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تیک آف!

*حمیدرضا عاطفی

امســال ،ســال کاری و فعالیت جدی و تولید و اشتغال ،در
واقع به جای اردیبهشت از مهرماه آغاز شد! این یعنی پنج ،شش
ماه عقب ماندگی صرف؛ انتخابات ریاســت جمهوری و شوراهای
شــهر و به تبع آن تشــکیل دولت و انتخاب وزرا و شهرداران در
بهار امسال ،متاســفانه موجب وقفه و کندی حرکت اکثر نهادها
و ارگان های دولتی شــده و قطعا تاثیرات نامطبوعی هم بر دیگر
بخش های خصوصی برجای گذاشت.
این رخوت و بی انگیزگی در تمامی بدنه دولت و شهرداری ها
و دیگر نهادها موج می زد تا اینکه خوشبختانه بعد از انتخابات و به
فاصله چند ماه به دولت دوازدهم و شــورای جدید شهر و انتخاب
شهرداررسیدیم.
اینک شــرایط حال حاضر ،شــبیه به هواپیمایی اســت که
بعد از ســاعت ها تاخیــر و انتظار درباند فــرودگاه به مرحله تیک
اف( برخاســتن از زمین) رسیده اســت،در آغاز فعالیت این دولت
خوشــبختانه تفاهمنامه ای با مرکز گســترش آموش هنر به امضا
رســید که بر اســاس این تفاهمنامه نظارت بر آموزشــگاه های
موسیقی و مدرسان آن به صنف و به خانه موسیقی واگذار شد.
به عبارت دیگر این نظارت صنفی که در صالحیت اســتادان
موســیقی بود بار دیگربه خانه برگردانده شــد چــرا که در دولت
اصالحــات در اختیار صنف بود و در دولت نهم و دهم بدون دلیل
منطقی از خانه موســیقی گرفته و به وزارت ارشاد سپرده شد ! در
دولت قبلی هم که انتظار می رفت به سرعت این امر محقق شود،
چهار سال معطل ماند؛ این رخداد مثبت را درطلیعه دولت جدید به
فال نیک می گیریم و امیدواریم وزارت ارشاد رویه اش را نسبت به
دولت قبلی متحول کند و نسبت به پاسخ مثبت به مطالبات به حق
اهالی هنر و موسیقی سرعت عمل به خرج دهد.
موضوع مهم تــر از مطالبات از دولــت و حکومت،توجه به
مواضــع و رفتارخودمان اســت؛ اگر نیک بنگریــم بدون تعارف
خســارت و زیان اصلی که اهالی هنر دیده اند همواره از خودشان

بوده اســت؛ زخمی که انسان از خودی می خورد به مراتب دردنا
کتر و عمیق تر از زخمی است که از حریف و مخالف می خورد؛هر
کس اگر بتواند با تمرکز بر کار خود و ســعی و تالش صادقانه در
مسیر رسیدن به هدفش حرکت کند و با قضاوت های بی مورد و
اتهامات بیجا و حســادت و...مانع حرکت همکاران و همصنفانش
نشــود با قاطعیت می توان گفت بخش عمده ای از مشــکالت و
موانع برطرف خواهد شد.
رســانه ها البته در ایــن وادی نقش اساســی دارند ،برخی از
رســانه ها با هدف جلب مخاطب بیشتر به هرقیمتی ،امانت داران
خوبی نیستند و با تغییر لحن و گاه با تحریف و یا درج مطالبی که
به طور خصوصی مطرح شــده هنرمندان بزرگ را مقابل یکدیگر
قرار میدهند و به تبع آن هواداران و طرفدارانشــان را هم با اظهار
نظر در شبکه های مجازی به این اختالفات دامن میزنند و و و
اختالفاتی از این دســت و یــا اظهار نظراتــی در خصوص
برنامه هایــی که موفق به جــذب مخاطب و درآمدزایی شــده و
نقد های تخریبی و حسادت به جای رقابت سالم همه و همه چون
سمی مهلک بر بدنه نحیف موسیقی کشور تزریق می شود و جالبه
که هرکس دیگری را نشــان می دهد که او با عملکردش لطمه به
موسیقی و موســیقیدان می زند و هیچکس حاضر نیست عملکرد
خودش را در ترازوی عدل و انصاف ارزیابی کند.
ســخن از رســانه ها به میان آمد و در پایان دوســت دارم به
همکاران عزیز رســانه ای این نکته را نیز یادآور شــوم که مراقب
باشــند تا دوســتی و ارادت خودشــان به هنرمنــدان را به روش
وقلمزدن درســت متجلی نمایند و نه به صورتی که از نوشته آنها
چنین برداشــت شود که هنرمند مورد نظرشان چهره ای مفلوک و
ناتوان است...البته حساب افرادی که با مستمسک قراردادن شرایط
هنرمندان بیمار و معمر می خواهند خودی نشان بدهند جداست!
* سردبیر
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گزارشی از نشستهای ماه

گرمای مضاعف دیدارهای تابستانی

بخش فرهنگ به یک سمتی پیش برود که بتوانیم مطالبات را بیشتر
از همیشه دنبال کنیم.
* همیشه مطالبات اهالی موسیقی را دنبال کرده ایم
نوربخــش در ادامه ســخنانش در خصــوص مطالبات اهالی
موسیقی از دولت دوازدهم با اشاره به نشست گفتمان ضرب اصول
که روز شنبه برگزار شد گفت :چند روز قبل با من تماس گرفتند که
نشست ضرب اصول تحت عنوان مطالبات اهالی موسیقی از دولت
دوازدهم در فرهنگسرای ارســباران قرار است تشکیل شود .گفتند
جلسه قرار است با چیدمان مشخصی برگزار شود و قرار بود نماینده
دولت هم در آن جلســه شرکت کنند .من هم گفتم با کمال میل به
عنوان نماینده صنف در آن جلسه شرکت میکنم حتی پیشنهاد کردم
نماینده بخش بانوان هم در آن نشســت حضور داشته باشد و مورد
استقبال آنها هم قرار گرفت.
وی افزود :پس از اعالم جلسه در رسانه ها ،آقای دکتر ایوبی که
قرار بود به عنوان نماینده دولت حضور داشته باشند اعالم کردند که
از این جلسه بی خبر هستند و بعد هم یکی دیگر از هنرمندان مدعو
آن جلسه هم اعالم کردند که شرکت نمی کنند و به تبع آن حضور
ما هم معنی پیدا نمی کرد چون شرط من این بود که نماینده دولت
در آن جلسه حتما حضور داشته باشد.
مدیر عامل خانه موسیقی با اشاره به علت حضور نیافتن اش در
آن جلسه گفت :اگر جلسهای به منظوری برگزار میشود ،چیدمان آن
جلسه اهمیت دارد و دراین جلسه هم قرار گذاشته بودیم که نماینده
دولت ،نماینده صنف و بخشهای مختلف هنرمندان حضور داشته

خانه موسیقی تابستان امسال نیزمانند دیگر فصلها میزبان
قدوم هنرمندان و اعضای شریف این نهاد بود و نشستهای
ماهیانه این فصل نیز برگزار شد .نشست نخست در تیرماه
و نشســت آخری در روزهای آخر تابستان در شهریور ماه
برگزار شــد .با این توضیح که نشســت مردادماه به دلیل
تعطیالت هیئت مدیره کانونها در برگزارنشد.
نشست ماهیانه اعضای خانه موسیقی  25تیرماه با حضور
جمعی از هنرمندان و هنردوســتان و اجراهایی از موسیقی
در سبکهای مختلف در ســاختمان فاطمی برگزار شد .در
ابتدای این نشســت حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه
موســیقی) ضمن خوش آمد گویی به حضار گفت :بســیار
خوشــحالیم که نشســتهای ماهیانه محلی برای تجدید
دیدارها و با خبری اهالی موســیقی از یکدیگر شده و این
فرصــت را غنیمت میدانیم و به همــه خوش آمد میگویم
که به خانه خود تشــریف آورده اند .از اعضای هیئت مدیره
کانونهای مختلف خانه موســیقی هــم که صنوف مختلف
موســیقی را نمایندگی می کنند ،میخواهیم که در جلسات
ماهیانه حضور داشته باشند.

*اهالــی فرهنگ و هنر و موســیقی هم مطالبات
زیادی دارند
وی افزود :خوشبختانه کشــور به سمت ثباتی حرکت میکند
و انتخابات ریاســت جمهوری را پر شور پشت سر گذاشتهایم و در
آستانه تشکیل دولت دوازدهم هســتیم .دولتی که با مطالبه جدی
و زیادی از طرف اقشــار مردم روبرو اســت .اهالی فرهنگ و هنر و
موسیقی هم مطالبات زیادی دارند و امیدواریم که چیدمان دولت در
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باشــند تا با هم و رو در رو بنشــینند و مسائلی را مرور کنند و قول
پیگیریهایی را بگیرند .وقتی قرار است چیدمان به آن شکل نباشد
و نماینده دولت حضور نداشته باشد ،خب دیگر چه ضرورتی برا بیان
مطالبات به صورت یکطرفه اســت ؟! چون ما که همیشه مطالبات
را میگوییم و همیشــه هم اطالع رسانی میشود و در رسانهها هم
منعکس میشود .همانطور که میدانیدبه هر بهانهای و در هر جایی
هم این مطالبات را بیان میکنیم .ما در همینجا و در نشست هایمان
حرفها و مطالباتمان را مکرر بیان میکنیم.

نوربخش در پایان ســخنانش گفت :من هم الزم دانستم برای
اینکه همه بدانند قضیه از چــه قرار بوده این توضیحات را دادم .به
هر حال مطالبات ما ســر جایش هست و مسائل و مشکالت اهالی
موسیقی را با تمام قوا پیگیری میکنیم.
بعد از این سخنان ،زمان خیری(نوازنده نی) قطعاتی را در مایه
بیــات ترک برای حضار اجرا کرد .در ادامه هم آرمین پروین(نوازنده
گیتار فالمنکو) قطعاتی را به اجرا در آورد.
*نقش رســانههای اجتماعی مجازی در رشــد و
گسترش نهادهای مدنی هنری
سپس فاضل جمشیدی(خواننده موسیقی ایرانی) پشت تریبون
قرار گرفت و گفت :در مورد نقش رســانههای اجتماعی مجازی در
رشد و گسترش نهادهای مدنی هنری و هنرمندان میخواهم کمی
صحبت کنم .یادم است زمانی که دانشجوبودم استادان ما میگفتند
روزی دهکده جهانی درست میشــود و ما امروز در واقع در همان
دهکده جهانی هســتیم و اگر امروز کســی را در آن طرف دنیا صدا
بزنیم او جواب مارا میدهد.
این خواننده موسیقی ایرانی گفت :این فرصت برای ما طالیی
اســت .ظاهرا همه بخشهای سیاسی و اجتماعی و  ...دارند از این
فرصت اســتفاده میکنند .تصور میکنم که هنرمندان موســیقی از
این فضا غافل شــدهاند و کوتاهی کرده ایم .هدف اصلی تاســیس
خانههایی مثل سینما و موسیقی این بود که حلقه ی واسطهای بین
نظام و مردم باشــد .به نظر میآید فضای مجازی از نهادهای مدنی
هم جلو میزنند و رسانه ی بسیار بزرگی است.
جمشــیدی گفت :مــا میتوانیم در زمینه معرفــی گروههای
موسیقی ،نقد آلبوم ها ،طرح مسائل حقوقی و مدنی ،تولید آلبوم ها،
کمک گرفتن از خانه موســیقی ،اطالع رسانی خانه موسیقی و  ...از
این فضای مجازی استفاده کنیم .اگر مثال بدانیم سقف بازنشستگی
یا کف حقوق بازنشســتگی چقدر اســت میتوانیم فضایی را ایجاد
کنیم و خانه موسیقی را هم آگاه کنیم تا شکل بگیرد .آن زمانی هم
گذشت که عدهای جمع میشــدند و میخواستند به کلی چیزی را
از بین ببرند .امروز دنیا دهکدهای شده که ما هم جزو آن هستیم.
بعد از این سخنان ،موسیقی بخشی خراسان توسط نادر محمد
آهنگر بیگ با دو قطعه ســرگردان و لیلــی دامغانی به اجرا در آمد.
سپس هنرمندان و هنردوستان حاضر در محوطه خانه موسیقی گرد
هم آمدند و ساعاتی را به گپ و گفت پرداختند.

*خانه به هیچ جایی وابسته نیست
نوربخش با اشاره به اینکه در دعوت افراد برای میزگردها اخالق
حکم میکند که افراد مدعو را که مشخص میکنیم درست و واقعی
باشد گفت :گاهی افرادی میخواهند خودشان را به هرقیمتی مطرح
کنند و میگویند که این حرفها را باید از تریبون ما بگویید .ما چنین
نظری نداریــم و چنین کاری را انجام نمــی دهیم .من درخروجی
خبرهای جلســه روز شنبه دیدم که شخصی اعالم کرده که «خانه
موسیقی برای چندمین بار نشان داد که وابسته به ارشاد است »...نه
اینطور نیســت .ما وابسته به هیچ کجا نیستیم .آنجا که الزم باشد از
عملکردی دفاع کنیم این کار را انجام میدهیم .آنجا هم که احساس
میکنیم باید جلوی عملکردی بایســتیم همین کار را میکنیم و به
موقع هم اعتراضمان را بیان میکنیم.
مدیر عامل خانه موســیقی افزود :من حتی به آن دوستانی که
برگزاری جلسه پیگیری میکردند پیشنهاد کردم که تاریخ آن جلسه
را عقــب بیاندازند و خود من هم حاضــرم پیگیری کنم که نمیانده
بخش دولت حضور داشته باشــد ولی وقتی قرار است جلسهای به
هر قیمتی تشــکیل شود و حرفهایی به هر قیمتی زده میشد این
کار انجام شد.
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نشستشهریور ماه

نشست پایانی تابستان در روز  26شهریور ماه در فضایی گرم و صمیمی با حضور جمع زیادی
از عالقمندان و هنرمندان و هنردوســتان در ســالن اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد .این
نشست نیز با معرفی استعدادهای جوان موسیقی همراه بود که در ابتدا شایان فیروز آبادی از
نوازندگان جوان پیایو قطعاتی را از فریبرز الچینی اجرا کرد که مورد توجه حضار قرار گرفت.

خوشبختانه این مساله دوباره
به خانه موســیقی برگردانده شده
و خواشــتم اعــام کنــم نظارت
بــر آمــوزش موســیقی دقیق و
ســختگیرانه باید در خانه موسیقی
انجام شود .یک نکته را بگویم که
بنا داریم در قدم بعدی یک بازنگری
هم بر آموزشگاهها داشته باشیم و
اگــر احیانا اســتانداردهایی رعایت
نشده این نظارت انجام شود.
*جشــن خانه موسیقی
بعد از ایام محــرم و صفر

در این نشست حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موسیقی)
نیز پشت تریبون قرار گرفت و در مورد برخی مسائل مطرح در حوزه
موســیقی سخنرانی کرد .نوربخش در سخنانش گفت :تابستانی که
گذشــت مصادف با تغییر و تحوالت دولت و اســتقرار دولت جدید
و همچنین تغییر و تحوالت شــهرداری مصادف بود .امیدواریم با
استقرار دولت و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مطالبات اهالی
فرهنگ و هنر و موسیقی فراموش نشود بخصوص اینکه در این دوره
هم هنرمندان حضور چشمگیری در عرصه انتخابات داشتند.

برگزار میشود
نوربخش در بخش دیگری از سخنانش درباره برگزاری جشن
خانه موســیقی نکاتی را اشــاره کرد و گفت :همواره جشــن خانه
موســیقی در مهرماه انجام میشد به دلیلی اینکه روز نهم مهر ماه
روز جهانی موسیقی و تولد فارابی بزرگ است .در ایامی با تقارن ایام
خاصی این تاریخ جابجا شده و امسال هم قرار بود در شهریور انجام
شــود که مبحث داوری آلبومها را داشتیم و همچنین تدارک جشن
که به شــهریور ماه نرسیدیم و قررا است جشن خانه موسیقی بعد از
ماههای محرم و صفر برگزار شود.
مدیرعامل خانه موســیقی در ادامه با تاکید بر مطالبات جدی
اهالی موسیقی گفت :امیدوارم دیگر شاهد لغو هیچ کنسرتی نباشیم
االن هم گاهی خبرهای خوبی میرسد در جاهایی مانند خراسان که
گاهی ســختگیری هایی انجام میشــد ،در خراسان و شهر مشهد
اتافاقات خوبی در حال شکل گیری است و امیدواریم شاهد مسائل
گذشته نباشیم.
نوربخش در ادامه ســخنانش به برخی مسائلی که در رسانهها
مطرح میشود اشاره کرد و گفت :گاهی در رسانهها شان استادان ما
رعایت نمی شــود ،که برخی بخاطر عدم توجه است و برخی هخم
شــاید نیت خیری دارند ولی این شان گاهی رعایت نمی شود .تمام
پیشکســوتان ما مورد احترام هستند و کسانی هستند که عمری در
موسیقی زحمت کشــیده اند و در ذهن و ضمین و حافظه تاریخی
مردم ما آثارشان را بجای گذاشته اند.
وی افزود :وقتی یک هنرمدی در بستر بیماری میافتد عدهای
شروع میکنند داد و بیدادی میکنند که به این استاد رسیدگی نشده
اســت و گاهی غافل میشوند که باید شــان آن هنرمند را رعایت
کنند .یادم اســت که در مورد روانشاد استاد فرهنگ شریف مباحثی
مطرح شده بود که گفتند ایشان مجبور شده اند تارشان را بفروشند و
ماهمان موقع هم گفتیم باید شان این استاد رعایت شود ،کما اینکه

*نظارت آموزش موسیقی به خانه موسیقی بازگشت
یک اتفاق خوبی که در شروع دولت دوازدهم افتاد و با پیگیری
رئیس محترم هیئــت مدیره آقای میرزمانی و اعضای دیگر محترم
هیئــت مدیره ،نظارت بــر امر آموزش موســیقی را مجددا به خانه
موسیقی برگرداندیم .آموزش از بنیانی ترین مسائل موسیقی است.
آنچه که تضمین کننده کیفیت آینده موسیقی ما است ،بحث آموزش
است.
آموزش اصال مساله کوچکی نیست .برخی گمان میکنند امری
است که باید با تساهل و تسامح با آن برخورد کرد ولی اصال اینگونه
نیست .مساله آموزش دقیقا همان اندازه اهمیت دارد که غذای سالم
بــرای مردم اهمیت دارد .در زمان دولت دهم این وظیفه نظارتی بر
آموزش سســت شــد .همانطور که میدانیم قبال این مساله در خانه
موســیقی انجام میشد و شوراهای مختلفی داشتیم و از تمام کشور
کســانی که میخواستند تدریس موسیقی داشته باشند باید به اینجا
میآمدند و صالحیتشان اینجا احراز میشد.
شوراهایی هم که داشتیم به نحوی بود که تمام استادان ممتاز
هر کدام از رشــتهها از همه ســایق حضور داشــتند .و هیچگونه
شــبههای کسی نداشــت و نگاه هم نگاه ارتقاء بود نه دفعی؛ یعنی
اگر کسی نقصی در زمینه هایی داشت ،با یکسری مستر کالسها و
آموزشهای فشرده سعی میشد که آن نقص برطرف شود.
شماره بیست و ششم -تابستان 96
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باشد و در حد توان و وسع خودمان رسیدگی
کرده ایم .در مورد هنرمندان باید بیشــتر به
حرمتشان اندیشید.
در ادامه بهروز همتی(ســازنده ســاز)
پرسشــی را در مورد نظارت بر ثبت و ساخت
ســاز نیز اشــاره کرد که نوربخش در پاسخ
گفت :با همکاری میراث فرهنگی و با کمک
و نظارت استاد پیرنیاکان در مورد ثبت سازها
بخصــوص تار فعالیتهــای زیادی صورت
گرفته است ،ثبت ساز کمانچه در حال انجام
است و همه سازهای ما در نوبت ثبت جهانی
قرار دارد.
نوربخش با اشاره به کیفیت سازهایی که
ساخته میشود نیز گفت :هیچکسی نمی تواند مانع ساخت سازهای
نامرغوب بشود همانطوری که نمی توان مانع موسیقی زیرزمینی شد،
مانع اینهم نمی توان شــد اما در این زمینه باید خبرگان رشتههای
سازندگان ســاز در راین زمینه آگاهی دهند و استانداردهایی را بیان

این مساله دروغ بود .ضمن اینکگه آیا خوب است که بیاییم در جامعه
یک هنرمدی را اینطور جلوه بدهیم؟
*باید کرامت و شان استادان موسیقی حفظ شود
مدیر عامل خانه موسیقی گفت :در برخی
مسائل اگر کســی فکر میکند باید تذکری
داده شــود یا جایی غفلتی انجام میشود ،با
مراجعهه یا تماس تلفنــی میتواند ذهنها
را متوجه بکند تا به این مســائل برســیم.
همین اخیرا در مورد اســتاد نادر گلچین که
در بستر بیماری هســتند و ما امیدواریم هر
چه زود تر در صحت و سالمت قرار بگیرند،
مباحثی مطرح شد که انگار هنرمندی از همه
جا مانده و رانده شــده در صورتی که اینطور
نیست و اســتاد نادرگلچین هنرمند بزرگ و
عزیزی هستند که همه برای ایشان احترام
قائل اند.
نوربخش در پایان ســخنانش گفت :هــم ما هم مردم وظیفه
خودمان امیدانیم به ایشــان احترام بگذاریم وی باید کرامت انسانی
ایشــان هم حفظ شــود .این را هم به عزیزانی که در رسانهها قلم
میزننــد و هم به خانواده این عزیزان عــرض میکنم که اینگونه
سخن گفتن به جایگاه آن استاد لطمه میزند .ما هم باید حواسمان

کنند تا مردم بتوانند جنس ساز خوب از نامرغوب را تشخیص دهند.
آنچه وظیفه ما و فعاالن جامعه ساز سازی است ،همین آگاهی دهی
و بیان استاددارهای ساز است.
نشست ماهیانه خانه موسیقی بعد از این سخنان هم با دو اجرا
ادامه پیدا کرد .در بخش اول خشــایار کاکاوند با ساز تنبور به اجرای
موســیقی پرداخت .کاکاوند در دو بخش آوازی با شعری از موالنا و
ضربی "تا بــه کجا" از آلبوم "تا به کجا" را
برای حضار اجرا کرد.
در ادامه برنامه نیز مهدخت مخبر(شاعره
و ترانه ســرای پیشکســوت) که بــا وجود
کسالب به خانه موسیقی آمده بود تا در جمع
هنرمندان و هنردوستان قرار بگیرد ،دو شعر از
سرودههای خود با مضامین عشق و امید به
زندگی را برای حضار اجرا کرد.
در پایان نیز عاشــیق ایمــران حیدری
قطعات یانیق کرمی و مخمس را در مقام سه
گاه اجرا کرد که مورد توجه حضار قرار گرفت.
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در گردهمایی سازسازان خانه موسیقی در خانه هنرمندان صورت گرفت

بررسی مسائل و مشکالت سازندگان ساز
گردهمایی اعضای کانون سازندگان ساز  27مردادماه با حضور
برخی اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی ،اعضای هیئت مدیره
این کانون و اعضای کانون ســازندگان ساز در سالن استاد
جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این گردهمایی سیدمحمد میرزمانی(رئیس هیئت مدیره
خانه موسیقی) پشت تریبون قرار گرفت و ضمن خوش آمد گویی به
حضار از اهمیت مقوله ســاز سازی گفت و بر حل مشکالت و مسائل
ســازندگان ســاز تاکید کرد و از برگزاری گرهماییهای کانونهای
تخصصی در جهت بررسی و رفع مشکالت اعضا استقبال کرد.
میرزمانی در ســخنانش گفت :حضور در کارگاه ســاز سازی و
کار با ســخت افزارهای خشــن نیاز به یک عشق دارد که در وجود
هر کسی نیســت .تک تک افرادی که در حرفه ساز سازی فعالیت
میکنند تنها انگیزه شان عشق است .اگر جز این بود با آن ابزار چنین
سازهایی ساخته نمی شد.
در اینجــا باید بــه این نکته تاکید کنم که بایــد به فکر آینده
موسیقی ایران باشیم .واقعیت این است که روز به روی موسیقی ملی
مان را از دست میدهیم و یکی از دالیل آن نداشتن جذابیت است.
باید همزبان با نیروهای جدید بود و اگر بخواهیم به زبان گذشــته
کار خود را ادامه دهیم جذابیت نخواهد داشت و روز به روز میبینیم
موسیقیهای میهمان بر موســیقی ما چیره میشود .شاید یکی از
بخشهایی که میتوان به آن توجه کرد تغییراتی در ســاختار ساز
است .بد نیست به این مسائل هم توجه شود.
در ادامه کلیپی از محمد نوایی(عشــقی) ســه تار ساز فقید و
پیشکسوت پخش شــد و یادی از این اســتاد برجسته شد .سپس
اعضای هیئت مدیره کانون سازندگان ساز در جایگاه قرار گرفتند.
فرمان مرادی رئیس هیئــت مدیره کانون ،بیاض امیر عطایی
نایب رئیس ،عباس مفاخــری عضو هیئت مدیره ،داریوش النجری
ســخنگو و علیرضا جاوید مقدم(بازرس کانون) پشــت تریبون در
جایگاه قرار گرفتند تا گزارشی از عملکرد سالیانه کانون ارائه دهند.
در ابتــدا فرمان مرادی مختصری در بــاره فعالیتهای کانون
ســازندگان ساز صحبت کرد و در ادامه داریوش النجری نامه هیئت
مدیره کانون سازندگان ساز به هیئت مدیره خانه موسیقی را قرائت
کرد  .در این نامه به مشکالت و مسائل بهداشت و سالمت سازندگان
ساز اشاره شــده بود و به لزوم توجه به این مساله و بهبود وضعیت
سازندگان ساز تاکید فراوان شد.
همچنین پیشنهادات و راهکارهای هیئت مدیره کانون سازندگان
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ساز نیز برای بهبود وضعیت صنفی سازندگان ساز قرائت شد.
در ادامه علیرضا جاوید مقدم(بازرس کانون) تعداد جلسات برگزار
شــده هیئت مدیره کانون در دوره جدید را  8جلســه عنوان کرد و
آماری از تعداد اعضای جدید ،پروندههای بررســی شده و تعداد کل
اعضای کانون ارائه نمود .جاوید مقدم در ســخنانش گفت :تاکنون
در جلســات کانون از ده نفر اساتید برجسته ســاز سازی به عنوان
میهمان دعوت بعمل آمده که در این جلسات حضور پیدا کردهاند و
از نظراتشان مارا بهره مند ساختند.
بازرس کانون ســازندگان ساز در پایان ســخنانش تاکید کرد
 2اســتاد برجســته جهت دریافت تقدیر نامه در جشن سالیانه خانه
موسیقی به هیئت مدیره خانه موسیقی معرفی شدند.
همچنین فرمان مرادی(رئیس کانون سازندگان ساز) در سخنانش
به برگزاری سالیانه گرد همایی کانون اشاره کرد و گفت :امیدواریم در
گردهماییهای کانون افراد بیشتری شرکت کنند تا بتوانید به مسائل
اعضای کانون رســیدگی کنیم .همچنین اعضا میتوانند در جلسات
ماهیانه خانه موسیقی نیز حضور یابند و مشکالت خود را با مسئوالن
کانون و خانه موســیقی در میــان بگذارند .مرادی دربــاره برگزاری
نمایشگاه سازندگان ساز گفت :نمایشگاه کانون سازندگان ساز دی ماه
ســال جاری با همکاری خانه موســیقی در یکی از سالنهای تهران
برگزار میشود که جزئیات برنامه اطالع رسانی خواهد شد.
در ادامه برنامه چند تن از اعضای کانون سازندگان ساز دیدگاه
ها ،مسائل ،پیشنهادات و انتقادات خود را بیان کردند که سید محمد
میرزمانی(رئیس هیئت مدیره خانه موســیقی) ،هنگامه اخوان(عضو
هیئت مدیره خانه موســیقی) و فرمــان مرادی(رئیس هیئت مدیره
کانون) به آن پاسخ دادند.
در پایان این برنامه نیز قطعاتی در آواز اصفهان توسط داریوش
النجری(تار) ،فرید هنرمند روحانی(سنتور) و صابرکاکاوند(تنبک ،دف
و دایره) اجرا شد که مورد استقبال حضار قرار گرفت.
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گفت و گو با داوران پنجمین دوساالنه آلبوم موسیقی

دورنمای مبهم در آثار موسیقی ایران
جشن خانه موسیقی امسال با پنجمین دوساالنه معرفی آلبوم برتو موسیقی در دو بخش سنتی(ایرانی) و کالسیک ارکسترال همراه است.
پس از اعالم فراخوان در بهار امسال آثار موسیقی منتشر شده از تیرماه  94تا تیرماه  96از سوی ناشرین و هنرمندان مولف به دبیرخانه
مسابقه ارسال شد که پس از دسته بندی آلبوم ها ،جلسات داوری با حضور پنج هنرمند پیشکسوت و سرشناس برگزار شد و این جلسات
با توجه به دقت و وسواس هیئت داوران در بررسی آثار تا پایان تابستان نیز ادامه داشت.
مســعود شعاری ،مظفر شفیعی ،هوشنگ کامکار ،میالد کیایی و سید محمد میرزمانی (به ترتیب حروف الفبا) اعضای هیئت داوران این
دوره از دوساالنه آلبوم برتر موسیقی بودند .آثار رسیده به دبیرخانه مسابقه بدون ذکر نام و بصورت تصادفی از فهرست انتخاب میشد
و برای هیئت داوران پخش میشد .هیئت داوران بر اساس تجربه داوران دورههای قبل و نظرات جمعی ،به تجزیه تحلیل و بررسی و
در نهایت نمره دهی آثار پرداختند که پس از دور اول داوری و جمع نظرات داوران ،در مورد نحوه اعالم برگزیدگان از سوی هیت داوران
اعالم نظر خواهد شد.
در پایان پنجمین جلسه هیئت داوران با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از آثار هنوز برای بررسی باقی مانده بود ،نظر هیئت داوران را
در مورد آثار بررسی شده جویا شدیم.

آهنگسازی ها ،هم در نوازندگیها و حتی ایدههایی که شکل گرفته
نا پختگیهایی دیده میشــود .وقتی یک آلبوم وارد بازار میشــود
مانند یک کوزهای است که از کورهای بیرون میآید .خیلی از آثار را
میبینیم که هنوز پخته نشده اند .اگر در دوران قدیم بود میدیدیم
این آثار باید خیلی پخته تر شود تا امکان انتشار آن وجود داشته باشد.
این عضو هیئت داوران گفت :تولیدات خیلی سریع شده و هنوز
از دم و بازدم کوره بیرون نیامده ،به بازار عرضه میشود .نمی خواهم
در اینجا به کســی خرده بگیرم اما بســیاری از ایدههای قشنگ و
تواناییهای خوب در نپختگی به هدر میرود چون زمان صرف اینها
نمی کنند.
شــعاری در خصوص چگونگی نقش خانه موسیقی در ارتقای
ســطح کیفی آثار موسیقی گفت :برخی تولید گنندگان با هنرمندان
متخصص مشــورتهایی دارند که در ایــن تعامل به نتایج بهتری
میرسند .در اینجا بحث نظارت نیست ،بلکه بحث همفکری است.
در تولید نمی توانیم جلوی کســی را بگیریم ولی میتوانیم توصیه
کنیم که کارشان را جدی بگیرند
شــعاری در مورد ترکیــب هیئــت داروان و داوری آثار گفت:

*بسیاری از ایدههای قشنگ و تواناییهای خوب در
نپختگی به هدر میرود
مسعود شعاری(نوازنده و مدرس پیشکسوت سه تار) نظر خود را
اینگونه بیان کرد :این آلبومها آثاری است که در بازار موسیقی منتشر
شده است و همه جوانب از جمله پارامترهایی که در تولید نقش دارد
و حتی موانعی که در تولید نقش دارد باید در آن در نظر گرفته شود.
بطــور کلی از دو جنبه این آثار را باید نگاه کنیم .نکات مثبتی که از
یک جنبه میبینم این اســت که تنوع بسیار زیاد در ملودی پردازی
و آهنگســازی با مسائل روز عجین شــده است .درواقع سلیقههای
جدیدی را در موســیقی میتوانیم پیدا کنیم که خیلی خوب است و
حتی در قدرت نوازندگی آثاری را میدیدیم که بســیار قابل تاکید و
بحث اســت .تنوع ایده و سلیقه بسیار اتفاق خوبی است که در این
آثار مشاهده میکینم.
وی افزود :جنبه دیگر این اســت که با اینکه این تنوع سلیقهها
و ملودی پردازیها و  ...وجود دارد ،اما عمق زیادی در این آثار نبود.
از دید من باید روی یک کار هنری فکر شــده باشد و جدی گرفته
شود .بحث احســاس مســئولیت و تعهد راجع به اثر است .هم در
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تنــوع هیئــت داوران از نظر
تخصص شان بسیار خوب بود
و تعامل خوبی با هم داشتیم
اما میتوانیم در ســالهای
بعــد ،ژانرهای مورد داوری را
بیشــتر کنیم و داوران را هم
بیشتر کنیم تا آثار بیشتری را
پوشش دهیم اما این بستگی
به امکانات خانه موسیقی دارد.

دیگر خیلی فاصله دارد و این نشان از اختالف سلیقه بود.
کیایی در ادامه ســخنانش به مبحثی اشــاره کرد که بارها در
دورههــای قبلی داوری و همین دوره هم به آن پرداخته بود .کیایی
گفت :مــن از روی تجربه تاریخی خودم میگویــم که باالی 60
ســال تجربه موسیقی دارم که این زمان کمی نیست .به این نتیجه
رسیدهام که برای تشــویق عنوان کردن مقام اول ،دوم و سوم کار
درستی نیست .یادم میآید زمانی در سن 16سالگی به اردوی هنری
رامسر رفتیم و با محمد ســریر ،لطفی ،محمد موسوی ،شهبازیان،
میرزاده و  ...همدوره بودیم .من در ســنتور در ایران اول شدم .این
حکم را به پدرم نشــان دادم و دیدم که ایشــان خوشحال شد ولی
نگاهی به حکم کرد و آن را به طرفم پرت کرد و گفت" :بچه پر رو
نشوی ،رقبای تو ضعیف بودند".
این مدرس موســیقی گفت :بعدها که روزگار به من آموخت و
شــاگردانی تربیت کردم ،تجربه به من آموخت اگر به کسی بگوییم
اول شــدی میگوید حقم بود و اینکه قریب به یقین این است که
فکر کند چون مقام اول را کسب کرده دست از تالش بردارد و غرور
او را احاطه کند.
میالد کیایی بنابراین پیشنهاد من این است که اگر موافقتی با
این مســاله صورت بگیرد ،در اعالم نتایج عنوان شود که این آثار یا
هنرمندان مورد تقدیر قرار گرفتند.
این عضو هیئت داروان در باره آثار رسیده گفت :با احترام به همه
کسانی که زحمت کشیده اند،
در مورد یکسری از کارها باید
بگویم اگــر بخواهد اینگونه
پیش بــرود دورنمای خوبی
برای موســیقی مملکت نمی
بینم و ممکن است مشکالت
روحی و روانی برای نســلها
بوجود بیاورد.
کیایی گفــت :در وهله
اول بایــد انتقاد خــودم را به
کسی بگویم که این آثار را تولید میکند و بعد به کسانی انتقاد دارم
که این آثار را منتشــر میکنند و یا به آن مجوز میدهند .زیرا برخی
از آثار روانپریشی بوجود میآورد .برخی از آثار وجود داشتند که نمی
دانستیم آیا میشود نام موسیقی روی آنها گذاشت یا خیر.

*کمیت به کیفیت غلبه داشت!
مظفر شــفیعی(خواننده و مدرس پیشکســوت آواز) دیگر داور
دوساالنه آلبوم موسیقی نیز در سخنان کوتاهی نظر خود را اینگونه
بیان کرد:کمیت آثار خیلی خوب بود ولی کیفیت آثار زیاد جالب توجه
نبود و آن چیزی که فکر میکردیم نبود .حتی نمرههای باالیی هم
که دادیم به نسبت دیگران باال بود ولی باالترین نمره درنظر گرفته
شده نبود.
شــفیعی افزود :ترکیب هیئت داوران بسیار خوب بود و بهترین
حالت ممکن بود که از تخصصهای مختلف در کنار هم باشــیم و
آثار را بررسی کنیم .این مساله هم که همه با میل و رغبت آثارشان
را برای بررسی به خانه موسیقی میفرستند بسیار خوب است.
شــفیعی همچنیــن در
مورد حجم کارهای رسیده به
دوساالنه آلبوم برتر موسیقی
گفــت :تعداد آثــار به نحوی
است که برای دوساالنه آلبوم
مناسبتر است تا اینکه داوری
سالیانه انجام شود.
این خواننده پیشکسوت
با اشاره به این مساله که آثار
بدون نام و مشخصات برای
داوران پخش میشد گفت :این یکی از نقاط قوت داوری این مسابقه
بود و اینکه ما هیچ کدام از عوامل تولید را نمی شــناختیم و ما رای
خــود را اعالم میکردیم ولی در روزهای آخر که نتایج مشــخص
میشــود ما هم در جریان نام آثار قرار میگیریم .این روش خوبی
است که از تضییع شدن حق هنرمندی جلوگیری میکند.

*آهنگســاز نســبت به جامعهای که در آن زندگی
می کند تعهداتی دارد
هوشنگ کامکار(آهنگســاز و مدرس پیشکسوت موسیقی) نیز
در ســخنانی درباره داوری آثار گفت :از ابتدا پیشنهاد من این بود که
باید به کسانی که آثار خود را به خانه موسیقی میفرستند بگویید که
چه نوع موسیقیهایی را میخواهیم و آن چیزهایی که در فیلد کاری
داوری نیست نباید دریافت شود.
هوشنگ کامکار به تعریف ژانرهای مختلف موسیقی اشاره کرد
و گفت :در جلد آلبوم درگلستانه حدود  35سال پیش توضیح دادهام
که موســیقی ملی ایران موسیقیای اســت که از تمام تکنیکها و

*دورنمای خوبی برای موسیقی مملکت دیده نمی شود
میالد کیایی(نوازنده و مدرس پیشکســوت ســنتور) در ابتدای
ســخنانش گفت :باید به همه مســئوالن خانه موســیقی و جناب
حمیدرضا عاطفی و حمیدرضا نوربخش خســته نباشید بگویم چون
میدانیم مدیریت در حوزه موســیقی چقدر دشــوار است و امیدوارم
هیچ وقت احساس خستگی نکنند.
کیایی در مورد داوری آلبومهای رسیده به دبیرخانه گفت :کار
کمی دشوار است زیرا مساله فقط علم و تکنیک نیست و حس هم در
این کار نقش دارد .گاهی اوقات اختالف نظر من با یک داور محترم
شماره بیست و ششم -تابستان 96
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عوامــل موســیقی جهانی
هم استفاده بشــود به اضافه
موســیقیهای و ملودیهای
ایرانزمین .یعنی وقتی کسی
این موسیقی را گوش میدهد
بداند که هویت ملی دارد .این
هم دو نوع است که میتوان
از سازهای کالسیک استفاده
کرد و نوع دیگر این است که
از ســازهای ســنتی تشکیل
شود .که این هم فرمهای دو نوازی و سه نوازی هم وجود دارد.
وی افزود :در این جلسات هم موسیقی از شاخه های مختلف
بررسی شد که در همان شــاخه ها تفکیکی می شود و برگزیدگان
آن معرفی می شــوند .امیدواریم داوری که انجام شود و دوستانی
که رتبه هایی که بدست بیاورند راضی باشند و راهی برای جوان ها
باز باشد.
هوشنگ کامکار که تجربه چند دوره داوری در دوساالنه آلبوم
جشن خانه موسیقی را هم داشت در مورد سیر و روند آثار ارائه شده
گفت :خیلی از کارها را دیدم که به هیچ عنوان جنبه موســیقی ملی
ایران را ندارد .از تکنیکهای هشــتاد ســال پیش اروپایی به شیوه
خیلی ابتدایی استفاده میشود .به نظر من تحت تاثیر افرادی که در
خارج تحصیل کردهاند و آن موســیقیهایی که استادان آنها درس
دادهاند قرار گرفتهاند و همانها را به عنوان موسیقی عرصه کردهاند.
ایــن عضو هیئت داوران به نکته مهمی اشــاره کرد و گفت:
عیــب ندارد که از تمــام تکنیک هایی که همیــن االن در جهان
رسم اســت اســتفاده کند ولی در نهایت هویت ملی داشته باشد.
یعنی وقتی آن قطعه را می شــنویم بدانیم متعلق به یک آهنگساز
مشرق زمین یا ایرانی است .و بتواند شنونده را جذب کند .چون در
موســیقی ما هر کاری که انجام می دهیم مقداری از آن را باید به
مخاطب اختصاص دهیم.
وی افزود :زمانی که در هنرهای زیبا تحصیل میکردم ،دوستی
که در فلسفه و هنر شناسی وارد بود یک روز به من گفت که موقعی
میتوانی موسیقی ایرانی بسازی که به اندازه آقاسی(آغاسی آن زمان
بسیار مشهور بود) در میان مردم برد داشته باشی و موسیقیدانان اساتید
تو آن را تحسین کنند آن زمان اثر تو جنبههای هنر واقعی را دارد.
یعنی اینکه باید حد اقل ســی درصــد به مخاطبش فکر کند
چــون ما تعهداتی به جامعه ای داریم کــه در آن زندگی می کنیم.
وگرنه برای چه منظوری یک کار موسیقی می نویسیم .ما در اینجا
آثاری را شــنیدیم که برای مغز من موزیسین آزاردهنده بود یعنی
من که همه آثار جهان را آنالیز کرده ام ،نمی توانستم یک دقیقه از
این موسیقی را گوش دهم .پس این موسیقی برای چه نوشته شده
و آن شرکت برای چه کسی تولید کرده؟

هم در ســخنانی درباره داوری و آثار رسیده به دبیرخانه گفت :در
این گونه برنامه ها ارائه الگو ،ارزش های فنی تکنیکی و هویتی آثار
بسیار مهم است .در جشــن ها معموال آثاری که معرفی می شوند
برای هنرمندان دیگر الگو می شــود کــه بتوانند در این حوزه آثار
جدیدی خلق کنند.
میر زمانی گفت :در شــروع صحبتم باید هشــدار جدی بدهم
که واقعا شرایط موسیقی کشــور ما بحرانی است .متاسفم باید این
مســاله را اعالم کنم ،با اینکه آثار بسیار زیادی در ژانرهای مختلف
دیدیم و شــاهد بودیم ،ولی کار متفــاوت و خالقانه که بگوییم در
فضای موسیقی کشور تاثیر بســزایی خواهد داشت و الگوی خوبی
برای موسیقی کشور ارائه میشود نیست.
وی افزود :در بخش های مختلفی کار ارائه شده مثال در بخش
ســنتی می بینیم همان تکرار کارهای قبل وجود دارد و بعضا بسیار
ضعیف وجود داشــتند .در هر ژانری قبال آثاری تولید شــده و به
جامعه ارائه شده است در ژانر سنتی هم به همین صورت بوده ولی
متاسفانه آن چیزی که شــاهد آن هستیم اصال رو به جلو نیست.
مثال این طور نیست که ببینیم در گذشته که یک هنرمند خواننده
بزرگی بوده امروز کسی دارد همطراز با او جلو می رود و نگاه ها به
او معطوف باشد.
این آهنگساز پیشکســوت گفت :در مورد کارهای کالسیک
آن خالقیت ،نو آوری و کشــش و جذبه ای که اهالی موسیقی به
ســمت آن بیایند و یا حرفی جدیدی که بیان بشــود ،وجود ندارد.
توصیه من این است که به موسیقی ما وفادار باشند زیرا ما اساتید
بسیاری داریم که هویت را از
موسیقی در آثارشان نگرفتند.
مثال ملودی و پوسته ظاهری
بــه موســیقی ملــی وفادار
باشــد ولی از ابزاری که یک
آهنگساز در اختیار دارد برای
حرف در این حوزه در اختیار
بگیرد .باید آن ابزار را بگیریم
در جهت هویت ملی خودمان
جلو برویم.
عضــو هیئــت داوران
دوســاالنه آلبوم جشــن خانه موســیقی گفت :بنظرم می رسد که
در حوزه هایی که فرهنگســاز هستند مثل وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،سازمان صدا و سیما و یا دانشگاه ها نیاز به کاربیشتر باشد
و دقت بیشــتری صورت بگیرد .استادان هم بسیار مهم هستند .در
قدیم معلم مکتب ســاز بود ولی االن در دانشگاه هر شاگردی چند
واحد با یک اســتاد می گذارند و این خــودش لطمه می زند و آن
رابطه ای که یک اســتاد شاگردی را پرورش می داد با امروز خیلی
تفاوت دارد.
باید در این حوزه ها فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم تا در حوزه
موسیقی رشد داشته باشیم نه اینکه حرفی برای گفتن نداشته باشد.
اینها میرزمانی در پایان ســخنانش گفت :لطمه است و اگر کسی
بخواهد خالقیت ایجاد کند باید به این مبانی وفادار باشد.

*شرایط موسیقی کشور بحرانی است
ســید محمد میرزمانی(آهنگســاز)رئیس هیئــت مدیره خانه
موسیقی و عضو هیئت داوران دوساالنه آلبوم جشن خانه موسیقی
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ده چهره جریانساز رد موسیقی اریان

محمدرضا ممتازواحد

تمدن با شکوه و تاریخ پر افت و خیز موسیقی ایران چهرههای بسیاری به خود دیده است .در هر عصری با توجه به ساختار
نظام موسیقی زمان خود و اوضاع سیاسی -اجتماعی حاکم ،افراد شاخصی بودهاند که این هنر را تداوم بخشیدهاند .بحث
پیش رو در خصوص ده چهره تأثیرگذار در موســیقی ایرانی از عصر قاجاریه تا سال  57است که این «تأثیرگذاری» به
وحی ُمنزَل نیست بلکه حاصل پژوهش
«جریانســازی» و بعضاً «فرهنگسازی» نیز انجامیده است .این نوشتار به مثابه
ِ
و «عقیده شــخصی نگارنده» آن است و شاید افراد صاحبنظر با دالیل منطقی ،هنرمندان دیگری را هم به این فهرست
آن ما است!
آن عرفا و عقیده شخصی از ِ
آن پیامبران ،الهام از ِ
بیافزایند یا از آن حذف نمایند .به قول ظریفی ،وحی از ِ

نخســت مختصری بــه مفهــوم «جریانســازی» بپردازیم.
جریانســازی چیســت؟ منظور از «یک هنرمن ِد جریانســاز» چه
میتواند باشد؟ جریانســازی مرحله اعالی تأثیرگذاری است .تمام
افراد جامعه موسیقی در نوع خود افراد تأثیرگذاری محسوب میشوند
اوج
ولی ایــن تأثیرگذاری درصد و درجات متغیــر و متفاوتی داردِ .
تأثیرگذاری« ،جریانســازی» را به همراه خواهد داشت که هنرمن ِد
جریانســاز نه تنها در «فصل» و «عصر» و «نسل» خویش ،بلکه
در اعصــار و ادواری طویلتر نیز« ،نقطه عطف» و «جریانســاز»
محســوب گردد .این مسأله نیز انکارناشدنی اســت که هر فردی
که به نوعی در جهت ارتقای این هنر میکوشــد به نوعی شخصی
تأثیرگذار خواهد بود؛ اما انتخاب این ده چهره خاص بدین دلیل بوده
است که در عرصه موسیقی ،موجب و موجد خدماتی گشتهاند که به
جریانسازی و نهایت ًا ارتقای سطح فرهنگی موسیقی کشور انجامیده
است .و اما ده چهره مذکور:
خانــدان هنر ،درویش خان ،علینقی وزیــری ،روحاهلل خالقی،
ابوالحســن صبا ،اســماعیل مهرتاش ،داوود پیرنیا ،نورعلی برومند،
داریوش صفوت و هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه).
خاندان هنر
دلیل ملقب ســاختن «خاندان فراهانی» به «خاندان هنر» که
توســط «روحاهلل خالقی» در کتاب «سرگذشــت موسیقی ایران»
صورت پذیرفت بدین دلیل اســت که فرهنگ و هنر ایران از زمان
شاه سلطان حسین صفوی تا حمله افاغنه (فروپاشی سلسله صفویه)
و تا شــکلگیری سلســله افشــاریه و دوران پس از آن ،به زوال و
انحطاط افتاد و به نوعی در هالهای تاریخی محصور گشــت .تاریخ،
این دوره را که با ضعف دولت صفویه و با غلبه افغانها بر ایران آغاز
و سرانجام به تأسیس سلسله قاجاریه انجامید ،سده فتنه و آشوب و
جنگ نامیده است و به همین جهت سده دوازده هجری را در تاریخ
ادب و هنر ایران ،تاریکترین قرنها برمیشــمارند .البته به غیر از
دوران حکمرانــی کریم خان زند که اهالی علم و هنر را میســتود.
(مشحون ،1380 ،صص )733 -734بروز وقایع و اتفاقاتی نامشخص
و نامعلوم در این برهه ،تغییر نظام ساختار موسیقی ایران از «مقامی»
به «دســتگاهی» را منجر گردید .هر چند کــه به قول «داریوش
شماره بیست و ششم -تابستان 96

پیرنیــاکان» (متولــد 1334ه.ش -ردیفدان و اســتاد نوازنده تار و
ســهتار) ،ردپای شخصی به نام « مالعبدالجواد خالقاصفهانی» که
تار مینواخته در عصر صفویه مشهود است (پیرنیاکان )1386 ،ولی
به طور یقین ،احیاء و تولد دوبارهی ســازهای تار و سهتار و تدوین
نظام ساختاری موسیقی کنونی (ردیف دستگاهی) توسط « علیاکبر
فراهانی» (سرسلسله خاندان هنر) صورت پذیرفت .پس از درگذشت
فراهانــی (7,1236 -1274ه.ق) ،برادرزاده او «آقا غالمحســین»
زوجه فراهانی را به همســری اختیار کرد .هر چنــد وی در ابتدا از
آموختن به پســرعموهای خود «میرزا عبداهلل» (1261 -1336ه.ق)
و «آقا حسینقلی» (1270 -1334ه.ق) امساک داشت ،لیکن پس از
وساطت مادر بچهها ،تعلیمات و آموختههای خود از علیاکبر فراهانی
را به آنان منتقل ساخت .میرزا عبداهلل ساز سهتار و آقا حسینقلی ساز
تار را تداوم بخشیدند و شاگردان بیشماری را در این خصوص تربیت
و تعلیم دادند .از حیث نامگذاری و برشــمردن خاندان هنر ،معمو ًال
دو نام از قلم میافتد؛ یکی «حاجیعلیاکبر شــهنازی» (فرزند آقا
حســینقلی) و دیگری « احمد عبادی» (فرزند میرزا عبداهلل) است.
علیاکبر شهنازی (1276 -1363ه.ش) ،پرچمدار سلسله خاندان هنر
و وارث بر حق این دودمان تا همین ســه دهه گذشــته بود و قلم
عاجز از بیان خدمات و زحمات ایشان است .از ایشان دو ردیف دوره
کالســیک و دوره عالی مضبوط اســت که فاخرترین و معتبرترین
ردیف روایت شده حال حاضر است ،زیرا شهنازی بیواسطه مکاتب
پدر و عموی خود را درک کرده بود .از شــاگردان شاخص شهنازی
«حبیــباهلل صالحــی» (1295 -1358ه.ش) « ،رضــا وهدانی»
(1312 -1382ه.ش) ،داریوش پیرنیاکان و «محســن نفر» (متولد
1339ه.ش) میباشند .علیاکبر شهنازی صاحب برادر کوچکتری به
نام «عبدالحسین شهنازی» ( -1327؟ ه.ش) بود که سبک نواختنش
هر چند زیبا بود ولی شیوهاش با نوازندگی برادر بزرگتر ،پدر و عمویش
متفاوت و متمایز بود .وی گویا تحت تأثیر موســیقی قفقازی و نوع
نوازندگی ساز تار توسط هنرمندان کشور آذربایجان (شوروی) ،سبکی
مختص به خویش را حائز گشت که از جمله شاگردان شاخص این
هنرمند ناکام و جوانمرگ« ،فرهنگ شریف» (1310 -1395ه.ش)
میباشد .و اما احمد عبادی (1285 -1371ه.ش) نیز هر چند از فیض
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آموزش و تعلیم توســط پدر خود (میرزا عبداهلل) محروم ماند ،لیکن
توســط خواهران هنرمندش (به خصوص «مولود خانم» و «ملوک
خانــم») مورد تربیت و تعلیم هنری قرار گرفت و در ســهتارنوازی
دارای سبک و شیوهای شد که مانند سبک پسرعمویش عبدالحسین
شهنازی متمایز و متفاوت بود .در این خصوص نکتهای شایان ذکر
اســت که در خصوص هر یک از بزرگان نام برده شده به ویژه میرزا
عبداهلل ،آقا حسینقلی و علیاکبر شهنازی؛ هیچ یک ،صاحب ردیف
نبودهاند بلکــه راوی ردیف بودهاند .حتی در خصوص میرزاعبداهلل و
آقا حسینقلی که جهت مد ّون ساختن نظام ساختاری موسیقی کنونی
ایران و انتظام و انسجام هر چه بیشتر ردیف موسیقی کالسیک ایران
کوشــیدند نیز ،بایستی مؤکداً اذعان داشت که هر دو بزرگوار ،راوی
ردیف بودهاند .به هر حال ،تدوین ساختار رپرتوآر موسیقی کالسیک
ایرانی به شکل ردیف دســتگاهی و پیریزی و تحکیم ستونهای
این عمارت نوپا ،به خصوص احیای ساز تار و همچنین سهتار توسط
خاندان هنر (علیاکبر فراهانی ،آقا غالمحســین ،میرزا عبداهلل ،آقا
حسینقلی و حاجی علیاکبر شهنازی) صورت پذیرفت.

عصر تجدد در موسیقی ایران نامیدهاند .وزیری جریانی را سبب شد
و فصلی را در موســیقی ایرانی گشــود که به موسیقی نوین ایران
معروف اســت .نتنگاری مدتی قبل از وزیری آغاز شــده بود ولی
توسط ایشــان تثبیت و تحکیم گردید .تبیین و تدوین تئوری «گام
بیست و چهار ربع پردهای» توسط وزیری صورت پذیرفت که گرته
برداری از گام دوازده نیم پرده متساوی موسیقی غربی بود .هر چند
که انتقاداتی بر این نظریه وارد آمد ولی فلســفهی تفکر و اندیشــه
وزیری که در آن مقطع زمانی ،خأل نبود مبانی نظری موسیقی و یک
نظریه مدون را احســاس میکرده است ،خود حائز اهمیت و ارزش
بسیاری است .وزیری در دو برهه زمانی ریاست مدرسه موسیقی (که
بعدها به هنرســتان عالی موسیقی تغییر نام داد) را بر عهده گرفت و
سپس ریاست اداره موسیقی کشور را نیز عهدهدار شد .وی شاگردان
شاخصی چون روحاهلل خالقی « ،ابوالحسن صبا»« ،جواد معروفی»
«سری» و
(1291 -1372ه.ش) و  ...را تعلیم بخشــید .دو عالمت ُ
ــرن» (نیم دیِز و نیم ب ِ ُمل یا ربع پرده زیــر و ربع پرده بم)  -با
« ُک ُ
تمامــی ایرادات وارد آمده بــر آن -به ابتکار علینقی وزیری ایجاد
گردید که در حروف ابجد ،مؤید کلمه «علینقی» اســت .علینقی
وزیری در تاریخ موسیقی معاصر ،هنرمندی جریانساز و فرهنگساز
محسوب میگردد.
روحاهلل خالقی
رویکرد روحاهلل خالقی (1285 -1344ه.ش) تداومبخش حرکت
وزیری بود و تا حدودی آرا و نظرات ایشــان را با ســنن موســیقی
ایران منطبق ساخت .خالقی قائم مقام وزیری بود ولیکن با خالقیت
منحصــر به فردش و به خصوص توجه تام و خاصش به فرهنگ و
تاریخ ایران ،ســنتها و اصالت را بیشتر مورد توجه قرار داد .نگارش
کتاب بی بدیل سرگذشــت موسیقی ایران از جمله این دیدگاههای
و توجههــای خاص اوســت .او نیز مانند اســتادش وزیری ،کتاب
تئوری موســیقی نوشــت ولی آرا و نظرات وزیــری را به اصطالح
ایرانیزه کرد .تدوین ســری برنامههای «ساز و سخن» در رادیو در
دو شکل «ســازی» و «آوازی» از جمله یادگارهای باارزش خالقی
است .خالقی به غیر از مقام و مرتبت باال و واالیش در موسیقی ،در
ادبیات نیز صاحب نظر بود و نثر نوشــتاری و گفتاری ایشان همواره
زبانزد همگان بوده اســت .خالقی دارای مدرک لیســانس فلسفه و
ادبیات از دانشسرای عالی بود .معاونت مدرسه عالی موسیقی و اداره
موسیقی کشور (به پیشنهاد وزیری) ،تأسیس هنرستان موسیقی ملّی،
رئیس شورای موسیقی رادیو ،رهبری ارکسترهای رادیو ،ساخت آثار
موســیقی کم نظیر و تداوم جریان پس از وزیری و اعتالی ســطح
فرهنگی موسیقی ،از جمله زحمات و خدمات خالقی است.
ابوالحسن صبا
ابوالحســن صبا (1281 -1336ه.ش) را نابغه موسیقی ایرانی
لقب دادهاند ولی فارغ از نبوغ و اســتعداد شگرف صبا ،ایشان را باید
پدر موســیقی ایرانی دانســت که البته راقم این سطور ،درخصوص
القــاب و عناوین اینچنینی (همچون «نابغــه»« ،پدر» و  ) ...قدری
محتاطانه برخورد مینماید .اشراف و احاطه به نوازندگی بیشتر سازها
(در حد مهارت و تسلط) ،صاحبنظر در خصوص مقوله آواز و پرورش
شاگردانی از این حیث ،آشنایی با اصول سازسازی و شناخت ظرایف و

«درویش خان» را باید به
حق ،انقالبیترین شخصیت
موسیقی ایرانی دانست .او
پس از خاندان هنر (میرزا
عبداهلل و آقا حسینقلی)
مطرحترین شخصیت تاریخ
موسیقی عصر قاجار است.

درویش خان
«درویــش خــان» (1251 -1305ه.ش) را بایــد بــه حق،
انقالبیترین شــخصیت موسیقی ایرانی دانست .او پس از خاندان
هنر (میرزا عبداهلل و آقا حســینقلی) مطرحترین شــخصیت تاریخ
موســیقی عصر قاجار است .درویش خان زواید و اضافات از منظر
خــود را از ردیف زدود و به نوعی ،ردیف موســیقی ایرانی را مورد
ویرایش هنری قرار داد .پس از درویش نیز شخصیتهای انقالبی
بســیاری را در موسیقی داشــتهایم ولی انقالب درویش خان ،بر
پایه و اســاس «سنت» و حفظ اصالت صورت پذیرفت .به عبارتی
ســنتهای موسیقی کالسیک ایرانی پس از انقالب و تغییرات او،
در ســر جای خویــش باقی و محفوظ مانــد .درویش خان مبتکر
اورتور (پیش درآمد) بود و اضافه کردن ســیم ششم تار نیز توسط
ایشان انجام گرفته است .درویش شاگردان بسیاری را پرورش داد
که از جمله شــاخص آنها میتوان به «مرتضی نی داود» (-1369
1280ه.ش)« ،موسی معروفی» (1268 -1344ه.ش)« ،اسماعیل
مهرتاش» و  ...اشاره کرد.
علینقی وزیری
«علینقــی وزیــری» (1266 -1358ه.ش) را موجب و موجد
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دقایق آن ،احاطه و تسلطش به ردیف (ردیفدانی و ردیفشناسی) و
بسیاری دیگر؛ از ابعاد و وجوه مختلف باعث شگفتی است .ابوالحسن
االطراف کثیراتالوجوه میباشد؛
صبا از جمله شــخصیتهای جامع
ِ
زیرا نه تنها در چند رشته تخصصی صاحبنظر و شاخص بوده است
بلکه در بیشتر رشتههای مذکور از هر حیث (محقق ،مولف و مدرس)
حائز مقام و مرتبت باالیی است .صبا خیل کثیری از شاگردان را در
رشتههای مختلف موسیقی و ســازهای گوناگون پرورش داد و در
جهت ارتقای ســطح علمی موسیقی و بسط فرهنگ غنی موسیقی
ایران زمین ،همتی جزیل را به بذل عمل نهاد.
اسماعیل مهرتاش
اســماعیل مهرتــاش (1283 -1359ه.ش) را بایســتی یک
کارگردان ،در صحنه موســیقی قلمداد کرد .ایشان به غیر از رتبه و
درجه واالی هنرمندیاش ،مدیری کاردان ،کارشــناس و کارگردان
بود .با بررســی آرا و نظرات و اقدامات و خدمات اسماعیل مهرتاش،
سه خصیصه و شاخصه در شخصیت فرهنگی -هنری ایشان مشهود
و قابل تحقیق است )1 :تفکر و اندیشه  )2ابتکار و خالقیت  )3عزت
نفس و مناعت طبع .چگونگی شــکلگیری اندیشه تأسیس جامعه
باربــد در ذهن مهرتاش و دالیل و علــل آن ،بیش از هر چیز حائز
اهمیت اســت .پس از آن ،ابتکاراتی مانند تابلوموزیکال که یا به نام
شماره بیست و ششم -تابستان 96

مهرتاش ثبت شــده و یا مانند پیشپردهخوانی و یا ترانههای کسب
و کار که قبل از او مرســوم بوده ولی توســط مهرتاش به فرهنگ
توده مردمی بیشتر نزدیک شده و شخصیتی مستقل مییابد که در
حقیقت ادامه دهنده فعالیت اســاف ایشان بوده است .حال تصور
کنید ،مکتبی پرشاگرد با خیل کثیری از هنرجویان که میتواند منبع
اقتصادی پشــتوانهدار و مطمئنی برای هنرمند باشد ،بدون اخذ یک
ریال شهریه ،حتی اشــتغالزایی و درآمدزایی را نیز برای هنرمندان
مســتعد در جامعه باربد به ارمغان آورد! اسماعیل مهرتاش شاگردان
بســیاری را در زمینه تار ،آواز ،فن بیان و نمایش ،پرورش و آموزش
داد .بــه گواه تاریخ ،اســماعیل مهرتاش هنرمندی فرهنگســاز و
صاحب مکتبی انسانساز بوده است.
داوود پیرنیا
«داوود پیرنیا» (1279 -1350ه.ش) با تأسیس برنامه «گلها»
در رادیو ،دورانی را در تاریخ موسیقی معاصر رقم زد که به رنسانس
موسیقی معروف است .به حق نیز این نوزایی و شکوفایی در تاریخ
ســده اخیر موســیقی ایران کمنظیر بوده اســت .اوج برنامه گلها
در دوران مدیریــت داوود پیرنیا رقم خــورد .وی تمامی ظرایف و
دقایق برنامهســازی را خود با سلیقه هنری و سختگیری خاصش
عهدهدار بود .مهمترین مسأله در این خصوص ،عدم الگویی متشابه
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برای پیرنیا ،جهت شــکلگیری سلســله برنامههــای گلها (یک
شــاخه گل ،گلهای جاویدان ،گلهای رنگارنگ ،یک برگ ســبز و
گلهای صحرایی) بوده اســت .چیستی و چگونگی و دالیل و علل
شکلگیری این برنامه در تفکر و اندیشه پیرنیا ،همواره تأملبرانگیز
است .با ابتکار تأسیس ارکستر گلها ،قریب به اکثریت ارکسترهای
موســیقی ایرانی رادیو تحت عنوان کلی گلها به فعالیت پرداختند و
به نوعی ،تراکم ارکسترها و تع ّدد عناوین و اسامی آنها ،با ذکر یک
نام کلی (گلها) بیان میشد .البته فعالیت برخی از ارکسترهای مذکور
پس از تأســیس برنامه ارکستر گلها هم تداوم یافت و ارکسترهای
دیگری نیز پس از گلها تأسیس گشته و به فعالیت هنری پرداختند.
داوود پیرنیا به غیر از زحمات و خدمات سترگش در عرصه موسیقی،
به ادبیات ایران نیز بسیار خدمت کرد .در آن برهه زمانی ،توده مردم
شــاید نام و آثار شاعران مشهوری چون فردوسی ،رودکی ،سنایی،
نظامی ،عطار ،مولوی ،سعدی ،حافظ ،جامی و  ...را میشناختند ،اما
پیرنیا با مطالعه دواوین شــاعران مختلف و تاریخ ادبیات ایران ،در
جهت شناســاندن دیگر شعرای شاید کمتر شناخته شده نیز ،بسیار

شــاگردان شاخص میرزا عبداهلل و آقا حسینقلی) را مأخوذ و مضبوط
ساخت .جلسات قهرمانی و برومند جهت ضبط ردیفهای قهرمانی
مدتها ادامه داشت و پس از آن ،برومند ردیف مذکور را به صالحدید
خود و مطابــق با تفکر و اصول زیبایی شناســانهاش مورد تصرف
قرار داد« .روایت برومند بعدهــا در منزل «محمدمهدی کمالیان»
(1297 -1376ه.ش) ضبط شــد»( .مبصری )1396 ،نواری موجود
است که برومند در طی صحبتهایش با دکتر «هرمز فرهت» (متولد
1307ه.ش) و دکتــر « داریوش صفوت» ،خــود به ا ِعمال تغییرات
مذکور اشــاره کرده است که این مسأله قدری با آرا و نظرات برومند
مبنی بر عدم تحریف و یا دستبرد به ردیف ،متناقض جلوه مینماید.
از آثار ضبط شــده قهرمانی نسخهای در دست نیست و احتما ًال نزد
برومند و یا شــاید نزد خانواده محترم ایشان باشد .به هر صورت از
زمــان نورعلی برومند ،تکثر در روایت ردیف از بین رفت زیرا تا قبل
از تدوین ردیف ایشــان و به نوعی امر و جبــر بر وحدت ردیف ،به
تعداد اســتادان شاخص راویان ردیف داشــتهایم ولی پس از تدوین
ردیف روایت شــده برومند ،تکثر از میان رفت .قدرت و نفوذ برومند
به حدی بود که دانشکده موســیقی دانشگاه تهران با اراده و بنا به
خواست وی تأسیس گشت .برومند خواهرزاده به نام «ژیال» داشت
که همسر او تیمسار « تقی علوی کیا» ،سمت معاونت سازمان امنیت
و اطالعات کشور را بر عهده داشت .نفوذ و قدرت به انضمام ثروت،
بانی خدمتی شــد که فارغ از نتایج مباحثه برانگیزش ،به هر صورت
موجــب و موجد جریانی خاص در موســیقی ایرانی گردید .به زعم
نگارنده این نوشتار ،نواختههای علیاکبر شهنازی و اساس ًا ردیفهای
روایت شــده آقا حسینقلی و شهنازی حائز پویایی منحصر به فردی
اســت که در ساز برومند و ردیف تدوین یافته ایشان مشهود نیست.
البته شاگردان مستعد برومند همچون «نورالدین رضویسروستانی»
(1314 -1379ه.ش) و «حسن(قاســم) گلپایگانــی» (متولــد
1319ه.ش) در آواز« ،جــال ذوالفنــون» (1316 -1390ه.ش)،
«محمدرضــا لطفــی» (1325 -1393ه.ش)« ،حســین علیزاده »
(متولد 1330ه.ش) و «داریوش طالیی» (متولد 1331ه.ش) در تار و
سهتار« ،داود گنجهای» (متولد 1321ه.ش) و «علیاکبر شکارچی»
(متولد 1328ه.ش) در کمانچه« ،مجید کیانی» (متولد 1320ه.ش) و
«پشنگ کامکار» (متولد 1330ه.ش) در سنتور« ،عبدالنقی افشارنیا»
(متولد 1330ه.ش) و «محمدعلی کیانینژاد» (متولد 1331ه.ش) در
ن ِی « ،ناصر فرهنگ فر» (1326 -1376ه.ش) در تنبک و بســیاری
دیگر از شاگردان شاخص درگذشته و یا در حال حیات مکتب برومند
که خود حائز مقام اســتادی کامل بوده و یا میباشــند ،به ابداعات
و خدماتی خالقانهتر و دیدگاههایی منعطفانهتر دســت یازیدند .امید
اســت کثرت در روایت ردیف ،چون چهار دهه گذشته مجدداً تداوم
یابد و انحصار (آن هم فقط در ســایه اسامی شاخص) شکسته شود.
پتانســیل و انعطاف موسیقی کالسیک ایرانی ،بسیار وسیع و وصف
ناشدنی است.
داریوش صفوت
دکتر داریوش صفوت (1307 -1392ه.ش) ،حکیم موســیقی
ایرانی بود .دیدگاههای تاریخگرایانه ایشــان به انضمام اندیشههای
فلسفی و حکیمانه وی ،رویکردی را سبب شد که بیشک در طول

«داوود پیرنیا» با تأسیس برنامه
«گلها» در رادیو ،دورانی را در
تاریخ موسیقی معاصر رقم زد
که به رنسانس موسیقی معروف
است .به حق نیز این نوزایی و
شکوفایی در تاریخ سده اخیر
موسیقی ایران کمنظیر بوده است.

اهتمام ورزید .نام شاعرانی همچون یغمای جندقی ،کمال خجندی،
زاللی خوانســاری و بسیاری دیگر از شــاعران کمتر شناخته شده،
توسط برنامه گلها و به واسطه آرا و اندیشههای ادبی داوود پیرنیا به
مردم ایران معرفی و شناسانده شدند .تأسیس رسانه رادیو ،مردم را با
موسیقی آشنا کرد ولی به طور حتم برنامه گلها ،مردم را با موسیقی
ایرانــی مأنوس و پیوند داد .برنامه گلهــا در حدود بیش از دو دهه
تداومش ،در خصوص برنامههای موسیقایی (رادیویی -تلویزیونی)
همواره رکوردار بوده است.
نورعلی برومند
«نورعلــی برومنــد» (1285 -1355ه.ش) فرزند عبدالوهاب
برومند جواهری بود .پــدرش از اعیان و در حرفه جواهرات مهارت
داشت .منقول اســت برخی از سران لشــکری و کشوری (و حتی
خاندان سلطنت) از مشــتریان وی بودهاند .برومند کمی قبل از اخذ
درجه دکترا در رشــته پزشکی به بیماری سوء دید دچار شده و پس
از نابینایی یکی از چشمانش ،کمی بعد چشم دیگرش را نیز از دست
داد .قبل از اعزام به خارج از کشــور ،فعالیت موسیقایی داشت ولی
پس از آن اتفاق ناگوار ،عمر و مسیر زندگیاش کام ً
ال صرف موسیقی
شد .برومند روایت «اســماعیل قهرمانی» (؟1258 -133ه.ش -از
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قرن اخیر بیســابقه بوده است .نگارش کتاب «سنتهای موسیقی
ایران» با همکاری پروفسور« ن ِلی کا ُرن» ،بعدها سبب ایجاد جریانی
گردید که با حمایت ریاســت رادیو تلویزیون وقت (مهندس «رضا
قطبی» (متولد 1318ه.ش)) به ایجاد مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی
سنتی محقق شد و واژه «سنتی» از آن مقطع زمانی وارد ترمینولوژی
موســیقی ایرانی گردید که البته بر آن اشکال وارد است .چگونگی
شــکلگیری این ایده در ذهن دکتر صفوت و خــأ موجود در آن
عصر ،این روند را حائز اهمیت بیشــتری میســازد .این مرکز برای
تفحص
بسان پژوهشکدهای بود که به غیر از تحقیق و ّ
هنرجویانش ِ
و تع ّمق ،برای آنان درآمدزایی را نیز به همراه داشــت .در این مرکز
برخالف دانشــکده موسیقی دانشــگاه تهران که  -بیشتر -ردیف
تدوین یافته و روایت شده برومند به عنوان مفاد درسی دانشجویان
در خصوص فراگیری ردیف در نظر گرفته شده بود ،هنرجویان مرکز
حفظ و اشــاعه (که البته اغلب نیز دانشــجویان دانشکده موسیقی
دانشگاه تهران بودند) ،انواع روایات ردیف از جمله ردیفهای روایت
شــده «یوســف فروتن» (1270 -1357ه.ش) و «سعید هرمزی»
(1276 -1355ه.ش) « -کــه توســط محمدمهــدی کمالیان در
اســتودیوی شــماره پنج رادیو و با همکاری «فوزیه مجد» (متولد
1317ه.ش) ضبط و ثبت گشته بود» (مبصری -)1336 ،را نیز ،مورد
مطالعه و تحقیق قرار میدادند 1.اهداف و اندیشههای صفوت ،ناکام
و ناتمام ماند و این مسأله ،قطع ًا به سود موسیقی ایرانی نبود .به هر
روی ،دکتر داریوش صفوت از جمله هنرمندان تأثیرگذاری میباشد
ســازی اقدامات و فعالیتهای ایشان در
که جریانسازی و فرهنگ
ِ
تاریخ ثبت گشته است.
هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه)
«هوشــنگ ابتهاج» (متولد  1306ه.ش) در زمره انگشتشمار

شاعران صاحب سبک غزل فارسی در قرن اخیر است و تنها هنرمند
در حال حیات از ده چهره فوقالذکر اســت .دهه پنجاه شمسی اوج
فعالیتهای ابتهاج در حوزه موسیقی بود .دلیل انتخاب ایشان جهت
سرپرســتی برنامه گلهای رادیو پس از «محمد میرنقیبی» (-1382
1302ه.ش) ،خود حائز حکایت جالب دیگری است( .ابتهاج)1391،
روند برنامه گلها پس از ابتهاج به شــیوهای دیگر درآمد ولی به زعم
نگارنده ،گلها در دو دوره مدیریتی پیرنیا (مؤســس گلها) و هوشنگ
ابتهاج ،بهترین دوران خود را داشته است .سیر تکوینی تکاملی این
برنامه در زمــان مدیریت ابتهاج از حیث آهنگســازی ،نوازندگی و
خوانندگی به سبک و شــیوهای منجر گردید که به نوعی همسو با
اندیشههای نورعلی برومند و داریوش صفوت بود .تحقیق ًا سه جریان
زمانی تقریب ًا همزمان ،نهضتی را در موســیقی
موازی در یک مقطع
ِ
ایرانی برپا کرد که رجعت به گذشــته و پاسداشت و احیاء سنتهای
موســیقایی از یاد رفته اســاف و قدما را در پی داشــت .تأسیس
دانشکده موسیقی دانشگاه تهران (به همت نورعلی برومند در حدود
سال  ،)1343تأسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی (به همت
دکتر داریوش صفوت در حدود ســال  )1347و شــکلگیری برنامه
«گلهای تازه» (به مدیریت هوشــنگ ابتهاج در ابتدای دهه پنجاه)
به نوعی سه رویدا ِد جریانسا ِز متحداالهداف را به همراه داشت که
توسط ابتهاج «رسانهای» گشته و بیشتر شناخته شد .برنامه «گلچین
هفته» نیز از ابتکارات رادیویی هوشنگ ابتهاج میباشد.
نوشــتار فوق درصدد بود تا مبحث جریانشناسی در موسیقی
کالســیک ایرانــی را از دیــدگاه تاریخگرایانه و براســاس مفهوم
پدیدارشناســانهی آن مورد بررســی قرار دهد .این مبحث میتواند
تداوم یابد زیرا جریانسازی در موسیقی ایران همواره تداوم داشته و
در سالهای پس از انقالب و در آینده نیز ،ادامه داشته و خواهد یافت.

منابع:

طیه .انتشارات سخن ،چاپ اول ،پاییز.
ابتهاج ،هوشنگ .1391 .پیر پرنیاناندیش (در دو جلد) ،گفتوگو :میالد عظیمی و عاطفه ّ
پیرنیاکان ،داریوش .1386 .تاریخچهی تار و تارنوازی .گفتوگوی منتشر نشده نگارنده (ممتازواحد) با «داریوش پیرنیاکان» (ردیفدان و استاد نوازنده تار و سهتار)
در دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران( .نوار صوتی این گفتوگو موجود است)
مبصری ،بهروز .1396 .ا ِعمال پارهای از اصالحات در نوشتار حاضر .مکتوبات شخصی و توضیحات و تذکرات مکتوب «بهروز مبصری» (دیسکوگراف و پژوهشگر
پیشکسوت موسیقی) به نگارنده (ممتازواحد).
مشحون ،حسن .1380 .تاریخ موسیقی ایران .فرهنگ نشر نو ،چاپ اول ،صص  351 -356و صص .733 -734
ممتازواحد ،محمدرضا .1386 .گردآورنده هفت دستگاه موسیقی ایران .ضمیمه روزنامه اطالعات 4 ،تیر.
ممتازواحد ،محمدرضا .1386 .و به یاد خالق سرود ای ایران .ضمیمه روزنامه اطالعات 23 ،آبان.
ممتازواحد ،محمدرضا .1387 .با استادان موسیقی ایران .روزنامه اطالعات ،ضمیمه ادبی هنری شمارههای  13و  9 ،14و  23خرداد.
ممتازواحد ،محمدرضا .1388 .اهداف ناکام و اندیشههای ناتمام یک هنرمند .روزنامه اطالعات ،ضمیمه ادبی هنری شماره  10 ،72آذر.
ممتازواحد ،محمدرضا .1389 .اندیشههای یک معلم تحولگرا .روزنامه اطالعات ،ضمیمه ادبی هنری شماره  3 ،127اسفند.
ممتازواحد ،محمدرضا .1392 .خاموشی حکیم موسیقی ایران .روزنامه اطالعات ،ضمیمه ادبی هنری شماره  3 ،223اردیبهشت.
ممتازواحد ،محمدرضا .1393 .کارگردانی در صحنه موسیقی .روزنامه اطالعات ،ضمیمه ادبی هنری شماره  9 ،269اردیبهشت.

پینوشت:

« .1بهروز مبصری» (متولد 1336ه.ش -دیسکوگراف و پژوهشگر پیشکسوت موسیقی) در یادداشتی مرحمتی به نگارنده نوشته است« :روزهای دوشنبه استادان
موســیقی در مرکز حفظ و اشــاعه جمع میشدند« .رکنالدین مختاری» (1266 -1350ه.ش) به اتفاق محمدمهدی کمالیان پیشنهاد ضبط دانستهها را مطرح میکنند
که هر یک خاطرات خود را بگویند .داریوش صفوت مســئول پیگیری میشــود اما تأخیری صورت میگیرد و در این فاصله مختاری از دنیا میرود .کمالیان با مهندس
قطبی صحبت میکند و دستگاه ضبط و امپکس را تحویل میگیرد و به خانه خود میآورد .نورعلی برومند روزهای جمعه جهت ضبط روایت ردیف خود منزل کمالیان
میرفته و چون نابینا بوده در اتاق کمالیان با خیال راحت ضبط میکرده است .حدود دو سال طول میکشد تا ردیف برومند ضبط شود  .این روند جهت ضبط روایتهای
ردیف فروتن ،هرمزی و  ...در رادیو تداوم مییابد».
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گزارشی از مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره موسیقی جوان

جلوهای از ایران واقعی

در ابتــدای این مراســم نماهنگی از روند انتخــاب آثار دورۀ
یازدهم جشنوارۀ ملی موسیقی جوان پخش شد و سپس سیدعباس
ســجادی در مقام مجری این مراسم پشــت تریبون قرار گرفت و
ضمن خوشامدگویی به هنرمندان و شــرکتکنندگان این دوره از
جشنواره ،از هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنوارۀ موسیقی جوان
برای ایراد سخنرانی دعوت کرد.

یازدهمین جشــنوارۀ ملی موســیقی جوان  ۲۷شهریور با
معرفی  ۲۵۸برگزیده در سه شاخۀ «موسیقی دستگاهی»،
«کالســیک» و «نواحی» با حضور جمعــی از هنرمندان و
مسئوالن موسیقی در تاالر وحدت به کار خود پایان داد.

داشته باشد و امیدوارم به شکل جدیتری به این مسئله توجه شود.
پس از ســخنرانی دبیر جشــنواره ،نوازندگان برگزیدۀ بخش
موســیقی نواحی ایران روی صحنه آمدند و بــرای حاضرین چند
دقیقهای اجرا کردند.

*جشــنواره جوان با این ابعاد در هیچ کشــوری
وجود ندارد
هومان اســعدی دبیر یازدهمین جشنوارۀ موسیقی جوان روی
کاری
صحنه آمد و طی ســخنرانی کوتاهی گفت :بعــد از  ۲۰روز ِ
بســیار فشرده شاهد مراسم اختتامیۀ این جشنواره هستیم و معرفی
برگزیدگان را که جشــن میگیریم .الزم است در اینجا عنوان کنم
این جشــنواره با حضور بسیاری از استادان بزرگ کشورمان برگزار
شد و حضور شــرکتکنندگان در سه بخش مختلف و بیست روزه
کاری ،که طبق مشــاهدات و تحقیقات ما چنین جشنوارهای با این
ابعاد بینظیر است و در هیچ کشوری وجود ندارد.
اســعدی همچنین گفت :به گمانم میبایســت حداقل بخش
نهایی جشنوارۀ موسیقی جوان به صورت دو مرحلهای برگزار شود،
احتما ًال دورۀ بعدی جشنواره سی روز به طول بینجامد .این جشنواره
در واقع سه جشنوارۀ بزرگ محســوب میشود که در دل یکدیگر
ادغام شدهاند.دربارۀ نحوۀ حمایت از برگزیدگان نیز میبایست توجه
ویژهای به بخش نرمافزار و سختافزارهای حمایتی داشت .اساتید
مــا حمایتهای الزم خود را انجام دادهاند که این بخش نرمافزاری
ماجرا محســوب میشــود ،اما در مورد امکانــات الزم که بخش
سختافزاری محسوب میشود میبایست وزارت ارشاد توجه ویژه

ِ
*ثروت هن ِر ما غنیتر از نفت است
در ادامه حســین علیزاده(عضو هیئت داوران) در این مراســم
گفت :من به نمایندگی از طرف هنرمندانی که زحمت کشــید هاند
صحبت میکنم .من دوســت دارم احساســم را بگویــم ،زیرا این
احساس بخش زیادی از مردم ایران و اهالی فرهنگ و هنر است.
وی افزود :ما شــمهای از ایران واقعــی را دیدیم .ایران دارای
فرهنگ و اقوام مختلفی است ،اگر دولت یا جریانات تصمیمگیرنده
یک دوربین کوچک داشتند و به خارج نشان میدادند ،شاهد تهاجم
فرهنگــی نمیبودیم .ای کاش رادیــو و تلویزیون فقط در مورد آن
صحبت کرده و حرمت موســیقی و موسیقیدان را نگاه میداشتند.
نمیدانم برخی چطور تن میدهند در جایی صحبت کنند که حتی
اجازۀ نشــان دادن ساز را ندارد .این موسیقی ایران است که اگر در
هرجایی نشان بدهند اسلحهشان را کنار میگذارند.
علیزاده ادامه داد :چند نوع فرشته از نواحی اینجا هستند که باید به
خانواده و اساتیدشان تبریک گفت .شرایط موسیقی در خارح از تهران
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سختتر است ،اما چهرههایی هستند که میتوانند جهانی باشند.
این نوازنده برجسته تار و سه تاردر مورد جشنواه گفت :باید به
کسانی که باعث و بانی این جشــنواره هستند تبریک گفت ،حتی
اگر با آنها اختالف داشــته باشــیم .این جشنواره عنوان ملی دارد و
خیلی ســال طول کشید تا این عنوان را به دست آورد ،هیج روزی
به طراوت روزهای جشنوارۀ موســیقی جوان در وزارتخانه نیست،
زیرا فرشــتههایی میآیند و میگویند پــاس میداریم آنچه را که
نگرانش هستیم.
او توضیــح داد :دولت در همه جا تعریف شــده و مقابل ملت
وظیفه دارد .نفت زیرپای همه اســت و همه در آن سهیم هستند.
ثروتِ هن ِر ما غنیتر از نفت ماست .تقریب ًا در  ۵۰سالی که موسیقی
کار میکنــم در هیچ جای ایران نبوده که این تعداد هنرمند در کنار
هــم قرار بگیرند و برای یک کار مهم تصمیم بگیرند .اینجا کار به
کاردان سپرده میشود.
علیزاده در مورد دبیر جشــنواره گفــت :فکر میکردم هومان
اسعدی به دلیل حساســیتش نمیتواند در جشنواره دوام بیاورد ،اما
به شــوق این اتفاق مقاوت کرده اســت و خودش دلیل همکاری
هنرمندان با این جشــنواره است .بدون هیچ ادعایی میبینم وقتی
کار به کاردان ســپرده میشــود ،میتوانیم مسائل خودمان را حل
کنیم و نیازی نیســت کسی باالی ســرمان باشد .چیزی که باید
باشد امکاناتی است که باید در اختیار جشنواره گذاشته شود .در تمام
دنیا یکی از مهمترین ثروتهایشان هنرمندانشان هستند ،زیرا واقع ًا
عصارۀ تاریخ هستند.
او در پایان گفت :اگر تمام رشتهها زیر بار فشار تصمیمگیریهای
دولتی بیرون آیند شکوفا میشوند .این جشنواره یکی از موفقترین،
معنویترین و آیندهنگرترین جشــنواره ای است که در ایران اتفاق
میافتد .با تمام مشکالتی که در ایران وجود دارد در جهان بینظیر
است .اغراق نمیکنم این جشــنواره یک معجزه است .به اتحادی
شماره بیست و ششم -تابستان 96

که ســالی یک بار در این جشــنواره پیش میآید تبریک میگویم.
در طول آن بههیچوجه خسته نشدیم و حتی در طول آن گریستیم.
*هومان اســعدی دبیر دوازدهمین جشنوارۀ ملی
موسیقی جوان شد
مراســم اختتامیۀ این دوره از جشــنواره با قرائت حکم دبیری
هومان اسعدی همراه بود به طوری که این هنرمند برای پنجمینبار
دبیری این جشنواره را عهدهدار شد.
ســپس علی مرادخانی ،معاون امور هنری روی صحنه آمد و

هیج روزی به طراوت
روزهای جشنوارۀ موسیقی
جوان در وزارتخانه نیست،
زیرا فرشتههایی میآیند و
میگویند پاس میداریم
آنچه را که نگرانش هستیم.

گفت :میخواهم اظهار خوشــبختی کنم از اتفاقی که افتاد ،باعث
میشود خستگی ما سالی یک بار رفع شود .این اتفاق مهمی است
که در حوزۀ موســیقی کشــور میافتد و اگــر میخواهیم به آیندۀ
موســیقی کشور امیداور باشــیم باید جوانها را تربیت کنیم .نسل
آینده است که به هر لحاظ موسیقی کشور را اداره خواهد کرد.
وی افزود :در طول سالهایی که گذشت یکی از خوشبختیهای
این جشنواره این بوده که از همان روز اول شاکله و استخوانبندی
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جشــنواره هیئت داوران بوده و حضور این عزیزان موجب پایداری
جشنواره شده اســت هر چند که متأسفانه این جشنواره چهار سال
تعطیل شده بود.
او ادامه داد :من فکر میکنم در این شرایط اتفاقات خوبی رقم
میخورد ،چقدر خوب شد با ادامه روند این جشنواره در حال حاضر
شاهد هســتیم نوجوانان و جوانان ما با چه آینده درخشانی در این
زمینه حضور پیدا میکنند.
مرادخانی همچنین گفت :پیشــنهادم به دوســتان این بود که
موسیقی نواحی نیز به این جشــنواره اضافه شود چرا که هر چقدر
در این زمینه کار کنیم در استانها بسیار نیازمند حرکتهای بیشتر
از این است .موسیقی ما در برخی نقاط دستخوش مشکالتی است
که باید این مشکالت را آهسته به واسطه جوانانی که در راه درست
موسیقی هستند هدایت شــود .به قول آقای اسعدی این جشنواره
یک ماراتن نفسگیر بود و خیلی ممنون هستم که دوستان پایداری
کرده و با همت و حضور خود باعث انگیزه شدند .هویت موسیقی ما
در گرو تربیت همین جوانها است و چقدر خوب است که استادان
ما همت عالی دارند .ما به عنوان دولت تالشمان بر این اســت که

شــرایط را طوری بنا کنیم که با فراغ بال کارشان را پیش ببرند .در
حال حاضر جوانانی که در موسیقی کار میکنند مطالبههایی داشته
و نیازمند آینده امن برای خویش هستند و دنبال امکانی هستند که
بــه عنوان هنرمند بدون دغدغده به موضوعات اصلی بپردازند و به
همین خاطر ما تمام تالشمان را کردیم که بیمه و وضعیت شغلی
کســانی که در این زمینه کار میکنند در خانه موسیقی و صندوق
هنر به گونهای فراهم کنیم که در آینده یک موضوع تفننی نباشــد
و صیانت و کار اساســی در حوزه موســیقی محسوب شود که فکر
میکنم شالودهای خوبی در این زمینه ریخته میشود.
او در پایــان هم گفت :به امید خــدا در آینده افق خوبی برای
موسیقی کشور شــاهد باشــیم ،ما هم تا زمانی که میتوانیم این
کارها را انجام خواهیم داد .امکان دارد آنطور که الزم اســت همه
مطالبات را نتوانیم به جایی برســانیم اما بــا کمک دیگر نهادها و
همــکاری شــهرداری و وزارت ورزش و جوانان در نهایت با همت
خود هنرمندان این کار را به سامانی برسانیم.
در این مراسم از  258برگزیده در بخش های مختلف با اهدای
لوح تقدیر و تندیس و جوایزی تقدیر بعمل آمد.
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ثبت سازاهی ملی اریان یکی از اهدا ف مهم خاهن موسیقی است
کمانچه
یکی از اهداف خانه موســیقی ایران پاسداشت از موهبت های موسیقی
ســنتی سرزمین بزرگ ایران است براین اســاس خانه موسیقی در نظر دارد
ســازهای اصیل ایرانی را در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو قرار
دهد و این اقدام را با ساز کمانچه شروع کرده است.
اقدامات اولیه از سال  2015شروع و کلیه مراحل ثبت ملی پرونده و تهیه
عکس و فیلم از مناطق مختلف ایران انجام شــد و مدارک الزم به یونسکو
ارسال گردید .یکی از کشورهای همسایه (آذربایجان) به یونسکو اعالم کرد
که این ساز در کشور ما نیز تدریس و نواخته می شود .لذا یونسکو درخواست
نمود که مشــترک ًا با کشور آذربایجان این روند را مجدد انجام دهیم .بنابراین
با همکاری کشور آذربایجان و با ارسال عکس و فیلم و مطالب الزم و تلفیق
مدارک و عکس و فیلم هر دو کشــور و تهیه رضایتنامه های اقشار مختلف
در ایران و آذربایجان ،پرونده مجددا تکمیل و برای ســال  2016به یونسکو
ارســال گردید .در حال حاضر تأییدیه پرونده که به یونسکو رسیده و در حال
بررسی مجدد است دریافت شده است و منظر اعالم رسمی یونسکو در رابطه
با ثبت ساز کمانچه به نام دو کشور ایران و آذربایجان هستیم.

بربط
در مسیر معرفی سازهای اصیل ایرانی و ثبت آنها در یونسکو ،خانه موسیقی در نظر دارد ساز بربط( عود) را به عنوان
یکی از قدیمی ترین ســازهای ایرانی با قدمت  5000ســاله به ثبت برســاند و از آنجایی که این ساز در کشورهای حوزه
خاورمیانه باالخص عراق و ســوریه جایگاه ســنتی خاصی در فرهنگ و آداب مردم آن منطقه دارد ،پیشنهاد شده است که
ایران به عنوان میزبان و با اســتفاده از ســهمیه کشورهای همسایه خود در خاورمیانه این ساز را به عنوان میراث فرهنگی
ناملموس در فهرســت یونســکو به ثبت برســاند .لذا پرونده ثبت ملی آن در حال انجام بوده و مکاتبات از طریق نماینده
ایران در یونسکو جناب آقای دکتر جاللی با دو کشور دوست سوریه و عراق انجام گرفته است و تالش بر این است که با
همکاری این کشورها برای ثبت این ساز اصیل اقدام شود.
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سیمرغ قله اتر نوازی

گذری و نظری رب آاثر و احوال علی اکبر شهنازی 1276 – 1363

علی اکبر خان شــهنازی فرزند جناب میرزا حسینقلی بهره مند
از تعلیم پدر نسل سوم از خاندان فراهانی در نوازندگی تار – در مقام
اســتادی علی اکبر خان همین بس که در سن  14سالگی شاگردان
پدر را درس میداده اولین آثار ضبط شده ایشان در سال  1391ش در
سن  15سالگی بوده که در مصاحبه روز اول اسفندماه  1356در برنامه
گلچین هفته شماره  102به شرح آن پرداخته.
از استاد عل اکبرخان شهنازی مجموع ًا  81روی صفحه به ضبط
رسیده است.
ضبط اول به روی صفحات گرامافون کمپانی کنسرت رکورد.
-1به شماره کاتولک  14-12685با آواز جناب دماوندی در مایه
افشاری تار آقا علی اکبر
-2به شــماره کاتولک  14-126677تصنیف افشاری با صدای
حاجی محمدخان تار آقا علی اکبر
-3به شــماره کاتولک  14-12694بیات ترک با صدای جناب
دماوندی – تار آقا علی اکبر
-4به شماره کاتولک  14-12695تصنیف باد فرح بخش بهاری
با صدای جناب دماوندی تار آقا علی اکبر
وی اولین نوجوانی اســت که در نوازندگی تار در دوره قاجاریه 4
روی صفحه از آثارش به ضبط میرسد.
ضبط دوم در ســال  1308ش با کمپانی پولیفون با برچســب
قرمز رنگ
تعداد آثار ضبط شده  30روی صفحه  15صفحه
اولین اثر به شماره کاتولک  7-1204آهنگی از ساختههای خود
بــه نام آهنگ بدیع وروی دوم صفحه مارش افتتاح اســت که اثری
است تک نوازی
 -8روی صفحه با صدای نکیسای تفرشی است که درماهور و
چهارگاه و شور و همایون و اصفهان صفحه ماهور به شماره کاتولک
 -7-1243تار شهنازی – شعر سعدی – خواننده نکیسا
مرا توجان عزیزی و یار محترمی
هر آنچه حکم کنی بر وجود من حکمی
از نکات قابل توجه انتقال از پرده درآمد به پرده اکتا و بازگشت به
پرده اصلی در شروع آواز یاد ژیمناستیک موزیکالهای کامل وزیری
است که این حس خود را به خواننده هم منتقل میکند.
حرکت پائین و باالرونده در شروع گوشه شکسته که همانندش
را میتوان در صفحه دلکش که با اقبال آذر است که در سال بعد به
ضبط رسیده شنید.
صفحه شور به شماره کاتولک  7-125تارعلی اکبر شهنازی –
آواز نکیسا – شعر سعدی
این صفحه که امروز از اســناد مهم آوازی و مالک تدریس آواز

بهروز مبصری

هم میباشد .پنجه آوازی علی اکبرخان را گوشزد میکند.
یک روز ز شیدایی در زلف تو آویزم
زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
بس توبه و پرهیزم کز عشق تو باطل شد
من بعد بر آن شرطم کز توبه بپرهیزم
در این سری ضبط دو اثر تک نوازی دیگر به شماره کاتولک 3
و  7- 1292میباشد که روی آن نوشته ترکیبات شهنازی
از صفحات بســیار جالب در این سری ضبط  2روی صفحه با
صدای مجید وفادار و تار علی اکبر خان شهنازی است که تنها اثر از
صدای آواز و تصنیف مجید وفادار نوازنده ویلن و آهنگســاز برجسته
میباشد.
روی صفحه گرامافون نوشته راک ماهور بدیع ،خیز و همتی کن
مردانه به شــماره کاتولک  7و  7-1296ورودی دوم صفحه – عراق
ماهور – بدیع – آواز مجید وفادار – تار علی اکبر خان
توضیح آنکه مجید وفــادار ( )1291-1354در زمان ضبط این
صفحه  17ساله بوده و برادری داشته به نام جهانگیر که نوازنده ویلن
بوده و در جوانی در ســن  21سالگی به بیماری سل فوت میکند که
صفحهای از ویلن او و تار عبدالحســین شهنازی و صدای جواد بدیع
زاده به نام جلوه گل موجود اســت( .ضبط  1306کمپانی هیزمسترز
ویس) پــس از فوت جهانگیر مجید وفادار آواز را کنار میگذارد و به
نوازندگی ویلن روی میآورد.
در این سری ضبط تصانیفی با تار علی اکبر خان و صدای عنایت
اهلل خان شیبانی به ضبط میرسد.
ضبط ســوم کمپانی کلمبیا  1309ش تعداد آثار ضبط شده 20
روی صفحه  10عدد صفحه که  16اثر با صدای ایران خانم صادقی و
تار علی اکبرخان است .در برخی صفحات ارکستر همراهی میکند –
پیانو استوار – ویلن نورزاد و ضرب غیاثی – اولین اثر علی اکبرخان با
ایران خان صادقی به شماره کاتولک  15067بیات اصفهان میباشد.
 4روی صفحه نیز از تک نوازی علی اکبرخان در سه گاه و اصفهان
به ضبط رسیده است.
ضبط چهارم کمپانی هیزمســترز ویس  1310ش – تعداد آثار
ضبــط با تار علی اکبرخان  18روی صفحه  9صفحه با صدای اقبال
آذر است که همگی با تار تنها و آواز اقبال میباشد .در این سری ضبط
گوشــه دستگاه شور چون سلک – قرچه در سه گاه درآمد – زابل –
مویه و مخالف – در ماهور درآمد – فیلی – دلکش – شکسته – در
همایون درآمد – چکاوک – بیداد و لیلی و مجنون به ضبط رســیده
است نکته جالب اینکه عبدالحسین شهنازی نیز در این ضبطها حضور
دارد و آثارش را با اقبال به ضبط میرساند.
اولین اثر شهنازی در شور به شماره کاتولک  – GGHaتار علی
20
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اکبر خان شهنازی – آواز اقبال – شعر از سعدی
حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام
گر دعاس ور دشنام
امروز این صفحات جزو مهمترین اســناد موســیقی و مالک و
مصدر تدریس برای هنرجویان موســیقی است .در اوایل دهه 1330
بــا ورود ضبط صوت و نوار ریل آثاری از ایشــان ضبط می گردید.
همچنین چند فیلم از تدریس و تار نوازی ولی تهیه می گردد از جمله
در سال  1350در تاالر فرهنگ که در مایه اصفهان می نوازد و فیلمی
که در حدود ساخت  5دستگاه موسیقی از ایشان تهیه شده است که از
استادی و تسلط خیره کننده وی بر موسیقی حکایت می کند.
از علی اکبرخان شــهنازی مجموع ًا  57روی صفحه اثر ضبط
شده است.
دوره تار نوازی علی اکبرخان شهنازی به سه دوره مختلف تقسیم
می شود.
-1دوره اول که از تعلیمات پدرش جناب میرزا حســینقلی بهره
مند است و تحت تاثیر اوست.
-2دوره دوم که تحت تاثیر کلنل وزیری است که ایشان مبادرت
بــه تدریس نوین تار نوازی می کند و چون هر دو در مدرســه عالی
موســیقی تدریس می کردند علی اکبرخان شــهنازی تکنیک های
پیچیده دســت چپ و مضراب نوازیهای مختلف را به شاگرانش می
آموزد که نمونه این کارها در صفحات اقبال آذر و نکیســا جلوه گری
می کند.
-3دوره ســوم زمانی است که خود به درجه کمال رسیده که تا
امروزه دســت هیچکس بدان نرسیده اســت در این زمان علی اکبر
خان  5دســتگاه موســیقی را با نواها و نغمات مختلف می سازد که
به دوره عالی معروف اســت و نواختن این نغمــه ها امروزه از کمتر
کسی بر می آید تا بتواند از عهده برآید و حق مطلب ادا کند .این 5
دســتگاه در سال  1345به ضبط رسیده است و امروزه یکی از اسناد
مهم آموزش تار نوازی است که در آن قدرت خارق العاده مضرابهای
سریع و تکنیک عالی دست چپ – زمان بندی و جمالت و صالبت و
محکمی قطعات که استوار بر فرهنگ اصیل ایرانی است را می رساند.
نور علی خان برومند می گفت تار در دست علی اکبر خان مثل موم
است .ساز دست وی ساخت اوستا فرج اله بوده که به سفارش خودش
اندازه دستش ساخته شده بود .هم اکنون این ساز دست شخصی به
نام محمدرضا لطفی اســت که با نام زنده یاد استاد محمدرضا لطفی
وجه مشترک دارد.
در دوره نوازندگی علی اکبرخان شــهنازی به دلیل اینکه سن و
سال شاگردانش در مرحله اول از خود استاد باالتر بوده در دوره تدریس
خلیفه های متعددی داشــته اســت که می توان به نام محمدحسن
عذاری که دست خط از استاد گرفت و در تبریز نیز به تدریس پرداخت
( )1282-1357احمــد نکوزاد در اوایل دهــه  1330و در دوره های
بعد آقای شــریفی و رضا وهدانی و داریوش پرنیاکان اشــاره داشت.
همچنیــن پدیدهای که او را در زمان حیاتش اعجوبه تار می نامیدند
فرهاد ارژنگی ( )1317-1340که متاسفانه عمرکوتاهی کرد.
علی اکبرخان شــهنازی از معدود استادان بزرگ تارنوازی است
که بیش از  60ســال آموزش ردیف موســیقی را بعهده داشته و سه

نســل تار نواز درجه یک را به عرضه هنر موسیقی تحویل داده است
و از عجایــب آنکه ردیف پدر را مضراب به مضراب آموخت و نواخت
و مکرر در مکرر مرکوز ذهن ســاخت و حدود هفتاد سال پس از تولد
وی هنگامیکه دستگاههای اجرایی دولتی از استاد شهنازی خواستند
ردیف میرزا حســینقلی را با تار بنوازد که ضبط کنند سرمویی از آن
همه چپ و راســت های پیچیده و مضراب های دراب سینه مال و
خراش و  ...از ذهن استاد حذف نشده بود و در سرعت پنچه قدرت و
قوت مضراب های او نیز نســبت به صفحهای که درسال  1291ش
در تهران ضبط کرده بود نزولی حس نمیشــد .حافظه علی اکبرخان
شهنازی از شاهکارهای طبیعت و برآمده از فرهنگ کهن این مرز و
بوم است .از شاگردان سری آخر استاد شهنازی می توان به زنده یاد
محمدرضا لطفی – داریوش دولتشاهی – داریوش پرنیاکان -حسین
علیزاده -عطااهلل چنگوک و داریوش طالیی اشــاره داشــت .وی در
اواخر عمر در شهر دماوند زندگی می کرد و به امورات کشاورزی می
پرداخت ولی در روز  26اسفندماه  1363نیز شب دوشنبه در بیمارستان
نجمیه تهران خیابان حافظ دار فانی را وداع گفت .از پیکر بی جانش
و دســتهای او عکسهایی بوسیله ابراهیم یغمایی و فرهاد موسویزاده
نوازندگان تار تهیه گردید.و به شاگرد و خلیفه خود داریوش پرنیاکان
وصیت کرده بود که پیکرش را در امامزاده عبداهلل به خاک بسپارند و
گفته بود که برادرم عبدالحسین شهنازی آنجاست مرا آنجا ببرید که
به وصیت وی عمل شد .روحش شاد یادش گرامی باد.

تفاوتی نکند
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گردهمایی هنرمندان و نامه به رئیس جمهور

حقوق شهروندی اهالی موسیقی کجاست؟
در پی لغو کنســرتهای متعدد در بخشهای مختلف موســیقی و در شهرهای یزد و قوچان و ...و اعمال
فشــارهای غیرقانونی به برنامههای موسیقی با اعالم فراخوانی از سوی خانه موسیقی گردهمایی بزرگ
اهالی موســیقی 11مردادماه با حضور پر شور اهالی فرهنگ ،هنر و موسیقی در اعتراض به این رویدادها
برگزار شد و در این زمینه نامه به رئیس جمهور به امضای هنرمندان رسید.

در این گردهمایی حمید رضا نوربخش(مدیر عامل خانه موسیقی)
از حضور هنرمندان در این گردهمایی و همکاری سایر صنوف هنری
دیگر در ماجرای لغو کنسرتهای موسیقی قدردانی کرد .نوربخش در
ابتدای سخنانش با اشاره به حضور و همراهی هنرمندان در انتخابات
ریاست جمهوری گفت :همه دست به دست هم دادیم و دولتی که نام
تدبیــر و امید را با خود دارد به روی کار آمد و مورد قبول هنرمندان و
مردم اســت .متاسفانهای عدهای میخواهند برخی از شیرینیها را به
کام مردم و هنرمندان تلخ کنند و متاسفانه در این راستا شاهد اتفاقات
ناگواری هســتیم ولی همه میدانیم مشکالت از کجاست .و به همه
زوایای این موضوعات آگه هستیم.
وی گفــت :دولت همه تالش خودش را صرف تســهیل کار
هنرمنــدان کرده اســت .آقای روحانی وقتی بــه روی کار آمدند با
شعارهایی آمدند که بسیاری از آنها در باره بخش فرهنگ و هنر بود.
انصافا دولت یازدهم در این راســتا تالشهای بشیاری خوب انجام
داد .جــدی گرفتن صنوف هنری ،واگذاری امرو به صنوف هنری و
تســهیل روند فعالیتهای هنری مسائلی بود که اتفاق افتاده و در از
چشم اهالی هنر نیست.
نوربخش گفت :با توجه به حجم زیاد کنســرتها شــاید لغو
کنســرتهای معدود زیاد به چشم نیاید اما همین تعداد لغو کنسرت

هم برای اهل فرهنگ و هنر بسیار پر رنگ و مهم ست .ما میدانیم
که صدها کنســرت روی صحنه میرود ولی بعضی اتفاقات بسیار
سنگین است و مانند چند اتفاقی که شاهد آن بودیم و موجب ناراحتی
و نگرانی تعدادی از هنرمندان میشــود .این همان نگرانی بود که
برای ما جدی شد تا تصمیم گرفتیم دور هم جمع شویم و برای این
موضوع چارهای بیندیشیم.
مدیرعامل خانه موسیقی افزود :در اسفند سال  ۹۴بعد از مشکلی
که در خراسان برای کنسرت آقای قربانی بعد از نامه دادستانی پیش
آمده بود کمپینی را پیرامون لغو کنسرتها تشکیل دادیم و در پی آن
خانه موسیقی به نمایندگی از هنرمندان نامههای اعتراضی مختلفی
را به مراجع ذی ربط ارسال کرد .در آن زمان جناب آقای رئیسی به
عنوان دادستان کل کشور پس از دریافت نامه ما ،دستور داد تا جلسه
مشترکی را با نماینده دادستان کل کشور داشته باشیم .در آن جلسه
که به اتفاق آقای رضوانی (مشــاور حقوقی خانه موسیقی) تشکیل
شد ،نماینده دادستان کل کشور اظهار ناراحتی کردند و اعالم داشتند
که این به هیچ عنوان با سیاســتهای قوه قضاییه سازگار نیست و
این کار تخلف است و پیگیریهای خوبی کردند .بعد از آن قرر شد
که دادستانیها با شورای تامین استانها و مدیران کل ارشاد در جهت
برگزاری کنسرتها هماهنگ باشند .خوشبختانه در سال گذشته هم
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پیرو همین پیگیریها ســال ناآرامی نداشتیم و همکاری خوبی در
این زمینه شد.
وی افزود :این اتفاقی که اخیرا رخ داد بســیار عجیب بود .یقین
داریم این گونه نیســت که مجموعه دادستانی با کارهای فرهنگی
هنری تقابل داشــته باشــند اما وقتی یک بی تدبیری شخصی رخ
میدهد باعث میشــود هزینه زیادی درست میکند .هم برای قوه
قضائیه و دادســتانیها هم برای کشور نظام و دولت هزینه درست
میکند .شــما میدانید که حجم خبرهایی کــه در باره همین لغو
کنسرت اخیر در تمام رسانههای خارجی و داخلی به خبر اول تبدیل
شده بود و مانند یک بمب خبری بود که یک نفر با یک بی تدبیری
و بهانهای واهی آمده و کاری را انجام داده .یک ســری تقابلهای
شخصی ،بی تدبیری شخصی پشــت پرده این ماجرا وجود داشته.
اینکه ساختمان برگزاری کنسرت امن نیست و در دقیقه نود میآیند
سالن را با دستور دادستان پلمپ میکنند موضوع بسیار مهمی است
که باید دادستان محترم برای آن پاسخ الزم را بدهد.
حمید رضا نوربخش گفت :در همین روزها بسیاری از مسئولین
با من تماس گرفتند همچنیــن نماینده قوچان از آقای ناظری عذر
خواهی کردند که جای تقدیر دارد که در برخی از مسئولین فرهنگ
عذرخواهی وجود دارد .به هر صورت این اتفاق اتفاق ناگواری است
و ما امروز آمدیم تا پشــتیبانی از مجموعه دولت و آقای روحانی را
اعــام کنیم و همینطور مطالباتمان را از آقای روحانی که منتخب
ما و مردم هســتند طی بیانیهای اعالم شود و بار دیگر با هم همدل
باشــیم و در کنار دولت و در کنار مسئوالن فرهنگ و ارشاد باشیم و
نگذاریم چنین اتفاقاتی را در کل کشور شاهد باشیم.
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وی افزود :این اتفاقات نادر است و سیستماتیک نیست و بر این
باوریم مجموعه قوه قضائیه اصــا قصد تقابل با اتفاقات فرهنگی
هنری ندارد .بسیاری از دادستانها و قضات را میشناسم که طرفدار
فرهنگ و هنر و موســیقی هستند .اما میخواهم بگویم تصمیمات
شخصی یک نفر نباید برای موسیقی کشور انقدر هزینه ایجاد کند.
نوربخش در پایان ســخنانش گفت :ما از تمامی مسئوالن ذی
ربط میخواهیم خسارت مادی چنین اتفاقاتی را جبران کنند.عدهای
جوان عاشق موســیقی و فرهنگ هســتند که با سرمایه شخصی
برنامهای را برگزار میکنندو وقتی چنین اتفاقاتی مانند لغو کنسرت
رخ میدهند همه چیز خود را از دســت میدهند .خسارت معنوی را
نمی توان جبران کرد ولیی خســارت مادی را حتما میتوان جبران
کرد.
در این برنامه همچنین تقــی ضرابی(عضو هیئت مدیره خانه
موسیقی) در سخنانی گفت :برخی از مسئوالن خواسته یا ناخواسته
با جدیت شــریک عوامل بیگانهای هســتند که در تهاجم فرهنگی
مشــغول تضعیف موســیقی اصیل و عرفانی این سرزمین هستند
تــا جایی که مداحان و قاریان از خــرده فرهنگهای مبتذل بیگانه
استفاده میکنند .پس اقتدار فرهنگی چه شد و چرا باید سکوت کرد؟
وی در پایان این مراسم بیان کرد :بحرانهای اجتماعی و فردی
معاصر بیش از اینکه ناشی از عقب ماندگیهای اقتصادی و اجتماعی
و سیاسی باشند بخش عمدهای از انحطاط اخالقی و فرهنگی و بی
توجهی به مقدسات فرهنگ ماست.
در پایان این گردهمایی محمود سراجی(مجری برنامه) بیانیه و
نامه اهالی فرهنگ و هنری به رئیس جمهور را قرائت کرد.
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متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم
احتراما همانگونه که استحضار دارید بخش عمدهای از جامعه
فرهنگی هنری ایران تحت فشار و ظلمی مضاعف قرار گرفته و روز
به روز سرمایههای مادی و معنوی آنها تحلیل میرود.
لغوغیر قانونی کنسرتها در سالیان اخیر و اوج گیری این بلیه در
زمان دولت یازدهم جانهای شیرین را به لب رسانده ومتاسفانه فریاد
و فغان اهالی هنر موسیقی هم راه به جایی نمی برد.
جناب آقای رئیس جمهور
برپایی کنسرت همانند ساختن بنایی رفیع و توسط یک گروه چند
ده نفره صورت میپذیرد که لغو آن را میتوان به تخریب ساختمانی
آماده سکونت تشبیه کرد! آیا قانونگذاربرای فرد یا افرادی که ساختمانی
راتخریب میکنند مجازات و تاوانی در نظر نگرفته است؟
آیا بنایی را کــه پس از اخذ مجوزهای الزم و با خون دلهای
بسیار ساخته میشــود میتوان خراب کرد و بدون عواقب و بدون
هیچگونه پرداخت خسارت کنار نشست و نظاره کرد؟
آقای دکتر روحانی شــما از بدو قبول مسئولیت خطیر ریاست
جمهوری خوشبختانه از حقوق شهروندی سخن به میان آوردید و از
لزوم بهره مندی و دفاع تمامی شهروندان از حقوق حقه ی خودشان
صحبت کردید...طرح آن مساله دلگرمی و امیدواری بسیاری بویژه
در بین فعاالن حوزه موســیقی پدید آورد.حال سوال اینجاست :آیا
لغو کنسرتهای قانونی مصداق بارز ضایع کردن حقوق شهروندی
هنرمندان نیست؟چه کسی پاسخگوی تضییع حقوق بر باد رفته ی
این عزیزان است؟
جناب آقای روحانی اکثریت قابــل توجه مردم ایران و بویژه
اکثریــت قاطع اهالی فرهنگ و هنرمندان ایــران در انتخابات به
جنابعالــی رای دادنــد چرا که به راه و دیدگاه فرهنگی شــما باور
داشتند و شما مشاهده کردید و دیدید که چگونه قاطبه هنرمندان
در صحنه حاضر شــدند و جانانه از انتخاب شــما به عنوان رئیس
جمهور حمایت کردنــد و اینک این هنرمنــدان پاکباخته نیازمند
حمایت شما هستند.
هنرمنــدان و اهالی موســیقی هیچگاه افــزون طلب نبوده و

نیســتند،آنها مطالبه زیادی ندارند؛هنرمندان عرصه موســیقی فقط
میخواهند موانع فعالیت قانونی آنها برچیده شــود؛ آیا این خواسته
زیادی است؟!
هنرمندان و اعضای خانه موسیقی خواستههای به حق خود را
بدین شرح اعالم میدارد:
-1در آســتانه تشــکیل دولت دوازدهم ما هنرمندان موسیقی
تقاضا داریم برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی فردی
آگاه،شجاع و مدافع حقوق هنرمندان را که دلسوز فرهنگ و هنر ملی
ایران باشد انتخاب نمائید تا به تبع آن ،مدیران کل ارشاد در شهرها
و اســتانهای کشوربه سادگی و به سرعت تسلیم گروههای فشار و
مخالفان فرهنگ و هنر نشوند.
-2دولت باید پشــتوانه محکمی برای مجوزهای صادره خود
باشــد و پس از صدور مجوز برای کنسرتها و یا هر برنامه دیگری
تا پایــان ،پای کار بوده و از کیان و حرمت مجوزهای صادر شــده
دفاع نماید.
-3در صــورت لغو هر برنامه مجوز دار دولت باید ســاز و کار
جبران خســارت و پرداخت تمام و کمال غرامتها را در نظر بگیرد تا
از این پس هیچ هنرمندی متضرر رفتار غیرقانونی و اعمال ســلیقه
شخصی افراد نشود.
-4دولت باید به طور شفاف و روشن پشت پرده گروههای فشار
و عواملی را که موجب لغو کنســرتها میشوند،اعالم و نسبت به
محکوم کردن آنها در حمایت از هنرمندان اقدام نماید.
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دومین کارگاه روش تدریس پیانو برگزار شد
سمینار و کارگاه روش تدریس پیانو (پداگوژی پیانو) با تدریس پویان آزاده  2تیر ماه در سالن استاد
جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد .در این مراسم کتاب «متد اروپایی آموزش پیانو» جلد اول و دوم
نوشته ی پرفسور فریتس امنتس ،ترجمه پویان آزاده (نشر چشمه) نیز رونمایی گردید.

سمینار با اجرای یکی از قطعات پویان آزده بنام «بغض» که به
یاد اســتادش مصطفی کمال پورتراب ساختهاند با اجرای این هنرمند
گردید.
پویان آزاده در ابتدا به روش آموزش پیانو استاد پورتراب پرداخت و
به مقالهای درمورد پداگوژی پیانو استاد پورتراب که در هشتاد و سومین
مجله گزارش موسیقی نیز منتشر شده بود ،اشاره کرد.
سپس مروری بر مطالب مطرح شده در نخستین سمینار روش
تدریــس (دوم دی ماه  1395در خانه هنرمندان) شــد و پس ازآن و
درادامه موضوع اصلی سمینار که متدلوژی آموزشی دو جلد کتاب «متد
اروپایی آموزش پیانو» ترجمه پویان آزاده تشــریح گردید نمونههای
صوتی از اجرای پروفسور امنتس که به شکل آکوستیک در آلمان ضبط
گردیده است پخش شد ،نمونههای بسیاری توسط پویان آزاده همراه با
روش آموزش و پداگوژی آنها توضیح داده شد.
در اين سمينار در مورد فلسفه مبانی آموزش پيانو ،مراحل تدريس
پيانو ،معرفی تشریحی پداگوژیک کتاب متد اروپایی آموزش پیانو و ...
نیز پرداخته شد .شركت كنندگان به شكل فعال در اين وركشاپ شركت
كرده و برخى از شركت كنندگان ضمن اجراى قطعات توضيحاتى را
بيان كردند و پويان آزاده توضيحاتى ارايه داد .همچنین حسین خزلی از
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مدرسان پیانو که یکی از شرکت کنندگان از شهر اهواز در سمیناربودند.
ویدا ســران چرخ یکی از دانشجویان پویان آزاده در دانشگاه هنر
قطعات «متد اروپایی آموزش پیانو» را که بر رویشــان شعر فارسی
گذاشته بود را با پیانو نواخت که این برنامه پایان بخش سمینار جلسه
پرسش و پاسخ بود.
در بخش رونمایی سه تن از شرکت کنندگان گیتی خسروی ،دکتر
عیسی جاللی ،ناصر شکرایی در مورد متد اروپایی پیانو و فعالیتهای
دکتر پویان آزاده صحبت کردند.
استفاده رپرتوار پيانو كالسيک ايرانى و فرهنگ شنيدارى موسيقي
ايرانى در راستاى آموزش پيانو نیز که بخشی از فلسفه آموزش پیانو
دكتر پويان آزاده است از دیگر جنبههای بدیع طرح شده در پداگوژی
پیانو در این سمینار بود.
پویان آزاده دارای فوق ليسانس نوازندگى پيانو كالسيك اروپايى و
دکترای آموزش پیانو  Music Educationاز دانشگاه مارتین لوتر
آلمان و مدرس دانشگاه هنر است.
سومین ســمینار روش تدریس پیانو (پداگوژی پیانو) همزمان با
رونمایی جلد ســوم «متد اروپایی آموزش پیانو» ترجمه دکتر پویان
آزاده برنامه آتی این سلسله ورکشاپهای آموزشی پیانو خواهد بود.
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هب همت خاهن موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد و خاهن موسیقی

جشن تولد هنرمندان
پیشکسوت موسیقی برگزار شد
خانه موزه «دکتر معین و استاد امیرجاهد» در یک عصر شهریورماه میزبان
جمعی از فرهیختگان هنر موسیقی ایران بود تا در مراسمی که تحت عنوان
«نکوداشت زاد روز هنرمندان پیشکسوت موسیقی» بر پا شده بود سالروز
تولد عدهای از هنرمندان را گرامی بدارد .این مراسم در خانهای قدیمی در
محله چهارصد دستگاه خیابان پیروزی برپا شد که خشت خشت آن پر بود
از خاطرات ادب و هنر .خانهای که به استاد امیرجاهد تعلق داشت و محلی
بود برای خلق آثار موسیقی ،ترویج این هنر و آمد و شد هنرمندان طراز اول
ایران .با ازدواج دختر استاد امیر جاهد و دکتر محمد معین ،بخشی دیگر از
خانه مجزا شــد و خانه دکتر معین نام گرفت که فرهنگ ارزشمند معین و
لغتنامه دهخدا در همین خانه گردآوری شد.

 16شهریورماه ،پس از سالها بار دیگر جمع زیادی از اهالی فرهنگ هنر
در این خانه جمع شــدند و طراوتی نو به این خانه دادند .مدیریت موزه و تیم
برگزاری مراسم با تشــریفات مناسب به پیشواز هنرمندان میرفتند و پس از
عبــور از فرش قرمز و عکس گرفتن در محوطــه داخلی موزه به حیاط موزه
میآمدند.
مراســم حدود ساعت  18با وزش نسیم عصر گاهی تابستان کنار حوض
با فوارهای کوچک و گلهای شمعدانی همراه با سرنا و دهل نوازی آغاز شد.
در ایــن مراســم از هنرمندان متولــد مرداد و شــهریور از جمله محمد
اسماعیلی(استاد پیشکسوت تنبک) ،حسین علیزاده(آهنگساز و استاد موسیقی
ایرانــی) ،دکتر محمد سریر(آهنگســاز) ،حســن فدائیان(خواننده) ،محســن
الهامیان(اســتاد ئتوری موسیقی) و محمد ساعد (آهنگســاز و نوازنده سنتور)
تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
این برنامه با ســرنا و دهل نوازی شادیانههای نواحی ایران آغاز گردید و
سپس دکتر حمیدی شــهردار منطقه  14شهرداری تهران پشت تریبون قرار
گرفت و به عنوان میزبان ضمن خوش
آمد گویی به هنرمندان پیشکســوت
موسیقی ،از دســتاوردهای شهرداری
منطقه  14در حوزه هنر و موســیقی و
همچنین اقدامات انجام شده در خانه
موســیقی"دکتر معین و اســتاد امیر
جاهد" سخن گفت.
در ادامه از تمبر یادبودی با عنوان
"هزار دستان به چمن" با عکسهایی
از محمدرضا شــجریان و محمدعلی
امیر جاهد به مناسبت زادروز هنرمندان
پیشکسوت موسیقی با حضور هنرمندن
پیشکسوت مسئوالن فرهنگی ،مسئوالن شهرداری ،میراث فرهنگی و پست
رونمایی گردید.
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ســپس چند تن از هنرمندان به روی صحنــه رفتند و در مورد هریک از
هنرمندانی که به مناسبت زادروزشان مورد تجلیل قرار گرفتند سخن گفتند.
در ابتدا حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی) پشت تریبون حاضر
شــد و درباره حســین علیزاده صحبت کرد .نوربخش در سخنانش به نقش
برجســته حسین علیزاده در آهنگسازی و همچنین آموزش تار و سه تار اشاره
کرد و نقش این استاد برجسته را در چهل سال اخیر موسیقی ایران برجسته و
انکار ناپذیر توصیف نمود.
سپس ســعید ثابت(نوازنده ســنتور) پشت تریبون حاضر شــد و درباره
خصوصیات فردی و جنبههای برجسته هنری محمد اسماعیلی ،استاد برجسته
تنبک سخنرانی کرد.
میالد کیایی(نوازنده پیشکسوت سنتور) نیز در سخنانی خصوصیات هنری
و فردی دکتر محمد سریر(آهنگساز) را برشمرد و آثار این آهنگساز را قابل تامل
و ماندگار توصیف کرد.
همچنین دختر حســن فدائیان گوشهای از فعالیتهای هنری پدرش را
بیان کرد و در ادامه حسن فدائیان به همراهی پیانو قطعهای مازندرانی را برای
حضار اجرا کرد .در ادامه نیز همسر محمد ساعد و پسر محسن الهامیان درباره
فعالیتها و سابقه هنری این هنرمندان سخن گفتند.
در ادامه مراســم گروه موسیقی امیر جاهد به سرپرستی حسین روزبهانی
و خوانندگی علی یاری پــور به اجرای قطعاتی از زنده یاد محمدرضا لطفی و
محمدرضا شجریان پرداختند که با استقبال حضار مواجه گردید.
سپس مهدخت معین ،دختر دکتر معین و نوه استاد امیرجاهد پشت تریبون
قرار گرفت و مختصری درباره خاطرات خود در این خانه و رفت آمد هنرمندان
قدیم به منزل استاد امیرجاهد سخنرانی کرد.
در بخش پایانی مراســم در حالی که نورافشــانی آسمان انجام میشد
هریک از هنرمندان متولد مرداد و شــهریور روی صحنه حاضر شــدند و لوح
تقدیر و تندیس موزه"دکتر معین و استاد امیرجاهد" به همراه مدال افتخار به
مناســبت زادروز هنرمندان پیشکسوت به ایشان اهدا گردید و سپس حضار با
هنرمندان پیشکسوت عکس یادگاری گرفتند.
همچنین در پایان برنامه از مهدی سبحانی(مدیر خانه موزه دکتر معین و
استاد امیرجاهد) و مهدی مساح بیدگلی(مدیرآموزش خانه موزه) توسط شهردار
منطقه  14و حمیدرضا نوربخش تقدیر شد.
مجموعه "خانه موزه استاد معین
و اســتاد امیرجاهد" از دو سال پیش
فعالیتهای فرهنگی هنری در راستای
ترویج و اشاعه هنر موسیقی و ادبیات
ایران را آغاز کرده است.
این مجموعــه متشــکل از دو
خانه قدیمی استاد محمد معین(مولف
فرهنگ معیــن و وارث عالمه دهخدا
در جمــع آوری لغتنامه دهخدا) و پدر
همسر ایشان استاد امیر جاهد(شاعر و
تصنیف ســاز) است که از سال 1385
توسط شهرداری تهران خریداری شد
و هم اکنون در قالب خانه موزه اســتاد محمد معین و مرکز فرهنگی و هنری
مورد بهره برداری قرار گرفته است.

شماره بیست و ششم -تابستان 96
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اخبار خانه موسیقی
بازرس خانه موسیقی انتخاب شد

برنامههای واحد امور رفاهی خانه موسیقی
اعالم می شود
واحد امور رفاهی خانه موسیقی در نظر دارد ضمن عقد قرارداد
با مراکز پزشــکی-درمانی ،تفریحی ،ورزشی ،خدماتی ،گردشگری
و  ...تســهیالتی را برای رفاه حال اعضای شریف این نهاد صنفی
دریافت نماید.
به همین منظور واحد امور رفاهی خانه موسیقی بطور مستقل
از دیگر واحد ها ،آمادگی همکاری و عقد قرارداد استفاده از خدمات
مراکز و موسسات خدماتی را اعالم کرده است.
خبر هــای تکمیلی در خصوص واحد امــور رفاهی به زودی
منتشر می شود.

مجمع عمومی عادی ســالیانه خانه موســیقی جهت انتخاب
بازرس با حضــور اعضای مجمع عمومی(اعضــای هیئت مدیره
کانون های تخصصی) 4مردادماه تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل) گزارشی
از عملکرد یکســاله خانه موسیقی ارائه کرد و از وضعیت موسیقی
کشــور از جمله انتظارات خانه موسیقی از دولت جدید ،تنگناهای
مالی خانه موســیقی و مســائل موسیقی کشــور سخن گفت و از
هیئت مدیره کانون های تخصصی خواســت تا در برنامه های خانه
موسیقی از جمله نشســت های ماهیانه و جشن سالیانه مشارکت
بیشتری داشته باشند.
وی همچنیــن به مســائل حقوقی هنرمندان اشــاره کرد و
گفت :گزارش هایی از مراجع قضایی به ما می رســد که بســیاری
از اختالفات هنرمندان موســیقی به این مراجع کشیده می شود با
توجه به حضور هنرمندان پیشکســوت در خانه موسیقی این انتظار
را داریم که این مسائل به صورت ریش سفیدی و به وسیله شورای
داوری این نهاد حل شود.
نوربخش همچنین از همه دســت اندر کاران خانه موســیقی
از جمله معاون اجرایی و معاون مالی این نهاد برای تالشهایشــان
تشکر کرد.
در ادامه نیز ســیدمحمد میرزمانی(رئیــس هیئت مدیره خانه
موســیقی) به لــزوم پر رنگ تر شــدن نقش خانه موســیقی در
رویدادهــای فرهنگی و همچنین لزوم تقویت مالی این نهاد برای
کمک به بخش های کم بضاعت موسیقی اشاره کرد.
سپس آذر هاشمی(بازرس) گزارش سالیانه خود را قرائت کرد.
هاشــمی درباره گردش مالی خانه موسیقی گزارش داد و سپس با
تصویب تراز مالی و تائید مجمع ،ماموریت بازرسی خانم هاشمی به
پایان رســید و ریاست سنی جلسه با حضور تقی ضرابی ،علی اکبر
کردبچه و نسرین ناصحی برای انتخاب بازرس دوره جدید تشکیل
و انتخابات برگزار گردید.
پس از رای گیری آذر هاشمی به عنوان بازرس اصلی و بهروز
مبصری نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

ثبت نام بیمه تکمیلی اعضای خانه موسیقی انجام شد
نهاد خانه موسیقی با ایجاد ظرفیت های تازه در زمینه خدمات
رســانی به اعضا خود در سراسر کشور ،هر ساله با وجود مشكالت
عدیده بیمه تکمیلی را برای اعضا خود فراهم می کند.
هدف از این اقدام خدمات دهی پزشکی در جهت تأمين درصد
بااليي از هزينه های درمان بخصوص اعمال جراحی و هزينه های
بيمارستانی و خدمات مشابه است.
در ســال گذشــته بیش از  3000نفر از اعضا خانه موسیقی و
افراد تحت تكفل ایشــان از این طریق تحت پوشش بیمه تکمیل
درمان قرار گرفتند و امسال نیز طبق آخرین آمار همین تعداد تحت
پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
ثبت نام بیمه تکمیلی از اواســط تیر ماه آغاز شــد و تا اواخر
مردادماه ادامه داشت.
كنسرت نوربخش و پيرنياكان در لندن برگزار شد
كنسرت ســه نفره داريوش پيرنياكان (نوازنده تار و سه تار)،
بهنام ســاماني (نوازنده تنبک) و حميدرضا نوربخش(خواننده) در
دوبخش آواز ابوعطا و دســتگاه ماهور  4تیرماه در سالن كاكپيت
تىاتر شهر لندن برگزار شد.
در بخش نخســت اين برنامه نوربخش با انتخاب اشعاري از
سعدي ،حافظ و عراقي قطعات آوازي ،دوبيتي خواني و دو تصنيف
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كرده بود تالش كرد شركت كنندگان را به صورت عملی با كاركرد
موسيقی درمانی آشنا كند و در بخش اهميت و توانايی موسيقی و
صدا در جهت كمك به بيمارهای خاص با توجه به تحقيقات علمی
دانشگاه ها ،كنسرواتوارها و مراكز موسيقی درمانی فعال در سطح
جهان مورد برزرسی قرار گرفت.
«مســتر کالس آواز کالســیک» که مختــص خوانندگان
و هنرجویان آواز کالســیک بود  5شــهریور ماه برگزار شد و به
موضوعاتی مانند تاریخچه اپرا ،آهنگســازها ،آثار مهم و تاثیر گذار
در حوزه ی اپرا ،آریا ها و خوانندگان مهم قرن بیســتم ،آشنایی با
آواز گروه کر اختصاص داشت.
در این مســتركالس تالش و تمركــز در بخش اول بر روی
مســايل بنيادی آواز از جمله اهميت سالمت جسمی و روانشناسی
آواز وصحنه معطوف بود و در بخش دوم تعدادی از شركت كنندگان
به اجرای قطعاتی پرداختند كه مورد نقد و بررسي قرارگرفتند و در
بخش آخر نيز به شــناخت اندام های تنفســی و چگونگی استفاده
صحيح از آنها اختصاص داشت.
دارا نوروزی(مدرس این کارگاه های آموزشی) فارغ التحصيل
آواز كالســيك(اپرا) و موسيقی درمانی از كشــور ايتاليا است که
هنرجــوی هنرمندانی همچون برونو پراتيكو بوده و فراگيری آواز
بين ســال های  2012و  2013نزد روزی اورانی كنسرواتوار شهر
پارما ايتاليا ،دوره ليســانس آواز اپرا تخصص کانتو رســینیانو بين
ســال های  2013تا  2016و دوره فوق لیسانس موسيقی درمانی
كنسرواتوار شهر فررارا ايتاليا را گذرانده است.

آتش دل و ســرو خجل را با همراهي ســه تار پيرنياكان و تنبك
ساماني اجرا كرد.
ســپس در بخش دوم كه در دستگاه ماهور بود بعد از مقدمه
و ســاز و آواز قطعاتي از ســاخته هاي داريوش پيرنياكان از جمله
چهارمضراب بازگشــت و تصنيف بي وفا با اســتفاده از أشعاري از
حافظ،شــهريار و موالنا اجرا و در پايان نيز تصنيف زدست محبوب
آرائه شد .در اين قسمت پيرنياكان با ساز تاربه نوازندگي پرداخت.
بعد از اتمام برنامه و تشويق گرم حضار گروه دوباره به صحنه
برگشــت و نوربخش با اشــاره به اســتاد محمدرضا شجريان و با
آرزوي بهبودي ســريع تَر براي اين استاد ،گفت امشب ما تصنيف
مرغ سحر را كه استاد هميشــه به عنوان قطعه آخري كنسرت ها
انتخاب مي كرد تقديم شما مي كنيم.
در اين كنسرت عالوه بر حضور هموطنان ايراني ،برخي چهره
هاي فرهنگي از كشور انگليس از جمله خانم جين لويسون محقق
موســيقي ايراني و دكتر لئونارد استاد فرهنگ و ادبيات فارسي نيز
حضور داشــتند و بعد از اتمام برنامه بــه گپ و گفت با هنرمندان
پرداختند.

ثبت نام کالسهای صدابرداری خانه موسیقی آغاز شد
ثبت نــام پانزدهمین دوره از کالس هــای صدابرداری خانه
موســیقی که در فصل پاییز به همت کانــون صدابرداران برگزار
می شود ،آغاز شد.
تاکنون چهارده دوره از کالس های صدابرداری خانه موسیقی
برگزار شده و خانه موســیقی ثبت نام برای پانزدهمین دوره این
کالس ها را آغاز کرده است.کالس های صدابرداری خانه موسیقی
در ســه ترم تشــکیل می شــود و در پایان هر دوره از طرف خانه
موسیقی به فارغ التحصیالن پایان نامه اهدا خواهد شد.تشکیل این
کالس ها از سال  89آغاز گردید که از همان ابتدا با استقبال خوبی
از طرف عالقمندان به حرفه صدابرداری مواجه شد و تا کنون 14
دوره از آن بطور کامل برگزار شده است.

کارگاه آموزشی آواز کالسیک برگزار شد

کارگاه آموزشی آواز کالسیک با موضوعات «موسیقی درمانی
با آواز کالسیک» و «مستر کالس آواز کالسیک»  4شهریور ماه
با حضور دارا نوروزی و در خانه موسیقی برگزار شد.
این کارگاه دو روزه به موضوعاتی مانند موســیقی درمانی و
تاریخچه آن ،مدل های مختلف موسیقی درمانی ،علوم اعصابی در
موسیقی درمانی و روانشناسی موسیقی اختصاص داشت.
در بخش اول این كارگاه ،دارا نوروزی(موســيقی درمانگر) با
نمايش فیلم هايی كه از تجارب شخصی خود و روند درمان ضبط
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عالقمنــدان برای اطالع از نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
می توانند با خانه موسیقی تماس حاصل نمایند.

ماهواره انواع موسیقی های غریبه به خورد کودکان ما داده می شود
و آنگاه می گویند مواظب تهاجم فرهنگی باشید.
براتی که تحصیالت پزشکی دارد در باره انگیزه خود و خانواده
اش و علت انتخاب این موقعیت برای ســفر اعتراضی اش گفت :ما
بعد از خبر اجرای کنســرت آقای ناظری در قوچان خوشحال شدیم
و بالفاصله بلیت کنســرت را خریدیم و روز اجرا بعد از طی بیش از
 150کیلومتر به قوچان رفتیم اما متاســفانه فضای خیلی بدی اونجا
به وجود آوردند و بدون کمترین احترامی به مردمی که تجمع کرده
بودند حتی اجازه ندادند از دستشــویی آنجا اســتفاده شود و ماآخر
شــب به مشهد برگشتیم و لذا تصمیم گرفتیم این مشکل و معضل
فرهنگی را به سهم خانواده کوچک خودمان به گوش همه برسانیم.
احمــد مهرچیان نیز در این باره گفت :خیلی از همشــهریان
ما در مشــهد مثل ما هســتند و اینگونه فکر می کنند اما متاسفانه
حرفشــان شنیده نمی شــود  ...ما خواســته زیادی نداریم و فقط
می گوییم موسیقی هایی که جزو فرهنگ و هنر ملی ما است و در
همه شهرها نیز شنیده می شود چرا نباید در مشهد اجرا شود ولی تا
کنون هیچ پاسخ منطقی نشنیدیم.
وی گفت :هفته گذشــته در سایت های خبری دیدم که خانه
موســیقی نیز یک گردهمایی اعتراضی در خصوص لغو کنسرت ها
ترتیب داده اســت و به همسرم گفتم که ما به تهران برویم و هم
در کنســرت استاد ناظری حضور پیدا کنیم و هم به خانه موسیقی
برویم و ما هم اعالم همبستگی کنیم.
مهرچیــان گفت  :در مســیر حرکــت به ســمت تهران به
توس،آرامگاه فردوســی ،نیشــابور،آرامگاه خیام و خواف و تربت
جام منزل اســتادان :عثمان خداپرست و عبداهلل امینی(خوانندگان
موسیقی خراسانی) رفتیم.

حضور در خانه موسیقی
اعتراض یک خانواده مشهدی به لغو کنسرت ها

احمد مهرچیان به همراه همسرش زهره براتی و دو فرزندشان
از روز  8مرداد ماه در پی لغو کنســرت شــهرام ناظری در قوچان
و بــه منظور اعتراض بــه لغو کنســرت ها و همچنین ممنوعیت
اجرای کنسرت های موسیقی سنتی و اصیل ایرانی در مشهد سفر
اعتراضی خود را آغاز کردند.
این خانواده که پس از حضور در کنسرت آوای پارسی ناظری
به خانه موســیقی آمده بوند از قصد خود بــرای حضور در تمامی
شــهرهای ایران و شرکت در کنســرت ها با نشان دادن بنری که
خواسته شان را نشــان می دهد گفتند از تهران به مقصد اصفهان
حرکت خواهند کرد.
زهره براتی در پاسخ به انگیزه این حرکت اعتراضی گفت :ما
ابتــدا با حضور در بارگاه امام رضا(ع) و با نیت برداشــتن قدم خیر
در راه اعتالی فرهنگ و هنر ملی کشورمان و رفع ممنوعیت های
بی مورد در زمینه فعالیت های قانونی و ارزشمند حوزه موسیقی در
شهر مشهد ســفر خودمان را آغاز کردیم و سپس به مقبره حکیم
توس ،فردوسی رفتیم و تصمیم گرفتیم بدون خودروی شخصی و
با نمایش بنری روی کوله پشتی مان که بر روی آن نوشته ما حق
داریم آواهای سرزمین مادری مان را در شهرمان بشنویم به تمامی
شهرهای ایران سفر کنیم.
براتی با اشاره به عشق و عالقه خود و خانواده اش به آواهای
اصیل و ارزشــمند ایرانی گفت :من اصال هیچ عالقه و گرایشــی
به موســیقی های غربــی و راک و پاپ و غیره نــدارم و نه اینکه
آنها ارزشــی ندارند خیر من فقط عاشق میراث معنوی کشورمان
و آواهای ســرزمین خودمان هشتم و از بچگی با این نواها بزرگ
شدم و دوســت دارم بچه های خودم هم این آواها را بشنوند و به
این داشته های خودمان گرایش پیدا کنند.
وی افزود :هیچ موســیقی ای در جهان نمی تواند با موسیقی
اصیل و پر ارزش ایرانی مقابله و رقابت کنند اما متاســفانه با این
ممنوعیت ها جا برای موسیقی های بیگانه باز شده است و از طریق

عیادت اعضای شورای عالی و هیئت مدیره خانه
موسیقی از نادر گلچین

جمعی از اعضای شورای عالی و هیئت مدیره خانه موسیقی به
همراه برخی مسئوالن فرهنگی  22شهریور از نادرگلچین(خواننده
پیشکسوت موسیقی ایرانی) در بیمارستان گاندی عیادت کردند.
داود گنجه ای(قائم مقام خانه موسیقی و عضو شورای عالی) ،سید
محمد میرزمانی(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) و محمد سریر(عضو
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شورای عالی) به نمایندگی از اعضای شورای عالی و هیئت مدیره خانه
موسیقی به همراه مشاور معاونت هنری وزیر ارشاد و همچنین جمعی از
مسئوالن شهرداری در بیمارستان گاندی حضور یافتند و از نادر گلچین،
خواننده پیشکسوت موسیقی ایران عیادت کردند.
در ایــن دیدار که محمد موســوی (نوازنده نــی) هم حضور
داشــت ،نازنین گلچیــن ،دختر نادر گلچین(خواننده پیشکســوت
موسیقی ایرانی) در توضیح مشکالت جسمانی پدرش گفت :پدرم
از  23روز پیش تا کنون همچنان در بیمارســتان بستری است و با
توجه به اینکه به ذات الریه نیز مبتال شده اند سطح هوشیاری شان
بسیار پایین است.
همچنین ســید محمد میرزمانی (رئیس هیئــت مدیره خانه
موسیقی) و دکتر محمد سریر(عضو شورای عالی) نیز با حضور در
آی ســی یو و محل بستری نادر گلچین از نزدیک در جریان روند
درمان این خواننده پیشکسوت قرار گرفتند و با تیم پزشکی معالج
این هنرمند گفتگو کردند.
داود گنجه ای(قائم مقام خانه و عضو شورای عالی) نیز در این
دیدار در گفتگو با دختر این هنرمند گفت :اســتاد نادرگلچین یکی
از هنرمند با اخالق ،مهربان و دوست داشتنی کشور ما هستند که
جامعه ایران با صدای لطیف مخملی شان خاطره ها دارد.
وی با ابراز تاســف از بیماری نادر گلچین گفت :خبر بستری
شــدن این مرد با فرهنگ و با صفا همه ما را متاثر کرد و امیدوارم
با کمک خداوند و تالش های تیم پزشــکی ایشــان هر چه زودتر
لباس عافیت بپوشند.
گنجــه ای با اشــاره به جایــگاه ارزنده نادرگلچیــن و دیگر
هنرمندان پیشکســوت موسیقی گفت :باید ســاز و کاری فراهم
شود و بخشــی هم برای پیگیری احوال هنرمندان پیشکسوت که
در بســتر بیماری هســتند بوجود بیاید تا هر کمکی از جانب خانه
موسیقی بر می آید برای این بزرگان فرهنگ و هنر انجام دهیم.
نازنیــن گلچین هم در پایان این دیــدار با قدردانی از حضور
هنرمندان و مســئوالن خانه موســیقی گفت :باید قدر گوهر های
ناب هنر و موسیقی کشور را بدانیم و از همه مردم می خواهم برای
سالمتی پدرم ،استاد نادر گلچین دعا کنند.

تنظیم ســیاوش آریامنش  20شهریورماه در سالن اجتماعات خانه
موسیقی با حضور جمعی از هنرمندان و عالقمندان برگزار گردید.
در ابتــدای برنامه با توجه به اینکه آلبوم «خواب خورشــید»
به مناســبت هفتمین سالگرد درگذشت اســتاد فرامرز پایور منشر
شــده است سخنانی در خصوص مکتب و ســبک این استاد فقید
مطرح شد.
ســیاوش آریامنش ،نوازنده ســنتور و آهنگســاز این اثر در
سخنانش گفت :روند موسیقی کالسیک ایرانی رو به نزول است و
در همین راستا نیز مکتب استاد فرامرزپایور پس از خاموشی ایشان
نتوانست روند صعودی را داشته باشد و امیدوارم سنگ اندازی ها و
نا مهربانی ها در این مسیر کم شود.
سعید حسین پور ،نوازنده تمبک و مجری گفت :ادامه مکتب
اســتاد پایور متاسفانه پس از خاموشی استاد فرامرزپایور تاکنون به
شــکل جدی جلوه گر نبوده است .باید نسل جدید راه این مکتب
را ادامه دهند.
در ادامه میالد کیایی ،نوازنده و مدرس پیشکســوت ســنتور
ضمن تبریک به پدیدآورندگان اثر گفت :اســتاد فرامرزپایور یکی
از پرکارترین موســیقی دانان تاریخ موسیقی ایران به شمار می آید
و ایشان کســی بود که صد درصد وقت و توان خود را به صورت
کامال حرفه ای به موسیقی اختصاص داد.
وی افزود :یک مکتب هیچ گاه تمام نمی شود و ممکن است
که کندی و یا نزولی مقطعی داشته باشد ولی حتما اشخاصی مانند
آقای سیاوش آریامنش پیدا خواهند شد که این مکتب را با شرایط
روز ادامه دهند.
در ادامه همچنین ســیاوش آریامنش(سنتور) به همراه سعید
حسین پور(تنبک) به اجرای قطعاتی پرداختند که مورد توجه حضار
قــرار گرفت .در این برنامه که سوســن اصالنی نوازنده و مدرس
پیشکسوت سنتور و همسر استاد حسین دهلوی نیز حضور داشت،
عباس رضیعی شــاعر آهنگ خواب خورشــید در خصوص انگیزه
ســرودن این شعر گفت :در نشستی که با سیاوش آریامنش داشتم
تحت تاثیرآلبوم های اخیرشــان قرارگرفتــم و این مثنوی را بنا به
حال اون زمان سرودم و ایشان با تبحر زیاد آهنگسازی کردند.
همچنین در این مراسم از ابراهیم یوسفی نژاد خواننده این اثر
نیز قدردانی شد و پایان بخش این مراسم ضمن پخش چند آهنگ
از این آلبوم ،آواز ابراهیم یوسفی نژاد بود.
آلبوم «خواب خورشــید» به آهنگســازی و تنظیم ســیاوش
آریامنش و آواز ابراهیم یوسفی نژاد توسط گروه آریا به اجرا در آمده
اســت .اعضای گروه آریا در این اجرا ســیاوش آریامنش(سنتور)،
آرشــام آریامنش(تار و بــم تار) ،پیام بحیرایی(عــود) ،علی نجفی
ملکی(نی) ،علیرضا دریایی(کمانچه ،ویولن ،آلتو) و ســعید حسین
پور(تنبک) هســتند .این آلبوم شــامل قطعاتی بــا عناوین خواب
خورشید ،چهارمضراب دشتی ،آواز دشتی ،گریه شمع و گروه نوازی
چهارگاه بوده و جلد آلبوم توسط علیرضا مهیجی طراحی گردیده و
توسط نشر راوی آذر کیمیا منتشر شده است.

مراسم رونمایی از آلبوم «خواب خورشید» برگزار شد
مراســم رونمایی از آلبوم «خواب خورشید» به آهنگسازی و
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مسافران اتبستان 96
حسین شهبازیان
حسین شهبازیان(نوازنده ویولن) و پدر گرامی آقای فریدون شهبازیان(آهنگساز و رهبر ارکستر
ملی ایران)  6مردادماه دار فانی را وداع گفت.
حسین شــهبازیان در تهران متولد شــد و از نوجوانى فراگیرى ویولن را نزد ضیاء سیحون و
ابوالحسن صبا آغاز كرد و همچنین نزد استادان خارجى و ایرانى نیز به آموختن موسیقى كالسیك
پرداخت .شــهبازیان سالها با رادیو تهران و رادیو نیروى هوایى همكارى داشت و عالوه بر اجراى
كنسرت ،رهبرى اركستر شماره سه رادیو ایران را نیز عهدهدار بود و آهنگ هایی را تصنیف و اجرا
كرد.
محمود جهان
محمود جهان ،خواننده ترانه های مردمی موســیقی جنوب کشــور 8مردادماه در ماهشــهر
درگذشــت .او که برای اجرای کنســرت در بندر ماهشهر به ســر می برد به دلیل عارضه قلبی در
بیمارستان صنایع پتروشیمی این شهرستان در گذشت.
محمود جهان در ســال  1330در آبادان متولد شد .پدرش که اهل تنگستان بوشهر بود شروه
خوانی می کرد و از جمله چهره های شناخته شده این شهر بود .وی از سال  1355فعالیت موسیقی
خود را آغاز کرد و سالها ترانه های موسیقی جنوب کشور را به اجرا در آورد.
ناصر فرهودی
ناصــر فرهودی ناصر فرهودی از صدابرداران و صداگذاران پیشکســوت که طی چند دهه با
هنرمنــدان و گروه های مختلف موســیقی فعالیت می کرد  ۱۳مرداد ماه به علت ایســت قلبی در
بیمارستان دی درگذشت.
زنده یاد فرهودی از جمله صدابرداران شناخته شده موسیقی کشورمان بود که تحصیالت خود
را در رشته الکترونیک گرایش صدا از دانشکده صدا و سیما به اتمام رساند .او در سال  ۵۱همزمان
با تحصیل در ســازمان صدا و ســیما به عنوان کارآموز فعالیت عملی خود را آغاز و پس از پایان
تحصیل همکاری خود را با رسانه ملی آغاز کرد.
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