان تاریخ ،آرا  ،حوادث و فقه و شرع
خودش اس��تفاده کرد .کمتر موس��یقی مذهب��ی را می توان در
جهان پیدا کرد که از نظر ریتمیک و رپرتوار دارای تنوع باشد.
وی با اش��اره به تنوع موس��یقی مذهبی شیعه گفت :دلیل
این تنوع این اس��ت که بخش مهم��ی از اقوام و طایفه های
ایرانی دارای مذهب شیعه هس��تند .رپرتوار های آنها در اندازه
ها و ابعداد نفوذ این اقوام در فرهنگ ملی در موس��یقی مذهبی
ش��یعه نفوذ پی��دا کرد .بنا ب��ر این ما می بینی��م از یک طرف
در ش��روه های جنوبی و مرکزی ایران ،امیری های مازندران،
گیلگی های گیالن و موسیقی ردیفی ایران را هم در موسیقی
مذهبی شیعه می بینیم.

تعزیه عامل وحدت ملی در حوزه موسیقی و
گسترش موسیقی ردیف بود
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جهانگیر نصری اش��رفی افزود :یعنی اینکه اگر فکر کنیم
برای یک آیین و مناسبت مذهبی موسیقی خاص آن خلق می
ش��ود تقریبا غیر ممکن اس��ت .وقتی مناسبتی برای موضوعی
مذهب��ی و عقیدت��ی بوج��ود می آید یک��ی از انواع موس��یقی
ه��ای قومی و ملی در این مراس��م بکار گرفته می ش��ود و به
دلیل اس��تمرار و تداوم قدس��یت پیدا می کند ،و به دلیل اینکه
موضوعات قدس��ی کمتر تغییر می کنند این نوع موسیقی هم
تقریبا دس��ت نخورده تر باقی می ماند و ش��خصیت مس��تقلی
پیدا می کند.
وی با اش��اره به چاوش خوانی در بین شیعیان گفت :می
دانیم که چ��اوش خوانی از کارگان(رپرتوار) ردیف ایران گرفته
ش��ده  .این موسیقی به تدریج گس��ترش پیدا کرد و بین اقوام
و ملیت های مختلف ش��کل گرفت .امروزه چاوش��ی بوش��هر،
گی��ل ،ح��وزه مناطق مرکزی و  ...را داریم که مبین موس��یقی

او در مورد دس��ته بندی موسیقی شیعه گفت :اصلی ترین
رپرتوار موسیقی شیعیان ،موس��یقی ردیفی است .دلیل آن هم
ژانر تعزیه است .تعزیه در مناطقی مثل اصفهان و تهران شکل
گرفت که موس��یقی ردیفی به عنوان موس��یقی اصلی بود .این
عاملی هم برای گس��ترش موسیقی ردیف در ایران و هم برای
ایجاد یک وحدت ملی در حوزه موسیقی شد .تا قبل از پیدایش
تعزیه در برخی اقوام مثل خراس��ان ،گیالن ،س��منان یا جنوب
ایران موس��یقی ردیفی وجود نداش��ت .تعزیه باعث گس��ترش
موس��یقی ردیفی ش��د و در رپرتوار های قومی نواحی مختلف
هم تاثیر گذاشت.
وی با بیان اینکه موس��یقی مذهبی شیعیان تنها مختص
به محرم نیست و برای دیگر مناسبت ها هم شیعیان موسیقی
دارند گفت :موس��یقی تعزیه و محرم تمام انواع موسیقی های
ملی و برخی موس��یقی های قومی را در خود جای داده اس��ت.
برای نمونه مثال دارای ریتم های مشخص هستند و دارای متر
آزاد هس��تند که از آواز ها الهام گرفته شده است .همیطور رجز

خوانی ها از قوالی های مناطق مختلف گرفته شده است .حتی
آئین های بومی مثل س��نگ زنی ها با اس��تفاده از اشعاری که
مرتبط با حادثه کربال است در حوزه موسیقی شیعه در آمدند.
این پژوهشگر موس��یقی در پایان سخنانش با بیان اینکه
موسیقی مذهبی با موسیقی آئینی از نظر ساختار و نگاه فلسفی
متفاوت است ،گفت :موسیقی مذهبی بازتاب عقاید مذهبی یک
ملت است ،حال آنکه موسیقی آئینی مثل انواع دیدگاه ها ابهام
وجود دارد .به دلیل این آئین ها که از مذهب پیش��ینه بیشتری
دارند ،موس��یقی آنها هم اصیل تر اس��ت .موسیقی های آئینی
مختلف دارای پیچیدگی های ویژه و نا مش��خص است .انواع
موس��یقی آئینی هم در خدمت مراسم ش��یعه قرار گرفتند و به
همین دلیل موسیقی شیعیان از گسترده ترین موسیقی مذهبی
در تمام جهان است.
در ادامه هاله وزیری(مجری) ش��عر محتش��م کاش��انی با
مطل��ع «باز این چه ش��ورش اس��ت که در خلق عالم اس��ت»
را به مناس��بت ایام مح��رم قرائت کرد و س��پس از حمیدرضا
نوربخش (مدیر عامل خانه موس��یقی) برای س��خنرانی دعوت
کرد .نوربخش در ابتدای س��خنانش ضم��ن خوش آمد گویی
به حضار و تس��لیت بمانسبت شهادت امام حسین (ع) گفت :در
ایام س��وگواری و محرم فکر فکر کردیم نشست ماهیانه خانه
موسیقی هم این مناسبت را با خود داشته باشد به همین دلیل
به موسیقی مذهبی شیعیان پرداختیم زیرا الزم است که جامعه
از اینگونه مباحث استفاده کند.

مداحی های سال های اخیر گوش همه را
عذاب می دهد

نوربخش در قس��متی دیگری از سخنانش در مورد سوال
که یکی از اعضا در باره سخنرانی داریوش پیرنیاکان در مراسم
جشن خانه موسیقی ،پرسیده بود گفت :پرداختن به موضوعات
فقهی باید از سوی متخصصان باشد .گرچه برخی سو تعبیر ها
بوجود آمده اس��ت ،جناب پیرنیاکان هم در آن مراس��م به هیچ
عنوان وارد حیطه تخصصی فقهی نشدند .البته طرح موضوعی
که ایش��ان کردند منافعی هم داش��ت و آن اینکه چالش هایی
را ایجاد کرد و امیدوارم که به این سمت برویم که حوزه های
علمیه هم به این زمینه وارد شوند.
وی اف��زود :در یکی از میزگرد ه��ای تخصصی که وجود
داش��ت این نکته را گفتم که ش��رط اینکه فقه��ای گرامی در
موضوعی وارد شوند طبیعتا باید به همه جوانب موضوع اشراف
داش��ته باشند و خوش��بختانه در حوزه به طور تخصصی به این
حیطه وارد ش��ده اند و امیدوارم جدی تر باشد و از متخصصین
موسیقی هم برای مباحثشان دعوت کنند تا با موضوع موسیقی
بیشتر آشنا شوند.موضوع موسیقی شاید آنچنان که باید شکافته
نش��ده .متاسفانه برخی موسیقی را با آالت موسیقی اشتباه می
گیرن��د و فکر می کنند قاری قران که با صوت گوش��نواز و به
زیبایی قرآن تالوت می کند ربطی به موسیقی ندارد.
نوربخ��ش گفت :هیچکدام از ما نخواس��تیم در حوزه فقه
و فقاهت وارد ش��ویم و ب��ا تمام احترامی که ب��ا فقها داریم و
امیدواریم یک پیوندی ایجاد شود تا ارتباط هنرمندان موسیقی
ب��ا حوزه علمیه بیش��تر ش��ود و فقه��ای ما نیز ارتباطش��ان با
هنرمندان بیش��تر شود چون به نفع جامعه است .چون موسیقی
در کشور ما ساری و جاری است و درصد زیادی از وقت مردم
با موس��یقی می گذرد پس نباید بخشی از مردم احساس کنند
دارند مرتکب گناه می شوند.
مدیر عامل خانه موس��یقی در بخش پایانی س��خنانش با
اش��اره به حضور اس��اتید و پیشکسوتان موس��یقی و همچنین
عبدالحسین مختاباد (عضو شورای اسالمی شهر تهران) حضور
هنرمندان را باعث دلگرمی دانست.
در پایان نشس��ت آبان ماه یک مستند با عنوان «شاعران
مش��روطه» س��اخته امیر فرض الهی به نمایش در آمد .در این
فیلم زندگی ش��اعران دوره مش��روطه از جمل��ه فرخی یزدی،
عارف قزوینی ،صور اس��رافیل ،عالمه دهخدا ،میرزاده عشقی
و نس��یم شمال با پخش موسیقی های متنوع آن دوره ها مورد
بررسی قرار گرفت.

فصلنامه خانه موسيقي

نوربخش افزود :ما در بحث موس��یقی عزا و مناسبت های
مذهب��ی خال هایی داریم که باید در این مباحث به آن پرداخته
ش��ود .در مورد مبحث مداحی هایی که در س��الهای اخیر باب
شده است باید بگویم گوش همه ما را آزار می دهد .این مساله
آنق��در مصیبت بار بوده که تمام مس��ئولین کش��ور هم به این
مساله پرداختند.
مدیر عامل خانه موسیقی گفت :ما باید تاریخچه مداحی را
بررسی کنیم و ببینیم مداحان و مرثیهخوانها در گذشته از نظر
توان صدا ،تعلیمات هنری و موس��یقی چه ویژگی هایی داشتند
و امروز به چه ش��کلی است ،آیا می توان نام این چیزهایی که
امروز خوانده می ش��ود مداحی گذاشت و نسبتی با موسیقی را
با آن برقرار کرد؟
این مدرس آواز و خواننده گفت :اگر ش��رط داش��تن صدای
خوب را بپذیریم ،آیا امروز برای کس��انی که در این عرصه وارد
می شوند این ش��رط وجود دارد؟ متاسفانه می بینیم رسانه ملی
هم به این مس��اله دامن می زند و اینگونه صداها را پخش می
کند که گوش همه را آزار می دهد.فکر می کنم در خانه موسیقی
جای این مباحث هم هست و باید بطور گسترده و شایسته به آن
پرداخته ش��ود .تا آسیب شناسی صورت گیرد و به سمتی حرکت
کنیم که برای این مسائل مراکزی ایجاد گردد.االن هم مراکزی
وجود دارد و جس��ته گریخته می شنوم مراکزی وجود دارد ،ولی
فکر نمی کنم تمام کسانی که در آن کالس ها شرکت می کنند،
شرط اولیه این موضوع را داشته باشند.

ارتباط بین فقها و هنرمندان به نفع جامعه
است
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نشس��ت  24آذرم��اه خانه موس��یقی هم ب��ا اجراهایی با
مناس��بت ایام محرم و صف��ر برگزار گردید ک��ه در ابتدا دکتر
محمد س��ریر (رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) ضمن خوش
آمد گویی به حضار از نشس��ت های ماهیانه خانه و جمع شدن
اهال��ی موس��یقی در روز هایی معین در م��اه را اتفاقی مبارک
خواند ابراز امیدواری کرد این نشس��ت ه��ا با همراهی اعضا و
هنرمندان ادامه پیدا کند.
دکتر سریر در سخنانش با اشاره به حضور مصطفی کمال
پورتراب ،استاد پیشکسوت موسیقی و نایب رئیس شورای عالی
گفت :ما همیش��ه نگاه متحول ایشان را در حوزه های مختلف
بخصوص موس��یقی ش��اهد بودیم و با اینکه یک��ی دو دهه با
ایش��ان اختالف داریم م��ی بینیم که یک ق��دم از تحوالت و
ش��ناخت نسبت به نس��ل آینده هم جلوتر هس��تند .این مساله
بس��یار آموزنده اس��ت چون گاهی در رش��ته های��ی در برخی
چارچ��وب هایی که یاد گرفتیم می مانیم و نمی خواهیم از آن
جلوت��ر برویم .آقثای پورتراب خیلی نگاه وس��یعی دارند و افق
های دورتری را می بینند.

برای تحلیل و شناخت نگاه های تازه
بایدانعطاف داشته باشیم

فصلنامه خانه موسيقي
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س��ریر در ادامه گفت :این مقدمه را برای این گفتم که ما
یک نس��ل جوان داریم و همیشه این فکر در آنها نسبت به ما
که نسل های گذشته هس��تیم وجود داشته که مارا درک نمی
کنن��د و نوع کارهایی که ما دوس��ت داریم را نمی پس��ندند و
موافق نیس��تند .بنظر می آید ع�لاوه بر آنکه باید بر آن اصول
تکیه کنیم ،این آمادگی و انعطاف را هم باید داش��ته باشیم که
بتوانیم نگاه های تازه را هم ببینیم و تحلیل کنیم.در همین روز
های اخیر مواردی پیش آمد که من با آنها به نوعی درگیر شدم
و این گفتگو و بحث پیچیده منوط به این اس��ت که ما چگونه
با نس��ل جدید و نس��لی که آینده را می سازد تعامل کنیم .باید
فکر کنیم که در همه جای دنیا تحولی ایجاد ش��ده و اندیش��ه
های تازه ای پیدا ش��ده و نباید ارزیاب��ی کنیم که کدام بهتر و
کدام بد تر است.
س��ریر گفت :همه هنرها انعکاس ش��رایطی س��ت که در
جامعه وجود دارد و در همه جای دنیا اتفاقی افتاده اس��ت .دنیا
به س��مت تکنیک های برتر و فراتر رفته و طبیعی است که در
ح��وزه های دیگر یک نوع تغییرات��ی بوجود آمده .این تغییرات
چه خوب و چه بد  ،واقعیاتی اس��ت که وجود دارد و اینکه ما با
اینها چطور کنار می آییم بس��یار مهم است چون اگر بخواهیم
در مقابل آن بایستیم یک نسل را از دست دادیم.
رئی��س هیئت مدیره خانه موس��یقی گفت :م��ا در اینجا
نیاز به حضور جوانان داریم و آینده در اختیار آنها اس��ت ،باید
ی��ک مقدار آنها را بشناس��یم و به آنها نزدیک ش��ویم .این را
به عنوان یک نی��از اجتماعی بیان می کنم چون بخش های
دیگر هم به این مش��کل دچار هس��تند .یا در بن بست های
اعتقادی و یا در بن بس��ت های فنی گی��ر می کنیم .عالیق
و نظرات��ی داریم که آنه��ا را خیلی محکم م��ی بینیم .امروز
فک��ر می کردم که م��ا واقعیات را تا ان��دازه ای نمی بینیم و
انکار می کنیم و به س��مت آن نمی رویم .خودم س��عی کردم

نگاهم را باز کنم و ببیبنم که آن بخش هم حرف هایی برای
گفت��ن دارد و باید بگویم نگاهم��ان به افق های آینده همراه
ب��اجوان��انخواه��دب��ود.
پس از این س��خنان پرفورمنس «آئین لحن» توسط چند
ت��ن از جوانان در قالب��ی ترکیبی از موس��یقی و تاتر با ادبیات
مکتب مدرن به اجرا در آمد که که نگاهی ویژه به واقعه عاشورا
و شهادت حضوت امام حسین (ع) داشت.این پرفورمنس توسط
هیمن قادر(نوازن��ده تار) ،محمداس��کندری(نوازنده دف) ،علی
مهام(نوازنده پرکاشن) ش��اهین کهن و ثنا شجاعی(شخصیت
ه��ای اول و دوم) ب��ه اج��را در آمد ط��راح و سرپرس��ت این
پرفورمن��ش آرش فنائی��ان ب��ود .همچنین در پای��ان این اجرا
سروش دوستی(مدیر اجرایی گروه) مختصری در باره فرم اجرا
توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه هم حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی)
پش��ت تریبون ق��رار گرفت و گفت :در راس��تای صحبت های
نشس��ت ماه گذشته باید بگویم در نشست های ماهیانه نگاهی
هم به مناس��بت ها داریم و همانطور ک��ه میدانیم همه جامعه
م��ا در ماه های محرم و صفر به نوع��ی متاثر از واقعه تاریخی
عاشورا هستند.
وی اف��زود :در مقطعی موس��یقی ما هم با این مناس��بت
گ��ره خورده که بار ها درباره آن گفتیم و ش��نیده ایم .مداحی،
مرثیه و تعزیه خوانی در مقاطعی بستری برای حفظ و گسترش
موسیقی س��نتی این مرز و بوم بوده اند.متاسفانه در سال های
اخیر به دالیل مختلف در مبحث مداحی ،مرثیه و تعزیه خوانی
به نوعی از اصالت ها فاصله گرفته ایم .خانه موس��یقی باید به
این مس��اله از بعد آسیب شناس��ی و پرداختن به اصالت ها هم
نگاهی داشته باشد.
نوربخش در پایان گفت :امروز دوس��تانی از ش��هر قم به
اینجا آمدند تا قسمت هایی کوتاه از تعزیه را اجرا کنند .گروهی
ک��ه امروز قرار اس��ت برنامه اجرا کند قس��متی از گروه بزرگ
تعزیه هس��تند که بر اس��اس ش��ناختی که از موس��یقی ردیف
دس��تگاهی دارند آنچه ارائه می کنند ب��ا توجه به اصالت های
موسیقی سنتی ایران است.
در پایان نشس��ت آذر ماه امیر زینلی(بازیگر نقش حضرت
ابوالفضل العباس) ،محمد تقی س��اده(بازیگر نقش شمر) و علی
صدیقیان(نوازن��ده ترومپت) به اجرای تعزیه پرداختند .این اجرا
ب��ه گفتگوی حضرت ابوالفضل با ش��مر اختصاص داش��ت که
در چارچوب دس��تگاه ماهور و متعلق��ات آن به اجرا در آمد و با
استقبال بسیار خوب حضار مواجه شد.

گزيده اخبار خانه
کنسرت گروه موسیقی خجسته
در خانه هنرمندان

بوستان ،سمیرا موسوی پور ،علیرضا رضایی ،کیانوش غریبپور،
س��یاوش یعقوبی ،محیا فرمانی ،مریم قاسمی و بابک افشار را
برگزیدند.
همچنین در این نمایشگاه عکس هایی از فتانه مظاهری،
مان��ی لطفی زاده ،امی��د بیژنی ،دانا فرزانه پور ،علی بوس��تان،
تهمینه من��زوی ،مریم محمدی و علیرض��ا قدیری به نمایش
در آمد.

بررسی مشکالت اعضا در گردهمایی
اعضای کانون خوانندگان کالسیک
کنسرت گروه خجسته به سرپرستی و آهنگسازی سوسن
اصالنی و خوانندگی داود فیاضی با اجرای قطعاتی در دس��تگاه
راس��ت پنجگاه روزهای  4و  5مهرم��اه در خانه هنرمندان به
روی صحنه رفت.
در بخ��ش اول این کنس��رت تصنیف «جلوه آس��مان»،
چهارمضراب گروه��ی ،تصنیف»افس��انه» ،آواز پروانه ،ضربی
پروانه ،آواز نیریز و تصنیف مرغ عش��ق اجرا ش��د و بخش دوم
نیز به اج��رای قطعات عراق ،تصنیف»ی��ارب» ،چهارمضراب،
آواز راک ،تصنیف»زی��ارت دوس��ت» ،تصنیف و ضربی خاتمه
اختصاص داشت.
اعض��ای گروه خجس��ته در ای��ن اجرا سوس��ن اصالنی
(سرپرس��ت و نوازن��ده س��نتور) ،داود فیاض��ی (آواز) ،امی��ر
ذاکر(کمانچ��ه) ،مری��م فوالدی(تار) ،عطی��ه طباطبایی(دف)
فاطمه سید محمود (تنبک) بودند.
این کنس��رت به همت خانه موس��یقی در روز های  4و 5
مهر ماه در تاالر استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.

نمایشگاه عکس و طراحی گرافیک
جشن خانه موسیقی

آغاز دوره جدید کالس صدا برداری

ترم اول هش��تمین دوره از کالس های صدابرداری که با
همت خانه موس��یقی و همکاری کانون صدابرداران برگزار می
شود ،از هفته آخر آبان ماه آغاز شد.
روز دوشنبه  20آبان یک جلسه توجیهی درباره اهداف این
کالس و همچنین مباحثی که تدریس می شود ،تشکیل شد تا
هنرجویان با روند کالس ها آشنا شوند و زمان برگزاری کالس
ها نیز مشخص گردد.
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نمایشگاه عکس و طراحی گرافیک به همت کانون ناشران
و به مناسبت جشن چهاردهمین سالگرد تاسیس خانه از  18تا
 21مهر ماه در گالری بهار خانه هنرمندان برگزار شد.
در این نمایش��گاه مجموعا  39اثر اعم از عکس و طراحی
گرافیک آلبوم های موسیقی به نمایش در آمد.
هیئت بازبینی و انتخاب پس از بررس��ی طرح جلد هایی
از فری��د حام��دی ،طناز امین ،رامب��د واال ،فرش��ید باقر ،علی

گردهمای��ی کانون خوانندگان کالس��یک با حضور برخی
اعض��ای هیئت مدیره و همچنین اعضای این کانون  4آبانماه
در س��اختمان فاطمی برگزار شد و مسائل و مشکالت اعضای
کانون مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلس��ه نسرین ناصحی(رئیس هیئت مدیره
کان��ون) از این گردهمایی ابراز خوش��حالی ک��رد و گفت :این
دیدارها و حضور اعضا می تواند برای بررس��ی و حل مشکالت
خوانندگان کالسیک بسیار مفید باشد .
وی در ادام��ه همچنی��ن گزارش کامل��ی از فعالیت های
کانون اعم از برگزاری مستر کالس ها و همایش ها ارائه کرد
و گفت :برنامه های ماهیانه کانون اعم از مستر کالس آشنایی
با اپرا و همچنین اجراهای گروه کر قرار است با همکاری خانه
موس��یقی ادامه داشته باش��د و از اعضا دعوت می کنیم در این
جلسات شرکت کنند.
در این جلس��ه ش��هال میالنی ،محمدرضا صفی و پوژنگ
پروازی از اعضای هیئت مدیره کانون مزبور حضور داش��تند و
به پرس��ش ها و ابهامات اعضا در جلسه پاسخ گفتند .همچنین
از طرف اعضای هیئت مدیره کانون قول داده شد تا در جلسات
آینده از مسئوالن خانه موسیقی نیز دعوت شود تا به پرسشهای
مرتبط پاسخ دهند.
در پایان این گردهمایی محسن جوادزاده ،یکی از اعضای
کانون خوانندگان کالس��یک چند تران��ه را به همراهی پیانو و
گیتار برای حضار اجرا کرد.
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در ت��رم اول ای��ن کالس ها مباحث آکوس��تیک و الکترو
آکوس��تیک تدریس می ش��ود و ترم های بعدی به کار با نرم
افزارهای کامپیوت��ری و همچنین گذراندن دوره در اس��تودیو
صدابرداری اختصاص خواهد داش��ت.کالس های صدابرداری
خانه موس��یقی در س��ه ترم تش��کیل می ش��ود و در پایان هر
دوره از طرف خانه موس��یقی به ف��ارغ التحصیالن پایان نامه
اهدا خواهد شد.
الزم به توضیح اس��ت ،تش��کیل این کالس ها از س��ال
 89آغ��از گردید ک��ه از همان ابتدا با اس��تقبال خوبی از طرف
عالقمندان به حرفه صدابرداری مواجه ش��د و تا کنون ش��ش
دوره از آن بطور کامل برگزار ش��ده اس��ت و دانشجویان دوره
هفتم ،ترم سوم کالس ها را طی می کنند.

حضور عضوموسیقیدان شورای شهر تهران
در جلسه هیئت مدیره

و بخش��ی از بودجه ه��ای مصروف در ح��وزه فرهنگی تهران
که بیش از 90درصد آن متاس��فانه هزینه های جاری است به
بخش های خصوصی نظیر خانه های هنر و در جهت اعتالی
حوزه فرهنگ و هنر شهروندان تعلق گیرد.
وی با اش��اره به نبود بردیف بودجه برای خانه موس��یقی
و ب��ا انتقاد از کم توجهی برخی مدی��ران فرهنگی به نهادهای
مردم��ی و فع��ال عرصه هنر اب��راز امیدواری کرد ت��ا در آینده
نزدیک س��هم اختصاصی کمک مالی ش��ورای ش��هر به خانه
موسیقی را افزایش دهد.
این هنرمند آواز خوان و عضو س��ابق هیئت مدیره کانون
خوانندگان خانه موسیقی در پایان گفت :من به سهم خویش از
زحمات هئیت مدیره در چندس��ال اخیر که این نهاد را از مسیر
س��نگالخی به در برده اند سپاسگزاری می کنم اما از این پس
خانه موس��یقی باید در مسیر رشد و تعالی بیشتری قرارگرفته و
از این وضعیت نا مناسب مالی به در آید.

ارزیابی بخش رقابتی جشن خانه موسیقی

هیئت داوران بخش رقابتی جشن خانه موسیقی به منظور
ارزیابی و اصالح فراخوان برای شرکت متقاضیان بخش آلبوم
برگزیده 11 ،آذرماه در محل خانه موسیقی گرد آمدند.
ب��ا حضور فریدون ش��هبازیان ،حس��ین علی��زاده ،عباس
خوش��دل ،هوش��نگ کامکار ،امیر مهیار تفرشی پور از اعضای
هیئت داوران ،حمیدرضا نوربخش(دبیر جش��ن و مدیر عامل) و
حمیدرضا عاطفی(دبیر اجرایی جشن) برگزار شد.
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س��ید عبدالحس��ین مختاباد عضو شورای ش��هر تهران 3
آذرماه با حضور در جلس��ه هیئت مدیره خانه موس��یقی ضمن
انتقاد از عدم توجه مسئوالن فرهنگی به این نهاد هنری گفت
خانه موس��یقی باید دارای ردیف بودجه ش��ود تا از این تنگنای
مالی رهایی یابد.
این جلس��ه با حض��ور محمد س��ریر ،داود گنجه ای ،تقی
ضرابی ،زیداهلل طلوعی ،نصراهلل ناصح پور ،داریوش پیرنیاکان و
حمیدرضا نوربخش از اعضای هیئت مدیره ،آذر هاشمی(بازرس)
و حمیدرضا عاطفی(معاون اجرایی) و با حضور سید عبدالحسین
مختاباد عضو شورای شهر تهران تشکیل شد.
در این جلس��ه طرحهای مختلفی چون توسعه سایت خانه
موسیقی ،ایجاد واحد بین الملل و فعالیت بیشتر بخش یونسکو
و ...مورد بررسی قرار گرفت .
در ادامه جلس��ه دکتر عبدالحس��ین مختاباد(عضو کانون
خوانندگان خانه موسیقی و عضو شورای اسالمی شهر تهران)
در جلس��ه به عنوان میهمان حضور یاف��ت .مدیر عامل و قائم
مقام با اش��اره به حضور ایشان ابراز امیدواری کردند با توجه به
حضور این موس��یقی دان در شورای شهر راه های همکاری و
حمایتی شورای شهر با خانه موسیقی بیشتر شود.
سپس عبدالحسین مختاباد ضمن بیان مختصری از نحوه
عملکرد سازمان ها و نهاد های فرهنگی در شهر تهران گفت:
با همکاری و نزدیکی بیشتر بین خانه موسیقی و شورای شهر
و ارائه طرح های مختلف امیدواریم زمینه همکاری بیشتر شود

در ابت��دای حمیدرضا نوربخش ،دبیر جش��ن چهاردهمین
سالگرد تاسیس خانه موسیقی ضمن قدردانی از اعضای هیئت
داوران بخ��ش های مختل��ف برای ارزیابی آث��ار ،از دقت نظر
هیئت داوران را که در جلس��ات متعدد به بررسی تک تک آثار
پرداخته بودند تش��کر کرد و ارزیابی آثار ش��نیداری را گامی در
جهت اعتالی موس��یقی و همچنین سلیقه مخاطبان و جامعه
دانست.
همچنین در این جلسه هر یک از نمایندگان هیئت داوران
نقطه نظرات پیشنهادی خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن
بخش های رقابتی در دوره های آتی بیان و بر لزوم وجود آئین
نامه مدون داوری جشن خانه موسیقی تاکید کردند.
حس��ین علی��زاده دبیر و س��خنگوی ش��ورای عالی خانه
موسیقی با اش��اره به لزوم ارائه تعاریف مشخص و معین برای
گونه های مختلف موس��یقی گفت :این وظیفه ش��ورای عالی

خانه است و قبال هم پیشنهاد داده ام که این امر صورت پذیرد
و قرار هم هس��ت که در جلس��ات آتی این اتفاق بیفتد و بعد از
آن بهت��ر می توانی��م برای تدوین آئین نام��ه داوری به نتیجه
بهتری برسیم.
حمیدرض��ا عاطفی(نای��ب رئیس کانون پژوهش��گران)با
اشاره به تجربه فرهنگستان هنر که با برگزاری جلسات متعدد
برای ارائه تعریف ردیف موسیقی و اختالف نظرات فراوانی که
مس��یر رسیدن به تعارف واحد را طوالنی می کند گفت :همین
هیئت داوران بهتر است که در کنار شورای عالی ضمن تالش
برای رس��یدن به تعاریف واحد برای تدوین آئین نامه مشخص
داوری به برگزاری جلسات خود ادامه دهند.
در ادامه فریدون ش��هبازیان نیز ب��ه ضرورت تعامل همه
اعضا ب��رای حصول نتیجه بهتر اش��اره ک��رد و همانند دیگر
اعضای حاضر در جلسه پیشنهاد حسین علیزاده برای برگزاری
هر دو هفته یک بار جلسات را پذیرفت .
اعضای هیئت داوران جش��ن امس��ال خانه موس��یقی در
بخش «موسیقی سنتی» فریدون ش��هبازیان ،حسین علیزاده،
عباس خوش��دل ،ش��هرام ناظری ،هوشنگ ظریف و در بخش
«کالس��یک -ارکس��ترال» تقی ضراب��ی ،فردی��ن خلعتبری،
هوشنگ کامکار و امیر مهیار تفرشی پور بودند.

عیادت رئیس کل سازمان نظام پزشکی
از حسین دهلوی

دکتر علیرضا زالی (ریاس��ت کل سازمان نظام پزشکی) ،
حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موس��یقی)  ،دکتر علیرضا
ناصری(مشاورعالی س��ازمان) دکتر الری پور (مدیرکل روابط
عمومی) و حمیدرض��ا عاطفی(معاون اجرایی خانه موس��یقی)
 11آذر م��اه ب��ا حضور در منزل حس��ین دهلوی از این اس��تاد
موس��یقی عیادت و با همسر ایش��ان(خانم سوسن اصالنی) به
گفتگو پرداختند.
در این دیدار دکتر زالی(جراح و متخصص مغز و اعصاب)
ضمن بررسی وضعیت بیماری و مسائل درمانی حسین دهلوی
در زمین��ه اقدام��ات درمانی آقای دهلوی ب��ا خانم اصالنی به

ب��ه جامعه فرهنگی و هنری ایران از دکتر زالی و هیئت همراه
به خاطر رس��یدگی به وضعیت هنرمندان و دغدغه ایش��ان به
اعتال و ارتقا س��طح کیفی زندگی و بهداش��ت جسمی و روحی
هنرمندان سپاسگزاری کرد.

احیای ارکستر سمفونیک از اولویت های
معاونت هنری

اولین نشس��ت خبری علی مرادخانی(مع��اون امور هنری
وزیر ارشاد) با حضور نمایندگان رسانه های مختلف 2آذرماه در
تاالر وحدت برگزار ش��د .معاون هنری وزیر ارشاد در بخشی از
این نشست خبری گفت :در بدو ورودم طبیعتا با عدم اعتبارات
روبرو شدم که تا به امروز هم این وضعیت ادامه دارد .تا کنون
توانس��ته ایم حدود دو میلیارد تومان دریافت کنیم که بیش��تر
صرف برگزاری جش��نوارههای تئاتر آیینی -سنتی و منطقه ای
ش��د ،بخشی هم از حقوق سنواتی کارمندان باقی مانده بود که
آن را هم قس��ط بندی کردیم .در حال حاضر برنامههایی چون
جش��نوارههای فجر را در پیش داریم که باید بتوانیم برای آنها
اعتبارات الزم را جذب کنی��م ،در این زمینه تقاضاهایمان را
ب��ه وزارتخانه اعالم کرده ایم و امیدواریم زودتر اعتبارات الزم
اختصاص داده شود.
شناسایی تعهدات مهمترین کار است

وی با اش��اره به حجم تعهدات گس��تردهای ک��ه از دوره
پیش��ین بر جای مانده اس��ت ،افزود :ظاهرا بیش��ترین تعهدات
در س��ال  90انجام شده است اما تعهداتی هم از سال  84باقی
مانده اس��ت بنابراین مهمترین کار ما شناسایی این تعهدات و
تدوین برنامه براس��اس واقعیتهای موجود است.اعتماد سازی
یکی از اولیت های دیگر اس��ت و همه تالش ما براین است تا
هنرمندان در فضایی آرام و بیدغدغه کارشان را انجام بدهند،
خوشبختانه تا به امروز توانستهایم همدلی خوبی بین خودمان
و هنرمندان داشته باشیم.

گفتگو پرداخته و با معاینه دقیق استاد و بررسی پرونده پزشکی
وی  ،برای رس��یدگی بهتر و بیش��تر به وضعیت درمانی ايشان
دهلوی راهکارهایی پیشنهاد داد.
در ادامه حمیدرضا نوربخش با اش��اره به جایگاه ارزشمند
حس��ین دهلوی و خدمات بسیار گرانبها و قابل ستایش دهلوی

فصلنامه خانه موسيقي

احیای ارکسترها از اولویت هاست

علی مرادخانی در بخشی از این نشست رسانه ای به احیای
ارکستر سمفونیک اشاره کرد و گفت :از مهم ترین اولویت های
ما پرداخت  450میلیون تومان به ارکس��تر س��مفونیک تهران
اس��ت چون پیرو ش��کایت هایی که صورت گرفته این مبلغ را
به ارکس��تر س��مفونیک بدهکاریم و باید به س��متی برویم که
ارکستر س��مفونیک تهران احیا شود .حس��اب کردیم و دیدیم
برای اینکه ارکس��تر سمفونیک تهران ،ارکستر ملی ایران و کر
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دفتر موس��یقی بار دیگر فعالیت داشته باش��ند ،به  104میلیارد
توم��ان نیار داری��م .البته هزینه خرید رپرتوآر ،س��فارش اثر به
آهنگساز و دعوت از رهبران میهمان جداست.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش درباره فعالیت
موسس��ه ارکس��تر ایران گفت :بای��د ببینیم که چق��در به این
موسس��ات احتیاج داریم .به هر حال بخش��ی از این موسسات
برای ثبت رفته و برخی هنوز ثبت نشدهاند.

نمیش�ود کس�ی مدی�ر ارش�اد بش�ود و بگوید من
موسیقی را قبول ندارم

مرادخان��ی در پاس��خ به پرس��ش خبرن��گاری در باره لغو
ت ها در برخی شهرس��تان ها گفت :در هر استانی یک
کنس��ر 
ش��ورای تامین وجود دارد و اجراکنندگان ب��رای اجرای برنامه
باید به این شورا مراجعه کنند .بخشی از اشکال گاهی از طرف
م��ا بوده و گاهی ه��م از آن طرف .اما مورد بعدی خود مدیران
ارشاد هستند که باید به این نکته توجه کنند ،کسی که مسئول
ارش��اد در هر اس��تانی میش��ود باید اقدامات آن وزارتخانه را
قبول داش��ته باشد ،نمیشود کس��ی مدیر ارشاد بشود و بگوید
من موس��یقی را قبول ندارم .در این زمینه س��عی خواهیم کرد
مدیران ارشاد خودشان در استانها فعال شوند تا در آینده کمتر
شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
مرادخان��ی همچنین در باره تغییر دفتر موس��یقی به مرکز

موسیقی گفت :این یک مشکل درون سازمانی است که ما آن
را در وزارتخانه مطرح کرده ایم .طبق صحبت هایی که شده تا
به این لحظه عنوان «اداره کل موس��یقی» برای این مجموعه
تایید ش��ده اس��ت .امیدواریم که بتوانیم این عنوان را به همان
مرکز موسیقی برسانیم.

اعضای متقاضی بازدید از نمایشگاه
فرانکفورت به آلمان می روند

ثبت نام اعضای خانه موسیقی برای تور بازدید از نمایشگاه
موسیقی  Musik messeدر فرانکفورت آلمان اواخر آذرماه
آغاز شد.
ب��ه گزارش فصلنام��ه  ،تور پنج روزه بازدید از نمایش��گاه
موس��یقی  Musik messeدر فرانکف��ورت آلم��ان از 21
الی  24اس��فند برگزار می ش��ود .این تور ش��امل خدمات اخذ
ویزا،بلیت رفت و برگش��ت،هتل س��ه س��تاره با صبحانه،کارت
ورودی به نمایش��گاه،بیمه نامه مسافرتی،ترانسفر فرودگاهی و
نمایشگاهی(مترو) و راهنما خواهد بود.
مبل��غ کل پرداختی متقاضیان چهار میلیون و هش��تصد و
پنجاه هزارتومان (48500000ریال) اس��ت.اعضای عالقه مند
برای دریافت اطالعات بيشتر می توانند به سایت خانه مراجعه
نمایند.

آموزشگاه موسیقی ُکرال
با مجوز درجه یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

( زیر نظر استاد مصطفی کمال پورتراب )
مدیر مسئوول و صاحب امتیاز  :نازنین جاللی فراهانی
برگزاری دوره های تخصصی موسیقی  ،گروه نوازی و کنسرت های سالیانه
دوره های کاربردی آموزش موسیقی و کار با نرم افزار
مستر کالس های تخصص آواز
مدرسان  :مصطفی کمال پورتراب  ،رشید وطن دوست  ،هادی منتظری  ،گیتی خسروی ،
شاکه آقامال  ،نازنین جاللی  ،سهیل مرشدیان  ،مهناز روستا  ،مهدی مطلبی  ،ارسام انوری  ،شقایق
فصلنامه خانه موسيقي
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مدرسی  ،مهرسا دبیری  ،بابک جعفری  ،عرفان قوی قلب  ،نفیسه غالمپور  ،بهزاد داداشی  ،علی
مرعشی و ....
سازها  :سلفژ ،مبانی آهنگسازی  ،آواز کالسیک  ،آواز ایرانی  ،پیانو  ،گیتار کالسیک  ،گیتار
فالمنکو  ،ویولن و کمانچه ایرانی  ،ویولن کالسیک  ،سنتور  ،تار  ،سه تار ،تنبک  ،دف  ،کوزه ،
هارمونیکا  ،فلوت  ،نی  ،اُرف کودکان .

