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سرآغاز
اميد به تقويت نهاد صنفي در دولت تدبیر و امید

*حمیدرضا عاطفی
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اس��تقرار دولت تدبیر و امید موجی ازش��ادی و نشاط را در
جامع��ه بویژه در دل هنرمندان و اهال��ی فرهنگ ایجاد کرد و
فعاالن و عالقهمندان هنر موسیقی نیز که بیشتر تحت فشار و
ممی��زی و ممنوعیت بودند طبیعتا بیش از دیگران از این اتفاق
مسرور و مشعوف شدند.
اما هنگامی این ش��ادی و نش��اط مضاعف ش��د که علی
مرادخانی به عنوان معاون هنری ارش��اد منصوب شد و این بار
نیز خوش��حالی اهالی موس��یقی دوچندان بود چرا که آنها مراد
خانی را به واس��طه  14س��ال مدیریت حوزه موسیقی و ارتباط
صمیمانه اش با موس��یقيدانان ،عضوی از خانواده موسیقی و از
آن خود می دانند  ....خدای را باید ش��اکر بود که پس از سالها
خشکس��الی هنر و معرفت ،نس��یمی با طراوت وزیدن گرفت و
دل خونین خنیاگران و مغنیان روزگار را پاک و منزه کرد.
خانه موس��یقی نیز در این تغیی��ر و تحوالت مثبت و روح
اف��زا ،ب��ی نصیب نماند و بع��د از ماهها و فصل ها با تش��کیل
شورای عالی و تبیین برنامه های آتی خانه که مبتنی با تشکیل
دولت جدید (جش��ن امسال خانه تحت عنوان:موسیقی و دولت
تدبیر و امید برگزار می شود) است قصد دارد گام های بلندتری
نسبت به سالهای گذشته بردارد.
اين نهاد اميدوار و در انتظار تحقق ش��عار انتخاباتي دكتر
روحاني از سوي مسئوالن وزارت ارشاد است كه وعده داده بود
امور فرهنگي را به نهاد صنفي واگذار كند.
***
حضور کامبیز روشن روان عضو هیئات موسس و مدیرعامل
اس��بق خانه موسیقی در نشست آخرین روز تابستان که یکشنبه
 31شهریور برگزار شد اتفاق خجسته ای بود چرا که این هنرمند
و آهنگساز کم حاشیه و محبوب بعد از سالها غیبت(به علت سفر)
به خانه آمد و در اقدامی کم سابقه و شاید بی سابقه صریح و بی
پرده از فعالیت های این نهاد و کانون های آن انتقاد کرد.
اینکه روش��ن روان به عنوان کارشناس��ی مب��رز در امور
فعالیته��ای هنری و موس��یقایی و با کوله ب��اری از تجربه و
پیش��ینه مدیریت��ی با هدف ارتق��ا و اعتالی نه��اد مدنی خانه
موس��یقی وقت بگذارد ،بیندیشید و با حوصله فعالیت های ریز
و درش��ت آن را رصد کند و ...نعمت بزرگی اس��ت و باید آن را
پاسداش��ت و آروز کرد که این رویه و در واقع این دغدغه بین
دیگر اس��تادان و صاحبنظران ش��یوع یابد و آنها نیزبا احساس

مسئولیت نس��بت به خانه خودشان در صحنه حضور پیدا کنند
و سخن بگویند.
قطعا طرح مس��ائل و مش��کالت مختلف وبی��ان انتقادات
سازنده در چارچوب ها و موازین اصولی که بدون هتک حرمت و
با احترام متقابل انجام شود باید مورد قبول و اقبال همه نهادهای
فرهنگی و حتی غیر فرهنگی باشد چرا که همه افراد چه آنها که
در داخل دایره مدیریتیاند و چه آنها که از دور نظاره گر فعالیت
ها هستند از نتایج این روند بهره مند و منتفع می شوند.
هرگونه نقد و ایرادی علی القاعده دارای پاسخی است که
ی��ا قانع کننده و منطقی اس��ت و یا خی��ر ؛ در هر دو صورت با
توجه به مس��تندات و ادله فرد یا افراد پاسخگو ،نتیجه از سوی
ناظران(در مورد خانه موسیقی ،همه اعضا و به طور کلی جامعه
فرهنگی) ارزیابی و قضاوت می شود ونهایتا این پروسه اگر در
مسیری مثبت و س��ازنده قرار گیرد،طبعا حرکت نهاد در جهت
صحیح و مثبت قرارخواهد گرفت.
از س��وی دیگر باید اذعان داش��ت که ای��ن روند به طور
کلی نوعی تمرین دموکراسی است و بدون شک در جهت باال
بردن آس��تانه تحمل همه اعضا مفید و موثرواقع می شود ودر
ایج��اد فضای همدلی و همراهی موثر بوده وبرکات فراوانی به
بار خواهد آورد.
در خصوص مورد اخیر نیز پاسخ های حمیدرضا نوربخش
به عنوان مدیرعامل و مسئول فعلی اجرائیات خانه که در کمال
احترام نس��بت به انتقادات روشن روان مطرح شد قابل تامل و
توجه بود.ایش��ان به نوعی به حرکت کلی و نمودار فعالیتهای
خانه در س��الهای اخیر اش��اره کرد و معتقد بود که با مقایس��ه
سادهاي میتوان به حرکت رو به تعالی این نهاد بالید.
ب��ه هرحال ای��ن طلیعه نیکو یعنی توجه اس��اتید به نقش
مهم و تاثیرگذار خانه موس��یقی وبرشمردن نقاط ضعف و قوت
آن و مهمتر از همه ارائه راهکار و راهبرد های راهگشا و مفید
برای پیش��رفت این نهاد بسیار ارزشمند و قابل ستایش است و
امیدواریم همه دوس��تان و اعضای محترم خانه همچون جناب
روش��ن روان دغدغه اعتالی فرهن��گ و هنر این مرز و بوم را
که دراعتالی نهادهای همچون خانه موسیقی متجلی می شود
داش��ته باش��ند و بدون قصد و غرض و ح��ب و بغض و صرفا
ب��ا هدف تعال��ی فعالیت ها و اعتالی هر چه بیش��تر خانه خود
مشارکت فعال تری نسبت به گذشته داشته باشند.

گزارش
استمرار نشستهاي پايان ماه

تابستاني داغ با نشستهايي داغتر
نشس��ت های ماهیانه اعضای خانه موس��یقی همچنان و
ب��ا اقبال بي��ش از پيش ادامه دارد .در فصل تابس��تان نيز بجز
مردادماه كه تعطيالت تابستانه هيات مديرههاي خانه موسيقي
بود دو نشس��ت در تير و شهريور با حضور جمعی از عالقمندان
و هنرمندان برگزار ش��د که در ادامه گزارشی از این دو نشست
را باهم ميخوانيم.
نشست تیرماه/

نگاهی به آواز ایرانی و یادی از رفتگان

مطالب�ات ،نیاز ها و ضرورت های جامعه موس�یقی
زیاد است

در ادام��ه ای��ن برنامه فاضل جمش��یدی ،خواننده پش��ت
تریبون قرار گرفت و س��خنانی را در باره مس��ائل مختلف بیان
کرد .جمشیدی در سخنانش گفت :نهاد های مدنی نقش بسیار
برجس��ته ای در جامعه دارند.حض��ور هنرمندان و تقویت فعالیت
های یک نهاد مدنی بس��یار مهم اس��ت زیرا یک حلقه واسطه
است چون کسی که در دنیا نهاد های مدنی را طراحی کرده می
داند که چه کاری کرده .مقایسه نهاد مدنی خانه موسیقی با دیگر
نهادهای مدنی نشان می دهد ،ما در خانه موسیقی کمی متفاوت
هستیم .ما در کشور مواجه با  300 - 200هزار هنرمند هستیم
و متاس��فانه در کشور مش��کل عدم توزیع عادالنه فرصتها را

فصلنامه خانه موسيقي

نشس��ت تیرم��اه اعضای خان��ه موس��یقی روز  30تیر در
س��اختمان فاطمی برگزار شد .در ابتدای این نشست حمیدرضا
نوربخش ،مدیر عامل خانه موس��یقی پس از خوش آمد گویی
به حضار با اش��اره به فقدان جلیل شهناز ،استاد موسیقی ایران
گفت :از دس��ت دادن استاد ش��هناز ضایعه بزرگی برای جامعه
موس��یقی و جامع��ه فرهنگی هنری بود .ای��ن هرمند یگانه در
عرصه نوازندگی بیش از هفت دهه فعالیت داش��ت .شخصیت
هنری ایش��ان نیاز به بازگ��و کردن ندارد و هم��ه مردم ایران
جایگاه اس��تاد شهناز را می دانند و نام ،یاد و آثارش تا همیشه
تاریخ جاودان خواهد بود.
نوربخش همچنین در ادامه به درگذش��ت احمد ابراهیمی
اشاره کرد و گفت :استاد ابراهیمی یکی از نجیب ترین هنرمندان
این س��رزمین بودند .این هنرمند بیش از شش دهه در عرصه
آواز جل��وه گ��ری کرد و به اجرا و تدری��س آواز پرداخت .احمد
ابراهیمی در میانسالی از رادیو خداحافظی کردند و در زمانی که
می توانس��تند فعالیت کنند از رادیو کناره گرفتند و مش��غول به
آموزش و تربیت جوانان ش��دند .جوانان بسیاری پرواه وار گرد
شمع وجود ایشان می گشتند و از ایشان می آموختند.
نوربخش همچنین در سخنانش به درگذشت قلیچ انوری و
براگجر تهماسبی دو تن از هنرمندان موسیقی نواحی اشاره کرد
و از دس��ت دادن هنرمندان نواح��ی را ضایعه ای جبران ناپذیر
برای موس��یقی ایران دانست و همچنین آرزو کرد پیشکسوتان
موسیقی در سالمت بسر ببرند.
نوربخش در پایان س��خنانش ب��ا معرفی دو هنرمند جوان
گفت :امروز قرار اس��ت این هنرمندان یکی از آواز های جالل
ت��اج اصفهانی را که بازس��ازی کردند اجرا کنند و امیدوارم این
س��رآغازی در کار پژوهشی س��ازی و آوازی باشد .این دغدغه
بی��ن همه بزرگان وجود دارد که آواز تک قطبی و تک صدایی
می ش��ود و همه به س��مت و سوی یک ش��یوه در آواز تمایل
دارند .و امیدوارم عزیزان دیگری هم باشند که روی این شیوه
هایی که کمتر شنیده شده است کار کنند.
پس از این سخنان ،دو هنرمند جوان راستین شفیعی (نوازنده
تار) و مهدی مش��هدی (خواننده) س��از و آوازی در مایه افشاری
اجرا کردند که این برنامه با استقبال حضار مواجه شد.

قلیچ انوری یک موسیقی دان و مقام دان بزرگ بود

پس از این اجرا منصوره ثابت زاده ،پژوهش��گر موس��یقی
پش��ت میکروفن قرار گرفت و گفت :من می خواهم در اینجا
از قلیچ انوری به عنوان یک ش��اگرد که در محضر ایش��ان از
موس��یقی بخشی س��رزمینم آموختم صحبت کنم .قلیچ انوری
متولد  1324بود و من س��ال  54با ایش��ان آشنا شدم و در آن
زمان قول داد تا در گرد آوری رقص های ترکمن کمکم کند.
وی اف��زود :قلیچ انوری تنها یک دوتار ن��واز نبود او یک
موسیقی دان و مقام دان بزرگ بود .او دو تار و نی هفت بند را
از پدرش آموخت و نزد اس��تادان بزرگ ترکمن صحرا آموزش
دید و گنجینه ای بزرگ از داس��تان ها ،روایت ها و موس��یقی
سازی و آوازی مردم ترکمن بود.قلیچ انوری از بازماندگان مقام
دان های کهن بود و بعد از ایشان باید بگوییم موسیقی ترکمن
ب��ا یک کمبود جدی روب��رو خواهد بود .هفته پیش با ایش��ان
تلفن��ی صحبت کردم و قرار ش��د بعد از س��ی و چند س��ال به
ترکمن صحرا بروم و این مقام ها را ضبط کنم که متاسفانه در
مشهد از آقای جاوید شنیدم او فوت کرده است.
ثابت زاده در پایان گفت :درگذشت این هنرمند بسیار زود
بود .آن غم و اندوهی که درون این هنرمند بود و بخصوص در
سال های اخیر که اجرا نمی کرد بسیار به او صدمه زد.
در ادامه ه��م فیلمی از از اجرای قلیچ انوری پخش ش��د
و همچنین پروین بهمنی ،پژوهش��گر موسیقی نواحی یاد این
هنرمند را گرامی داشت.
گروه موس��یقی از ونزوئ�لا قطعاتی چه��ار قطعه را برای
حضار اجرا کردند و در توضیح یکی از این قطعات گفته شد که
این قطعه تحت تاثیر سفر به ایران ساخته شده است .این اجرا
با استقبال حضار مواجه شد.
در ادامه هم داود گنجه ای ،حمیدرضا نوربخش به همراه
س��فیر کش��ور ونزوئال که مهمان ویژه این نشست بود از گروه
موسیقی وئزوئالیی با اهدای لوحی تقدیر کردند.
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داریم و در شهرستان ها فرصتی نداریم .زمانی که خانه موسیقی
تاس��یس شد چند شعبه در شهرستانها با کمک دوستان تاسیس
کردی��م ولی آن چیزی که باید اتفاق بیافتد نش��د .در کش��ور ما
موس��یقی حرمت دارد و از همه نظر به موسیقی آسیب وارد می
ش��ود  .مثال در تلویزیون ساز نش��ان داده نمی شود ،محدودیت
صدای بانوان و محدودیت در موسیقی کودکان داریم.
وی گف��ت :مطالب��ات ،نیاز ه��ا و ضرورت ه��ای جامعه
موسیقی زیاد است .از نظر تعداد هنرمندان ،کثرت و تنوع گروه
های موسیقی ،طبقه بندی گروه ها ،رده بندی فعالیت گروه ها
و هنرمندان ،بازاریابی برنامه ها ،اسپاسنس��ر ش��یپ که مشکل
بزرگی در موس��یقی کشور ما اس��ت ،بالفعل کردن گروه های
موسیقی ،قابلیت ها توزیع امکانات در سراسر کشور ،استفاده از
امکانات سایر نهادها مثل شهرداری ها و نهاد های غیر دولتی
عمومی ،پخش موس��یقی و توزیع نا عادالنه پخش موس��یقی،
جش��نواره داخلی و خارجی که قطعا خانه موسیقی می تواند در
این زمینه کمک کند و از دولت جدید بخواهد که بگوید تا 20
گ��روه معرفی کند .اعزام گروه ها به خ��ارج ،وضعیت آموزش،
وضعیت موس��یقی بانوان .ما چقدر کار نکرده در کش��ور داریم.
بیمه هنرمندان ما االن کف اس��ت .من س��ه س��ال دنبال این
قضیه هس��تم و خواس��ته ام یک تریبون به م��ن بدهند تا در
جمع خانه موس��یقی این را بگویم .االن اگر بازنشس��ته شویم
به اندازه یک کارگر س��اده افغان��ی حقوق می گیریم .من رفتم
بررس��ی کردم ،با معاونت هنری صحبت کردم .آقای نوربخش
هم زحمت کش��یدند الیحه ای تنظیم کردن��د ولی این کافی
نیست .من دارم  15سال دیگر را می بینم که همه سن ها باال
می رود و می گویند ما متوجه نبودیم .در دولت جدید مهمترین
مطالبه تامین اجتماعی هنرمندان است.
در پایان هم جمش��یدی پیشنهاداتی را برای فعالیت های
خان��ه موس��یقی ارائه کرد .پ��س از پایان برنام��ه هنرمندان و
عالقمندان تا ساعاتی به گپ و گفت پرداختند.
نشست شهریورماه/
روشن روان انتقاد کرد ،نوربخش پاسخ گفت

در آخرین نشس��ت فصل تابس��تان که  31ش��هریورماه با
حض��ور اعضا و عالق��ه مندان در محل خانه موس��یقی برگزار
شد کامبیز روش��ن روان(مدیرعامل اسبق) به انتقاد از عملکرد
خان��ه پرداخت و در ادامه حمیدرضا نوربخش نیز پاس��خ برخی
انتقادات را داد.
در ابت��دای این نشس��ت فتانه ش��اهین(نوازنده و مدرس
هارپ) مختصری درباره فعالیت هایش صحبت کرد و گفت :در
فصلنامه خانه موسيقي
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ناپل ایتالیا از  16تا  26آگوس��ت سال جاری یک مستر کالس
هارپ برای هنرجویان خردسال داشتیم که پرزیدنت این مستر
کالس به من اعالم کردند یک مس��ابقه بین المللی هم برگزار
می شود و اگر شاگردان من آمادگی دارند در آن شرکت کنند.
من این پیش��نهاد را قبول کردم و هنرمندان خردسال «شمیم
مینو»« ،مردیت موسس��یان» و «طناز بیگی» توانس��تند رتبه
های اول تا س��وم را در گروه های سنی خودشان کسب کنند.
پ��س از ای��ن س��خنان هنرمن��دان خردس��ال «ش��میم
مین��و»« ،مردی��ت موسس��یان» و «طن��از بیگی» ب��ا هارپ
اج��را کردن��د ک��ه ب��ا تش��ویق ف��راوان حض��ار هم��راه بود.
در ادام��ه مج��ری برنام��ه ب��ا اش��اره ب��ه چهارمین س��الگرد
درگذش��ت پرویز مش��کاتیان ،نوازنده و آهنگس��از ی��اد وی را
گرامی داش��ت و ب��رای اردوان کام��کار که به عل��ت عارضه
قلب��ی در بیمارس��تان بس��تری ش��ده آرزوی س�لامتی کرد.
سپس امیرمهیار تفرشی پور(آهنگساز) عضو کانون آهنگسازان
مختصری در باره ساز هارپ صحبت کرد و در ادامه قطعاتی از
ساخته های خودش را که برای ساز هارپ و ارکستر نوشته بود
معرفی برای حضار پخش کرد.
از دور پیگیر فعالیت های خانه بوده ام

در قس��مت بعدی برنامه کامبیز روش��ن روان ،مدیر عامل
اس��بق خانه موس��یقی که برای نخس��تین بار در نشست های
ماهیانه خانه ش��رکت می کرد پشت تریبون قرار گرفت و گفت:
از هیئت مدیره و مدیر عامل خانه موس��یقی که چنین جمعی را
تش��کیل دادند تش��کر می کنم و محبت کردند و من به عنوان
میهمان ش��رکت کردم و در هفته گذشته هم در جلسه شورای
عالی خانه موس��یقی حضور پیدا کردم که صحبت های مفیدی
شد .خوشحالم امروز در خدمت شما هستم بخصوص اینکه امروز
برنامه زیبایی را دیدم و تازه متوجه ش��دم چقدر اینجا عالقمند و
هنرجوی ساز هارپ داریم که شاید تا کنون نمی دانستیم.
وی در بخش ديگري از س��خنانش گفت :با توجه به همه
اطالعاتی که از سایت های مختلف گرفتم و سفرهایی که خودم
به ایران داشتم با هنرمندان زیادی که اکثرا عضو خانه موسیقی
بودند و برخی هم نبودند ،در تماس بودیم .این دوستان گله هایی
داشتند و مواردی را مطرح می کردند که شاید در این جمعی که
شما حضور دارید و عضو خانه هستید و شورای عالی که باالترین
مرجع تصمیم گیری خانه اس��ت ،فکر کردم که بد نیست مطرح
ش��ود .در کنار همه فعالیت های ارزش��مندی که دارد انجام می
شود الزم است که کمی به درون خانه هم نگاه بکنیم و در واقع
چشم ها را بشوییم و جور دیگر نگاه کنیم.

خانه موسیقی دوم متولد شده است

این آهنگس��از گفت :از مواردی که مطرح ش��د اینکه به
موازات خانه موس��یقی ی��ک خانه موس��یقی دوم هم خارج از
اینجا شکل گرفته اس��ت .کانون هایی با نام کانون های خانه
موس��یقی که خیلی عجیب است و به لحاظ حقوقی نمی تواند
چنین چیزی وجود داش��ته باشد .ولی در فضای مجازی کانون
آهنگس��ازان خانه موسیقی یا کانون نوازندگان ساز های ایرانی
خانه موس��یقی داریم و همینطور بقیه کانون هایی که در اینجا
هستند .و من نمی دانم این اتفاق از لحاظ حقوقی چه وضعیتی
پیدا می کند ولی به هر حال با نام خانه موس��یقی صفحاتی را
در فض��ای مجازی درس��ت کردند و دارند عض��و می گیرند و
بسیار فعال هستند و فوق العاده هم خوب پیش می روند .کمتر
روزی است که شما وارد این سایت ها بشوید و اطالعات جدید
نگیرید .عده زیادی هم در آنجا هستند که دارند کار می کنند و
در عین حال انتقاداتی هم به خانه موسیقی اینجا دارند.
اعضا به بازی گرفته نمی شوند

وی گفت :طي صحبت هایی که من در اینجا با هنرمندان
عزیز داشتم .همه متفق القول بودند که ما در خانه موسیقی به
بازی گرفته نمی ش��ویم یا اصال دیده نمی شویم .در واقع مثل
این اس��ت که اصال حضور نداریم در خانه فقط عضو ش��ویم و
اگر بیمه بشویم چه بهتر و اگر هم نشویم در هیچ جمعی حضور
نداریم و صدایمان هم به جایی نمی رسد .باید بررسی شود چرا
این اتفاقات دارد می افتد.
خانه نیازمند اتاق فکر است

اعضای هیئت مدیره شایستگی دارند

او گف��ت :هیچ دلیلی ندارد که اگر من انتخاب ش��دم پس
همیش��ه باید باشم ،می تواند اتفاقات جدیدی بیافتد و فکر های
جدیدی و انرژی بسیار زیاد بیایند .برنامه ها را به دست بگیرند،
طراحی کنند و پیش��نهاد دهند .در هیئت مدیره خانه موس��یقی
انسان های شایسته ای نشسته اند همه هم انسان های خوشفکر.
تا آنجایی هم که من میشناس��م هیچکدام اهل این نیستند که
فقط ما باید در اینجا باش��یم و کس��ی جز ما نباید باشد .تا جایی
که من سراغ دارم از این افراد ،اگر ببینند کسانی هم هستند که
باطرح های خوب به میدان می آیند استقبال می کنند.
باید صداهای مختلف را شنید
وی با اش��اره به لزوم استفاده از فکر های جوان گفت :به
هر حال قدم اول اینجا است .باید اعضایمان اعم از جوان و پیر
را دع��وت کنیم و از آنها نظر بخواهیم .باید صدا های مختلف
را بش��نویم و جامعه چند صدایی باشیم .باور کنیم که جوان ها
و افراد دیگر هم می توانند فکر های خوب داش��ته باشند .هیچ
اش��کالی ندارد .من خودم س��الها اینجا بودم و مشکالت خانه
موسیقی و موسیقی کشور را خوب میدانم چه چیزی است.
روش��ن روان در ادامه گفت :حاال که چنین ش��رایطی که به
وجود آمده واقعا باید استفاده کنیم .یک یا چند نفر و یا یک گروه
می تواند این مس��ئولیت ها را به عهده بگیرد .از جوانها بخواهید.
آنها عالقه و انرژی دارند و پیگیر هم هستند .بیایند و فعالیت هایی
شکل دهند .شما به آنها مسئولیت بدهید ببینید چه می کنند.
مملکت  75میلیونی چرا باید  4خواننده داشته
باشد
این آهنگس��از گفت :م��ن تصور می کنم با فعال ش��دن
کانون های خانه موس��یقی ،خ��ود خانه هم دچار تحول بزرگی
خواهد ش��د که شاید االن تصورش را هم نتوانیم داشته باشیم.
اگر خانه روی روال کار های تخصصی که در تخصص اعضای
خانه موسیقی هست بیافتد همه چیز درست می شود .مملکتی
هس��تیم با ای��ن تعداد موس��یقی دان و  75میلیون عالقمند به
موس��یقی .چرا باید در این مملکت  4خواننده داشته باشیم؟ ایا
تاکنون فکر کرده اید؟ چقدر خواننده در این سرزمین داریم که
هیچکس آنها را نمی شناسد؟ خانه موسیقی باید کشف کند.
آستین ها را باال بزنید شاید خانه خانه شد
روشن روان در پایان س��خنانش گفت :موارد دیگری هم
در خان��ه پیش خواهد آم��د و من مطمئن هس��تم در اینجا به
عنوان کس��ی که چند وقت دیگر می روم و مدتی نخواهم بود
و به عنوان دوست ش��ما که دلش برای خانه موسیقی می تپد
صمیمانه می خواهم که آستین ها را باال بزنید و حرکت جدی
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روش��ن روان گفت :این بود که من به ش��ورای عالی یک
پیش��نهادی دادم که در خانه موس��یقی و ج��دا از هیئت مدیره
ی��ک اتاق فکر بوجود بیاید و از کس��انی که اهل مطالعه اند و
عالقمندند و وقت کافی دارند بیایند و این مشکالت را بررسی
کنن��د .نه تنها آنچه در خانه اتفاق م��ی افتد بلکه آنچه در کل
مملکت در موس��یقی کشور اتفاق می افتد .به عبارتی این اتاق
فکر آس��یب شناس��ی موس��یقی ایران را انجام دهد .موسیقی
ایران در هر شاخه که نگاه کنیم مشکل دارد.
ات��اق فک��ر را من پیش��نهاد ک��ردم .اتاق فک��ر فقط این
نیس��ت که بگوییم مشکل کجاست .نه ! همه میدانیم مشکل
کجاس��ت ،اینک��ه راهکار هایش را پیدا کنیم و ریش��ه ای پیدا
کنیم که گرفتاری ها برسر چه چیزی است و بتوانیم مستند به
مسئولین به عنوان برنامه ارائه کنیم.
وی افزود :خوش��بختانه اینجا با استقبال خوبی مواجه شد
و قرار ش��د چنین اتاق فکری به زودی راه بیافتد ،هیئت مدیره
بحث کنند و به نتیجه برس��ند ک��ه چگونه می توان این کار را
انجام داد و چه کس��انی می توانند اینجا باش��ند .یک فراخوان
عمومی داخل خانه موس��یقی داده شود  ،از بین کسانی که می
شناسند را دعوت کنند و هر کس که فکر می کند این توان و
عالقمن��دی را دارد بیاید  .دیگ��ر نمی توان گفت جنبه محدود
خانه موسیقی را داردبلکه به نظر من یک کار ملی در موسیقی
ماست .یک حرکت بزرگ ملی را شکل می دهد که ما یک بار
برای همیشه هم شده آسیب شناسی موسیقی را انجام دهیم و
ریشه مشکالت را پیدا کنیم.

کانون های خانه منفعل هستند

وی با اشاره به فعالیت کانون های خانه موسیقی نیز گفت:
مورد بعد این است که در صحبت هایی که با برخی هنرمندان
در اینج��ا داش��تم و چیز هایی که در س��ایت ها م��ی خواندم،
بس��یاری از کسانی که به نوعی از خانه موس��یقی بریده اند و
بیرون فعالیت می کنند یا گله می کنند این است که کانون ها
هیچگونه فعالیت جدی یا بنیادی ندارند .به عبارت دیگر کانون
های خانه موسیقی در حالت انفعالی شدید بسر می برند.
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انجام دهید .حرف ها را گوش دهید و تا آنجایی که امکان دارد
ب��ا طرح برنامه پیش بردید .ش��اید که ب��ه زودی زود این خانه
دوباره خانه شود که از دلش هنر بشکفد و بیرون بیاید.
حميدرض�ا نوربخ�ش :از تنگ�ی فض�ای خان�ه
شرمندهایم
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حمیدرض��ا نوربخش در ابتدای س��خنانش ضمن خوش
آم��د گویی به حضار گفت :مدتهاس��ت اعض��ا در برهه های
مختل��ف و بخصوص در نشس��ت ه��ای ماهیان��ه خانه ابراز
لط��ف و محب��ت م��ی کنند .اول بای��د بابت تنگ��ی جا عذر
خواه��ی کنم؛ وقتی دوس��تان و عزیزان��ی را می بینم که در
این س��الن س��رپا ایس��تاده اند و برنامه ها را دنبال می کنند
از خجالت آب می ش��وم ولی فضای ما کوچک اس��ت و دعا
کنید فضای بزرگتری در اختیار خانه موس��یقی قرار گیرد .به
دلیل حجم اس��تقبالی که رو برو می ش��ویم میترسیم اطالع
رس��انی مان را گس��ترده کنیم چون ممکن اس��ت ش��رمنده
دوس��تان بیش��تری ش��ویم .از هنرمندان عزیزی که در این
نشس��ت ها برنامه اجرا می کنند هم بس��یار متش��کرم.
نوربخ��ش در بخ��ش ديگري از س��خنانش گف��ت :ما در
نشس��ت هایمان بار ها و بار ها اعالم کرده ایم که اینجا خانه
همه موسیقی دانان و عاشقان موسیقی است و هیچ وقت نه در
این خانه و نه در اتاق من به روی کسی بسته بوده .هیچ وقت
هم کس��ی مانع نشده بلکه دس��ت همه عزیزانی که خواستند
کمک کنند به گرمی فشرده ایم و همانطور که قبال هم اعالم
کردیم از هر گونه پیشنهاد سازنده ای که برای پیشبرد موسیقی
کشور ارائه می شود استقبال خواهیم کرد.
مدیر عامل خانه موس��یقی گفت :استاد و هنرمند عزیزآقای
روشن روان را همه دوست داریم و من به شخصه به ایشان ارادت
دارم .همه ایش��ان را به عدل و انصاف می شناس��یم .آقای روشن
روان ش��خصیتی دوست داشتنی هستند که از ابتدای سنگ بنای
خانه موسیقی در کنار دوستان دیگر بوده اند و همواره پیشنهادات
ایشان باعث پیشبرد این خانه شده .بخشی از اینکه امروز که اینجا
هستیم و ایستاده ایم حاصل زحمات اقای روشن روان است.
از کاه کوه نسازیم
نوربخش گفت :اما نباید طوری حرف بزنیم که گویا هیچ
وق��ت اینج��ا نبودیم و همی��ن االن وارد ش��دیم و با کوهی از
مش��کالت و انبوهی از مسائل مواجه شده ایم .از کاه نباید کوه
درست کنیم .من در دلسوزی ایشان تردیدی ندارم .ولی وقتی
که آدم کمی فاصله می گیرد ،من خودم هم همینطور هس��تم
یک ماه که از کش��ور بیرون می روم همه اتفاقات معمولی که
می افتد من فکر می کنم اینجا زیر و رو شد .چون معموال دور

هستیم ،مطالبی را از طریق سایت ها و اخبار و تلفن دنبال می
کنیم .وقتی روی بیس��ت س��ایت یک مطل��ب را می بیند فکر
میکند خیلی مساله مهمی اتفاق افتاده است.
گرد هم آوردن  10موس�یقیدان از مشکل ترین
کارهاست
وی گفت :من در جلس��ه شورای عالی هم به آقای روشن
روان گفت��م که جم��ع کردن  10نفر موس��یقی دان دورهم ،از
مش��کل ترین کار های عالم است .این کار ساده ای نیست که
ما در اتاق خوابمان کامپیوتر جلویمان روشن است یک دگمهای
را کلیک می کنیم در سایتی یک نکته ای می بینیم.
مدیر عامل خانه موسیقی گفت :آنهایی که به میدان می آیند
مرد و زن هستند .من عاشق همه آنهایی هستم که دلشان برای
موس��یقی می تپد و هر کس��ی که تار دلش با مضراب موسیقی
مرتعش می ش��ود .هر دلی برای موسیقی نمی تپد ،آن دلی که
با موس��یقی مرتعش می شود ارزش مند است .زیرا آن فرد حتما
عاشق است .بنابراین در اینجا به روی همه باز است.
وی با اشاره به مدیریت روشن روان در خانه موسیقی گفت:
آقای روش��ن روان تا سال  1385در اینجا مدیریت داشتند .بیالن
کار خانه موسیقی در آن مقطع را بیاوریم و بعد ببینیم و قضاوت
کنی��م! چرا باید طوری صحبت کنیم که کانون های ما انبوهی از
فعالیت داشتند اما در این چهار سال همه چیز تعطیل شده است؟
حضور روز افزون و استقبال اعضا از نشست ها
نشانه موفقیت خانه است
نوربخش گفت :من دوس��ت دارم اص�لا بیالن کار خانه
موسیقی را از روز اول تا به امروز مرور کنیم ،در اختیار دوستان
و رس��انه ها بگذاریم و بعد مقایس��ه کنیم .اگر امروز شما اینجا
نشس��ته اید به این معنی است که شما خانه موسیقی را دوست
دارید و در این خانه به روی ش��ما باز اس��ت .اگر حجم برنامه
های نشست های ماهیانه هر روز افزوده می شود که من برای
کمبود امکانات از خجالت آب می شوم ،نشان دهنده این است
که خانه موسیقی موفق است.
وی افزود :اگر امروز می بینیم که در تمام مناسبات هنری
کش��ور خانه موسیقی بطور پر رنگ دیده می شود نشانه توفیق
خانه موس��یقی است .امروز برای مدیر مرکز موسیقی هم نقش
خانه موس��یقی را نمی توانند انکار کنن��د .این دلیل بر توفیق
است .در گوشه ای هم مشکل وجود دارد که منکر آن نیستیم.
هر کسی اشکاالت و ایراداتی دارد .ایرادات را می گویی و حل
م��ی کنیم و به پیش می رویم .به قول اس��تاد گنجه ای خانه
موسیقی خانه عشق است.
مدیرعامل خانه موس��یقی گفت :در این سالهای تلخی که
گذراندیم روش��ن نگه داشتن چراغ خانه موسیقی باالترین هنر
بود .می دانیم مجموعه های مشابه ما را بستند .بی تعارف می
گویم اینکه در خانه موس��یقی باز و چراغ اش روشن بوده هنر
همین هیئت مدیره ،ش��ورای عالی و همکاران است .حتی اگر
هیچ کاری نکرده باشیم باز این باالترین هنر است.
مدیرعامل خانه موسیقی در پایان گفت :امیدوارم با کمک
آقای مرادخانی ،همه نهادها و بخصوص اعضای خانه موسیقی
بتوانیم شاهد روزهای خیلی بهتری باشیم.

گزارش
گزارشي از کارگاه تخصصی آواز «گوش تهران» در خانه هنرمندان

صداسازی یک پیش نیاز و تمرین است
کارگاه تخصص��ی آواز ب��ا تدری��س حمیدرض��ا نوربخش
(خوانن��ده ،مدرس آواز و مدیر عامل خانه موس��یقی) با عنوان
«گ��وش تهران»  16ش��هریور در س��الن جلیل ش��هناز خانه
هنرمندان برگزار ش��د و نوربخش در این کارگاه به بیان نکاتی
در مورد آواز ایرانی و صداسازی پرداخت.
در ابت��دای این کارگاه ،نوربخش در باره توانایی فردی در
اجرای آواز گفت :همه افراد قادر نیس��تند از همه توانایی های
حنجره ش��ان استفاده کنند  .بخش��ی از این مساله به جنس ،
رنگ و ماهیت صدا و بخش دیگر به تکنیک الزمه آواز بر می
گردد .در اینجا مش��خصا روی آواز ایران��ی صحبت می کنیم.
اکثر دوس��تان چنین تصور کردند که همه افراد اگر مسیر یک
خوانن��ده موفق را بروند دقیقا به همان نقطه مورد نظر خواهند
رس��ید .در صورتی که اینطور نیس��ت .آواز ایرانی از هر حنجره
ای ساخته نیس��ت و کسانی که توانایی اجرای موسیقی ایرانی
دارند معدود هستند.
ويژگيهاي خوانندگي

وی افزود :یک خواننده آواز ایرانی باید چند ویژگی داشته
باش��د ،بخش��ی از این ویژگی ها عمومی هستند که هر کسی
در موس��یقی وارد می ش��ود باید آنها را داشته باشد.مثل گوش
دقیق موس��یقایی و ریتم؛ که این ویژگی ها ذاتی هستند .درک
و دریافت و ش��عور حرفه ای هم از همی��ن ویژگی های ذاتی
است.
نوربخش با اش��اره ب��ه ویژگی های خ��اص خواننده آواز
ایران��ی گف��ت :از ویژگی های خاص ص��دا و آواز می توان به
رنگ یا جنس صدا که شاخصه اصلی و یک مقوله نسبی است
اش��اره کرد .در تعریف آن فقط می توانیم بگوییم باید جنس و
رنگ صدا مطبوع باشد .وسعت و حجم صدا هم از ویژگی های
خاص خواننده است.
این مدرس آواز گفت :خواننده باید این ویژگی ها را داشته
باش��د .وقتی از آواز صحبت می کنیم ،منظورخواننده ای نیست
که تصنیفی خوانده و با آن معروف ش��ده اس��ت .بلکه مقصود
کس��ی اس��ت که می خواهد آواز ایرانی را با همه ش��اخصه ها
کار کند.
تحرير اكتسابي است

رديف كافي نيست

وي گفت :ما ردیفدان زیاد داریم که ردیف را نزد استادان
یاد گرفتند اما این مس��اله به تنهایی ب��رای آواز خواندن کافی
نیست .ممکن است شنونده های خوبی شوند زیرا روی موسیقی
شناخت دارند اما برای خوانندگی ویژگیهای دیگر الزم است.
صدا سازی چيز عجيبي نيست
وی اف��زود :ما یک پیش��نیازی را ب��رای آواز به نام «صدا
س��ازی» تعریف کردیم که در واقع همان تمرین است که آن
را ب��ه قبل از آموزش ردیف منتقل کردیم .در روز های اول که
این مساله مطرح ش��د خیلی ها موضع گیری کردند .ما گفتیم
این مقوله چیز عجیبی نیس��ت و همان تمرین است که در ساز
ه��م وجود دارد .این تمرین را اگر هدفمن��د کنیم و بدانیم چه
نقاط ضعف و قوتی در صدا وجود دارد تا آنها را بشناس��یم .زیرا
بسیاری از مش��کالت بخاطر عدم آگاهی اس��ت .افراد زیادی
بودن��د که بخاطر ندانس��تن روش تمرین و نش��ناختن حنجره

فصلنامه خانه موسيقي

نوربخش با اشاره به تحریر به عنوان یکی از شاخصه های
آواز ایرانی گفت :از دیگر شاخصه های آواز ایرانی تحریر است
که اگر کس��ی نتواند آن را ادا کند صدایش برای آواز مناس��ب
نیست .تحریر قطعا اکتس��ابی است و ذاتی نیست .هر صدایی
میتواند تحریر داشته باشد و البته نوع ،عمق و شکل تحریرها
در صداهای مختلف متفاوت اس��ت .هر کسی که ویژگیهای
دیگر را دارد می تواند تحریر هم داشته باشد.

نوربخش در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به مقوله
صدا س��ازی و ضرورت این امر در آواز ایرانی گفت :در گذشته
این طور بود که هر کس��ی وقت��ی در خلوت خودش می خواند
و احس��اس می کرد می تواند خواننده شود به کالس آواز می
رفت و در آنجا به او ردیف درس می دادند .وقتی که ما پیشینه
ای نداش��تیم و هیچگونه کار خاص و حرفه ای نکردیم با یک
ملودی و جمله موس��یقایی مواجه می شدیم و آن را حفظ می
کردیم و سعی در تقلید و ارائه داشتیم.
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صدایشان را خراب کردند.
این خواننده گفت :ذکر این نکته هم ضروری است ،برخی
از دوس��تان انتقاداتی به مشابهت های صدایی و تقلیدها کرده
اند و این را به حس��اب این صدا س��ازی گذاشتند .اینطور گفته
می شود که صدا سازی همه صدا ها را مشابه هم می کند .باید
بگویم اصال اینطور نیست .من در صدا سازی نمی گویم کسی
مثل من بخواند .ما کمک می کنیم هر کس��ی صدای خودش
را درس��ت ادا کند و مثل خودش بخواند .جنس برخی صدا ها
با ما متفاوت اس��ت اما این نکته را بدانیم مکانیزم تولید تحریر
در همه صداها و در هر پرده ای به یک شکل است .فرم های
دیگر تنها ادای تحریر در می آورند اما تحریر نیست.
تمام گمشده ما در آواز نیست
ردیف
ِ
ردیف تمام گمشده آواز نیست بلکه از مقدمات کار ماست.
ردیف در موس��یقی یک مدل و الگو اس��ت ک��ه باید آن را یاد
بگیریم و برای ما متر و معیار اس��ت .کسی که می خواهد کار
موس��یقی کند باید این مدل را داشته باشد ،مثل سنگ محک
اس��ت و باید همیشه همراه داشته باش��یم .البته نمی توانیم از
ردیف بگذری��م و بگوییم با ردی��ف کاری نداریم .ردیف ذهن
موس��یقی دان را از خط��ا نگ��ه می دارد .به همی��ن دلیل می
گوییم یک س��از و آواز خیلی نازل اس��ت یا یک دیگری درجه
یک است .این درجه بندی با ردیف سنجیده می شود.
راز ماندگاری یک آواز تلفیق درست است
وی با اش��اره به ضرورت تس��لط خواننده بر روی ش��عر و
ادبیات گفت :خواننده باید با ش��عر عجین باشد چون وقتی اواز
می خوانیم دیگر مثل روخوانی شعر نباشد و درواقع شعر حرف
دل باش��د .در بخش محتوا باید پیام موس��یقایی را بشناسیم و
در مقامی که می خواهیم آواز بخواینم ،انتخاب ش��عر و تلفیق
درست بسیار مهم اس��ت .مثال وقتی دستگاه ماهور را انتخاب
م��ی کنیم باید بدانیم ،در آمد ،شکس��ته ،دلکش و  ...هر کدام
یک پیام خاص دارد ،باید به این مطالب توجه کرد .هنر خواننده
همین اس��ت که درک و دریافت و س��لیقه و شناخت را داشته
باشد که هر بیت یک غزل به درد کدام گوشه می خورد
مرکب خوابی برای بیان احساس خواننده است
نه خودنمایی
نوربخش در ادامه به مرکب خوانی در آواز ایرانی هم اشاره
ک��رد و گفت :از وقتی بحث مرکب خوانی مطرح ش��ده ،برخی
این مساله را اس��باب تفاخر می دانند .این طور تصور می شود
اگر چند مدالسیون در آواز استفاده کنند  ،حد آواز را خیلی باال
می برند .در بحث مرکب خوانی دو نکته مهم است ،یک اینکه
چ��را مرکب خوانی می ش��ود و دیگری اینکه این کار درس��ت
انجام شود .شما بدانید در ردیف از هرجا به هر جایی می توان
رفت که بی ربط هم نباش��د و از نظر فواصل درس��ت باش��د.
ولی در مرکب خوانی باید فلسفه آن را بدانیم و این که خواننده
یا نوازنده برای بیان احساس و حال خودش عرصه یک دستگاه
یا گوش��ه را تنگ می بیند و بنا بر این به این سمت سوق داده
می شود که در دستگاه دیگر احساس خود را بیان کند.

در هم�ه مح�دوده ه�ای صدایی بای�د تمرین
جدی داشت

نوربخش در باره مح��دوده صدایی خواننده گفت :صدای
هر فرد س��قف و کف دارد .شاید کسی بتواند باالتر از محدوده
صدایی خودش بخواند اما دیگر ارزش موسیقایی ندارد و برای
کار آواز کارب��ردی ندارد .حت��ی در آن مح��دوده آواز خواندن
به حنجره آس��یب هم م��ی زند .بنابراین نباید پافش��اری کرد.
محدوده صدای ما جایی اس��ت که هویت صدا و رنگ صدای
ما در آن وجود دارد .هرکس��ی باید این محدوده را بشناس��د و
در آن حرکت کند.
تنفس ،حجم و کنترل صدا در کششها موثرند
نوربخش گفت :در کش��ش نت ها باید سه نکته را لحاظ
ک��رد ،اول «تنفس»؛خیلی ها تصور می کنند برخی خواننده ها
نفس ش��ان بیش��تر از دیگری اس��ت .نفس کم یا زیاد یا نفس
گی��ری در آواز ایران��ی معنا ندارد و مطرح نیس��ت .موقعی که
خوانن��ده می خواه��د بخواند اهمیت دارد ک��ه همراه این صدا
چقدر نفس وجود دارد .باید حداقل نفس را با صدا همراه کرد و
نفس کنترل شود تا کمتر هوا خارج شود .خواننده باید به راحتی
 15ثانیه نت را بکشد.
نکته دیگر کنترل حجم صدا اس��ت .ه��ر صدایی حجمی
خاص خودش را دارد .برخی صدا ها کم حجم و برحی پر حجم
هستند .ولی برخی چون با صدا دزدی خوانده اند عادت کرده اند
صدا را بدزدند.
س��ومین مطلب کنترل و مهار صدا اس��ت .وقتی  15ثانیه
نت را می کش��ید ،نباید در این مدت صدا بلرزد یا موج داش��ته
باشد؛ صدا باشد صاف باشد .اگر خواننده ای توانست  15ثانیه
نت را اینطور بکش��د دیگر خودش می تواند ویبره یا نوانس را
راحت اجرا کند.
نوربخ��ش در پایان به هنرجوی��ان آواز توصیه کرد :همه
این مطالب گفته ش��ده بر اس��اس ظرفیت اولیه است ،همیشه
باید یادمان باش��د که هر کداممان یک پتانسیل ذاتی داریم که
در همه یکسان نیس��ت .باید در همان اندازه از خودمان انتظار
داشته باشیم.

برشي از يك گفت و گو
محمدرضا شجريان:

باور ندارم!
تش��كيل شوراي عالي خانه موسيقي به رياست محمدرضا
ش��جريان (استاد آواز ايران) فرصت مغتنمي است براي ديدار و
گفتگو با اين هنرمند برجس��ته كه هرازگاهي دست ميدهد .در
آخرين جلسه اين ش��ورا كه اواخر تابستان برگزار شد با رئيس

شوراي عالي درخصوص تغيير و تحوالت اخير دولت و شرايط
جديد صحبت كرديم .در اين ش��ماره مختصري از اين گفتگو
را تقديمتان ميكنيم.
مشروح گفتگو در شماره آتي فصلنامه منتشر خواهد شد.

*با توجه به ش�رایط جدیدی که بوج�ود آمده آینده
موسیقی را چطور پیش بینی می کنید.

معاون هنری وزیر ارش�اد در نمایش�گاه شما حضور پیدا
کردند ،این حضور معنا دارد.

در مورد ش��رایط جدید دیگران خیلی دلبس��ته هستند اما
من هیچ گونه دل نبس��ته ام که در مورد موسیقی کاری بشود.
اگر هم کاری بش��ود خیلی در زمان کوتاه و در حد یک قرص
مس��کن خواهد بود اما در دراز مدت من می بینم که اینها نمی
خواهند کاری برای موسیقی انجام دهند.
*این پیش بینی شماست؟

این نظر من اس��ت .با ش��ناختی که از س��لیقه های طبقه
روحانیت دارم با هدفی که دارند و به هزار یک دلیل دیگر من
هیچ امیدی به اینکه کاری برای موس��یقی ما بشود که بهتر از
 15سال پیش باشد نخواهد بود.
تا االن من اینطور قضاوت می کنم .امیدوارم که خالفش
ثابت شود.

*آقای جنتی اولین وزیری بودند که در مورد موسیقی
صحبت کردند و چند بار هنر موسیقی را تکریم کردند.

*ولی در این دوره خوشبین هستیم که شما به زودی
کنسرت برگزار کنید.

معلوم نیست.

*چون این احتمال داده می ش�ود ب�ا توجه به اینکه

*ولی امروز همانطور که ميدانيد سخن از نرمش به
ميان آمده است.

من به تلویزیون واخبار گوش نمی کنم و راجع به صحبت
هایی که دیگران می کنند نظری ندارم.
ول��ی احتمال اینکه اتفاقی بیافتد که به درد کار موس��یقی
بخورد من باور ندارم.
*آیا می شود وزارت ارشاد دولت تدبير و اميد منفعل
عمل کند؟

تا االن هم هر کاری ش��ده مردم و هنرمندان انجام دادند
و دولت تا جایی که توانس��ته جلوگیری کرده است .نمونه اش
وج��ود وزارت ارش��اد برای صدور مجوز کنس��رت ه��ا و آلبوم
هاس��ت .کجای دنیا می آیند در مورد موسیقی اینقدر نظر می
دهند و برگزاری یک کنسرت اینقدر مشکل دارد؟
ادامه دارد
گفتگو :حميد رضا عاطفي

فصلنامه خانه موسيقي

خدا کند که موفق شوند این چیزی است که من آرزویش
را دارم .ولی من اینقدر بد بین هس��تم که به این راحتی نمی
توانم بپذیرم.

بله؛ البته آن قضيهاش تفاوت دارد ،من بیش از  40س��ال
با آقای مرادخانی دوس��ت هستم و همیشه با ایشان در ارتباط
بودم .من با آقای مرادخانی رفاقت دارم و ایش��ان ش��اید دلش
میخواهد همین اتفاق بيفتد .اما تصمیمات جای دیگری گرفته
می شود و سیاست گذاری در موسیقی جای دیگری انجام می
شود .که گاهی ممکن است وزیر ارشاد را فدا کند.

9

گزارش

گزارشی از مراسم نکوداشت حسین دهلوی ،آهنگساز و رهبر ارکستر

بخش بزرگی از جامعه موسیقی را دهلوی نجات داد
عليزاده؛ خوشبختم كه دوران پادشاهي دهلوي را ديدم
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مراسم نکوداشت حسین دهلوی ،آهنگساز و استاد موسیقی
ایران  5تیرماه با حضور اعضای هیئت مدیره و ش��ورای عالی
خانه موس��یقی و همچنین جمعی از عالقمندان و هنرمندان در
تاالر استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
حمیدرضا نوربخش ،مدیر عامل خانه موس��یقی در ابتدای
مراسم ضمن ادای احترام به مقام هنری حسین دهلوی گفت:
امروز آیین نکوداش��ت یکی از شخصیتها و استادان عالیقدر
اس��ت که بیش از هفت دهه از عمر گران سنگ خود را در راه
اعتالی هنر این سرزمین هزینه کرده است.
وی افزود :چند وقتی اس��ت که خانه موس��یقی برای ارج
گذاش��تن به هنرمندان پیشکس��وت و همه کس��انی که برای
اعتالی موس��یقی زحمت کشیده اند آیین نکوداشت برگزار می
کند .البته متاس��فانه جشن خانه موس��یقی سال گذشته برگزار
نش��د و این اتفاق نیفتاد .این مراس��م با هم��ت و کمک خانه
هنرمن��دان بویژه دکتر اردالن(مع��اون فرهنگی و هنری خانه
هنرمندان) اجرا می ش��ود .ایش��ان از  21سال پیش شروع به
س��اخت فیلم زندگی هنرمندان موسیقی کرده است و تا کنون
 60فیلم از این هنرمندان و استادان آماده شده است و  40فیلم
ت و انگیزهای
دیگر نیز در حال تدوین اس��ت .دکتر اردالن دق 
قوی برای ساخت این فیلمها داشته است و باید بگویم اگر این
فیلمها نبودند شاید بخشی از تجربیات و زندگی این هنرمندان
را نداشتیم.
س��خنران بعدی این مراس��م محمد س��ریر ،رئیس هیئت
مدی��ره خانه موس��یقی ب��ود که توس��ط مجری برنام��ه خانم
وزیری(موسوی زاده) به جایگاه دعوت شد.

دکتر سریر در ابتدا گفت :استاد دهلوی شخصیتی با ابعاد
مختلفی اس��ت که در جامعه ما ش��اخص ب��وده و تاثیرات بلند
مدتی بر جای گذاش��ته اس��ت .در زمینه ه��ای متعددی را در
موس��یقی کش��ور پایه گذاری کردند که انعکاس آن در نس��ل
های آینده هم بازتابی خواهد داش��ت .استاد دهلوی موثر ترین
هنرمند در حوزه آموزش موس��یقی این کشور بوده اند .تحولی
که ایشان در این زمینه ایجاد کردند و موسیقی ملی را در یک
شکل علمی مطرح کردند .که تاثیرات زیادی در داخل و خارج
از کش��ور گذاش��ت .من در زمانی که کالس ش��بانه هنرستان
عالی می رفتم همیشه با خودم فکر می کردم این همه انگیزه
از کجا سرچش��مه می گیرد .همه اینها از روی عالقه و عشقی
بود ایشان به موسیقی داشت.
س��ریر گفت :شاگردان ایش��ان در هنرستان احترام توام با
حس��اب بردن به ایشان داشتند .همیش��ه فکر می کردند باید
به توانایی ای برس��ند که اس��تاد دهلوی انتظار دارند .در حوزه
آموزش ایجاد این احترام بس��یار کمرنگ شده است .بسیاری از
مس��ائل را اس��تاد دهلوی پایه گذاری کردند که مثال همه باید
ساز ضربی بزنند که شناخت ریتم خود را تقویت کند .این توجه
به زیر بنا ها خیلی مهم بود.
وی با اش��اره ب��ه خصوصیات آهنگس��ازی دهلوی گفت:
در کار آهنگس��ازی ایش��ان یک ن��گاه علمی جدی��د به حوزه
آهنگس��ازی داش��تند که نوع��ی پولیفونی خاص��ی منطبق با
موسیقی ایرانی بود .که توانست راهی را باز کند که تنها راه در
حوزه موس��یقی ملی ما برای رشد کردن و افق های تازه را باز
نمايد ،همین موس��یقی پولیفونی با خصوصیات موسیقی ایرانی

هس��ت .یادم می آید زمان جنگ ایشان اپرای مانی و مانا را به
م��ن دادند و گفتند اینجا معلوم نیس��ت چه اتفاقی بیافتد و من
این اپرا را با خود به اتریش بردم و بعد از پایان جنگ به ایران
آوردم .ایش��ان نگران بودند که این زحماتی که کش��یده شده
برای دوره های بعد منعکس ش��ود .در حوزه رهبری ارکس��تر
ایش��ان فقط ارکس��تر را نظم نمیداد بلکه کاری میکردند که
آن تاثیری را که شايسته است نوازنده از اجرای قطعات ،بگیرد.
همچنين کاری کردند که بس��یاری از نوازندگان به کار رهبری
ارکستر وارد شوند .تالیف کتاب های مختلف آموزشی در حوزه
موسیقی توسط او و دوران مدیریتی حسین دهلوی در هنرستان
موسیقی طالییترین دوران فعالیت این مرکز بود.
وی در پایان گفت :ایشان همچنین با خوش قولی خود که
حتی نیم ساعت پیش از قرار در محل حاضر بودند ،این آموزش
را به همه می دادند و امیدوارم همواره در کنار ما باشند.
در قس��مت بعدی این برنامه سوسن اصالنی (دهلوی) و
فاطمه س��ید محمد به همنوازی سنتور و تنبک پرداختند و دو
قطعه در دستگاه راست پنجگاه از ساخته های سوسن اصالنی
(دهلوی) به اجرا در آمد.

گزارش کنیم .بنا براین از هر موس��یقی دان در پنج دوره زمانی
مختلف با فاصله چند سال فیلم گرفتیم.
وی درباره فیلم مختص به حس��ین دهلوی گفت :فیلمی
که درباره اس��تاد دهلوی تهیه شده در چهار دوره زمانی است.
در زمانی که ایش��ان دارای س��ن و تجربه و ممارس��ت در فن
موسیقی ملی ش��دند ،تمام درهای کار برایشان بسته شده بود.
اس��تاد دهلوی به هر کس��ی رجوع می کردند با درهای بس��ته
مواجه می ش��دندو آن نکته خالقیت ایشان که می گفتند چند
اپرا بود ،به یک کار غیر ممکن تبدیل ش��ده بود .در بخش��ی از
فیلم ش��ما ش��وق ایش��ان برای انجام این کار را در ایشان می
بینید .در بخش دیگر ایش��ان وارد یک دوره افس��ردگی شدید
می ش��وند .ایشان در آن افسردگی ش��دید میل به غذا ،روابط
با دیگران و بودن در حضور جمع و حتی موس��یقی را از دست
دادند .خوش��بختانه ایش��ان از این افس��ردگی رستند ولی یک
جنس ناراحتی در ایش��ان پدید آمد که دیگر مثل سابق انگیزه
موسیقی نمی توانست در ایشان وجود داشته باشد.
سپس فیلم  26دقیقهای حسین دهلوی ساخته حمیدرضا
اردالن برای حاضران به نمایش درآمد.

فیلمی برای نمایش یک دوره تاریخی موسیقی

دوران دهلوی سال های طالیی هنرستان بود

سپس حسین علیزاده ،دبیر و سخنگوی شورای عالی خانه
موس��یقی برای سخنرانی پشت تریبون قرار گرفت .علیزاده در
ابتدای س��خنانش گفت :اولین روزی که به هنرستان موسیقی
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حمیدرضا اردالن ،معاون هنری و فرهنگی خانه هنرمندان
گفت :در تحقیقاتم متوجه ش��دم بج��ز کتاب روح اهلل خالقی و
اس��ناد پراکندهای که در گوشه و کنار از آنها سراغ داریم هنوز
هیچ منبع حقیقی درباره موس��یقی دانان برجس��ته وجود ندارد.
آن نس��لی که در دوره گذار از موس��یقی قدیم به دوره معاصر
وجود داشتند هم یکی پس از دیگری از دست می روند .آخرین
نسلی که می توانند این گزارش را برای آیندگان بگویند حضور
داشتند و من به کمک یک تیم لیستی تهیه کردم و با مشورت
اس��تادان مجرب موسیقی ش��روع به تهیه فیلم هایی از اسناد
زندگی ،آثار و همچنین خلق و خوی آنها رفتیم.
اردالن درباره نحوه س��اخت این فیلم ها گفت :یک فیلم
مستند در یک دوره زمانی چند ماهه ساخته می شود ولی ما در
این چند ماه نمیتوانستیم یک موسیقی دان بزرگ و برجسته را
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رفتم اس��تاد دهلوی بود که از من امتحان گرفت و من پذیرفته
شدم.ش��اید تا آن روز هنوز نمیدانستم عظمت کار چقدر است.
ام��ا همان روز اول ودر همان حضور اولیه با وجودي که یازده
سال بیشتر نداش��تم ،به عظمت کار و هدف هایی را که استاد
دهلوی داشتند پی بردم.
وی افزود :در آن روزگار جامعه با موس��یقی برخورد خیلی
خوبی نداش��ت و جامعه موس��یقی در هم��ه موقعیت ها خیلی
خوش��نام نبود اما وجود استاد دهلوی این را درست کرد .وقتی
ما در هنرس��تان درس را ش��روع کردیم دیدیم که کم کم سوء
تفاهم هایی پیش میآمد .زیرا کس��انی که در مدرسه و درس
موفق نبودند والدینش��ان می گفتند برود هنرستان تا موسیقی
بخوانن��د اما از این نکته غافل بودند که مدیری در هنرس��تان
هس��ت که موسیقی تمام وجود اوست .دهلوی اولین استاد من
اس��ت و تاکنون ف��ردی را ندیدم که تا این اندازه موس��یقی را
جدی بگیرد .از همان اول با یک ش��وک روبرو بودم و فهمیدم
اینطور نیست که حاال که آمدم هنرستان از درس راحت بشوم.
می توان��م بگویم بخش بزرگی از جامعه موس��یقی را دهلوی
نجات داد و این بخاطر نگاهش به موسیقی بود.
وی افزود :در س��ال  1343که به هنرستان آمدم ،تعداد ما
در کالس روز اول  46نف��ر ب��ود اما تنها  14نفر از هنرس��تان
فارغ التحصیل ش��دند یعنی هنرستان با کسی شوخی نداشت.
اگر هنرجویان اخالق ،انضباط ،اس��تعداد موسیقی و یا پشتکار
نداشتند هر س��ال تعدادی از ما بیرون می رفتند .دهلوی جای
پدر و مادر و خانواده ما هم بود .ما در بیش��تر ساعات آن زمان
در هنرستان بودیم و دهلوی در صدر همه بود و ما عاشق دیگر
استادانمان هم بودیم .تا این اساتید از هنرستان بیرون نمیرفتند
م��ا دل نمی کندیم .برای مثال وقتی آقای ظریف به من درس
میدادند من به حیاط می رفتم و به پنجره کالس نگاه میکردم
و وقت��ی آق��ای ظریف گاهی از جلوی پنجره رد می ش��دند ما
بتوانیم ایشان را ببینیم.
این آهنگس��از با بیان خاطره ای از حس��ین دهلوی گفت:
وقتی اس��تاد دهلوی کس��ی را در دفترش احضار میکرد قرار
بود اتفاقی بیفتد و زیرا اگر ش��اگرد خوبی نبودی دهلوی کمتر

صدایم��ان می کرد .ی��ک روز آقای دهلوی مرا به دفترش��ان
خواس��تند که من دلهره عجیبی داشتم که چه کاری از من سر
زده به دفتر ایش��ان رفتم .ایشان به من گفت «استاد شهنازی
گفتهاند که امسال پیشرفت خوبی داشتی و حاال میتوانی یکی
از نوازنده های تار ارکستر رودکی باشی ».وقتی از دفتر بیرون
آمدم از شدت خوشحالی به در و دیوار میخوردم.
دبیر و س��خنگوی ش��ورای عالی خانه موسیقی افزود :یادم
هست که وقتی در راهرو ساز می زدیم وقتی ایشان از جلوی من
رد می شد دستهای من بی حرکت می ماند تا زمانی که آنجا را
ترک کنند .فکر می کردم صدای این ساز الیق ایشان نیست .در
فیلمی که پخش شد استاد دهلوی در موقعیتی است که میدانیم
برای همه ما غمگین است اما من خوشبختم که دوران پادشاهی
دهلوی را دیدم .آن چیزی که دیگران از آثارش��ان به آن پی می
برند را من از نزدیک دیده ام .من اعتقاد دارم البته باید از همسر
ایشان هم سپاس��گزاری کنیم .خانم سوسن اصالنی هم از هنر
جویان خوب هنرس��تان بود .زندگی با استادی مثل دهلوی کار
سختی است چون او مسئولیت زیادی داشت و این در حالی است
که خانم اصالنی در کنار وظيفه همس��ری موسیقی را هم ادامه
دادهاند که قابل ستایش است و من از طرف ملت ایران و جامعه
هنر از ایشان تشکر می کنم.
حسین علیزاده در پایان گفت :به امید اینکه استاد دهلوی
همچنان باالی سر ما باشند و همین که صبح از خواب بیداری
میش��ویم و میبینیم که سایه او بر س��ر ماست خوشحالیم و
دلگرم تر می شویم و موسیقی را زنده نگاه می داریم.
پس از این س��خنان،مجری برنامه محمد سریر ،هوشنگ
کامکار و حسین علیزاده را به روی صحنه دعوت کرد و سپس
از اس��تاد دهلوی و خانم اصالنی نیز خواس��ت تا برای دریافت
لوح و تندیس به روی صحنه بروند.
در پایان مراسم هوشنگ کامکار(عضو شورای عالی خانه
موسیقی) که از شاگردان حسین دهلوی محسوب می شود هم
پشت تریبون قرار گرفت و به بیان خاطره ای از اولین دیدارش
با این اس��تاد موس��یقی کرد و برای او آرزوی سالمتی و طول
عمر کرد.

گفتوگو
گفتگو با فتانه شاهین

دغدغه اصلی ام آموزش هارپ به کودکان است
آهنگسازان به فکر نوشتن قطعه برای هارپ باشند
درآمد:
در موسیقی دو ساز بيشتر بهعنوان سازهای بانوان شناخته
می شود و کمتر دیده شده آقایان به نوازندگی این ساز ها تمایل
نش��ان دهند .هارپ(چنگ) و قانون بیش��تر شهرتشان را در دنیا
با نوازندگان زن کس��ب کرده اند .در ایران نوازندگی هارپ زیاد
مرسوم نیست ولی می توان گفت بانوان ایرانی قانون را برگزیده
اند .در چند سال اخیر تالش هایی توسط برخی سازسازان برای
س��اخت هارپ (س��از اصيل ايراني) صورت گرفته که برخی راه
را ب��ه کلی اش��تباه رفته ان��د و تنها معدودی با اس��تفاده از الگو

های صحیح توانس��ته اند تا اندازه زی��ادی به هارپ حرفه ای و
اس��تاندارد که در دنیا مرسوم است نزدیک شوند .فتانه شاهین از
نخستین بانوان ایرانی است که هارپ را بطور آکادمیک در اروپا
فراگرفته و چند سالی است دست به تعلیم این ساز در آموزشگاه
های رس��می کشور زده است .در يكي از روزهاي شهريور فتانه
شاهين به همراه نازلي بخشايش (نوازنده پيانو و هارپ) در محل
خانه موس��يقي حضور يافتند .در آن روز مجالي دست داد تا طي
گفتگويي با خانم شاهين به بررسی ساز هارپ و مسائل مختلف
آموزش اين ساز در ایران بپردازیم.

*خان�م ش�اهین! لطف�ا در ابت�دا خ�ود را
معرفی بفرمایید.

*آیا برای هارپ استاد خاصی داشتید؟

بله ،خانم اینگبوک در سوئیس و در ایتالیا هم خانم روبرتو
الکس��اندرینی در کنسرواتوار بودند که همچنان در آنجا هستند
و م��اه اکتب��ر هم باید برای یک��ي از امتحاناتم ب��ه آنجا بروم.
همزمان با اینها با روی��ال آکادمی انگلیس هم در ارتباط بودم
که امتحانات آن را تا سال پنجم گذراندم .اگر سه امتحان دیگر

بده��م دکترای هارپ را دریافت میکنم اما متاس��فانه بهدلیل
مشغله های زیاد به تعویق می افتد.
*از دیگر فعالیتهای خود بگویید.

من از دوس��تان نوازنده هارپ دعوت می کردم تا به ایران
بیایند و هیچ نهادی به من در این زمینه کمک نمی کرد .سالی
س��ه بار در تهران و شیراز مستر کالس هارپ برگزار میکردم.
همچنین تاکنون س��ه کتاب برای آم��وزش هارپ به کودکان
ترجمه ک��ردهام .عنوان ای��ن کتاب ها من ه��ارپ مینوازم و
راهنمای مربی هارپ اس��ت .چ��ون دغدغه اصلی من آموزش
هارپ به کودکان است.
*بچ�ه ها از چند س�الگی م�ی توانند ه�ارپ را آغاز
کنند؟

از  4س��الگی می توانند هارپ را آغاز کنند و ساز کوچک
برای آموزش کودکان هم وجود دارد.
*در مورد ساز سنتور بفرمایید که آیا ردیف موسیقی
ایرانی را بطور کامل کار کردید؟

بله من حافظ ردیف هستم اما در سال های اخیر به دلیل
فعالیتم در زمینه هارپ کمی دور افتادم.

فصلنامه خانه موسيقي

من در سوربون پاریس در رشته زبان و ادبیات
فرانس��ه تحصیل کردم و همچنین حسابداری هم
خواندم .همزمان با این تحصیالت در زمینه ردیف
موسیقی هم فعالیت داشتم .از سال  1365با آقای
کیانی به مدت  17س��ال ردیف میرزا عبداهلل را کار
کردم .همیشه دوست داش��تم هارپ یاد بگیرم اما
چون در ایران اين ساز وجود نداشت موفق نشدم.
تا س��ال  2007در س��وئیس به کنس��رواتوار
زوریخ رفتم و یک ساز سالدی تهیه کردم و با خانم
اینگبوک کار کردم .همزمان به آکادمی موس��یقی
سوئیس هم رفتم و آنجا هم با خانم نادیا آشناشدم.
بسیار مشتاق بودم که ساز چنگ در ایران هم آموزش داده شود
بنابراین به ایران برگشتم.
اولین کنسرت باعنوان «شبی با هارپ» پنج سال پیش در
نیاوران و تاالر حافظ شهر شیراز بود .در این کنسرت همنوازی
دو ه��ارپ و فلوت بود که دوس��تانم از ایتالیا آمده بود و من را
همراهی می کردند .قطعات این کنسرت همه از آثار کالسیک
غرب��ی بود .چند نفر از آهنگس��ازان ایرانی مانن��د آقایان آرش
عباس��ی ،آروین صداقت کیش و ابوالفضل رهبری هم قطعاتی
برای فلوت و هارپ نوش��ته بودند .پس از این کنسرت دیگر با
سوئیس ارتباطی نداشتم ولی با کنسرواتوار ایتالیا ارتباط برقرار
کردم که بطور مرتب رفت و آمد داشتم.
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*آیا نوازندگی سنتور برای هارپ هم به شما کمک کرد؟

بله .من به راحتی می توانم برای روی هارپ برای موسیقی
ایرانی مدالیسون انجام دهم و وقتی دوستان ایرانی می نوازند
من افکت های هارب را در گوشه های ایرانی بنوازم.
*یعنی می توانید ردیف را با هارپ بنوازید؟

یکی از کار هایی که دوس��ت داش��تم ،این بود که ردیف
موس��یقی ایرانی را برای هارپ های سِ لتیک بنویسم .که یک
انجمن می خواهد تا ردیف دان ها برای این کار کمک کنند .اما
می توان موس��یقی ایرانی را با هارپ نواخت .یکی از شاگردان
کوچک من پیش در آمد اصفهان را در ایتالیا اجرا کرد که همه
خیلی خوششان آمد .فعال ما بدون ربع پرده کار می کنیم .چون
ربع پ��رده را باید کوک کرد و در این صورت می توان نواخت.
اما باید هارپ سِ ��لتیک باشد چون اگر هارپ بزرگ پدال دار را
کوک کنیم توانایی ساز از بین میرود و محدود می شود.
*چند نوع هارپ داریم؟

م��ا دو نوع ه��ارپ داریم ،یکی هارپ پ��دال دار که با پدال
مدالسین انجام می شود و یکی هم هارپ سلتیک که باالی آن
یک دستگاه میکانیکی دارد که بمل و دیز کوک شود .ساز های
سلتیک مربوط به منطقه سلت است .در آمریکای جنوبی و ایرلند
همچن��ان با هارپ های کوچک می نوازند .هارپ های پدال دار
یک مقدار گران است و کار کردن با آن هم مشکل تر است.
*شما با کدام هارپ آموزش می دهید؟

با هارپ پدال دار آموزش می دهم .ولی بچه های کوچک
نمی توانند پشت این ساز بنشینند چون بزرگ است بنابراین با
هارپ سلتیک آموزش می بینند .از نظر ماهیت فرقی نمی کند
فقط از نظر مدالسیون تفاوت دارد.

*برگردیم به کنس�رت هایت�ان در ایران؛ آیا باز هم
اجرایی داشتید؟

دوس��ال پیش در ش��یراز با گروه ارکستر فارس به رهبری
دکتر رادمان یک کنس��رت داش��تم یک اجرای کوچک هم در
تاالر وحدت داش��تم .االن هم با چند موزیسین دیگر قرار است
چند کار مشترک انجام دهیم و یک کنسرت آبان ماه در تهران
و شیراز دارم.
*س�ابقه نوازندگي هارپ در ایران بیشتر در ارکستر
س�مفونيك بوده است ،لطفا نقش این ساز را در ارکستر
کمی توضیح دهید.

فصلنامه خانه موسيقي
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در ایران شاهد اتفاقی نبودم .وقتی خانم آقاخانی به ایران
آمدن��د از من دعوت کردند تا قطعاتی را ب��ا هارپ بنوازیم که
دیدیم هارپ های اینجا اصال قابل اس��تفاده نیستند .چون نیاز
به تعمیر اساس��ی دارند .بنابراین مجبور ش��دم هارپ خودم را
بیاورم تا با ارکستر سمفونیک اجرا کنیم.
در دنیا ،هارپ یکی از پایههای ثابت ارکس��تر سمفونیک
اس��ت .هارپ را بیش��تر برای دونوازی و یا ارکس��تر مجلس��ی
میپسندند .ولی در ارکستر سمفونیک مانند پیانو نقش اساسی
دارد .در ای��ران زی��اد ندی��دم که کار خاصی انجام ش��ود .یک
کار ب��ود که یک خانم از ارمنس��تان می آمدن��د و کار هایی را
مینواختند.

*خانم تاراجاف چطور؟

ایش��ان خودش��ان هم اعالم کردند که س��از را خودشان
فراگرفتند و درواقع دلی س��از می زنند ولی به عنوان هارپیست
شناخته شده نیستند .کارشان بسیار زیباست و با ناخن ساز می
زنند ولی تکنیک جهانی ندارد .ضمن اینکه بسیار انسان خوبی
هس��تند و مورد احترام همه از جمله کرد ها هستند .اما من در
ایران کسی را نمی شناسم که هارپ را آکادمیک بنوازد.
*چند س�ال است که بطور جدی آموزش هارپ
را در ایران شروع کردید؟
حدود دو س��ال اس��ت این کار را انجام داده ام .در این دو
سال نتیجه خوبی داشتیم.

*می دانیم اخیرا ش�اگردان ش�ما موفقیت�ی در اروپا
کسب کردند .لطفا کمی هم در این مورد توضیح دهید.

در ناپ��ل ایتالیا از  16تا  26آگوس��ت یک مس��تر کالس
برای شاگردانم داش��تیم که پرزیدنت این مستر کالس به من
اعالم کردند یک مسابقه بین المللی هم برگزار می شود و اگر
ش��اگردان من آمادگی دارند در آن ش��رکت کنند .من فکر می
کردم فرصت زیادی داریم اما مس��ابقه در همان  10روز مستر
کالس برگزار ش��د .من بچ��ه ها را آماده ک��ردم و چند قطعه
فولکل��ور ایرانی را انتخاب کردم .در تم��ام رپرتوار های دنیا از
تم��ام نق��اط دنیا از هند و چین تا آمری��کای جنوبی یک قطعه
وج��ود دارد ولی از ایران هیچ قطع��ه ای نداریم .قطعه ای که
برای هر س��ازی نوشته شده باشد نداریم که آموزش داده شود.
از همه جا قطعه ای در رپرتوار های جهانی داریم بجز ایران.
شب مسابقه حتی من باور نمی کردم مقامی بدست آوریم.
ولی در گروه سنی « Aشمیم مینو»  8ساله مقام اول را بدست
آورد« .مرديت موسسیان»  8ساله هم مقام دوم را کسب کرد.
در گروه س��نی « Bطناز بیگی»  10س��اله مقام سوم را بدست
آورد .در دوئت ها که بین بزرگس��االن و کوچکتر ها برگزار شد
مقام اول را «طناز بیگی» و «ش��میم مینو» بدست آورند .برای
همه تعجب آور بود که این بچه ها با دو سال کار کردن چقدر
راحت و آرام س��از می زنند و مورد تشویق پروفسورهای حاضر
قرار گرفتند .در این مس��ابقه از کشور های اس��ترالیا ،فرانسه،
انگلیس ،آمریکا ،ایتالیا و چند کشور دیگر حضور داشتند.در آنجا
یک گواهی نامه به من دادند که می توانم مربی کودکان باشم.
بچه های بزرگس��ال هم خیلی خوب بودن��د ولی چون در رده
های س��نی باالتر قرار می گرفتند در مس��ابقه شرکت نکردند.
بچه های کش��ور های دیگر باالی  8سال کار کرده بودند ولی
بچه های ما فقط دو سال کار می کردند.
*چه قطعاتی را برای اجرا انتخاب کردید؟

پی��ش درآمد اصفهان ،جان مریم و خوابهای طالیی آقای
معروفی را می نواختند .شمیم دو قطعه را هم می نواخت و هم
می خواند که مورد توجه قرار گرفت.
*محتوای آموزشی که دارید خودتان تهیه کردید؟

خیر ،سیالبس��ت من همان است که در ایتالیا وجود دارد.
از حدود  50کتاب قطعات جداگانه به ترتیب برای انگش��ت ها
انتخاب کردم و کم کم به مرحله پیش��رفته می رسد .بعد برای

نازلي بخشايش

س��رعت و تکنیک اتود هایی داریم .سیالبست اینجا مطابق با
ایتالیا و فرانسه است.

*مش�کالتی ک�ه در زمین�ه آموزش ه�ارپ در ایران
وجود دارد را بفرمایید.

همیش��ه سعی داشتم مشکالت را ندیده بگیرم ولی گاهی
دش��منی ها و تن��گ نظری هایی وجود دارد ک��ه آدم را متهم
می کنند .چهارس��ال پیش در رادیو فرانس��ه هم این را اعالم
کردم که ما یک کش��ور پهناور هس��تیم و م��ن نمیتوانم ادعا
کنم تنها نوازنده هارپ هس��تم .در ایران جا برای چند میلیون
نوازنده هارپ هست .زیاد اهل گله کردن نیستم چون می بینم
کار آرام آرام راه خ��ودش را باز می کند.پیش��ینه تاریخی چنگ
یا همان هارپ در ایران مثل کش��ور های بین النهرین بس��یار
زیاد است .من دوست دارم در ایران همدلی بیشتر باشد تا ساز
چنگ بهتر راه بیافتد نه اینکه سد راه هم شویم.
*مشکالت هنرجویان چطور؟ مثل تهیه ساز.

مش��کل تهیه ساز به دست آقای اورنگ حمیدی حل شده
اس��ت .من س��ال اول که ایران آمدم تمام کسانی را که مدعی
س��اختن هارپ بودند را دیدم و به کارگاه آنها رفتم .س��ی دی
های��ی با خودم آورده بودم و فکر می کردم به س��اختن هارپ
کمک کند .بعد از دیدن ساز ها متوجه شدم کامال غیر استاندارد
هستند .تنها یک نفر ساز ها را دقیق اندازه گیری کرد و از من
کمک گرفت که آقای عباس��ی بود .هارپ های سلتیک آقای
عباسی با کمی تالش می تواند جواب دهد.

*آقای اورنگ حمیدی! آیا ش�ما می توانید نیاز هارپ
را تامین کنید؟

*االن قیمت ساز هارپ چقدر است؟

اورنگ حمیدی :از  11میلیون شروع می شود تا قیمتهای
خیلی باالتر.

*آی�ا ت�ا ب�ه ح�ال قطع�های از خودت�ان ب�ا ه�ارپ
نواختهايد؟

من آهنگس��از نیس��تم ولی یک چیز های��ی را برای دلم
نوشتم .بداهه نوازی هم داشتم .قطعه ای هم روی شعر یک
شاعر عرب نوشتم .باید آهنگسازان به فکر نوشتن قطعه برای
هارپ باشند .یک سی دی هم به عنوان مستند هارپ با هزینه
خودم تهیه کردم .من بخش زیادی از پیز هایی که داشتم برای
این کار فروختم .این س��ی دی با عنوان «مستند 1هارپ» در
حال مسترینگ است .در این سی دی من تکنوازی و دو نوازی
با خانم نازلی بخشایش داشتم .در یک قسمت هم از مشکالتی
که داش��تن یک ساز هارپ دارد تهیه کردم .مستند دوم هم به
بچه ها و شاگردانم مربوط می شود.
*آیا به فکر سی دی آموزشی هستید؟

سی دی آموزش��ی در خارج از کشور وجود دارد و میتوان
به ایران آورد .فعال نیازی به تولید س��ی دی آموزشی در ایران
نیس��ت .برای برخی کار ها دیگر فکر میکنم باید کسی به من
کمک کند چون من آدم ثروتمندی نیستم.
*در حال حاضر در کجا تدریس می کنید؟

در تهران در آموزش��گاه پارس ،در شیراز هم در آموزشگاه
زند تدریس می کنم.

*در صحب�ت هایت�ان به س�از چنگ و هارپ اش�اره
کردید .آیا از نظر فیزیکی یکی هستند؟

ما نمونه ای نداریم .من موزه س��الدی و چند موزه دیگر را
رفتم که هارپ های 2000س��ال پیش به شکل تمساح با سیم
های ابریش��م وجود دارد .اما از ایران چیزی من ندیدم .از مصر
و مناطق نزدیک به ما س��از هایی هس��ت ،بجز ایران .فقط در
یک سنگنوشته یک خانم هست که دارد برای سگ اش هارپ
می نوازد .تقریبا می توان گفت مثل همه ساز هایی هست که
در رشدشان به هارپ های سلتیک تبدیل شده اند .ولی هارپ
پدال دار در دنیا از قرن  19ش��روع شد که از سال 1850اولین
هارپ های پدالدار را «ارار» فرانس��ه س��اخت و تا االن ساخته
شد .در ایران از دوران صفویه چنگ محجور شد که اگر اینطور
نمی شد قطعا مدل ساز های سلتیک را در ایران داشتیم.
گفتگو :حمیدرضا عاطفی
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اورنگ حمیدی :فعال برای همه ساز ها محدودیتی هست
اما می توانیم تامین کنیم.

فتانه شاهين
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مقاله
نگاهی گذرا به آثار ابونصر فارابي
در باب موسیقی
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ابونص��ر محمد بن محم��د بن طرخان فاراب��ی (حدود 260
ـ  339ق) از بزرگترین چهرههای دانش و فلس��فهی اس�لامی
به ش��مار میرود که گذشته از ش��هرت و اعتبارش در زمینههای
گوناگون عل��وم و حکمت ،یکی از پرآوازهترین موس��یقیدانان و
موسیقیشناسان جهان اسالم (حوزهی ایرانی ،عربی ،ترکی) است.
از فارابی س��ه کتاب با موضوع موس��یقی بر جا مانده است :کتاب
الموسيقي الکبير ،کتاب االيقاعات و کتاب االحصاء االيقاعات که
دو کتاب آخر ،چنان که از نام آنها بر میآید ،کام ً
ال به موضوع ایقاع
اختصاص دارد .در دیگر اثر بر جا مانده از فارابی ،کتاب احصاءالعلوم
نیز به اجمال به موسیقی اشاره شده است.
کتاب الموسيقي الکبير
کتاب الموسيقيالکبير از جامعترين و تأثیرگذارترین کتابهايي
است که دربارهی موسيقي به زبان عربي نوشته شده است .فارابي
اين کتاب را احتما ًال در بغداد تألیف و به سال  324ق .به ابو جعفر
محمد بن ابوالقاس��م کرخي وزير خليفه الراضي باهلل (322-329
ق ).تقديم کرده است.
وي این کتاب ارزش��مند را بر پايهی منابع يوناني و عربي
و نيز بر اس��اس دانش عميقي که از موسيقي عملي دوران خود در
شرق جهان اسالم داش��ت ،تألیف کرد .منابع يوناني او نوشتههاي
ارس��طو و افالطون و کتابهای موس��يقي اقليدس ،اريستوکسن،
نيکوماخوس ،بطلميوس و آريس��تدس کنتيالنوس و منابع عربي
فارابي نيز نوشتههاي اسحاق بن ابراهيم موصلي (د 235 .ق) اسحاق
بن يوسف کندي (د .اندکي بعد از  256ق) و ديگر نويسندگان نيمهی
اول يا ميانهی قرن سوم هجري است .اما احتما ًال منابع اوليهی فارابي
قدري جديدتر از کتابهاي باال بوده اس��ت .به نظر ميرس��د که او
به کتاب الموسيقيالکبير تألیف شاگرد کندي ،احمد بن مروان بن
الطيب سرخسي (د 286 .ق ).دسترسي داشته و بسيار محتمل است
که فارابي در انتخاب عنوان و نيز تقسيمبندي کتاب خود به دو بخش
اصلي ،از اين کتاب تأثیر گرفته باشد .از نويسندگان پيش از فارابي که
با او فاصلهی زمانی کمتري دارد ،ثابت بن قره (د288 .ق ).است که
احتما ًال از اولين کساني است که به عنوان يک رياضيدان ،نظريهی
موسيقي را به صورت علمي و عمدت ًا بر پايهی منابع يوناني بررسي
کرده است .اما اثر مفصل او ،کتاب في علم الموسيقي ،که به گفتهی
ابن القفطي به زبان سرياني نوشته شده ،احتما ًال از منابع دست اول
فارابي نیست اما ثابت بن قره کتابها و رساالت موسيقي بسياري را
براي تألیف کتاب خود گردآوري کرده بوده و شايد فارابي به برخي از
آنها دسترسي داشته است.
فارابي ( ،1375ص ) 3در مقدمهی کتاب الموسيقيالکبير
اش��اره کرده است که بخش دوم اين کتاب به بررسي و بازخواني
انتقادي برخی منابع پیش��ین اختص��اص دارد .گرچه اين بخش
در نس��خههاي خطي موجود يافت نميشود ،اما ميتوان برداشت
روشني از شرح و قضاوت فارابي دربارهی کارهاي پيشينيانش در

بابک خضرائی*

ديگر تألیف موسيقايي او پيدا کرد و آن ،بخش پاياني کتاب احصاء
االيقاعات است که فارابي در آن به تحليل و نقد نظريههاي اسحاق
موصلي ،کندي و منصور بن طلحه طاهري دربارهی ايقاع پرداخته
است .هرچند اسحاق موصلي به عنوان نظريهپرداز چندان اعتباري
نزد فارابي نداش��ته ،ام��ا فارابي از او به عنوان يک موس��يقيدان
برجس��ته با احترام کرده اس��ت .اما در ْ
مقابل کندي و منصور بن
طلحه را مورد تخطئه قرار داده و از جمله کندي را متهم کرده که
ميان منابع يوناني و عربي تمييز قائل نشده ،منابع ناسازگار را در هم
آميخته و همه چيز را به اشتباه به يونانيان نسبت داده است.
کتاب ايقاعات و احصاءااليقاعات
ب��ه نظر میرس��د فارابی از آنچه در کتاب الموس��يقيالکبير
دربارهی ایقاع نوش��ته ش��ده راضی نبوده و به همین دلیل دست
به تألیفات دیگری در این باره زده اس��ت .از نگارش سه رسالهی
دیگر با عنوانهای کتاب االیقاعات ،کتاب فی احصاء االیقاع ( یا
احصاءاالیقاعات) و کالم فی النقل مضافا الی االیقاع گزارش شده
که رس��الهی آخر به دست نیامده اس��ت (گرجی  ،1383ص.)10
البته میتوان مطمئن بود که کتاب االحصاءاالیقاعات پس از کتاب
الموسیقیالکبیر نوشته شده ،زیرا در آن به کتاب الموسیقیالکبیر
اشاره رفته است (فارابی ،ن.خ مغنسیه ترکیه ش  ،1705ص)60a
برخ��ی محققان نگارش کتاب احصاءاالیقاع��ات را پس از کتاب
االیقاعات دانس��تهاند که ظاهراً دلیلی برای این فرضیه ارائه نشده
اس��ت (گرجی ،ص  .)11اما ش��اید چون میان کتاب االیقاعات با
کتاب الموسیقی الکبیر عبارات و جمالت مشابهی دیده میشود،
این نظریه درست باشد.
بخش موسیقی احصاءالعلوم
ای��ن کتاب ،چن��ان که از ن��ام آن بر میآید ،به ش��مارش و
طبقهبندی علوم شناخته ش��دهی در زمان مؤلف اختصاص دارد.
فاراب��ی ( ،1348ص )88در ای��ن کتاب دانشهای زمان خود را به
پنج فصل :زبان ،منطق ،ریاضیات ،علوم طبیعی و علوم مدنی و هر
یک را به بخشهای کوچکتری تقسیم میکند و موسیقی بخش
بخش ریاضیات است.
پنجم از هفت ِ
فارابی ،ابونصر محمد بن محمد
 1348احصاء العلوم (ترجمهی فارسی) ،ترجمهی حسین خدیو جم،
تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 1967کتاب الموسیقی الکبیر ،تحقیق و شرح غطاس عبدالملک
خش��به ،مراجعه و تصویر محمود احمد الحنفی ،قاهره :دارالکتاب العربی
للطباعه.
 1383کت��اب االیقاع��ات (ترجمهی فارس��ی) ،ترجمهی عبداهلل
گرجی ،در :فصلنامهی موسیقی ماهور ،بهار 9 :ـ .49
ن.خ کتاب احصاء االیقاعات ،محفوظ در کتابخانه مغنیسه ترکیه
به شمارهی .1705
ن.خ کت��اب االیقاعات ،محفوظ در کتابخانه توپ قاپوس��رای به
شمارهی .1878

گزارش

کانون پزشکان خانه موسیقی روزشان را گرامی داشتند

پزشكي از هنر جدا نيست
کانون پزش��کان خانه موس��یقی طی مراس��می با حضور
پزش��کان ،هنرمن��دان و موس��یقیدانان  8ش��هریور در ت��االر
اندیشه حوزه هنری روزش��ان را گرامی داشتند .در این مراسم
مدیرعامل خانه ،رئیس مرکز موس��یقی حوزه هنری و برخی از
پزشکان عضو کانون سخنرانی کردند و برخی از هنرمندان نیز
به اجرای موسیقی پرداختند.
در ابتدای این مراسم پیروز ارجمند ،رئیس مرکز موسیقی
حوزه هنری با دعوت س��هیل محمودی(مجری برنامه) پش��ت
تریب��ون قرار گرف��ت و در س��خنانی گفت :امروزه در رش��ته
موس��یقی ما چند رش��ته در دانش��گاه داریم ام��ا نبايد به میان
رش��تهای بودن دانش موسیقی در جهان کنونی ،پنج زیر شاخه
موس��یقی مرتبط با دانش موس��یقی در دنیا داریم .باید بگویم
نس��ل جوان ما بس��یار عالقمند اس��ت به اینکه در شاخه های
علمی و دانش موس��یقی وارد ش��ود .کمک و مشاوره پزشکان
حاضر در این مراسم بسیار می تواند انگیزه ای برای تحقیقات
مفصل تر در این زمینه باشد.
وی افزود :ما در مرکز موس��یقی حوزه هنری این آمادگی
را داریم تا از حضور دوس��تان ب��رای تحقیق و پژوهش در این
زمینه اس��تقبال کنیم زیرا جای خالی آن در کشورمان احساس
می ش��ود .اخیرا در کشور آلمان مشاهده کردم افرادی در رشته
هایی تحصیل می کنند که همیش��ه همراه ارکستر ها و گروه
های موسیقی هس��تند و به وسیله ماساژ های عضالنی برخی
اس��ترس ها را از نوازندگان و هنرمندان دور میکنند .امیدواریم
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این جلس��ه فتح باب باش��د تا این رش��ته ها در دانشگاه وجود
داشته باشد و یا تحقیق و پژوهشی روی آن صورت بگیرد.
س��پس حمیدرضا نوربخ��ش ،مدیر عامل خانه موس��یقی
پش��ت تریبون قرار گرفت و ضمن خوش آمد گویی به حضار،
درب��اره نهاد خانه موس��یقی با ارائ��ه توضیحان��ی گفت :خانه
موس��یقی تنها نهاد صنفی موسیقی دانان است که از سال 78
در دولت اصالحات که تش��کل های مدنی فعالیت های خود را
آغاز کردند  ،به همت استادان پیشکسوت
عرصه موسیقی بنا نهاده شد و در هر سال
ای��ن نهال نوپا ،پربار تر ش��د .امروز که در
خدمت ش��ما هس��تیم ،این نه��اد بیش از
چهارده ه��زار عضو دارد که ش��امل همه
اهالی موسیقی در سراسر کشور است.
نوربخ��ش اف��زود :تقریب��ا می توان
گف��ت که موس��یقی دان��ی را در کش��ور
نداری��م که عضویتی در این نهاد نداش��ته
باشد و این بسیار جای خوشحالی دارد که
اهالی موس��یقی به این نه��اد اعتماد دارند
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و خوش��بختانه تنش ها و مس��ائلی که ش��اید در برخی تشکل
های صنفی وجود داش��ته باشد ،در خانه موسیقی وجود نداشته
و خوش��بختانه یک تشکل منسجم و با وحدت اهالی موسیقی
اس��ت .خانه سعی دارد مطالبات جامعه موسیقی را دنبال کند و
باری را از روی دوش هنرمندان این سرزمین بردارد و راهی را
هموار کند تا فعالیت هایشان را منسجم تر دنبال کنند.
مدی��ر عامل خانه موس��یقی گفت :کانون پزش��کان خانه
موس��یقی که در کنار 10کانون تخصصی فعالیت دارد ،توس��ط
پزش��کانی تاسیس شد که یا خود دستی در موسیقی دارند و یا
اینکه دلشان برای این هنر می تپید ،تاسیس شد .در این سال
ها شاهد بودم که این دوستان بطور جدی و ایثار گرانه در این
عرص��ه کار را دنبال می کنند .ای کاش می ش��د این همایش
هر س��اله برگزار شود ولی متاس��فانه در برخی سال ها امکان
برگزاری این همایش را نداشتیم.
نوربخش در پایان سخنانش گفت :جا دارد از دوستانی که
در این کانون همواره وقت می گذارند و در جلسات شرکت می
کنند و این برنامه هم با کمک آنها برگزار ش��ده اس��ت ،تشکر
ویژه داش��ته باشم چون به تعالی جامعه و آرامش روحی جامعه
کمک می کنند .همچنین باید از آقای پیروز ارجمند هم تشکر
کنم زیرا از زمانی که ایش��ان مس��ئولیت موس��یقی را در اینجا
پذیرفته اند فعالیت های موس��یقی در حوزه هنری بسیار پربار
ش��ده و حجمی از کار های ارزشمند تولید می شود و همکاری
خانه موس��یقی و حوزه هنری هم در زمان ایش��ان گسترده تر
شده است.
در ادامه برنامه دکتر جهانش��اه برومند(ویولن) ،دکتر پرویز
افتخاری(سنتور) و سعید رودباری (تنبک) به اجرای قطعاتی از
ساخته های علی تجویدی در مایه دشتی پرداختند.
پ��س از این اجرا ،س��هیل محمودی(مج��ری) به حضور
فرهنگ ش��ریف ،نوازنده پیشکس��وت تار در این مراسم اشاره
کرد که این استاد موسیقی مورد تشویق حضار قرار گرفت.
در ادام��ه برنامه دکت��ر نینا رهش��ناس ،از اعضای کانون
پزشکان خانه موسیقی پشت تریبون قرار گرفت و درمختصری
در باره ش��خصیت و زندگی ابوعلی سینا و همچنین اشراف او
بر علوم مختلف (همزمان با نمايش نقاش��يهاي او) سخنرانی

کرد .رهش��ناس در ادامه س��خنانش یک شعر از سروده هایش
را خواند و س��پس سرود پزش��ک از ساخته های او برای حضار
پخش شد.
بخش دوم این برنامه با اجرای گروه دف نوازان با اجرای
قطعات محلی با همنوازی دف و نی ش��روع شد و سپس دکتر
ش��مس شریعت از پزشکان پیشکسوت درباره پیوند هنر و علم
و همچنین نقش هنز در پزشکی به سخنرانی پرداخت.
دكتر شمس گفت :پزشكي و طبابت از قديمااليام بهعنوان
رش��تهاي ظريف شناخته ش��ده به طوري كه نميتوان آن را از
هنر جدا دانست.
در ادامه مراس��م امین اهلل رشیدی(خواننده ) که در مراسم
حضور داش��ت به اجرای قطعه «دریا» از س��اخته های خودش
پرداخ��ت و پیش از اجرای موس��یقی چند کالم��ی درباره این
آهنگ صحبت کرد.
پایان بخش مراس��م روز پزشک و موسیقی ،اجرای ساز و
آواز توس��ط حسین حراج زاده (سنتور) و اشکان کمانگری(آواز)
بود که به اجرای قطعاتی در دستگاه همایون پرداختند.

مقاله
مالحت هنر

سيري در زندگي و آثار حسینعلی مالح

موسیقی کلنل وزیری باز کرد و باعث شد که در پژوهش موسیقی
گام بردارم .وی به مدت  12س��ال نیز مش��غول تحقیق و نوشتن
رساله درباره سازهای باستانی بود.
مالح طبع ش��عر نیز داشت و آهنگ هم میساخت از آثار او
آهنگ بر رباعیات خیام (غم جهان) در ماهور است .از دیگر کارهای
او «رویای هستی» با شعر نواب صفا و آواز بنان که در برنامه گلها
اجرا ش��ده و حس��ینعلی مالح ویلن نواخته و جواد معروفی پیانو و
وزیری تبار هم کالرینت نواختهاند.
همس��ر حس��ینعلی مالح بدرآف��اق وزیری در س��ال 1357
درگذش��ت و مالح به مدت دو س��ال در انزوای کامل میزیست.
در س��ال  1359با خانم گیتی آزاد درخشانپور ازدواج کرد و مالح
در کتاب منوچهر دامغانی و موسیقی در صفحه اول از او چنین یاد
کرده است« :تقدیم به همسرم گیتی که تجدید حیات فرهنگیام
مدیون اوس��ت» .حس��ینعلی مالح در اثر بیماری سرطان در 24
تیرماه  1371درگذشت و پیکرش در امامزاده طاهر کرج به خاک
سپرده شد.
برخی آثار مکتوب وی به شرح ذیل است:
 .1منوچهری و موس��یقی ،نش��ر و فرهنگ و هنر زمس��تان
1363
 .2پیوند موسیقی و کالم
 .3رسالهای به عنوان تصنیف چیست ،چاپ 1336
 .4شرحی بر رساله موسیقی جامی
 .5قاآنی و موسیقی که در مجله پیام نوین چاپ شده است.
 .6رس��الهای راجع به س��ازهای مهجور و فرهنگ سازهای
باستانی.
 .7شرحی بر کتاب مقاصد الحان مراغی
 .8شرحی بر رساله بهجتالروح از عبدالمومن صفی الدین
 .9تاریخ موسیقی نظامی ایران ،انتشارات مجله هنر و مردم،
اسفند 1354
 .10حافظ و موسیقی ،انتشارات فرهنگ و هنر 1351
 .11پیوند شعر و موسیقی ،نشر فضا 1367
 .12فرهنگ سازها ،چاپ اول  ،1376نشر کتاب سرا.
نوشتههای چاپ نش��دهای نیز از حسینعلی مالح باقی است
از جمله  123غزل حافظ و موس��یقی ،و  400برگ دس��ت نوشته
همس��رش بدرآفاق وزیری در مورد زندگی با مالح و موسیقی که
متاس��فانه از سرنوش��ت آن اطالع دقیقی در دست نیست .شاگرد
شناخته شدهاش در امر پژوهش سید علیرضا علی نقی است.
منابع و ماخذ
تاریخ موس��یقی ایران ،حسن مش��حون ،جلد  ، 2ص611و
.612
واژهنامه موسیقی ،جلد  ،3مهدی ستایشگر ،صفحه .516
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حس��ینعلی مالح ( )1371 -1300در خانوادهای فرهنگی به
دنی��ا آمد .پدرش دیپلمات وزارت امور خارج��ه بود و مادرش ،بانو
خدیجه افضل ،خواهر کلنل وزیری ،از معدود زنان باس��واد پیش
از عه��د پهلوی و در تحصیل آزادی زنان پیش��گام بود چنان که
در روزنامه ش��فق سرخ مقاالتی در این باب چاپ میرساند و باني
ساخت چند مدرسه دخترانه شد.
م�لاح ابتدا ویلن را نزد حس��ین خان یاحقی ،و س��پس نزد
ابوالحس��ن صبا و احمد فروتن راد فرا گرفت و با نواختن س��هتار
هم آش��نا شد .در هنرستان موسیقی تحصیل کرد و دیپلم گرفت
و تحصیالت عالی خود را در دانش��کده کشاورزی کرج ادامه داد.
در سال  1324تکنواز ویلن و عضو ارکستر سمفونیک هنرستان
موس��یقی به رهبری پرویز محمود ش��د و چند سال بعد به عنوان
هنرآموز هنرس��تان عالی موسیقی شروع به کار کرد .وی در سال
 1330به ریاست موسیقی رادیو ایران رسید.
در فروردین ماه  1331هفته نامه زنگ به صاحب امتیازی و
سردبیری حسینعلی مالح به قیمت  2ریال منتشر شد و  14شماره
از آن به چاپ رسید .وی با کمک همسرش بدر آفاق وزیری (دختر
کلنل وزیری) به ترجمه و نوش��تن نمایش��نامه پرداخت؛ که از آن
میان میتوان به نمایش��نامهای راجع به موریس مترلینگ که در
اروپا به صورت اپرا اجرا ش��ده ،و نیز کتابهای انجمن دوستی و
تفریح (ش��امل  5نمایشنامه) و نیز دختران فضل فروش (شامل 5
نمایشنامه) اشاره کرد.
مالح رهبر ارکستر رادیو و دبیر شورای عالی موسیقی نیز بود
و در سال  1344به ریاست دفتر فنی موسیقی رادیو رسید .در همین
سال عضو کمیته ملی موسیقی وابسته به کمیته موسیقی بینالملل
شد و به مسکو و لینینگراد و تفلیس سفر کرد.
وی مدتی استاد تاریخ موسیقی در دانشگاه علوم تربیتی شد
و ب��ه تدریس پرداخت منزل��ش در دروس قلهک بود و در آنجا به
تعلیم شاگردان نیز میپرداخت از شاگردان شناخته شدهاش کامران
داروغه است.
تخص��ص او در موس��یقی علمی و عملی و در ش��عر و ادب
پارسی و آشناییاش با زبانهای دیگر ،همگام با عشق به تحقیق
از وی پژوهش��گری کمنظیر ساخت چنان که که به گفتة زندهیاد
دکتر محمد تقی دانشپژوه ،دانشمندی چون مجتبی مینوی با آن
وس��واس علمی فیشهای موس��یقی خود را به وی سپرد تا سیر
تحقیق تداوم یابد .حسینعلی مالح از نخستین کسانی بود که آقای
مهدی ستایشگر صاحب اثر واژه نامه موسیقی را به انجام این کار
تشویق و ترغیب کرد و راهنماییهای موثری به ایشان داشت.
وی در دوره ای شروع به تحقیق کرد که کمتر کسی در فکر
این گونه کارها بود او زمانی به ترجمه رسالههای موسیقی و معرفی
آن در مجله موسیقی پرداخت که افراد معدودی در این نوع نحوه
پژوهش قدم مینهادند .خودش همیشه میگفت که چشم مرا به

* بهروز مبصری
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نشست نقد آلبوم موسیقی "عجملر" که اخیرا از سوی موسسه
فرهنگی ماهور در دو لوح فشرده منتشر شده است با حضور ناشر،
منتقدان و گرد آورده اثر در خانه موسیقی برگزار شد.
این نشست با حضور ساس��ان فاطمی(پژوهشگر موسیقی)،

آروین صداقت کیش(پژوهش��گر و منتقد موس��یقی) و حمیدرضا
عاطفی(روزنامه نگار و عضو هیئت مدیره کانون پژوهش��گران)و
آرش محافظ (گردآورده و تنظیم کننده اثر) و جمعی از عالقمندان
و دانشجویان موسیقی در ساختمان فاطمی برگزار شد.

در ابتدای این نشس��ت ،عاطفی ضمن خوش��امد گویی به
حضار از آرش محافظ خواس��ت ک��ه توضیحاتی در باره آلبوم
عجملر ارائه کند و محافظ در ادامه گفت :در دو رساله عثمانی
در اواخر قرن  17و اوایل قرن  18میالدی ،دو بخش موسیقی
به دو روش مختلف آوا نویس��ی ثبت ش��ده است .یکی حرفی
عددی و یکی دیگر آوا نویس��ی غربی اس��ت .در این دو رساله
قطعات��ی وجود دارد که به نوعی با موس��یقی ایرانی قدیم دوره
تیموری در ارتباط است .در این رساله ها  31قطعه موسیقی را
دسته بندی کردم که با موسیقی ایرانی در ارتباط است .بخشی
از اینها نام آهنگس��از ندارن��د و تحت عنوان عجمی ،عجملر یا
عجمیان عنوان شده است.
محافظ گفت :از اوایل قرن  16میالدی موج های مهاجرت
از ایران و آذربایجان ،بغداد ،قفقاز و تبریز در پیآمدهای جنگ
ه��ای ایران و عثمان��ی بوجود آمد که ای��ن مهاجرت بصورت
اس��یر بردن ايراني��ان به عثمانی بود .آنها س��عی می کردند در
هر رشته نظیر نقاش��ی ،معماری و موسیقی ،متبحر ترین افراد
را به عثمانی ببرند .بر اس��اس تحقیقاتی که انجام شده با دلیل

و مدرک می دانیم چند نفر از این موس��یقی دانها مانند حس��ن
جان ،شاه قلی ،حیدر جان ،چنگی جعفر از ایران برده شده اند.
وی افزود :س��عی کردیم نت های این دو دسته رپرتواری
که با عنوان آهنگس��ازان معلوم و آهنگس��ازان عجمی معرفی
ش��ده اند را گرد آوری کنیم و در این آلبوم آنها را اجرا کنیم.
زیرا همیشه یکی از حس��رت های من این بوده که همیشه از
فرهن��گ قدیم ایرانی صحبت می کنیم اما بطور مس��تند حتی
ی��ک خط ملودی مس��تند قبل از دوران قاج��ار نداریم .این دو
رس��اله ای که اش��اره ش��د می تواند یک منبع گره گشا و سند
و موس��یقی ملموسی باش��د تا به نوعی مارا با موسیقی پیش از
دوره قاجار آشنا کند.
گرد آورنده مجموعه عجملر گفت :همه این قطعات دارای
فرم پیش��رو هستند .فرم پیشرو از دوران تیموریان وجود داشته
و مراغ��ه ای هم در ای��ن مورد صحبت کرده اس��ت .من هم
س��عی کردم در این اثر بگویم که فرم پیش��رو از زمان تیموری
تا عجمی چه تغییراتی داش��ته اس��ت .در اینجا  31پیشرو را به
عنوان عجمی معرفی کردم .ظاهرا بخش اعظم این پیشروهای
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عجم��ی متعلق ب��ه نیمه اول تا اواخر قرن  16میالدی اس��ت.
بخش��ی که نام آهنگس��ازان آمده از اواخر قرن  17شروع می
ش��ود و تا اوایل ق��رن  18ادامه پیدا می کند و این موس��یقی
متعلق به  300تا  400سال پیش است.
سپس ساسان فاطمی ،پژوهشگر و منتقد موسیقی با اشاره
به س��ختی انتش��ار این گونه آثار در ایران گفت :باید به آقای
موسوی ،مدیر موسسه ماهور تبریک بگوییم زیرا در همه جای
دنیا این کارهای فرهنگی با یارانه و پش��تیبانی دولت منتش��ر
می شود ولی در اینجا یک موسسه خصوصی این کار را انجام
داده است.
فاطم��ی گفت :ضرورت اج��رای چنین آث��اری که به آن
دسترس��ی داریم و مدارک و اس��نادش هم موجود است بسیار
بدیهی ست .یکی از مواردی که باید بر آن تاکید کرد این است
که ،این تصور که موس��یقی ما از زمان قاجار شروع شده باطل
است .صحیح نیست اگر تنها از دوره قاجار آثار ضبط شده داریم،
تصور گنیم موسیقی ما از این دوره شروع می شود .موسیقی ما
حداقل تاریخ هزار ساله دارد و با قاطعیت می توان گفت ریشه
اش نه صرف��ا ایرانی ،عربی یا ترکی اس��ت؛ بلکه آمیخته این
فرهنگ ها اس��ت .در دوره ای از تح��ول تاریخی(حدودا اواحر
قرن  18و در ق��رن  )19فرهنگ های ایرانی عربی و ترکی از
هم متمایز می ش��وند ولی بسیاری از عناصر موسیقایی گذشته
را در خود حفظ می کنند
وی افزود :بنابراین درس��ت است که این موسیقی از دوره
قاجار هویت ایرانی اش را از هویت های همس��ایه متمایز می
کند ولی ریشه و پایه اش در گذشته است .این گذشته در قلمرو
وس��یع اسالمی است که فرهنگ های ترکی ایرانی و عربی در
کن��ار هم زندگی کردند .عثمانی ها از قرن  17نت نویس��ی را
بطور وسیع شروع کردند بنا براین مواجه با گنجینه ای هستیم
که قبال از آن اطالعی نداش��تیم .در آن موقع هنوز موس��یقی
ایرانی عربی یا ترکی مطرح نیس��ت .بخصوص اینکه عثمانی
ها وقتی دارند امپراطوری را تاس��یس می کنند و فرهنگش��ان
گس��ترش پیدا می کند ،فرهنگش��ان حداقل از نظر موسیقایی،
به طرف شرق است.
این پژوهش��گر و منتقد موسیقی گفت :آثاری که در آلبوم
عجملر اجرا شده مختص به دوره ای است که هنوز تاثیر ایرانی
در دربار عثمانی وجود دارد .من به این مس��اله کاری ندارم که
آهنگسازان و نوازندگان در دربار عثمانی حضور داشتند یا نه .اما
در اینکه موسيقي ایرانی در موسیقی عثمانی تاثیر گذاشته است
شکی وجود ندارد .زیرا آنها قبل از آن زمان عبدالقادر مراغه ای
را می شناختند و از او تاثیر گرفته اند .بنابر چاین آن چیزی که
از این دوره یعنی قرن  16و  17اجرا می شود قطعا تحت تاثیر
موسیقی ایرانی است .یا به این آثار می گویند عجملر که یعنی
خود موس��یقیدانان ایرانی س��اخته اند حتی آهنگسازان عثمانی
هم در دودهه اول قرن  18متاثر از ایرانی ها بودند .در اینجا با
یک رپرتواری س��رو کار داریم که نت نویسی شده است؛ پس

ضرورت اجرای آنها کامال مشخص است.
در این قس��مت از نشست ،حمیدرضا عاطفی که به عنوان
کارشناس مجری هدایت برنامه را بر عهده داشت درباره تفاوت
آلبوم «س��رخانه» و آلب��وم «عجملر» س��والی را مطرح کرد و
ساس��ان فاطمی در این باره گفت :آلبوم س��رخانه بازسازی کار
قدیم نبود ،بلکه الهام گرفته از اس��ناد و مدارک مکتوب بود که
فرم موس��یقی قدیم و ریتم موسیقی قدیم را برای ما مشخص
می کرد .در آنجا خواس��تیم همین موس��یقی و دس��تگاه های
فعلی را در قالب های قدیم بریزیم .اما آلبوم عجملر بازس��ازی
موس��یقی های قدیم اس��ت .ش��باهت ها در این اس��ت که در
عجملر هم اجرای نسبتا آزادی شده است.
س��خنران بعدی این مراس��م آروین صداق��ت کیش بود.
صداقت کیش در س��خنانش گف��ت :اخیرا تع��دادی اثر که یا
آهنگس��ازی هستند ،یا بازنوازی به حساب می آیند منتشر شده
ان��د که در همه این آثار رد پای گرایش به موس��یقی عثمانی
را پیدا می کنیم .این کار یک پروژه موس��یقی شناسی تاریخی
اس��ت .در ایران پروژه موسیقی شناسی تاریخی نداشتیم و ای
را تا امروز در ایران نداشتیم .اسناد کم و اندک مانع این مساله
بوده که ببینیم واقعا چه صدا هایی وجود داش��ته .از این دیدگاه
ی��ک کار تئوری��ک  2تا  2و نیم س��اله انجام ش��ده و این کار
تئوریک راه را برای انجام پروژه های مشابه باز کرده است.
صداقت کیش گفت :یکی از مسائلی که روی آن تاکید می
شود ،مساله اجرای مجدد است .ما با یک رپرتواری مواجه شده
ایم که گروهی می خواهد آن را اجرا کند .در مورد این رپرتوار
اطالعات زیادی موجود نبوده اس��ت .اولین رساله که اطالعات
نظری به همراهش نیست ولی در نسخه دوم اطالعات نظری
وجود دارد  .بسیاری از کسانی که روی رساالت موسیقی قدیم
کار کرده اند می دانند خیلی از مس��ائلی که آنجا نوش��ته شده
وقتی می خواهد به ماده عینی موس��یقی شود ،باید در مورد آن
تصمیم بگیرند زیرا بسیاری از جنبه های آن مشخص نیست.
این پژوهش��گر گفت :یکی از مواردی که در مورد آن باید
بگویم این است این گروه در مورد فواصل تصمیم گرفتهاند (در
اینجا قسمتی از اثر برای روشن شدم مبحث پخش شد ).سوالی
که برای من مطرح می ش��ود این اس��ت که هویت موسیقایی
چگون��ه پایدار م��ی ماند حتی وقتی که در فواصل دس��ت می
برید؟ این نکته بسیار خاص است.
وی افزود :اصالت در اینجا تحویل به تاریخ موسیقی شده،
در حقیقت استداللی وجود دارد که می گوید اینها متعلق به ما
است پس احتمالی وجود دارد مسائلی مانند فواصل و حالت ها
ظرف  500 – 400س��ال هنوز برخ��ی از اجزایش نزد ما حفظ
ش��ده است ،تنظیم کننده به خود اجازه می دهد که آن فواصل
را تغییر دهد به ش��کلی که فکر می کنم امروز با آن نزدیک تر
است .همینطور که در دفترچه سی دی هم به هماهنگ سازی
با زیبایی شناسی موسیقی امروز شده است .اگر چه این زیبایی
شناسی زیاد سرگشوده نیست و توضیح داده نشده است.
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صداقت کی��ش گفت:در اجرا های مجدد فاصله های دور
مس��اله سبک اجرا که خودش از عوامل هویت ساز است بسیار
مهم اس��ت .م��ا در ایران چون اجرای مجدد ک��م داریم ،با آن
خیلی کم مواجه بودیم .مثال ش��ما نمونه های فراوانی از نوشته
ه��ا در اواخر قرن  19می بینی��د در اعتراض یا تایید اینکه آثار
دوره ب��اروک رو باید با نوع جمل��ه بندی قرن  19اجرا کنیم یا
برویم به دنبال آن روزگار.
در ادامه نشس��ت آرش محافظ در پاسخ به صحبت های
مطرح شده درباره گرایش این موسیقی به عثمانی گفت :شاید
بتوان قضیه را به این صورت دید که نگاه به عثمانی دارد ولی
دلیلش این اس��ت که تنها راه ش��ناخت موس��یقی قدیم ایران
اس��تانبول است چون بیشترین اس��ناد آنجاست و هیچ کدام از
کش��ورها با سنت ایران ،آوا نویسی  400س��اله ندارند .طبیعی
است که آن را که از همه قدیمی تر است و از نظر تاریخی هم
می دانیم به هم چقدر مرتبط بودند استفاده می کنیم .اگر حتی
این اسناد وجود نداشت و ما از اسناد خودمان هم نتیجه بگیریم
که موس��یقی قدیم را از موس��یقی عثمانی باید بگیریم باز هم
ایرادی ندارد .عثمانی  200س��ال تحت تاثیر مستقیم موسیقی
ایران بوده و این نکته منفی نیست.
محاف��ظ افزود :در مورد تاریخ م��ن حکم نمی کنم کامال
ایرانی اس��ت اما سه سند وجود دارد که حتما از ایران موسیقی
دانانی به استانبول برده شده اند و کار کرده اند که قدیمی ترین
اش مربوط به  1525میالدی اس��ت که سند پرداخت دستمزد
دربار به اهالی دربار از جمله موس��یقی دانان است .در این سند
نام موس��یقی دان ها و حقوق آنها نوش��ته ش��ده که باالترین
حق��وق مربوط به یک موزیس��ین به نام دروی��ش محمود ،نوه
عبدالقادر مراغه ای است.
همچنین در بخش دیگری از این نشست ساسان فاطمی
گفت :درباره ضرورت اجرا می توانیم از دو جنبه به این اثر نگاه
کنیم یکی از نظر کنجکاوی اینکه ما یک سری مدارک داریم
که به ما نش��ان می دهد موس��یقی قدیم چطور صدا می داده.
واقع��ا نباید هیچ کنجکاوی به این قضیه داش��ته باش��یم؟ این
کامال طبیعی است.

وی اف��زود :از جنبه دیگر مانوس بودن جامعه با این اجرا،
بای��د بگویم در اروپا هم وقتی موس��یقی قرن  14و قرن  12را
اجرا می کنند هیچ مانوس نیس��ت .یک اقلیتی هستند که این
موس��یقی ها را گوش م��ی کنند و لذت هم میبرن��د .بنابراین
امکان دارد برای این موسیقی هایی که داریم ،حد اقلی وجود
داشته باشد که گوش کند و لذت ببرد .این اجراها ایده هم می
دهد .ش��اید برداشت غلط داشته باشیم اما ایده ای به موسیقی
دانانمان بدهیم.
فاطمی درب��اره فواصل اجرا و مس��اله هویت گفت :برای
مثال در موس��یقی غربی ممکن اس��ت اثری را از گذشته اجرا
کنید بدون اینکه تردید درمورد اصالت اش بوجود بیاید .شخص
دیگری ممکن است ادعا کند باید طور دیگر اجرا می شد .یک
سری مدارک از گذشته باقی مانده و ممکن است اطالع کامل
نس��بت به همه ابعاد آن نداش��ته باشیم .ولی نباید از اینکه آن
ها را اجرا کنیم جلوگیری کند چون بعدا دیگران هم بر اساس
تفسیر خودشان اجرا می کنند.
در ادام��ه آروین صداقت کیش در بخش��ی از س��خنانش
گف��ت :بیان خاص آرش محافظ هم در ارتباط با این آثار ظاهر
ش��ده اس��ت .وقتی در رابطه ب��ا این آثار نمونه ه��ای دیگر را
شینیدم ،برای من بس��یار جالب بود که این بیان خاص ایشان
ظاهر می شود .یعنی اجرا ،تنظیم آن توسط آرش محافظ است.
این یک اجرای مجدد اس��ت با امکان تفس��یر .در این سالها از
اینک��ه چیزی را غیر از آنچه همیش��ه ش��نیده ایم ،بنوازیم می
ترس��یم .ولی این نکته مثبتی اس��ت که در ای��ن کار تا حدی
صورت گرفته و کاش در کار های بعدی خیلی بیش��تر و تفسیر
آزادتری پیش برود.
آرش محاف��ظ هم در باره س��ازبندی اثر ه��م گفت :عود،
س��نتور ،نی ،کمانچه و بندیر ساز های دربار عثمانی بودند تنها
س��از های خیلی خاص ایرانی که از نظر ارگانولوژیک بخواهیم
بگوییم نبوده ،تار و س��ه تار اس��ت .کمانچه و س��نتور عثمانی
تفاوت هایی با کمانچه و سنتور امروز تفاوت هایی داشته.
در پایان نشس��ت چند تن از حضار سواالت خود را مطرح
کردند و گردآورنده اثر به آنها پاسخ گفت.

مروری بر مفهوم «دستان» در موسیقی ایرانی
بهروز وجدانی
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دستان واژهای ایرانی است که در زبان عربی به صورت جمع
«دس��اتین» و «دستانات» آمده اس��ت .عربها این واژه را برای
تشخیص محلهای انگشتان نوازنده روی ساز عود به کار بردهاند.
واژه دس��تان به صورت «دس��تانه» نیز در زبان عربی به کار رفته
است.
در کتابها و رس��الههای موس��یقی ایرانی نیز نام هر پرده از
پردههای عود به صورت دستان آمده است از جمله دستان بنصر،
دستان خنصر ،دستان سبابه ،دستان میانی ،دستان وسطی ،دستان
وسطی زلزل ،دستان وسطی فرس ،دستان وسطی قدیمه.
در این خصوص به عنوان نمونه به ذکر انواع دستان از کتاب
ارزشمند مفاتیح العلوم اثر کاتب خوارزمی پرداخته میشود.
دس��تان بنصر ،دستان خنصر ،دستان زلزل (یا به قول فارابی
دستان میانین ایرانی) ،دستان سبابه ،دستان وسطی (شامل دستان
وسطی قدیمه ،دستان وسطی زلزل ،دستان وسطی فرس).
در این اث��ر به صورت علمی مطالبی آمده و محل دقیق هر
یک از این دس��تانها روی دسته س��از نیز روشن شده است که در
مجموع ب��رای افرادی که قص��د دارند از چگونگ��ی نوازندگی و
فاصلههای موس��یقی قدیمی ایران آگاهی پیدا کنند بسیار مفید و
راهگشا است.
در کتاب مداومت در اصول موسیقی ایران (فروغ ،ص )133
آمده است:
مقصود از اصطالحات موسیقی تعبیراتی است فنی ،با تعریف و
مفهوم مشخص که از قدیم در موسیقی ما وضع شده و به کار رفته
و بعضی از آنها هنوز هم به کار میرود.این اصطالحات عموما دارای
ارزش و اعتبار علمی است و برای کسی که بخواهد در موسیقی این
سرزمین تحقیق کند الزم است آنها را بداند و اصل و نسب و مفهوم
علمی آنها را بشناسد تا هم به میزان معرفت نیاکان ما در موسیقی پی
ببرد و هم از میراث فرهنگی ما در این هنر بزرگ ،چنان که باید و
شاید آگاهی یابد و دربارهی آن به درستی داوری کند.
این اصطالحات را به سه گروه میتوان تقسیم کرد:
آنهایی که از روزگاران باستان تا ظهور آیین اسالم بر پدرانما معلوم و بین ایشان معمول بوده و ریشه و اشتقاق فارسی دارد و
پس از اس��تیالی اعراب بر ایران نیز اهمیت خود را از دست نداده
و در زبان عربی نفوذ کرده و در قلمرو حکومت پهناور اسالمی راه
یافته و به کار برده ش��ده و حتی تحت نظم و قاعده صرف و نحو
آن زبان درآمده مانند دستان (جمع عربی آن دستانات و دساتین)،
نغم��ه (جمع عربی آن نغمات و انغ��ام و نغم) ،آواز (جمع عربی آن
آوازات) و ...
از آن جا که گروههای دوم (پس از اس�لام) و سوم (موسیقی
غربی در دوره معاصر) به بحث ما پیرامون «دس��تان» ارتباط پیدا
نمیکند در خصوص آنها صحبت نخواهد شد.
در عص��ر کنون��ی واژه «پ��رده» به جای دس��تان به معنی

رش��تههایی از جنس زه یا روده گوس��فند و دیگر حیوانات که بر
دسته سازهای زهی مثل تار ،سهتار ،دو تار و غیره بسته میشود به
کار میرود و چون دستانهای قدیمی به عنوان عالمت یا نشانی
برای درک و اجرای نغمهها به کار میرفته از آن به عنوان «دستان
نشانی» نام برده شده که امروز «پردهبندی» نامیده میشود.
در فرهنگهای فارس��ی از جمله «آنن��دراج» و «معین» که
واژه دستان به صورت مجزا تعریف شده است .واژههایی نیز که با
دستان به صورت ترکیبی آمدهاند ذکر شده که نشانگر اهمیت این
واژه در زبان و ادب پارسی و حوزة موسیقی ایرانی است.
فرهنگ آنندراج:
 رشتهای که بر دسته طنبور و غیره بندند برای نگه داشتنانگش��تان و حفظ مقامات و به کثرت استعمال به معنی مقامات و
مطلق آهنگ هم مس��تعمل شده و لهذا مضاف میشود به سوی
ساز و طنبور و پرده صوت ،پرده آواز و پرده. ...
 دساتین جمع دستان به معنی سرود ،نغمه ،حکایت و افسانهرا گویند.
فرهنگ معین:
زه و بندهایی که بر دسته چنگ و رباب و تار بندند و برآوردن
اصوات گوناگون را با انگشت بر آنها نهند.
در زی��ر چن��د نمون��ه از واژهه��ای ترکیبی دس��تان که در
فرهنگهای پارسی آمده نقل میشود :
دستان پرداختن :نغمه سرایی
دستان خسروانی :سرود شاهانه
دستان زدن :نغمه سرودن
دستان نواز  :نوازنده
دستان نوازی  :نغمه خوانی ،عمل دستان نواز
دستان نیوش  :نغمه شنو
در شعر شاعران معروف پارسی گوی که با موسیقی ایرانی نیز
آشنایی داشتهاند واژه دستان به معنای پرده ،نغمه ،آواز ،لحن ،سرود،
ترانه و آهنگ آمده است که در زیر نمونههایی از آنها نقل میشود.
منوچهری :
جرس دستان گوناگون همی زد /بسان عندلیبی از عنادل
فرخی :
هزار دس��تان دستان زدی به وقت بهار /کنون همی نزد تا
درآمدست خزان
نظامی :
چو بر دس��تان زدی دست ش��کر ریز  /به خواب اندر شدی
مرغ سحر خیز
مولوی :
بش��نو ز گلش��ن رازها ،بیحرف و بیآوازها /بر ساخت بلبل
سازها ،گر فهم آن دستان کنیم
سعدی :
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گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش  /میگویم و بعد
از من گویند به دستانها
حافظ :ای پیک راس��تان خبر یار ما بگو /احوال گل به بلبل
دستان سرا بگو
خاقانی  :چشمم به گل است و مرغ دستان زن تو /میلم به
می است و رطل مردافکن تو
بنیانگذاران موس��یقی علمی ای��ران از جمله فارابی ،ابوعلی
س��ینا ،ابن زیله ،صفیالدین ارموی ،عبدالقادر مراغی ،خوارزمی و
غیره نیز در آثار گران س��نگ خود به ش��رح و بسط علمی مبانی
نظری موس��یقی ایرانی از جمله دس��تان پرداخت��ه و در رابطه با
سازهای تنبور و عود که در زمان آنها بسیار رایج بوده است مطالب
بس��یاری در آثار خود نوشتهاند که در زیر به ذکر نمونههایی از آن
پرداخته میشود :
مقاصدااللحان (مراغی ،ص :)15
دستانها عبارتاند از عالماتی که بر سواعد آالت ذوات االوتار
رسم کنند تا بدان بدانند که هر نغمه از کدام جزو از اجزای وتر خارج
شود و نغماتی که مدارالحان بر آن است هفدهاند و مجموع آنها در
یک وتر موجودند.
خوانندگان این مقاله برای آگاهی بیش��تر و درک صحیح تر
مفهوم «دستان» یا «پرده» در موسیقی ایرانی میتوانند به «باب
ثانی» (فصل دوم) کتاب ارزشمند مقاصدااللحان تالیف عبدالقادر
مراغی مراجعه کنند .این فصل با عنوان «در تقس��یم دساتین وتر
واحد و بیان نسب ابعاد و اعداد آنها و اسباب تنافر و طریقه اضافات
ابعاد به یک دیگر و فصل ابعاد از یکدیگر و تنصیف (نصف کردن)
ابع��اد» حاوی نکات فن��ی و دقیق موس��یقی ایرانی در خصوص
دستانبندی و مباحث نظری موسیقی در این خصوص است.
تاریخ موسیقی خاور زمین (فارمر ،ص :)362
از جمل��ه ملودیهایی که روی مقامهای ریتمیک گذاش��ته
میش��د ،آنهایی بود که دس��تانات (از مفرد دستان) نام داشتند و
اصل و منشا آنها به باربد موسیقیدان دربار خسرو پرویز ساسانی
منسوب میدانند.
ایران گهواره دانش و هنر (امام شوشتری ،محمد علی ،ص :)53
فارابی در میانه شرح دستانهای سازها از «دستان الفرس» نام
میبرد که در روزگار عباسی آن را «دستان زلزل» نیز مینامیدهاند.
برخی نیز آن را «دستان میانی ایرانی» گفتهاند.
فاراب��ی گوید  :در زمان او از آهنگهای کهن ایرانی «الحان
جاهلیت» ن��ام میبردهاند و بیگمان چنین نام��ی در میان گروه
پیشروان عوام فریب ،روان بوده اس��ت .وی در دنباله شرح تنبور
خراسانی افزوده است :
هر زمان کسی شیوه ای را که نگاشتیم (ابونصر فارابی پیش از
این دستانهای کهن را بر پردههای تنبور شرح داده است) پیروی
کرد تواند این دستانها را عوض کند.
آهنگهایی که از ترکیب این دستانها ساخته میشود «الحان
جاهلیت» نام دارد و آنها نغمههایی است که در روزگاران باستان
به کار میرفته ولی بیش��تر امروزیان که با این س��ازها مینوازند،
دستانهای جاهلیت را به کار برند ولی انگشتان خود را پایینتر از
دستان (س  .ع) مینهند.
در صفحه  123کتاب فوق از ابنزیله اصفهانی (ش��اگرد ابن

سینا) نقل شده که در کتاب الکافی فی الموسیقی گفته است:
گونه دیگر دستانهاست «دستانات» و آنها آهنگهایی است
که برابر آنها با واژهها ترانههایی س��اختهاند وتیکههای آن ترانه
را برابر تیکههای آن آهنگ ،بهر بهر کردهاند مانند «دس��تانهای
خراسانی» و «دستانهای مشهور به اصفهانی».
واژه ی دیگری که به بحث ما مربوط میشود« ،اصابع» است
که در آثار عبدالقادر مراغی دیده میشود.
«اصابع» جمع «اصبع» عربی به معنی انگشتان دست است.
اصابع در موسیقی قدیم به معنی جای قرار گرفتن انگشتان دست
روی سیمهای ساز بوده است .از این رو هر یک از انگشتان دست
نوازنده روی دس��ته س��از نام ویژهای داشته است .البته تحقیقات
علمی در این خصوص روی ساز تنبور که از سازهای قدیم ایران
است ،انجام شده است .اصابع اصلی یا حقیقی عبارت بوده است از
چهار انگشت سبابه ،وسطی یا میانه (میانه ،اشاره) ،بنصر (انگشت
چهارم دست از طرف شست) و خنصر (انگشت کوچک) .انگشت
شس��ت یا ابهام بر دسته س��از تکیه میکرده و در نوازندگی نقش
موثری نداشته است .حتی در سازهای پردهای پس از آن که سازها
را پردهبن��دی کردند این نامگذاری نیز ب��ه قوت خود باقی ماند و
پردهها ،که در واقع در محل همان انگش��تان قرار داشت یا بسته
میشد به نام آنها شهرت یافت.
شادروان اس��تاد تقی بینش در یادداشت عالمانهای بر کتاب
ارزش��مند جامعااللحان عبدالقادر مراغی در خصوص ش��یوههای
انگشتگذاری قدما مینویسد (مراغی ،ص :)319
باید توجه داشت که عبدالقادر مراغی مکرر دو واژه «انامل»
و «اصابع» را که هر دو به معنی انگشتان است به کار برده است
ول��ی این دو تفاوت دقیق و قابل توجهی دارن��د ،زیرا منظور او از
انامل انگشتان در معنی عام آن است چنان که میگوید «وتر را به
انامل فروگیرند» یا «به انامل اس��تخراج نغمات کنند» ولی اصابع
در حقیقت محل انگشتان روی وتر یا دسته ساز و در واقع «پرده»
است .اما از لحاظ موسیقی تطبیقی این طرز نامگذاری یا مشخص
کردن نغمات به کمک حروف ابجد را میتوان مش��ابه اس��تفاده
از حروف الفبا التین برای نمایش نتها در بعضی از کش��ورهای
اروپایی نظیر آلمان ،انگلستان و فرانسه در قدیم فرض کرد که ولو
اگر تصادفی باشد باز جالب توجه است.
منابع :

امام شوش��تری ،محمد عل��ی ،ایران گاهواره دان��ش و هنر ،هنرموسیقی روزگار اسالمی ،وزارت فرهنگ و هنر.1348 ،
خوارزمی ،محمد بن احمد بن یوسف الکاتب ،مفاتیح العلوم ،ترجمهحسین خدیو جم ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.1347 ،
فارمر ،هنری جرج ،تاریخ موسیقی خاور زمین ،ترجمه بهزاد باشی،انتشارات آگاه ،تهران.1366 ،
فروغ ،مهدی ،مداومت در اصول موسیقی ایران ،نفوذ علمی و عملیموسیقی ایران در کشورهای دیگر ،وزارت فرهنگ و هنر ،تهران.1354 ،
فرهنگ آنندراج.فرهنگ معین.مراغی ،عبدالق��ادر ،مقاصدااللحان ،بنگاه ترجمه و نش��ر کتاب،تهران.2536 ،
مراغی ،عبدالقادر ،جامع االلحان ،موسس��ه مطالعات و تحقیقاتفرهنگی ،تهران.1366 ،

گزارش

تابستان تلخ
بدرقه شهناز با آواز شجریان و نی موسوی

مراس��م تش��ییع پیکر جلیل شهناز ،اس��تاد موسیقی ایران
 30خردادماه با حضور چهره های سرش��ناس موسیقی و جمع
فراوانی از عالقمندان و هنرمندان از مقابل تاالر وحدت برگزار
شد.
اولی��ن س��خنران این مراس��م حس��ین علی��زاده ،دبیر و
س��خنگوی ش��ورای عالی خانه موس��یقی بود .علیزاده با ابراز
تاسف از درگذشت استاد شهناز گفت :ما اینجا جمع شدهایم که
جاودانگی ش��هناز را یاد آور باش��یم .ما از استاد شهناز خاطرات
فراوان��ی داریم و نغمه های او در ذهنمان گره خورده اس��ت و
اس��تاد شهناز کسی نیس��ت که از بین ما برود و فراموش شود.
ش��هناز از ب��ا ارزشترین هنرمندان میان ما بود .ما احس��اس
خوبی داریم و فکر میکنیم که اوضاع موس��یقی بهتر میشود.
انتظار داریم این اس��اتید که از بین ما میروند ،تلنگری باش��د
برای مسئولین که درک بهتری از این اساتید داشته باشند.
این آهنگساز و نوازنده تار و سه تار گفت :شهناز چهرهای
است که نمیتوان به راحتی از کنارش گذشت و ای کاش مسئولین
عکسالعمل بهتری نس��بت به این موضوع داشتند .مسئوالن
باید برای شهناز واکنش هایی بیشتر از این ها نشان می دادند.

علیزاده در پایان افزود :بیتوجهی به هنرمندان موسیقی بخاطر
عدم درک جایگاه آنان است .به هر حال همه ما با هنر بزرگانی
چون شهناز زندهایم و او همیشه بین ما خواهد بود.
در ادام��ه مراس��م از فرهاد فخرالدینی ،آهنگس��از و عضو
ش��ورای عالی خانه موس��یقی گفت :بدون ش��ک استاد جلیل
ش��هناز یکی از چهر ه های درخشان موس��یقی ایران است .او
گنجینه گرانبهايي از موس��یقی ردیف ایران را در سینه داشت.
بی دلیل هم نیس��ت که موس��یقی ایرانی گاهی اینقدر غمگین
است .زیرا همیش��ه در معرض ظلم و ستم فراوانی قرار گرفته
و پا برجایی آن را نیز مدیون استادان و هنرمندانی چون جلیل
شهناز هستیم.
رهبر س��ابق ارکس��تر ملی ایران گفت :کس��ی نمی داند
موس��یقی م��ا از کجا به ارث رس��یده اس��ت چ��ون همچون
ادبیات پش��توان ه ای مثل حافظ ،فردوس��یو سعدی ندارد.این
گنجینه عظیم در س��ینه هنرمندان واقع��ی مانند میرزا عبداهلل،
درویشخان ،علینقی وزیری ،صباو ش��هناز بوده که عاش��قانه
و نس��ل به نسل به ما رسیده اس��ت .از نظر من مضراب استاد
جلیل شهناز نش��ان از عشق دارد و بی دلیل نیست که صدای
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درآمد:
تابستان امسال با رفتن هنرمنداني بزرگ چون جليل شهناز
تلخ ش��د .جامعه فرهنگي كشور شاهد از دست دادن تعدادي از
هنرمندان پیشکس��وت ب��ود .احمد ابراهیمی(خواننده و اس��تاد
آواز ایرانی) ،قلیچ انوری(دوتار نواز ترکمن) ،براگجر تهماس��بی
(اس��تاد آواز هوره و مورمنطقه زاگرس) ،فلورانس لیپت(مدرس

آواز کر و همس��ر دکتر سعید شریفیان) ،علی جعفریان (نوازنده
ویولن و آهنگساز) ،اردشیر فهیمی (نوازنده قیچک و دف) از آن
جمله اند .خانه موسیقی ایران در پیام های جداگانه این ضایعه
ها را به جامعه هنری تسلیت گفته است.
ام��ا در ای��ن بخ��ش گ��زارش مراس��م تش��ییع دو تن از
پیشکسوتان و استادان موسیقی ایران را با هم می خوانیم.
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سپس پیکر جلیل شهناز ،استاد موسیقی ایران روی دست
هنرمندان و عالقمندان به س��مت بهش��ت زهرا تش��ییع شد و
در قطع��ه هنرمندان و در کنار مقبره فری��دون حافظی(نوازنده
ت��ار) که چندی پیش درگذش��ته ب��ود ،در خ��اک آرام گرفت.
پیکر احمد ابراهیمی تشییع شد.
ابراهيمي؛ مرد اخالق و آواز
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ساز او این چنین به دل می نشیند چرا که عاشقانه یاد گرفته و
عاشقانه تحویل مخاطب داده است.
پس از این س��خنان علی اصغر ش��اه زیدی ،خواننده و از
همش��هریان و یاران قدیم شهناز پش��ت تریبون قرار گرفت و
گفت :متاس��فانه خیلی ها در چند س��ال گذش��ته در حق جلیل
ش��هناز کم لطفی کردند .بس��یاری از کس��انی که وقتی جلیل
ش��هناز در اوج و س�لامت ب��ود ،در کن��ارش بودن��د و به آن
افتخ��ار می کردند ،در س��ال های پایانی عم��رش و در هنگام
بیم��اری از او س��راغی نگرفتند که جای تاس��ف زیادی دارد.
نمی دانم چرا وقتی کس��ی در سالمت و اوج فعالیت خود است
هم��ه به او احت��رام می گذارند ولی وقتی بیمار می ش��ود یا از
س��ر کار خود کن��اره گیری می کنند دیگ��ران آنها را فراموش
می کنند.
در ادامه کیومرث شهناز ،فرزند جلیل شهناز از مردم برای
حضورشان در این مراسم تشکر کرد و گفت از مردم هنرشناس
ای��ران جز این هم توقع نیس��ت که اینگونه برای تش��ییع یک
هنرمند حاضر می ش��وند .رابطه من و پدرم تنها پدر و فرزندی
نبود بلکه رابطه عمیقی بین ما وجود داش��ت و حاال با از دست
دادن او جای خالی اش احساس می شود .امیدوارم قدر کسانی
که حاال در کنار ما هستند را بیشتر بدانیم.
در بخش پایانی مراسم تشییع ،محمدرضا شجریان ،استاد
آواز ایران و رئیس ش��ورای عالی خانه موس��یقی پشت تریبون
قرار گرفت و در س��خنان کوتاهی گفت :به همه شما عزیزانی
که اینگونه جلیل ش��هناز را بدرقه کردید تسلیت می گویم زیرا
همه می دانید شهناز چگونه هنرمندی بود.
شجریان گفت :مردم همیش��ه به دنبال هنرمندانی بودند
ک��ه زبان حال آنان را بیان کنن��د و امیدوارم همه هنرمندان با
مردم باشند و از مردم سخن بگویند.
در این قس��مت از مراسم محمد موس��وی نیز در جایگاه
حاضر ش��د و دو موس��یقیدان پیشکسوت(شجریان و موسوی)
پس از سال ها ساز و آوازی را در مایه مخالف سه گاه بر روی
اشعاری از خیام و خافظ به یاد جلیل شهناز اجرا کردند که مورد
توجه فراوان دوستداران موسیقی قرار گرفت.

مراس��م تش��ییع پیکر احمد ابراهیمی ،اس��تاد آواز ایرانی
 6تیرماه با حضور جمعی از هنرمندان ،مس��ئولین موس��یقی و
عالقمندان در مقابل تاالر وحدت برگزار شد.
در ابتدای این مراس��م حمیدرضا نوربخ��ش ،مدیر عامل
خانه موس��یقی گف��ت :این هفته ه��ا داغ بزرگانی بر دل مردم
هنردوس��ت و اهالی هنر ماند که جبرانش بسیار مشکل و بلکه
محال اس��ت .من حضور همه خان��واده هنر و قبیله آواز ضایعه
درگذشت احمد ابراهیمی تسلیت می گویم.
نوربخ��ش گفت :حدود  30س��ال پی��ش در منزل محمد
موسوی که از برجستهترین نوازندگان نی است ،ایشان نواری
گذاش��تند که با هم نوازی خودش��ان بود .آن روز برای اولین
بار صدایی را ش��نیدم ک��ه صدای خاصی بود ک��ه تا آن روز
آن را نش��نیده بودم .گفتند این صدای اس��تاد احمد ابراهیمی
اس��ت .صدایی بسیار گرم و دلنشین و پر از شعور بود .اشراف
به ش��عر و ادبیات از آوازش ت��راوش میکرد .مدتها بعد که
حضور ایش��ان رسیدم ،مجسمهای از اخالق ،معرفت تواضع و
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البته موسیقی دیدم.
وی اف��زود :مردی بود که به حق میتوان گفت اش��راف
کامل به ردیف موس��یقی ایران داشت و بزرگانی را دیده بود و
درک کرده بود که که تس��لط حیرت آوری روی شعر و ادبیات
داش��ت .گویی که شعر با وجودش عجین بود .در باره صدایش
هم همه می دانیم که صدایی در عین گرمی و حجم و وسعت
مناسب داشت .می خواهم روی آن تاکید کنم شخصیت ایشان
اس��ت .وارستگی این مرد که در جوانی و میانسالی ،زمانی که
هم توانایی داش��ت و هم تس��لط  ،هم امکانات و هم ش��هرت
داش��ت ولی ب��رای اصول اخالقی اش همه اینه��ا را رها کرد.
او که ش��روع کارش با اس��تاد محجوبی ب��ود و در رادیو با این
بزرگان همکار بود ،چه ش��ده اس��ت که در اوج کار همه اینها
را رها میکند؟ این همان چیزی اس��ت که باید برای همه ما
درس باشد.
ش��هرام ناظری آخرین س��خنرانی
بود که پش��ت میکروفون قرار گرفت .او
سخنانش را با شعری شروع کرد و گفت:
در خرابآباد ما از بیکس��ی آزادمرد /گر
بمیرد هیچ کس نمیآرد به یاد.
ای��ن خواننده پیشکس��وت در ادامه
گفت :وقتی ای��ن گوهرهای ارزنده زنده
هس��تند ،باید ب��ه آنها ادای دین ش��ود
و آن موقع اس��ت که باید ب��ه فکر این
گوهرهای ارزنده باش��ند .چه فایده دارد
اکنون س��خنرانی یا تعری��ف کنیم؟ این
کار راه به جایی نمیبرد .باید س��الها یا
قرنهایی بگذرد که سیس��تمی به وجود

آید تا این مرده پرس��تی پایان یابد و زمانی که این بزرگان در
قید حیات هستند ،به آنها سر بزنند .بخصوص افرادی از جنس
استاد احمد ابراهیمی که یک بزرگواری و آرامش و درویشی در
وجود ایش��ان بود .در هر صورت من که اینجا ایستادهام اکنون
شرمندهام ،زیرا کاری از دس��تم بر نمیآید .من عالقه ویژهای
به اس��تاد داشتم ،هر چند که آنطور که شایسته بود ،خدمتشان
نرس��یدم ،ولی ب��ا همراهی دوس��تان عزیز آقای��ان پورامید و
حمیدرضا عاطفی خدمتشان رسیده بودم.
ش��هرام ناظری در خاتمه سخنانش آوازی در مایه مثنوی
افش��اری بر روی چند بیت از موالنا خواند که مراس��م را تحت
تاثیر قرار داد.
سپس پیکر زنده یاد احمد ابراهیمی به بهشت زهرا منتقل
ش��د و س��پس در کنار هنرمندان تازه درگذشته جلیل شهناز و
فریدون حافظی در خاک آرام گرفت.
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دمي با خواننده مردمي و محبوب شهرام ناظري

یک خاطره
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یکی از روزهای تابس��تان فرصتی چند ساعته پیش آمد تا
شهرام ناظری (خواننده برجسته و صاحبسبك) مهمان خانه
موس��یقی باشد .صحبت به درازا کشید اما هر چه کردیم مجال
گفتگو نبود و بیش��تر نق��ل خاطره و بیان امیده��ا و آرزوهای
اهالی موس��یقی را از اين هنرمند نازكخيال شنیدیم .در میان
صحبته��ا چند دقیقه ضبط صوت را روش��ن کردیم که منجر
به ثبت این خاطره از زبان ش��هرام ناظری ش��د .روزهای آخر
تابس��تان مص��ادف با هفته گرامیداش��ت دفاع مقدس اس��ت.
ش��هرام ناظری هم مانند همه هنرمندان متاثر از فضاي جنگ
آهنگهایی را برای پاسداشت مقام شهیدان خوانده که یکی از
آنها تصنيف معروف و مش��هور «کاروان شهید» است .خیلیها
گمان میکنند این تصنیف برای ش��هیدان انقالب ساخته شده
اما در واقع «کاروان ش��هید» در رثای یکی از اولین ش��هیدان
جنگ هش��ت ساله ایران و عراق سروده شده .در خاطرهای که
می خوانید نحوه ساخت این تصنیف از زبان ناظری كه بيش از
سه دهه ارتباطي عميق با مخاطبانش دارد گفته شده است.

« ...س��روان شهید جواد محمودی ش��وهر دختر خاله من
بود .او از بچه های با معرفت کرمانش��اهی بود که یک دختر و
پسر کوچک داشت و انسان بس��یار مهربانی بود .چند سالی از
من بزرگتر بود و واقعا عاش��ق هم بودیم .ایش��ان رئیس پلیس
راه خرمش��هر بود و وقتی عراقی ها وارد خاک ایران شدند روز

اول جنگ از اولین کسانی که کشته شد این فرد بود .همکاران
او هم که زنده بودند این را گفته بودند که او از اولین شهیدان
جنگ بود.
من خیلی ایش��ان را دوست داش��تم و وقتی شنیدم از دنیا
رفته خیلی ناراحت شدم .خصوصیات عجیبی داشت و بسیار با
معرفت بود .وقتی از تهران می خواستند پیکرش را به کرمانشاه
بیاورند ما به آنجا رفتیم .در کرمانشاه وقتی با آن صحنه مواجه
شدم که روی پیکر او گل ریخته بودند این آهنگ با خود شعر
در وجودم ساخته شد و همزمان با آن قطاری که او را آورد من
خواندم « :می گذرد کاروان /روی گل ارغوان /قافله ساالر آن
 /سرو شهید جوان»
ای��ن آهنگ در همان موقع ورد زبان من و بقیه دوس��تان
ش��د .وقتی من آن را می خواندم همه اش��ک می ریختند .من
با محمد ذکایی صحبت کردم که بقيه ش��عر را بسرايد و آن را
کامل کند .با محمدرضا لطفی که در آن دوران رابطه تنگاتنگی
داشتیم ،صحبت کردم و درنهايت این آهنگ ساخته شد.
در آن موقع ش��عر را برای هوش��نگ ابته��اج بردیم ،به او
گفت��م این دو بیت را من گفتم و بقیه را هم آقای ذکایی گفته.
وقتی به این مصرع رسید که «می سوزد از رویت شمع جان»،
س��ایه خطاب من گفت این «شمع جان» را هم تو گفتهای! و
اين حدس درست او برایم خیلی جالب بود».

گزيده اخبار خانه
دیدار رئیس کل نظام پزشکی و اعضاي هيات
مديره با عبدالوهاب شهیدی

ونیز به س��لوک اخالقی این هنرمند اشاره و بر لزوم رسیدگی
بیشتر مسئولین به هنرمندان پیشکسوت و همچنین قدرشناسی
جوانان نسبت به پیشکسوتان تاکید کرد.
در پایان با مس��اعدت دکتر زالی قرار ش��د استاد شهیدی
ب��رای چک آپ کلی و آزمایش��ات الزم به مراکز درمانی ویژه
معرفی شود.

رونمایی از کتاب خاطرات فرهاد فخرالدینی
و همسرش

خاطرات مش��ترک آزرم و فرهاد فخرالدینی تحت عنوان
«ش��رح بينهايت»  11تيرماه در محل موزه موسيقی با حضور
هنرمندان و عالقه مندان موسيقی رونمايي شد.
دراي��ن كت��اب ک��ه خاط��رات فره��اد فخرالدين��ي و
همسرمرحومش(آزرم) را در بر می گیرد مسائل و اتفاقات چند
دهه زندگی مش��ترک آن دو به تحرير آمده و توسط نشر قطره
چاپ و روانه بازار نشر شده است.
در مراس��م رونمایی این کتاب عل��ی مرادخانی(مدیر موزه
موسیقی) ،حس��ین علیزاده(آهنگساز و سخنگوی شورای عالی
خانه موسیقی) ،محمد سریر(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی)،
شهرام ناظری ،محمد موسوی ،علیرضا قربانی ،صدیق تعریف،
مجید درخش��انی ،کیوان س��اکت محمود دول��ت آبادی وعلی
هاشمی به سخنرانی پرداختند و چند تن هنرمندان نیز قطعاتی
را اجرا کردند.

بزرگداشت مسعود حبیبی در شیراز

بزرگداش��ت مس��عود حبیبی مولف و بنیانگذار شیوه نوین
دف نوازی  5شهریورماه در شیراز برگزار شد.
این برنامه توس��ط موسسه فرهنگی و هنری شهر آفتاب
و آموزش��گاه موسیقی باران به همت محس��ن خباز و هادی
صال��ح نیا و با حمایت گالری پیانو بارب��د در تاالر آمفی تئاتر
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ریاس��ت کل س��ازمان نظام پزش��کی و مدی��رکل روابط
عمومی این س��ازمان به همراه جمعی از اعضای هیئت مدیره
خانه موسیقی  24شهریور به دیدار عبدالوهاب شهیدی ،استاد
و پیشکسوت آواز ایرانی رفتند.
به گزارش س��ایت خان��ه ،در این دیدار ابت��دا داود گنجه
ای قائم مقام خانه با اش��اره به اس��تقرار دولت جدید و با ابراز
خوش��حالی از دی��دگاه و رویکرد مقام وزارت ارش��اد و مدیران
خبره این حوزه گفت :من در مراس��م معارفه مس��ئوالن جدید
هم اشاره کردم که فرهنگ ملی ایران هویت اصلی ما است و
اگر این فرهنگ از ما گرفته شود دیگر هیچ فعالیت و پیشرفتی
معنا نخواهد داشت و یکی از راه های تقویت فرهنگ توجه به
مفاخر فرهنگی و هنرمندان است.
همچنین در این دیدار که محمدس��ریر(رئیس هیئت مدیره)
حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل) و حمیدرضا عاطفی(معاون اجرایی)
از خانه موسیقی و دکتر زالی و دکتر ناصری از سازمان نظام پزشکی
حضورداشتند هر یک به نکاتی در خصوص ارزش و اهمیت فعالیت
هنرمندان از جمله عبدالوهاب شهیدی اشاره و ضمن تقدیر از ایشان
برای شهیدی آروزی سالمتی و بهروزی کردند.
دکت��ر علیرض��ا زالی (متخص��ص و جراح مغ��زو اعصاب)
به عنوان رئیس کل س��ازمان نظام پزش��کی ب��ا تقدیر از جامعه
هنرمندان کش��ور و با اش��اره به لزوم توجه به مساله درمانی و
خدمات پزش��کی هنرمندان گفت :در واقع هنرمندان ،پزش��کان
روح و روان جامعه هس��تند و آنها هس��تند که با خلق آثار زیبا و
ماندگار از نظر معنوی جامعه را تغذیه می کنند و لذا سازمان نظام
پزش��کی نیز به عنوان نماینده جامعه پزشکی بر خود فرض می
داند تا نسبت به ارایه خدمات به آنان انجام وظیفه نماید.
در ادام��ه ،دکتر علیرضا ناص��ری مدیر کل روابط عمومی
و امور بین الملل س��ازمان نیز با ابراز خوش��حالی از پدید آمدن
فرص��ت خدمت در دوره جدید این س��ازمان گف��ت  :در ادامه
صحبت های دکتر زالی س��ازمان نظام پزش��کی آماده است تا
با تعامل با خانه موس��یقی نس��بت به ارائه خدمات پزشکی به
هنرمندان پیشکسوت اقدام نماید.
در ای��ن دی��دار صمیمانه حمیدرضا نوربخش با اش��اره به
توانای��ی های آوازی ش��هیدی و همچنین ویژگی های صدای
این هنرمند پیشکسوت نقش وی را در موسیقی ایران ارزشمند
دانس��ت و برای وی آرزوی س�لامتی کرد و دکتر محمد سریر
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مجموعه فرهنگی و آموزش��ی احسان ،واقع در میدان احسان
شیراز برگزار شد.
در این مراس��م حمید رضا عاطفی ب��ه نمایندگی از هیات
مدیره خانه موسیقی ایران ،حسام الدین سراج،فاضل جمشیدی،
کوروش بابایی ،ش��هرام میر جاللی ،سامان احتشامی  ،محمود
فرهمند بافی و  ...حضور داشتند.

گروه کر « 60سالگی» میزبان آواز شجریان شد

اجرا کند که شجریان این خواسته را پذیرفت.
در ادامه اس��تاد آواز ایران قطعه آوازی بر روی شعر حافظ
(چو دس��ت بر س��ر زلفش زنم به تاب رود) در مایه دشتی اجرا
کرد و این اجرا بسیار مورد توجه عالقمندان قرار گرفت.
سپس ش��جریان با اعضای گروه گفتگوی کوتاهی داشت
و ب��رای گروه آرزوی موفقیت کرد .اعضای گروه هم در پایان
این بخش از برنامه با رئیس شورای عالی خانه موسیقی عکس
یادگاری گرفتند.
پ��س از تنفس  15دقیقه ای گروه کر چند قطعه فولکلور
مربوط به نواحی مختلف ایران را با نوازندگی پیانو فراز خنافری
اجرا کرد و پایان بخش این برنامه هم قطعه ای ایران س��اخته
روح اهلل خالقی بود.

دومین نمایشگاه سازهای ابداعی محمدرضا
شجریان برگزار شد
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جلسه ماهیانه آش��نایی با اپرا و آواز کالسیک با همکاری
کان��ون خوانندگان کالس��یک و دکتر امیراش��رف آریانپور 27
ش��هریور ماه در س��اختمان فاطمی برگزار شد و گروه کر «60
س��الگی» در حضور جمع��ی از هنرمن��دان از جمله محمدرضا
شجریان(رئیس ش��ورای عالی خانه موسیقی) به اجرای برنامه
پرداخت.
در ابتدای این جلس��ه نسرین ناصحی ضمن خیر مقدم به
حض��ار و عالقمندان ،از حضور محمدرضا ش��جریان به عنوان
ی��ک اتفاق زیبا یاد کرد و اب��راز امیدواری نمود در برنامه های
دیگر هم هنرمندان برجسته حضور یابند.
پس از این س��خنان دکت��ر آریان پور مختص��ری درباره
تاریخچه حضور گروه های آواز کالسیک در ایران صحبت کرد
و در س��خنانش به همه خانواده های عالقمند توصیه کرد تا از
برنامه های گروه های کر در ایران اس��تفاده کنند تا کودکان با
آواز کالسیک بیشتر آشنا شوند.
پ��س از این س��خنان گروه کر « 60س��الگی» به رهبری
فرشاد فوالدوند قطعه «طاقتم ده» به آهنگسازی همایون خرم
را اجرا کرد که مورد تشویق حضار قرار گرفت.
دکتر محمدسریر(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) پس
از اجرای این قطعه گفت :در س��ال های گذش��ته در چنین روز
هایی جلس��ات ش��ورای عالی را با حضور اس��تاد همایون خرم
برگزار کردیم و در نشس��ت مهرماه س��ال  91در همین سالن
حضور این هنرمند ارزنده را در کنار اس��تاد ش��جریان داشتیم؛
اما امس��ال همایون خرم در میان ما نیس��ت و جا دارد یاد او را
گرامی بداریم.
س��پس این گروه س��ه قطعه با عنوان های سنگ خارا و
بوی جوی مولیان س��اخته روح اهلل خالقی و بازگش��ته ساخته
علی تجویدی را اجرا کرد.
پ��س از این اجرا ها دکتر امیراش��رف آریان پور و اعضای
گروه کر از محمد رضا ش��جریان درخواست کردند قطعه ای را

دومین نمایش��گاه س��ازهای ابداعی محمدرضا شجریان
دومین نمایشگاه س��ازهای ابداعی محمدرضا شجریان(رئیس
ش��ورای عالی خانه موس��یقی) از  22تا  28ش��هریور به همت
ش��رکت دلآواز با همکاری خانه موس��یقی در خانه هنرمندان
ایران برگزار شد.

محمدرضا شجریان در نشست خبری نمایشگاه ساز های
خود که  16شهریور در خانه موسیقی برگزار شد ،درباره انگیزه
خود برای س��اختن س��از های جدید گفت :این که چرا من به
دنبال س��اختن س��از رفتم اس��ت که برگرفته از حضور پررنگ
اساتید بزرگی در عرصه موسیقی است که همیشه به زیباترین
شکل نوازندگی می کردند و ما با هنرنمایی این بزرگان زندگی
می کردیم .البته آنچه برای من ایجاد انگیزه کرد که به سمت
س��اختن ساز بروم نقایص و معایبی بود که در ارکستر سازهای
ایرانی وجود داشت.
وی افزود :این که س��ازهای ایران��ی مخصوصا در بخش
بم صدای جالبی ندارند .این در حالی اس��ت که ما در سازهای
کالس��یک غربی س��ازهایی را می شناس��یم که قابلیت های
فراوان��ی در صدای بم دارند .بنابراین این انگیزه طی س��الیان
اخیر برایم ایجاد ش��د تا در کنار س��ازهایی چون عود ،سنتور و
دیگر سازهای زهی تجربه هایی را کسب کنم.
شجریان گفت :هرچه این سازها رنگ بیشتری داشته باشد
ما به حقیقت آهنگها نزدیکتر میشویم .البته تجربه نوازندگی
برای این سازهای ابداعی در اساتید و پیشکسوتان یک مقدار با
احتیاط انجام می گیرد .اما بیش��ترجوان ها به این مس��اله توجه

خواهند کرد و در آینده این س��از ها جایگاه خود را پیدا خواهند
کرد .به همین خاطر من این ساز ها را ساختم تا با دست جوانان
شناخته شود و هنر خودشان را با این ساز ها به نمایش بگذارند.
ف
ش��جریان گفت :باید با س��ازهای جدید در ارکسترها حر 
جدیدی داش��ته باشیم وگرنه فقط دو نوازی ها و تکنوازی ها ما
در جهان ماندگار خواهد شد .هر چند این سازهای جدید نیز قابلیت
تکنوازی را دارند که البته باید نوازندگان با آن تمرین کنند.
اس��تاد آواز ایران در ادامه گفت :ش��اید این سوال به ذهن
بیاید چرا من در این س��ال ها بیش��تر س��اخت ساز های جدید
توجه و تمرکز کداش��ته ام ک��ه باید در جواب بگویم تجربه ای
که از موس��یقی ایرانی طی این چند دهه کس��ب کردم به طور
طبیعی در دوران جوانی وجود نداش��ته اس��ت ضمن این که در
این مدت من با س��لیقه های هنرمندان متعدد عرصه موسیقی
در ارتباط بودم و می دیدم که همه این عزیزان به ویژه زنده یاد
فرامرز پایور و زنده یاد پرویز مشکاتیان به شدت دنبال تفکرات
جدید در عرصه موسیقی هستند.
وی افزود :آن ها همواره دنبال رنگ جدیدی از موس��یقی
بودند تا بتوانند از آن در نواختن س��از های ایرانی در ارکس��تر
اس��تفاده کنند و به این ترتیب ب��ود که من انگیزه های زیادی
برای ورود به حوزه ساز سازی پیدا کردم.
وی در ادامه با اش��اره به س��از «دل و دل» گفت :این سازی
است که بین ویولن و کمانچه قرار دارد از این ساز استقبال خوبی
شده و من مدتی که در امریکا بودم و کنسرت میگذاشتم نوازندگان
غربی بودند که حتی با سازهای جدید آثار غربی را میزدند.
این نمایشگاه شامل خانواده صراحی در  4اندازه (شاه صراحی،
صراحی باس ،صراحی آلتو ،صراحی سوپرانو) ،خانواده شهرآشوب
در  4اندازه (شهبانگ ،شهنواز ،شهرآشوب آلتو ،شهر آشوب سوپرانو)،
س��بو ،دل و دل در  2ان��دازه (دل و دل آلتو ،دل و دل س��وپرانو)،
خانواده سازهای مضرابی (س��اغر ،باربد ،کرشمه) و سنتورهای با
ساختار جدید و تندر از ساختههای شجریان بود که پیش از این در
کنسرتهایی با حضور او درمقام خواننده روی صحنه رفته است.

شب باروک با آنسامبل موسیقی سل

استودیوی موزه موسیقی افتتاح شد

مراس��م افتتاح استودیو موزه موسیقی  6شهریور با حضور
عل��ی جنتی(وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی) ،محم��د باقر
قالیباف(ش��هردار تهران) ،علی مرادخانی(مع��اون هنری وزیر
ارش��اد و مدیر موزه) ،احمد مس��جد جامعی(عضو شورای شهر
تهران) ،حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موس��یقی) ،داود
گنجه ای(قائم مقام) ،اعضای هیئت مدیره و شورای عالی خانه
موسیقی و جمعی از مسئوالن و هنرمندان برگزار شد.
در این مراس��م علی مرادخانی ،محم��د باقرقالیباف ،داود
گنجه ای ،فرهاد فخرالدینی و خش��ایار اعتمادی به س��خنرانی
پرداختند و هنرمندان مطالبات جامعه موسیقی را بیان کردند.
در ادامه روبان استودیو موزه موسیقی به دست فرهنگ شریف
قیچی شد و حضور هنرمندان موسیقی و مسئوالن حاضر ،استودیو
موزه موسیقی افتتاح شد و شهرام ناظری و محمد موسوی ساز و
آوازی در دستگاه سه گاه اجرا کردند که این برنامه به عنوان اولین
برنامه موسیقی در موزه موسیقی به ضبط رسید.

بزرگداشت مصطفی کمال پورتراب
در ارسباران

بزرگداشت مصطفی کمال پورتراب(آهنگساز و نایب رئیس
شورای عالی خانه موس��یقی)  29شهریور همزمان با هشتاد و
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کنس��رت آنسامبل موسیقی س��ل با عنوان «پژوهشی در
موس��یقی ب��اروک» به همت خانه موس��یقی و همکاری خانه
هنرمندان  14ش��هریور در سالن استاد جلیل شهناز برگزار شد
قطعاتی از موس��یقی دوره باروک توسط گروه موسیقی سل به
سرپرستی بهمن مه آبادی به اجرا در آمد.
در ابت��دای برنامه بهمن مه آبادی در باره موس��یقی دوره
باروک و سیر تحول این موسیقی صحبت کرد و سپس قطعات
مارش ،ایر از ارکسترال سوئیت شماره  3در ر ماژور و بخشی از

نتانت ش��ماره ( 147یوهان سباستین باخ) ،آلگرو در سل ماژور
(ژزف هکتور فیکو) و ژیگ از سونات ر مینور( فرانچسکو ماریا
وراچینی) به اجرا در آمد.
پ��س از اعالم تنف��س در بخش دوم برنام��ه نیز قطعات
س��اراباند ( هندل) ،تامبورین(ژان فیلیپ رامو) ،آداجیو(آلبینونی)
و سونات ش��ماره ( 8آرکانجلو کورللی) اجرا گردید و مه آبادی
پیش از اجرای هر قطعه توضیحاتی ارائه کرد.
اعضای گروه سل در این اجرا بهمن مه آبادی (سرپرست
و سوليست ويلن) ،پوريا كشاورز و نهال محبی (ويلن) ،ارغوان
صباحی (ويوال) ،س��ارا عبداهللزاده ،پرنشيد شكوهی و مرضيه
فروزانتبار (پيانو) و سيامك سلطانعلی زاده (درام) بودند.
این برنامه پژوهش��ی با توضیحات آموزنده و جذاب بهمن
مه آبادی که در باره دوره باروک و آهنگسازان و هنرمندان این
دوره در اروپا ارائه ش��د با اس��تقبال گرم مخاطبان مواجه شد و
بسیاری از حضار از کنسرت بعدی این گروه سوال می کردند.
برنامه بعدی گروه س��ل که به بررسی دوره دیگری از هنر
موس��یقی جهان خواهد بود در زمس��تان س��ال جاری در خانه
هنرمندان برگزار می شود.
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نهمين س��الگرد تولد این هنرمند در فرهنگسرای ارسباران و با
حضور جمعی از هنرمندان و عالقمندان برگزار شد.
در ای��ن مراس��م حمیدرض��ا نوربخش (مدی��ر عامل خانه
موس��یقی) ،حس��ین علیزاده (س��خنگوی ش��ورای عالی خانه
موس��یقی) ،ش��اهین فرهت و پی��روز ارجمند درب��اره جايگاه و
شخصيت هنری پورتراب در موسيقي سخنرانی كردند.
همچنین کیاوش صاحب نس��ق کتاب جدیدی که توسط
مصطف��ي كمال پور تراب با عنوان« ُد دِکافنیک» تالیف ش��ده
بود را رونمايی كرد.

بازدیدکنندگان درجریان روند پیشرفت پروژه قرار گرفتند.
در ابتدای بازدید هوشمند رضوی با خوش آمد گویی به حضار
به خبر و گزارش تصویری منتشر شده در یکی از سایت ها خبری
اشاره کرد که عکس هایی از خرابی های نمای ساختمان منتشر
شده بود و هوشمند رضوی این عکس ها را غیر واقعی دانست.
س��پس از یکی از اعضای پروژه چکاوک که این عکسها
را در اختی��ار آن س��ایت خبری گذاش��ته بود خواس��ت تا این
خرابیهای نمای س��اختمان را از نزدیک به اعضا نش��ان دهد
ک��ه وی در ابتدا مدعی ش��د ای��ن خرابی ها متعل��ق به پروژه
چ��کاوک اس��ت اما در نهایت معلوم ش��د ای��ن تصاویر متعلق
به پروژه س��اختمانی مجاور(متعلق به تعاونی مس��کن انجمن
روزنامهنگاران) است و ربطی به پروژه چکاوک ندارد.
در ادام��ه اعضای حاض��ر پس از بازدی��د از البی ،پارکینگ و
انباریها از واحد های نمونه که توسط پیمانکار آماده شده بود بازدید
کردند که از روند ساخت و ساز در این واحد ها رضایت داشتند.

هیئت مدیره جدید تعاونی مسکن انتخاب شدند

معاینه و مشاوره پزشکی برای
اعضای خانه موسیقی

معاینه و مشاوره پزشکی برای اعضای خانه موسیقی برنامه
معاینه و مش��اوره پزشکی برای اعضای خانه موسیقی در تابستان
 92نیز ادامه داشت .جلسات ویزیت و مشاوره پزشکی برای اعضای
خانه موس��یقی با همکاری کانون پزشکان ،در ساختمان فاطمی
برگزار شد.در این روز آن عده از اعضای خانه موسیقی که با تعیین
وقت قبلی حضور می یابند تحت مش��اوره درمانی اعضای کانون
پزشکان قرار خواهند گرفت و در صورت نیاز برای تکمیل مراحل
درمانی به پزشکان و مراکز درمانی معرفی می شوند.
همچنین کانون پزش��کان مشغول رایزنی با درمانگاه ها و
پزشکان با تخصص های مختلف است تا جهت اخذ تسهیالت
مال��ی ،زمانی و ی��ا هر گونه خدمات دیگر ب��رای اعضای خانه
موسیقی هماهنگی های الزم انجام شود.

برگزاری مستر کالس تئوری موسیقی

جلس��ات مستر کالس «تئوری موس��یقی» با تدریس امیر
انجیری اس��ترکی از ش��اگردان مصطفی کمال پورتراب و عضو
کانون مدرسان ،در تابستان  92برگزار شد .در جلسات این مستر
کالس ها مباحث مختلفی نظیر انواع گام ،تنالیته ،مدالیته ،تعریف
فواصل در موس��یقی ،کیفیت فواصل ،هارمونی ،تشکیل آکورد،
انواع ترایاد و ساخت آکورد روی درجات گام مطرح گردید.
فصلنامه خانه موسيقي
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گزارش بازدید اعضای تعاونی مسکن
از پروژه چکاوک

اعضای تعاونی مسکن خانه موسیقی اول تیر ماه به منظور
بازدید از پروژه مس��کونی چکاوک عازم ش��هر جدید هشتگرد
شدند .این بازدید که با حضور اعضای ذینفع در پروژه چکاوک،
نصراهلل ناصح پورمدیر عامل تعاونی ،و آقایان هوش��مندرضوی
و عدل از اعضای تعاونی مسکن روزنامه نگاران حضور داشتند،

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اعضای
خانه موسیقی (نوبت دوم)  27مرداد در ساختمان فاطمی برگزار
گردید و هیئت مدیره جدید این تعاونی انتخاب شدند.
در ابتدای این جلس��ه گزارش هیئت مدیره تعاونی مسکن
قرائت شد و هیئت مدیره قب ً
ال استعفاي خود را اعالم کرده بود
و جلسه توسط هیئت رئیسه سنی جلسه اداره شد.
همچنین به دلیل آماده نبودن صورت های مالی قرار شد
پس از تنفس یک هفته ای جلسه مجمع با حضور حاضران این
جلسه در تاریخ  3شهریور ساعت  11صبح در ساختمان فاطمی
برگزار ش��ود .در ادامه انتخاب��ات هیئت مدیره و بازرس تعاونی
برگزار شد که در جلسه سه نفر از اعضای اداره تعاون و صندوق
تعاون استان تهران به عنوان ناظر حضور داشتند.
پ��س از برگزاری انتخابات که ب��ا حضور  31نفر از اعضای
ب��ه صورت حضوری و وکالتی برگزار ش��د هنگام��ه اخوان (17
رای) ،حمیدرضا نوربخش( 17رای) ،داریوش پیرنیاکان(16رای)،
نصراهلل ناصح پور(15رای) و زکریا یوسفی ( 10رای) به عضویت
هیئت مدیره تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی انتخاب شدند.
همچنی��ن محمد ذوالن��وری و کامیار نعمت اله��ی به ترتیب به
عنوان اعضای علی البدل اول و دوم انتخاب شدند.
بازرس تعاونی مسکن هم علی قائد امینی(11رای) انتخاب
شد و آذر پور بهرام بازرس علی البدل انتخاب گردید.

