فصلنامه خانه موسيقي

33

به نام خدا

فهرست
سرمقاله  -ضرورت مسئوليتپذيري /حمیدرضا عاطفی2/
بدون ترديد تار متعلق به ایران است /داريوش پيرنياكان3/
مخاطبان براي شنيدن موسيقي هزينه كنند 4/
آوازخوان معلم اخالق /بهروز مبصري6/
جاي خالي نقد /گزارشي از جشنواره سایت ها و وبالگ های موسیقی8/
افكار تجددخواهانه و ديدگاههاي مخبرالسلطنه /بابك خضرائي11/
حفظ صدا در گرو ورزش و زندگي سالم است (گفتگو با گيتي خسروي)13/
مروري بر مفهوم «گاه» در موسيقي ايراني /بهروز وجداني16/
ردیف گم شده /دکتر رفیع کافیه18/
گزارشي از نشستهای ماهیانه خانه موسیقی20/
درآمدی بر دیسکوگرافی* و کتابشناخت ردیف دستگاههای موسیقی ایران /آروين صداقتكيش24/
آلبومهای پاييز27/
گزيده اخبار خانه 28 /
فصلنامه داخلي خانه موسيقي ايران
سال دوم -شماره هفت  -پاييز 1391
با همكاري كانون پژوهشگران
سردبير :حميدرضا عاطفي
همكاران :عطانویدی ،آذرپوربهرام،آرزوعبادی و علي اميني (مدير ساختمان شماره )2
مقاالت :بابك خضرائي
ويراستار :عليرضا پوراميد
گرافيك و صفحهآرايي :افشين ضيائيان
تيراژ 5000 :نسخه

توزيع :سيدجواد موسويزاده

خانه موسيقي شماره  :1خيابان فاطمي غربي  -نرسيده به جمالزاده  -شماره  - 270تلفن66917711 :
خانه موسيقي شماره  :2خيابان صباي جنوبي  -پائينتر از بيمارستان مدائن  -مجتمع آفتاب طبقه دوم  -تلفن66482074 :
www.iranhmusic.ir

سرآغاز

ضرورت مسئوليتپذيري
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نیم��ه دوم س��ال هم به نیمه رس��ید؛ روزها و ش��بهای
خاطرهانگیزی که با تصوير آدم برفی،مراس��م چله و یلدا و سوز
و س��رمای زمس��تانی که س��رها را در گریبان فرو میبرد گره
خورده است؛ گرهی که با همکاری و همگامی بیشتر و فعالیت
جمعی رفته رفته باز می شود تا به طراوت بهار برسد.
هفتمین ش��ماره فصلنامه دردستان شماست؛ هفت قدم به
جلو برداشتیم وخدای را سپاسگزاریم که دراین راه از حمایتها
و راهنماییهای بس��یاری از اعضای دلس��وز و با دغدغه بهره
بردیم و در عین حال از بی تفاوتی بسیاری دیگر ازاعضا ،بویژه
اعضای کانون پژوهشگران که قاعدتا نسبت به دیگر کانونها
بیش��تر با قلم و نوشته س��ر و کار دارند متعجب شدیم! به غیر
از اعضای هیئت مدیره این کانون که مجدانه و مس��ئوالنه در
تولید و تهی��ه مطالب همکاری ارزش��مندی دارند حتی برخی
از هم��كاران از محت��واي این فصلنامه نی��ز بیاطالعند! و این
موضوع جای تاس��ف دارد ؛ یاد مطلبی در شماره قبلی فصلنامه
ماهورافتادم که مدیر مس��ئول آن نوش��ته بود ازیک پژوهشگر
موس��یقی که مدع��ی تدریس در دانش��گاه بوده پرس��یده که
فصلنامه های ماهور را مطالعه می کند یا نه و او در پاسخ گفته
بود که کدام ماهور؟!و مش��خص ش��ده که اصال از انتشار این
فصلنامه تخصصي بی اطالع است!(نقل به مضمون).
در همين زمينه مسئوليتپذيري و ضرورت احساس تعلق
بيش��تر اعضاي خانه براي اعتالي اين نهاد نوپا مطالب و موارد
بسياري هست كه اميد داريم در آينده بيشتر به آن بپردازيم.
بای��د همین جا از همه اعضا وعالقه مندانی که با ارس��ال
ایمی��ل وی��ا مراجعه حضوری در ب��اره این نش��ریه اظهار نظر
م��ی کنند،مطلب می فرس��تند و ی��ا انتقاد و پیش��نهادی ارائه
م��ی دهند سپاس��گزاری کنم؛ضمن اینکه بای��د به اطالع این
عزیزان برس��انم برخی از مطالب ارس��الي به دالیل مختلف از
جمله ضعف س��اختاری متن ،کهنه و یا تکراری بودن موضوع،
نداش��تن جذابیت و یا نبود شمول الزم از چاپ در فصلنامه باز
می ماند و البته که اقتضای یک نش��ریه خواندنی و قابل اعتنا
نیز چنین حکم می کند.

همچنین برخی از اعضا خواستار افزایش تعداد صفحات و
رنگی شدن نشریه بودند که باید در این زمینه نیز به اطالع این
دوستان گرامی برس��انیم که گرانی کاغذ و هزینههای سرسام
آور چند ماه اخیر آنچنان بوده که استمرا انتشار این فصلنامه با
همین ویژگی ها نیزاز آرزوهای ما است.
موضوع بعدی اینکه برخی نس��بت به عدم پوشش اخبار و
اتفاقات موس��یقایی کشور بویژه برنامه هایی که در تهران اجرا
می ش��ود گله و انتقاد دارند؛ البته این مساله ممکن است برای
دیگر مخاطبان نیز شائبه ای به همراه داشته باشد که فصلنامه
به تبع خانه موس��یقی چشم عنایتی به فعالیت موسیقایی دیگر
نهادها ندارد! در صورتی که به هیچوجه چنین نیست.
بدون شك این ابهام را که در اذهان برخیها رسوخ کرده
میت��وان با طرح یک س��وال تا حدی روش��ن و برطرف کرد؛
آیا فصلنامه خانه موس��یقی با صفحات مح��دود خود میتواند
پاس��خگوی همه اتفاقات موسیقایی تهران باشد؟ ضمن اینکه
بای��د اين س��وال را نيز اضافه ک��رد که اخب��ار روز و انعکاس
برنامههای موس��یقیایی نشریه ای که دوره انتشار آن هرفصل
(سه ماه) است تا چه حد می تواند برای مخاطبان قابل استفاده
و بهرهبرداري باشد؟اما الزم به ذکر است که در این زمینه برای
نهادها و مراکزی که تمایلی برای انعکاس فعالیت موس��یقایی
خود دارند س��ایت خانه موس��یقی امکان بهتری محسوب می
ش��ود ضمن اینکه فصلنامه هم می تواند نس��بت به پوش��ش
اخبارو برنامه های آتی این نهادها (فصل آینده) اقدام کند.
همچنين درخواس��ت های معرفی آثارمکتوب و همچنین
آلبوم ها در فصلنامه روبه تزاید است و در نتیجه در این بخش
نیز ما ناگزیر به انتخاب هستیم .
و دس��ت آخر اینکه فصلنامه همچون همیشه چشم انتظار
همراهی و همکاری همه دوس��تان و هنرمندان عزیزی اس��ت
که انتظار دارند فصل به فصل این نش��ریه پربارتر و موزون تر
منتش��ر شده و هرچه بیشتر در فضای فرهنگی و هنری موجود
جایگاه واالتری بیابد.به امید چنین روزی
سردبیر

سخنگوي خانه موسيقي در واکنش به ثبت تار به نام کشور آذربایجان:

بدون ترديد تار متعلق به ایران است
نماینده ایران در یونسکو باید اعتراض می کرد
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کمیسیون میراث جهانی یونسکو در هفتمین نشست خود
در پاری��س ،چند اثر جدید را به فهرس��ت میراث معنوی جهان
افزود که یکی از آنها ،س��اخت و نوازندگی س��از «تار» به نام
کشور آذربایجان بود.
داریوش پیرنیاکان س��خنگوی خانه موس��یقی با اعتراض
نسبت به این اتفاق که در یونسکو رخ داد گفت :ثبت تار به نام
کش��ور آذربایجان به ناآگاهی یونسکو و بیخبر بودن نماینده
ایران از فرهنگ و هنر کشور برمیگردد .در هیئت مدیره خانه
موس��یقی نيز درباره چگونگی رخ دادن این اتفاق بحث ش��د و
براي روشنتر شدن موضوع با نماینده پیشین ایران در یونسکو
تماس گرفتیم و او تأکید کرد که نماینده فعلی ایران در یونسکو
باید نسبت به این ثبت اعتراض میکرد.
ای��ن نوازنده ت��ار گفت :طبق مس��تندات ،ت��ار و کمانچه،
س��ازهایی هس��تند که به جنوب ایران تعلق دارند و اساس ًا تار از
جنوب ایران کوچ کرده و به جاهای دیگر رفته اس��ت و با اران
ی��ا همان جمهوری آذربایجان که در گذش��ته خاک این منطقه
متعلق به ایران بوده ،هیچ س��نخیتی ندارد .تار یک س��از اصیل

ایرانی اس��ت و اصال تار قفقازی وجود نداش��ته زیرا تار در ایران
و توس��ط هنرمندان ایرانی ساخته ش��ده است و تعلقی به کشور
آذربایجان ندارد.
پیرنیاکان در ادامه افزود :این يك اش��تباه تاریخی اس��ت
و نماین��ده ایران در یونس��کو بهتر بود خانه موس��یقی را مورد
مشورت قرار ميداد.
پيرنياكان با اش��اره به اينكه در اين باره جلس��هاي با آقاي
پرمون (نماينده ايران در يونسكو) در محل خانه موسيقي برگزار
و به موارد مربوط رس��يدگي شد گفت :واکنش خانه موسیقی به
ای��ن اتفاق گفت :اعتراض خانه موس��یقی طی نامهای به اطالع
وزیر ارشاد خواهد رس��ید .همچنین طبق تصویب هیئت مدیره
قرار ش��د اسنادی را جمعآوری کند و به مسئولین سازمان ملی
یونسکو و سازمان میراث فرهنگی ارائه كند .اگر این نهادها طبق
وظایفشان به این مساله رسیدگی کنند که کار روال خود را پیدا
میکند .اگر هم رسیدگی نکنند ،خانه موسیقی به عنوان یک نهاد
مدنی و تشکل صنفی موسیقی دانان ایران رأسا طبق دادخواستی
شکایت خود را به مجامع ذی ربط ارائه خواهد کرد.
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گزارش

گزارشی از دومين نمايشگاه ساز ،موسيقي و آثار شنيداري

مخاطبان براي شنيدن موسيقي هزينه كنند
درآمد:
دومین نمایش��گاه س��از ،موسیقی و آثار شنیداری به همت خانه موسیقی از  15تا  22مهر ماه در محوطه باز خانه هنرمندان و با
حضور شرکت های تولید و پخش آثار موسیقی برگزار گردید که با استقبال حضار مواجه شد.
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آقای بازیگر روبان نمایشگاه را قیچی کرد
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ،صبح  16مهر ماه در محوطه
خانه هنرمندان برگزار ش��د .در ابتداي اين مراس��م حمیدرضا
نوربخش ،مدیر عامل خانه موس��یقی گفت :دومین نمایش��گاه
آثار شنیداری موسیقی به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس
خانه موس��یقی افتتاح می شود و امیدوارم قدم های این چنین
برای نش��ر موسیقی مفید باشد.امروز نشر موسیقی دوره بحران
را س��پری می کند و وضع نابس��امانی دارد که بخشی از آن به
عدم حمایت های الزم بر می گردد و بخشی از آن هم به دلیل
ع��دم آموزش صحیح به مردم بازميگردد که باعث می ش��ود
کپی رايت و حق مولف رعایت نشود.
حميدرض��ا نوربخش اف��زود :امروز موس��یقی در همه جا

ش��نیده می شود اما برای آن هزینه نمی شود باید به مخاطبان
موس��یقی آموزش داد که موسیقی را بشنوند و برای آن هزینه
کنند .امیدوارم این نمایش��گاه و اتفاق��ات اینچنین باعث رونق
حوزه نش��ر موس��یقی ش��ود و در نهایت به تعالی موسیقی در
کشور کمک کند.
پس از این س��خنان عزت اهلل انتظام��ی ،آقای بازیگر در
کنار محمد سریر ،داود گنجه ای و غالمحسین امیرخانی روبان
نمایش��گاه را قیچی کردند و دومین نمایش��گاه آثار ش��نیداری
بطور رسمی افتتاح شد.
بازدید چهره های هنری از نمایشگاه
درحاش��یه این مراسم موسیقی نواحی ایران توسط عاشق
های آذربایجان اجرا ش��د که م��ورد توجه حاضران در محوطه

وی افزود :بهترین ارگان برای س��اماندهی قوانین مربوط
به نش��ر خانه موسیقی اس��ت زیرا این نهاد کامال با مشکالت
هنرمندان آشناست.
در این نمایشگاه شرکت های فرهنگی هنری ماهور،آوای
بارب��د ،هرمس ،عارف ،آهنگ پارس��یان ،رهگ��ذر هفت اقلیم،
ترن��م نی ،نغمه حصار ،چهارباغ ،پرتو پندار تازه ،رهنما (Beeb
 ،)Tunesراوی آذر کیمیا به همراه آوای خانه (خانه موسیقی
ایران) ،انجمن موسیقی و س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری
حضور داشتند.
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خانه هنرمندان قرار گرفت .پس از مراسم افتتاح هم هنرمندان
ب��ه بازدید از غرفه های مختلف پرداخته و دفاتر یادبود را امضا
کردند.
حضور چهرههای هنری همچون مصطفی کمال پورتراب،
حس��ین علیزاده ،عزت اهلل انتظامی ،سید محمد میرزمانی(مدیر
کل دفتر موس��یقی) ،اردشیر کامکار ،مس��عود شعاری ،علیرضا
قربانی و  ...که در طول برگزاری از نمایش��گاه دیدار کردند بر
رونق این نمایشگاه افزود.
حسین علیزاده ،سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی در
بازدید از غرفه خانه موس��یقی در گفتگویی گفت :اغلب ناشران
کارشان را با تداوم و پیگیری در این سالها ادامه داده اند .ادامه
دادن نشر موس��یقی در کشور ما بسیار سخت است و وضعیت
ثابتی ن��دارد و در برخی موارد جنبه اقتصادی آن در درجه دوم
قرار می گیرد .باید از کس��انی که در این کار قدم گذاشته اند و
طی سالها این کار را ادامه داده اند قدردانی کرد.
وی افزود :آثار منتش��ر ش��ده موس��یقی در واقع انعکاس
وضعیت موس��یقی در کشور است و قطعا بس��یاری از این آثار
مصرفی است و برخی دیگر هم جنبه آموزشی و هنری دارد .اما
این آثار تفکیک شده نیست ولی این نمایشگاه شاید تنها جایی
باشد که می توان برای این موسیقی ها تفکیکی قائل شد.
وی در باره نقش خانه موس��یقی نیز گفت :خانه موسیقی
باید هنرمندان را با حق و حقوقش��ان در زمینه نش��ر آگاه کند
چون بسیاری از ما از منافع مالی خود آگاه نیستیم و بیشتر برای
ما انتشار اثر مهم است.
اردش��یر کامکار یکی دیگر از هنرمندانی بود که در غرفه
آوای خان��ه حض��ور یافت و درباره وضعیت نش��ر و نقش خانه
موس��یقی گفت :مقوله نشر بسیار پیچیده شده و هنرمندی که
بخواهد کارش را به مرحله نشر در بازار برساند باید با مشکالت
زیادی مواجه ش��ود اما خانه موسیقی می تواند راهکاری برای
سهولت نشر آثار ارائه دهد.
ای��ن نوازنده کمانچه افزود :خانه موس��یقی به عنوان یک
نهاد و یک صنف می تواند پش��تیبان هنرمندان و شرکت های

نشر آثار باشد و راهکاری برای این مساله پیدا کند.
مسعود ش��عاری ،نوازنده سهتار در حاشیه بازدیدش از این
نمایش��گاه گفت :من از برگزاری این نمایشگاه که باعث شده
اکثرا ناش��ران موس��یقی در کش��ور دور هم جمع ش��وند بسیار
خوش��حالم زیرا همه ناش��ران در اینجا متمرکز هستند و مردم
می توانند با ژانرهاي مختلف موس��یقی آش��نا ش��وند .یکی از
ویژگی های نمایشگاه این است که در خانه هنرمندان و جایی
که محل رفت و آمد هنرمندان است این اتفاق به وقوع پیوسته
و هم��ه م��ی توانند به راحتی به اینجا بیاین��د و با هنرمندان از
نزدی��ک گفتگو کنند .همانطور که مش��اهده م��ی کنیم اینجا
محلی برای دیدار هنرمندان با مردم شده است.

5

آوازخوان معلم اخالق
یادی از جالل تاج اصفهانی 1360 – 1282

* بهروز مبصری
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در س��ال  1282خداوند به شیخ اسماعیل واعظ اصفهانی،
مع��روف به تاج الواعظین فرزندی عطا کرد که نامش را جالل
گذاش��تند .شیخ اس��ماعیل از خوشخوانهای اهل منبر بود و
مسلط به ردیف آوازی؛ جالل را به مدرسه علیه واقع در بازارچه
رحیم نزدیک مس��جد رحیمخان گذاشتند که فاصله چندانی با
منزلش نداش��ت 8 .س��اله بود که مختصر زمزم��های میکرد؛
پدرش مش��وق او شد و جالل را به س��ید رحیم سپرد تا تعلیم
آواز ببیند .بعدها نزد نایب اس��داهلل و س��پس نزد میرزا حسین
خضوعی ساعتساز رفت و به تکمیل اطالعات خود پرداخت تا
ای��ن که مراحل ترقی را طی کرد و نامش به عنوان خوانندهای
برجسته بر سر زبانها افتاد.
با آغاز فعالیت کمپانیهای صفحه ُپر کنی در سال 1306
در تهران این فرصت مهیا شد که جالل تاج اصفهانی به ضبط
صفح��ه بپردازد؛ وی س��ه دوره به ضبط آثار ب��ر روی صفحه
اقدام کرد:
 دوره اول ( )1306با کمپانی پولیفون با برچس��ب قرمزرنگ روی صفحات گرامافون.
 دوره دوم ( )1312ب��ا کمپان��ی هی��ز مس��ترز ویس درتهران.
 دوره س��وم ( )1317با کمپانی س��ودوا در شهر حلب درسوریه.
در دوره اول ( )1306تاج اصفهانی  24س��اله اس��ت .وی

در این دوره  17اثر را به ضبط میرس��اند که همگی به همراه
تار امیر ارس�لان درگاهی اس��ت و نمونههای ارزش��مندی از
ش��یوة آوازی اصفهان است .آثار ضبط شده در بیات ترک ،نوا،
افش��اری ،ماهور و ش��ور ،س��ه گاه ،اصفهان ،ابوعطا ،دشتی و
چهارگاه است که مجموع ًا  17روی صفحه است.
در دورة دوم ( )1312تاج اصفهانی  30ساله است .در این
دوره  8روی صفح��ه (ب��ا صدا برداری ه��ورس فرانک چاون)
ضبط میش��ود ،مش��تمل بر چهار تصنیف که سه تصنیف آن
س��اخته عبدالحسین برازنده با همراهی ارکستر محجوبی است
به این ترتیب :تصنیف ابوعطا (شکایت معشوق) با شعر سالک
اصفهانی؛ تصنیف افش��اری (رنگهای طبیعت) با شعر شیدای
چالش��تری که دو بیت آن از س��عدی اس��ت؛ تصنیف اصفهان
(مهر گل) ،با ش��عر نوراهلل همای��ون .از دیگر صفحهها ،صفحه
آواز همایون ،چکاوک و بیداد با ارکستر محجوبی است .جالل
ت��اج در مصاحب��های ( )1360اعضای ارکس��تر محجوبی را به
این ترتیب بر ش��مرده است :مرتضی محجوبی (پیانو) ،ارسالن
درگاه��ی (تار) ،حس��ین یاحق��ی (ویولن) و رض��ا روانبخش
(تمبک).
دوره س��وم ( )1317تاج با هنرمندانی چون جواد بدیعزاده،
ملکه برومند ،ملوک ضرابی ،ابوالحسن صبا ،مرتضی محجوبی
و حس��ین قلی طاطایی (نوازندة ویولن) به ش��هر حلب واقع در
س��وریه میروند و آثاری را با همکاری کمپانی سودوا به ضبط
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میرس��انند .در آنجا نوازندگانی چون هایک��و نوازنده کمانچه،
ساشا و آش��وت باباییان نوازندگان تار ،و س��امی مالح نوازنده
ع��ود در برخی صفحات هنرمندان را همراهی میکنند .در این
نوبت ضبط جالل تاج اصفهانی  20روی صفحه ضبط میکند
که ش��امل  5تصنی��ف و  13آواز و یک صفحه اذان و مناجات
است از جمله:
 تصنیف ابوعطا (جفای گلچین) با همراهی ابوالحس��نصبا (ویولن) ،مرتضی محجوبی (پیانو) ،سامی مالح (عود).
 تصنیف افش��اری (بهار زندگانی) با همراهی ابوالحسنصبا (ویولن) ،مرتضی محجوبی (پیانو) و حس��ین قلی طاطایی
(ویلن).
 تصنی��ف بی��ات ترک (پ��ری روی) ب��ا همراهی مرتضیمحجوبی (پیانو) ،حسین قلی طاطایی (ویلن) ،سامی مالح (عود).
 تصنی��ف دو دلداده ،با صدای ملک��ه برومند و تاج (تنهاصفحه دو صدایی از تاج) ،با همراهی ابوالحس��ن صبا (ویولن)،
مرتضی محجوبی (پیانو).
  13آواز در مایه اصفهان ،بیات ترک و شکسته ،افشاریو عراق ،گیلکی ،ابوعطا و حجاز که دو اثر آوازی با تار آش��وت
در مایه اصفهان و عشاق است.
پ��س از این دوره ضبط و ورود رادیو در س��ال  1319ش
دیگر اثری از تاج به روی صفحات گرامافون به ضبط نمیرسد
اگرچه همین صفحات س��الها بعد ب��ه روی صفحات  45دور
انتقال یافته و باز تولید میشود.
در س��ال  1334در رادیو تهران آثار ارزش��مندی از جالل
تاج اصفهانی به همراه نی حس��ن کسایی و تار جلیل شهناز به
ضبط میرس��د .در س��ال  1350نیز  7کاست از صدای تاج به
بازار هنر عرضه میش��ود که هنرمندانی چون حس��ن کسایی،
جلیل ش��هناز ،عبدالحس��ین برازنده ،غالمرضا مرش��د ورزنده،
حس��ین قلی طاطایی و دیگ��ران او را همراهی کردهاند .جالل
ت��اج اصفهانی در برنامه گلها نیز حض��ور یافته و برنامة برگ
س��بز شماره  15و  16با همراهی تار لطفاهلل مجد و نی حسن

کس��ایی و تار جلیل ش��هناز از او به جا مانده اس��ت .هم چنین
برنامهای در مجموعة گلهای تازه در شوشتری با آواز او و تار
محمدرضا لطفی و نی حس��ن کسایی و ضرب ناصر فرهنگفر
در دس��ت اس��ت .آخرین اثرش یک ماه پیش از درگذشت او،
هنگامی که برخی هنرمندان به دیدار او رفته بودند ،ضبط شده
است .آثار ضبط شدة خصوصی و رسمی او بالغ بر  500ساعت
است .او همواره سفارش پدر را به خاطر داشت که اول شعر را
تحویل بده و بعد تحریر.
از ویژگیهایی که آواز تاج را ممتاز میس��ازد به این موارد
میتوان اشاره کرد:
 -1ادای صحیح کلمات.
 - 2درک و مفهوم معانی شعر که با احساس و بیانی عالی
آن را ارائه می دهد.
 - 3نحوه اجرای ادوات تحریر که بیانگر س��لیقه منحصر
به فرد و شخصی اوست.
 – 4مناس��ب خوان��ی ک��ه فض��ای مجلس را ب��ه خوبی
تشخیص میداد.
 – 5انتخاب شعر که در این کار تبحری ویژه داشته است.
 – 6غیرقابل تقلید بودن صدای او.
تاج اصفهانی را معلم اخالق دانس��تهاند و صفات برجستة
انس��انی او را س��تودهاند .از او  6فرزند (دو پس��ر و  4دختر) به
یادگار مانده اس��ت .وی بارها به اروپا س��فر کرد و چند بار نیز
مناس��ک حج را به جای آورد و س��رانجام در س��ن  78سالگی
پس از  62س��ال خوانندگی در سیزدهم آذرماه ( 1360ساعت
 9ش��ب) دار فانی را وداع گفت و در کنار مزار پدرش در تکیه
سیدالعراقین تخته فوالد به خاک سپرده شد.
منابع و مأخذ:
جزوات صفحه س��نگی ش��ماره  ،16محمدرضا شرایلی،
دیماه .1386
یادنامه تاج ،منوچهر قدسی.1361 ،
* عضو هيئت مديره كانون پژوهشگران
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درآم�د:
دومین جش��نواره س��ایت ها و وبالگ های موسیقی در
مراس��می با معرف��ی برترین ها  17آبان ماه در تاالر ش��هناز
خان��ههنرمن��دانب��هکارخ��ودپای��انداد.
در مراس��م اختتامی��ه دومی��ن جش��نواره وب�لاگ ها و
س��ایت های موس��یقی دکتر س��ریر(رئیس هیئت مدیره خانه

موس��یقی) ،دکتر حمیدرضا اردالن(مع��اون هنری و فرهنگی
خان��ه هنرمن��دان) و حمیدرض��ا نوربخش(مدی��ر عامل خانه
موس��یقی) به س��خنرانی پرداختند .همچنی��ن آروین صداقت
کیش(عضوهیئ��ت داوران) ب��ه قرائ��ت بیانی��ه هیئت داوران
پرداخت و س��جاد پورقناد(دبیر جش��نواره) گزارش��ی از روند
برگزاری جش��نواره ارائه کرد.

امکانات رسانه ای و جنبش در اندیشه ها
رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی در آغاز این مراسم گفت:
از حدود س��ه سال پیش ایده برگزاری چنین جشنواره ای مطرح
ش��د و خانه موس��یقی قبول کرد از آن حمای��ت کند .مهمترین
تحولی که در اطالع رسانی در دو دهه اخیر در جهان پدید آمده،
پیوند بین انس��ان ها در سراسر جهان است و این انقالب رسانه
ای ست .در زمانی که جوان تر بودیم برای اطالع از یک مطلب
کوچک باید به کت��اب های فراوانی مراجعه می کردیم اما االن
امکاناتی وجود دارد که باعث می ش��ود جنبشی در اندیشه های
همه جوامع پیدا شود.
دكتر محمد سرير افزود :آن چیزی که در همه عرصه ها به
ویژه عرصه فرهنگ تاثیر گذار بود همین پل بلند و مستحکمی
اس��ت که مردم دنیا را به هم پیوند داده اس��ت .یادم هس��ت که
در زم��ان جوانی اگر نت یک آهنگ را می خواس��تیم تنها یک
مغازه وجود داش��ت که باید آنجا دنبالش می گش��تیم اما امروز
پشت دستگاه می نشینیم و پرینت می گیریم و بسیار باعث رشد
اندیشه و فکر هنر موسیقی شده است.
وي گفت :این جش��نواره و جمع ش��دن فعاالن این عرصه
در حقیقت تشویق و ترغیب کسانی است که در ارتقا این ارتباط
فعالیت می کنند تا اندیشه های نو و فکرهای غنی منتقل شود.در
حوزه ارتباطی یکی از مهمترین موضوعات ،کپی رایت است که
در دنیا هم بسیار روی این مساله کار می کنند .بسیار مهم است
که افراد بتوانند در این زمینه و در این ارتباطی که از کنترل هم
خارج شده ،حقوق خودشان را داشته باشند .اگر این حقوق رعایت
شود مشوقی برای بروز ایده های نو خواهد بود.
دکتر سریر در پایان سخنانش گفت :برگزاری این جشنواره
قدم بزرگی اس��ت و بعد ها متوجه آن می شویم و امیدوارم این
کار ادامه پیدا کند.
همچنین سجاد پورقناد ،دبیر جشنواره در سخنانی گزارشی
از روند برگزاری جشنواره بیان کرد .او در سخنانش گفت :هنوز
نی��از به ش��ناخت اس��تانداردهای روزنامه نگاری و نویس��ندگی

موس��یقی جزو دغدغه های وب نویسان موسیقی ایران نیست و
تنها برتری نسبی شخص نویسنده از سطح کیفی معمول در وب
گاه های موس��یقی ،برای عده زیادی از نویسندگان ،انگیزه الزم
را ب��رای قلم زنی فراهم می کند -یکی از مهمترین اهدافی که
این جشنواره دنبال می کند تغییر چنین تفکری است .این تفکر
ک��ه به جای نگاه به باال ،نگاه به پایین دارد و چون س��طح اکثر
نوش��تارهای مربوط به موسیقی پایین است ،صاحب قلم شرایط
متوسط خود را مطلوب می داند.
او در پایان سخنانش از خانه موسیقی ایران ،موزه موسیقی و
خانه هنرمندان برای حمایتشان از این جشنواره تشکر کرد.
ضرورت آموزش نقدنويسي
حمیدرضا نوربخش ،مدیر عامل خانه موسیقی هم سخنران
بعدی این مراس��م بود .او با اش��اره به مبحث نقد در موس��یقی
گفت :نکته ای كه از دیرباز ذهن من را در حوزه روزنامه نگاری
مش��غول کرده است ،بحث نقد موس��یقی است .این نکته بسیار
اساسی است در حالی که یک ارزیابی انجام می دهیم باید بتوانیم
آموزش هم بدهیم .ما در خانه موسیقی این آمادگی را داریم که
در طول س��ال در حوزه نقد موسیقی مستر کالس هایی گذاشته
شود .هنوز نمی دانیم در حوزه موسیقی منتقد جدی داریم یا نه.
ما به تعداد رسانه ها نویسنده موسیقی داریم و در برخی رسانه ها
هم چند نفر حضور دارند که البته کارش��ان ارزشمند است .اما ما
وظیفه داریم در این حوزه کمک کنیم .وقتی برخی نقدها را راجع

میخورند ،گسترهای از کژرفتاریها چون انتشار بدون نام مولف،
نشر بدون اشار ه به وبسایت یا وبالگ صاحب حق معنوی ،تغییر
ویرایش بیاجازهی متون و ،...را در بر
نام مولف ،حک و اصالح و
ِ
میگیرد .بریدن و چسباندن یا به اصطالح اهالی دنیای مجازی
«کپی-پیست» که روزی مختص آن دنیا بود حال دامن نشریات
کاغذی را نیز گرفته اس��ت .به گمان ما راه حل ابتدا ،در رعایت
حق در دایر ه دنیای مجازی و سپس مبارز ه پیگیر با مصداقها و
درخواست مراعات حقوق از نشریات سنتی است”.
داوران ای��ن دوره از جش��نواره وب�لاگ ها و س��ایت های
موسیقی به ترتیب حروف الفبا پویا سرایی ،پیمان سلطانی ،آروین
صداقتکیش ،حمیدرضا عاطفی و سید ابولحسن مختاباد بودند.
معرفی برگزیدگان
هیئت داوران جشنواره در  5رشت ه پس از بررسی دقیق آثار
رس��یده به دبیرخان ه جشنواره برگزیدگان را در دو بخش جنبی و
اصلی به شرح زیر اعالم کرد:
رشت ه گزارش
در بخش اصل��ی صبا رادمان با گ��زارش “تاالرهای خالی
حکایتی دیگر روایت کردند” منتش��ر ش��ده در س��ایت موسیقی
ایرانی��ان ،به خاط��ر “عنوان گویا ،موفقیت در ب��ردن خواننده به
دنیای گزارش و دیدگاه متفاوت”.
در بخش جنبی ،سید اصغر نوربخش با گزارش “لغو کنسرت
رسمی توسط رسانه غیر رسمی” منتشر شده در روزنامهی ایران؛
به خاطر “پرداختن به موضوعی با اهمیت برای دنیای موسیقی،
صراحت و شجاعت رسانهای و خالصه گویی”.
گفتگو
در بخش اصل��ی ،جعفر صیدانلو با گفتگ��وی “آغاز به کار
مکتب خانهی میرزا عبداهلل در گرگان” منتش��ر شده در وبالگ
هیچ ،به دلیل “پرداخت متن مناسب ،انسجام مصاحبه و توجه به
موضوع فعالیت هنری خارج از پایتخت”.
بخش جنبی؛زینب مرتضایی فرد با گفتگوی “ارش��اد مثل
پدري اس��ت كه فرزندانش هميشه گاليه دارند” منتشر شده در
روزنامهی جام جم ،به دلیل “انتخاب بهجای فرد مورد مصاحبه،
منسجم بودن مصاحبه ،و طرح پرسشهای نسبتا بدیع و چالش
برانگیز”.
نقد
به دلیل پایین بودن کیفیت فنی نقدهای ارس��ال ش��ده به
جشنواره هیچ یک را شایستهی عنوان برگزیده ندانست و تنها از
دو اثر تقدیر به عمل میآورد.
در بخ��ش اصلی تقدیر از علی ش��ریفی با نق��د “نقدي بر
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به اثری می خوانیم ،گاهی برخی از این نقد ها غیر آگاهانه و غیر
منصفانه اس��ت .باید در کنار چنین جشنواره هایی جای آموزش
نقد درست که واقعا خالی است راه اندازی شود.
نوربخ��ش در خاتمه گفت :در طول س��ال می توان برنامه
ریزی کرد و با دوستان روزنامه نگار هماهنگ شد و مستر کالس
هایی را در زمینه نقد آثار موسیقی برگزار کرد و خانه موسیقی هم
آمادگی این برنامه ها را دارد.
رسانههاي مجازي و تحوالت فرهنگي
سپس دکتر حمیدرضا اردالن ،معاون هنری و فرهنگی خانه
هنرمندان ایران که در این مراس��م حضور داش��ت ،در سخنانی
گف��ت :ذات دوره معاصر تبدیل ش��دن موضوعات در یک وجه
علمی به امور مجازی اس��ت .در یونان باستان یک رای فلسفی
از س��وی افالطون وجود داشت .آن تئوری می گفت هر چیزی
که در دنیای واقع وجود دارد مجازی اس��ت .وظیفه ما فالس��فه
این است که هرمس میان این عالم حقیقی و عالم مجاز باشیم.
هرمس کسی بود که سخنان آسمان نشینان را برای اهل زمین
نقل می کرد.
وی افزود :به همین ش��کل وقتی جلوتر می آییم می بینیم
برخی فالسفه میان عالم خیال و عالم هست تفاوتی قائل نبودند
و امکاناتی که در عالم خیال داشتند قدرتمند تر از عالم واقع بود.
این پرسش یک پرسش مدرن بود تا اینکه تکنولوژی راهی نوین
را پیش راه بشر گذاشت.
دکت��ر اردالن در پای��ان گفت :یک وبالگ و وبس��ایت در
دوره معاصر نقش سترگی بر عهده دارد گاهی رسانه ها با حضور
مجازیشان سرنوش��ت تحوالت فرهنگی و اجتماعی را رقم می
زنند .این سیس��تم های مجازی یک شمش��یر دولبه است ،می
تواند ابزاری ش��ریف در دست ما باشد برای حفظ کیان بشری یا
اینکه برعکس این بشود.
ضرورت مبارزه با «کپی – پیست»
در ای��ن مراس��م همچنی��ن آروین صداقت کی��ش ،منتقد
موس��یقی و عضو هیئت داوران جشنواره ،بیانیه هیئت داوران را
قرائت کرد .در قسمت هایی از این بیانیه آمده است“ :خرسندیم
از این که افزایش کیفیت متون فضای مجازی به حدی رس��یده
است که بعضی موارد آن میتوانند مرز مصنوعی میان حاملهای
محتوا را در نوردند .در سال که گذشت ،انتشار دستکم دو مقاله
از فضای مجازی در دو نشریهی پژوهشی را به مثابه شاهدی از
این تغییرات کیفیت تلقی میکنیم .اگر چه از نظر دور نمیداریم
ک��ه افزایش کیفیت مورد ادعای ما بیش��تر دربار ه تک قلههای
فرازنده ص��دق میکند و در بقیهی موارد بیش از آن که حاصل
رش��د کیفی محتوای مجازی باش��د حاصل افت استانداردهای
حرفهای در روزنامهنگاری سنتی است.
هشدار میدهیم که این در هم شدن مرزها ممکن است -
چن��ان که مواردی از آن را م��ا نیز رصد کردیم -به عدم رعایت
حقوق نویس��ندگان مطالب منجر شود .متاسفانه اکنون مواردی
که ما امیدوارانه کم شمارش��ان میخوانیم ،وجود دارد که حاکی
از برداش��ت بیاجازه و بیرعایت حقوق و به تعبیری سوءاستفاده
از محتوای تولید ش��ده در فضای مجازی اس��ت .این موارد که
اکنون بیشتر در بعضی روزنامهها و بهندرت در مجالت به چشم
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آرش��یوداران مجموعه لولههاي فنوگراف در حال نابودي؛ “گنج
پنهان”“ منتشر شده در وبسایت آوای گلپا.
در بخش جنبی ،تقدیر از سید اصغر نوربخش با نقد “ساز به
مثابه سالح” منتشر شده در روزنامهی ایران.
مقاله
در بخ��ش اصلی ،مقام اول کامی��ار صلواتی با مقالهی “دو
نمود از یک تفکر” منتشر شده در وبسایت گفتگوی هارمونیک.
مقام دوم ،ش��اهین مهاجری با مقالهی “کدینگ گامها” منتشر
شده در گفتگوی هارمونیک .مقام سوم ،علی نوربخش با مقالهی
“اصول نوازندگی ویلن” منتشر شده در گفتگوی هارمونیک.
در بخش جنبی،علی نجفی ملکی با مقالهی “تکنیکهای
نی و محدودیتهای آن” منتش��ر ش��ده در روزنامهی آرمان ،به
خاطر “شرح موجز و همه فهم شیوههای مختلف نوازندگی یک
ساز و بیان روان و قابل فهم”
یادداشت
در بخش اصلی نیکویوس��فی با “سرمقاله” شمارهی چهارم
مجلهی اینترنتی زنان موس��یقی ایران منتشر شده در وبسایت
زنان موس��یقی ایران به دلیل “نثر محکم و شیوا ،نگاه خاص به
موضوعی ظاهرا معمولی و طرح دشواریهای پیش روی زنان”.
در بخش جنبی؛ س��هیال صدیقی با یادداشت “چهكسي از
زيرزمينهاي شهر خبر دارد؟” منتشر شده در خبرگزاری ایسنا به
خاطر “پرداختن به دور از هیجانزدگی به موضوعی حساس��یت
برانگیز”
هی��ات داوران پس از بررس��ی ش��مار زیادی از س��ایتها
و وبالگه��ای مرتب��ط با موس��یقی و غربالگ��ری آنها بر طبق
آییننامهی داوری جش��نواره سه کاندیدا برای وبالگ برگزیده و
سه کاندیدا نیز برای وبسایت برگزیده انتخاب کرد و در نهایت
از میان آنها یک وبالگ و وبسایت را برگزید:
وبالگ برگزیده
هیات داوران ضمن تقدیر نمادین از وبالگ دهلچی به دلیل
طنز تاثیرگذار و نقد بس��یار عمیق رویدادها و ش��خصیتها در
موس��یقی ایران و اظهار تاس��ف از بهروز نشدن آن ،وبالگهای
“گریزی بر موس��یقی اصی��ل ایرانی” به مدیری��ت محمدجواد
صحافی و “مرورس��تان” به مدیریت مش��ترک ساره رستاخیز را
به ترتیب به دلیل “پیگیری همراه با شوق و عالقه به موسیقی
ایرانی و تالش برای ش��رح و نقد روندهای موس��یقی کالسیک
ای��ران” و “تمرکز و پوش��ش قابل توجه ح��وزهی نقد و معرفی
کوتاه آلبومهای موسیقی از طریق جمعآوری نوشتارهای موجود
در فضای مجازی و غیر از آن ،به ش��کلی بیطرفانه” شایستهی

تقدیر دانست.
و وب�لاگ “فرهنگ موس��یقی ما” به مدیریت هوش��نگ
س��امانی را نیز به دلیل “نوشتن پیگیر دربارهی موسیقی ،توجه
روزنامهنگاران��ه به بعضی زوایای کم تر مورد بررس��ی در حیات
موسیقایی در ایران ،نگاهی مردمنگارانه و تالیفی بودن و کیفیت
مناس��ب ُپس��تها” شایس��ته عنوان وبالگ برگزیدهی امسال
دانست.
وبسایت برگزیده
هی��ات داوران وبس��ایتهای “زنان موس��یقی ایران” به
س��ردبیری نیکو یوس��فی و “موس��یقی ما” به مدیریت مهدی
عزیزی را به ترتیب به دلیل “پرداختن به موضوع بسیار با اهمیت
زنان در موس��یقی ایران ،برخورد خالق و حرفهای در این حوزه،
تولید محتوای قابل توجه در مدتی اندک و طراحی مناس��ب” و
“تمرکز پررنگتر بر موسیقی مردمپسند به ویژه خبررسانی بسیار
س��ریع و جامع در این حوزه و طراحی مناسب ،تعامل قابل اعتنا
با خوانندگان س��ایت و هنرمندان رشتههای مختلف” شایستهی
تقدیر دانست.
با تغییری در نگرش نسبت به محتوای مرتبط با موسیقی
که در سال گذش��ته تنها نوشتار دربارهی موسیقی فرض شده
بود ،هی��ات داوران وبس��ایت پروژهی “گله��ا” به مدیریت
ِجین لویس��ون را نیز به دلیل “در دس��ترس قرار دادن یکی از
گرانبهاترین میراثهای فرهنگی -موس��یقایی نیمه نخس��ت
س��دهی حاضر (برنام��هی گلها) ،انجام ف��راوری اطالعات و
دادن امکان جس��تجو ،آوانگاری بخش بزرگی از این گنجینه،
جمعآوری کتابشناس��ی و مقاالتی مرتبط با برنامهی گلها و
در نتیج��ه به وجود آوردن محیطی موث��ر برای پژوهندگان” و
با در نظر داش��تن این امیدواری که هم��هی جنبههای حقوق
معنوی در آن رعایت ش��ده باش��د ،شایس��ته عنوان وبسایت
برگزیده امسال دانست.
هیات داوران جشنواره اعالم کرد رقابت در دو رشت ه “خبر”
و “عکس” در هر دو بخش اصلی و جنبی ،به دلیل نرس��یدن به
نصاب الزم ،برگزار نشد.
پایان بخش این مراس��م دونوازی نی علی نجفی ملکی و
سنتور سعید رحیمی بود که با استقبال حضار مواجه شد.
در این مراس��م ،داود گنجه ای(قائم مقام خانه موس��یقی)،
داریوش پیرنیاکان(دبیر و س��خنگوی خانه موس��یقی) ،زید اهلل
طلوع��ی ،تقی ضرابی از اعضای هیئت مدیره خانه موس��یقی و
پیروز ارجمند ،مدیر موسیقی حوزه هنری و جمعی از فعاالن حوزه
نوشتاری و پژوهش موسیقی نیز حضور داشتند.

مقاله

افكار تجددخواهانه و ديدگاههاي مخبرالسلطنه

* بابک خضرائی

و آنجا بروز و ظهور یافته که س��خن را مجال وصف احساسات
نمانده .موضوعات موس��یقی بیش��تر حاالتاند از نشاط ،حزن،
بیم ،امید ،و فوق همه آرزو.
نس��بت ابعاد را بازوی صنعت ایجاد نکرده دست قدرت
در س��امعه به ودیعه گذارده اس��ت .هر تج��اوزی خالی از خطا
نبوده الیق بقا نیس��ت .متأس��فانه ش��یوة فرنگی را به اسلوب
ایران��ی آمیخت��ن خواهند .چه خوب اس��ت که ه��ر یکی را به
ج��ای خود بگزارند 2.ما به نالة دانش��مندان مغرب و خطاهای
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مهدیقل��ی هدای��ت ملق��ب ب��ه مخبرالس��لطنه (۱۲۴۳
۱۳۳۴ش) از چهرههای ش��ناخته ش��دة سیاس��ی و فرهنگیعصر تجدد اس��ت .در  ۱۵سالگی برای تحصیل به آلمان رفت
ام��ا پس از دو س��ال تحصی�لات خود را ناتمام گذاش��ت و به
ایران بازگش��ت .او در ط��ول عمر خود چند بار ب��ه اروپا و نیز
دیگر کش��ورها چون ژاپن س��فر کرد و تجربیات��ی اندوخت و
مهارتهایی آموخ��ت .وی افزون بر ادبیات فارس��ی و عربی،
به زبانهای آلمانی و فرانس��ه مسلط بود و زبان انگلیسی را تا
حدی میدانس��ت؛ همچنین فن گراور س��ازی و عکاسی را در
آلمان آموخت و با ریاضیات و هیأت و فلس��فه آش��نایی داشت.
مخبرالس��لطنه عهدهدار مش��اغل مهمی چون وکالت مجلس،
حکومت آذربایجان و ف��ارس ،وزارت علوم ،عدلیه ،فواید عامه
و تجارت و نیز منصب نخس��ت وزیری ش��د .با وجود همة این
اشتغاالت ،او عالقة فراوانی به موسیقی کالسیک ایرانی داشت
و در این رش��ته صاحبنظر بود آن چنان که روحاهلل خالقی او
را موسیقیش��ناس خوانده اس��ت ( .)381 :1390مخبرالسلطنه
روای��ت مهدی صلح��ی (منتظمالحکما) از ردیف را به ش��یوة
اروپای��ی به نت در آورد 1نیز کتاب مجمعاالدوار (س��ه جلد در
ی��ک مجلد) را در س��ال  1317به چاپ رس��اند .این کتاب به
ویژه در نوبت (جلد) سوم آن در بردارندة مطالب مفیدی دربارة
موس��یقی دس��تگاهی است اما (شاید به س��بب تیراژ محدود و
کیفیت نامطلوب چاپ) کمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت .در
اینجا بخش��ی از این کتاب (صفحات  109تا  )112را بازخوانی
میکنیم که نگرانیهای مخبرالس��لطنه را از وضعیت موسیقی
زمانة خویش که دوران تقابل دیدگاههای اس��تادان س��نتی با
نظریات علینقی وزیری است ،نشان میدهد.
در خطر انقالب موسیقی
گفتیم موسیقی یک از مستظرفات و صرف زادة طبع بشر
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عاملین سهل انگار در هر موقع اشارتی کردهایم و گوشه زده و
ترانههای اساتید را شاهد آوردهایم.
موس��یقی را که ام��روز در مدارس فنی خارجه تدریس
میکنند به مبانی قراردادی اس��ت که ش��اید آم��وزگاران خود
کام�لا به نقایص آن بر نخوردهاند تا چه رس��د به تالمیذ 3.ما
اختیارات آنها را میپذیریم ،ندانس��ته ،و آنها از مبانی موسیقی
مشرق تنقید میکنند ،نفهمیده؛ نزد اهل تحقیق مسئله صورت
دیگر دارد.
آنچه بر س��ر زبانهاس��ت سه چیز اس��ت :یکی آن که
موس��یقی ایران��ی رقتآور و حزنانگیز اس��ت ،دیگر آن که در
ابعاد متقارب عمل [می] کنند ،س��ه دیگر آن که اساس جمعی
ن��دارد ،تک آهنگی اس��ت .در جواب از فقرة اول��ی گوییم که
نشاط و حزن از حاالت بشر است که به زبان تنغم ادا میشود؛
احساس��ات عاشقانه به هر زبان حزنانگیز است ایرانیان به این
زبان مأنوسترند چنان که در منظومات ش��عرا نیز محس��وس
است و محل تصدیق مدعی و اال زمینة قوی در هر دو اسلوب
موجود است آنجا که نشاط خواهند در زمینة دایرة اول (ماهور)
تألیف��ات و تصنیفات ایجاد کنند .اروپاییان به همان یک زمینه
و مقل��وب آن قناع��ت کردهان��د و در ابعاد طنینی و بقایا س��یر
میکنند؛ ما آن زمینه را داریم با زمینههای دیگر که به طبع ما
آشنا و سازگارند .اما ابعاد متقارب الزمة آواز طبیعی است و هر
چند اتس��اع بین ابعاد افزوده شود ،آواز به فریاد نزدیکتر گردد
وانگهی سابقة ادوار پنج بعدی که در بعض اقطار اروپا 4متداول
بوده است اینک هم هست ،گوش قوم را به اتساعات زیادتری
ع��ادت داده اس��ت و خوانندگی را در آن اس��لوب تربیت کرده
است که کمتر به آوازهای ما شباهت دارند اما سلسلة فرآهنگی
محل انکار نیست و باز عدم حاجت ،اساتید ما را به این صرافت
نینداخته است و شاید وضعیت آالت هم مدخلیت داشته است.
وض��ع س��یم زاید در س��هتار نمونة التفات به سلس��لة
فرآهنگی اس��ت منتها در آالت ساده بیش از این مقدور نبوده
است .شاید به مذهب ارسطو آمیختن نغمات مختلفه را در هم از
قبیل همهمه در حمام دانستهاند و پی آن نرفتهاند .قول ارسطو
هم مخل لطف فرآهنگی نیس��ت چ��ه در آن زمان همآهنگی
در کار بوده اس��ت نه فرآهنگی .در اروپا که در کلیسا همراهی
س��از در موارد راز و نیاز مطلوب و معمول بوده است میبایست
آالت قوی و نغمات برجس��ته در کار بیاورند تا در فضای معبد
مس��موع و موثر بیفتد این نکت��ه را نیز نگفته نگذاریم که فهم
موسیقی چون اس��الیب آن متفاوت است هر قومی ذوقی دارد

عادات و حاالت روحیة او در تألیفات و تصنیفاتش موثر اس��ت
بلک��ه اختالف در هر تن موجود اس��ت .زمینههای موجوده در
موس��یقی ایرانی مطلوب هر قوم و هر تن را به خوبی بر تواند
آورد .زبان ترنم چون زبان تکلم هر قومی از هم جداس��ت و با
هم مربوط ،الحان هر قوم در تناس��ب به لهجه و لسان آن قوم
است و حرکات تکلمی در حرکات تغنی موثر.
مول��ف را پ��س از مدت��ی توقف در خارج��ه و انس به
لس��ان و الحان قوم بعض تألیفات ایش��ان مطب��وع میافتاد و
ب��از باید بگویم که آن کیفیات لطی��ف که از آوازهای خودمان
حس میکن��م در تألیفات خارجه کمتر یافت��م الحان آنها جزو
شدودند و از آن نرمی که مطلوب ماست خارج است .در نتیجه
از اهل فن و اس��اتید عصر تمنا میش��ود که در ش��یفتگی به
طمطراق اوضاع اروپا دست به تخریب موسیقی خودمان نزنند
و اس��لوب فرآهنگ��ی در آن وارد کنند جنج��ال آالت و عنوان
ارکس��تر اس��باب اشتباه نش��ود .غلط بر صحیح و باطل بر حق
غلبه نمیکند لکن چندی امر مشتبه میماند ،ترس مولف از آن
است .عندالواقع ارکستر بر زمینة طبیعی است در زمینة مستوی
مسامحه میش��ود از هر مقوله تألیفاتی بخواهند در زمینههای
صحیح ایرانی صاحبان تتبع ترتیب توانند داد و این رساله امید
است ایشان را به راه صواب هدایت کند.
* عضو هيئت مديره كانون پژوهشگران
منابع
خالقی ،روحاهلل
 1390سرگذش��ت موس��یقی ای��ران (س��ه جلد در یک
مجلد) ،تهران :ماهور.
مخبرالسلطنه هدایت ،مهدی قلی
 1317مجمعاالدوار ،چاپ سنگی.
پينوشت:
 . 1مخبرالسلطنه هدایت نسخة دستنویس این نغمهنگاری
را به هنرستان موسیقی سپرد و هماکنون در دانشکدة موسیقی
دانش��گاه هنر نگهداری میش��ود .هنرمند گرام��ی ،آقای امیر
اسالمی ،این مجموعه را برای چاپ آماده کرده است.
 .2در اصل چنان است« .بگذارند» هم میتوان گفت.
 .3اصل :طالمیذ
 .4همه جا در اصل :ارپ

گفتگو
گیتی خسروی:

حفظ صدا در گرو ورزش و زندگي سالم است

* به آواز کالس�یک از چه زاویه ای نگاه میکنید
و آی�ا هنوز هم ب�ه دنب�ال یافتن دريچهه�ای نو در
موسیقی هستید؟
م��ن به نوع فرم موس��یقی و محتوی موس��یقی از جهت
داس��تانی و رسالت موسیقی می اندیش��م ،البته همیشه نگاهم
به نوع��ی بوده که در آنجا بودم و درواقع ش��اگردی و طلبگی
کردم ولی تمام هوش و حواس و ذهنم چیز دیگری را جستجو
میکن��د و آرزو هایم در آن فرم ها به موس��یقی خودمان نگاه
میکند.
خانم زایدا یکی از بزرگان تدریس در آواز اس��ت .ایش��ان
کالس هایی برای مدرسان آواز برگزار کرده بود که خوانندگان
و مدرسان آواز می آیند و از این مستر کالس ها بهره می برند
من هم که عضو مدرس��ان آواز آلمان و اتریش هستم پیش از
آمدن به ایران در این کالس ها ش��رکت کردم .اما س��عی می
کنم در هر کدام از این کالس ها که هس��تم خودم را در ایران
ببینم و اینجا را احساس کنم و هر چیزی که اتفاق می افتد آن
را برای ایران می بینم.
بن��ا به تجرب��ه مختلف اس��اتید جهانی و توصي��ه آنها به
طبيعت س��وق پیدا میکنم و باید بگویم انسان سال هاست از
طبیعت دور شده و راهی را می رود که نوع زندگی و هدفهایش
معلوم نیس��ت .فکر می کنم آنها نياز دارند كه به قلب طبیعت

برگردند .من بسیار طبیعی زندگی می کنم و حتی سعی میکنم
در هر حالي از دارو اس��تفاده نکنم و اساتيد هم اكثراً به طبيعت
بازگشتهاند.
*چه ویژگی در کار این اس�اتید هس�ت که می
فرمایید به طبیعت بازگشتی دارند؟
در جوامع صنعتی و جوامعی که رو به ماشینی شدن پیش
می روند کس��انی هس��تند که ميدانند این مساله برای انسان
مضر اس��ت .ای��ن همه بیماری هایی که ما م��ی بینیم ،فاصله
گیری انس��ان از خودش و از طبیعت اس��ت .بسیاری از انسان
های روشن به روستاها می روند و در آنجا زندگی می کنند.
در این س��الها طبیعت گرایی ذهن م��را خیلی به خودش
مشغول کرده اس��ت .همه این مسائل را برای آواز و موسیقی
مهم می دانم و چقدر خوب است برگردیم به عقب و به گذشته
ها فکر کنیم .کس��انی که با آنها کار می کنم ،س��عی دارند به
طبیعت انسان برگردند.
وقتی کودکی زاده می ش��ود تنفس او بس��یار کامل است.
وقتی این انسان بزرگتر می شود تنفس درست خود را فراموش
می کند و دچار مشکالت جسمی دیگری می شود برای اینکه
آن کودک از راه درس��ت فاصله گرفته و به نا س�لامتی رسیده
است.
یکی از اس��اتیدی که با او کار کردم وقتی تمرین كالس
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درآم�د:
گیتی خس��روی( ،خواننده كالس��يك) متول��د فروردین
 1338موس��یقی آوازي را نزد اساتیدی مثل اولین باغچه بان،
افس��انه خدابندهلو ،پرى ثمر ،مصطفی کمال پورتراب ،آریان
پور و س��عدی حس��نی فراگرفت و ب��رای تحصیالت تکمیلی

ب��ه آلمان رف��ت .او دارای فوق لیس��انس آواز و مدرس آواز
کالس��یک در آلمان است .در س��فری که او به ایران داشت،
فرصت��ی پیش آمد تا در ب��اره آواز و فعالیت های این هنرمند
كه از اعضاي كانون خوانندگان كالسيك خانه موسيقي است
به گفتگو بنش��ينيم .
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تمام میش��د باید به س��رعت از هامبورگ به برلین می رفت.
ایش��ان صبح تا شب به دانشجویان یاد می دهد که به درستی
نفس بکش��ند و درس��ت راه بروند .اما من وقتی شکل دویدن
ایشان را می دیدم متوجه می شدم حالت پا ،دست و بدن اصال
با آن چیزی که می گوید مطابق نیست .آن موقع فهمیدم آدم
ممکن است با اینکه این چیزها را تدریس می کند حواسش به
خودش نباشد.اگر آدم در علم و دانش بهترین هم بشود ولی به
خودش توجه نکند ،در واقع خودش را از دست می دهد.
یک پیانیست هست که با من کار می کند و مشاهده می
کن��م اصال آرامش ندارد و وقتی با او کار می کنم حالم بد می
ش��ود و تپش قلب می گیرم .در واقع دانش به تنهایی کاری از
دس��ت اش بر نمی آید .انسان آن آرامش اولیه که در بدو تولد
داشته را ندارد.
ما موس��یقی های بزرگ و جهانی داریم که واقعا ماندگار
است ولی انسان امروز موسیقی های دیگری را طلب می کنند.
موس��یقی دانهای بزرگ همواره جایگاه خود را دارند اما گمان
می کنم برای بشر امروز باید راه دیگری وجود داشته باشد ،راه
دیگری که انس��ان را از آن ش��تاب برگرداند و ساده گرا باشد،
طبیع��ت و زیبایی ها را ببیند .موس��یقی ای که در عین جذاب
بودن پیچیدگی نباید داشته باشد و انسان را وادار کند تا بایستد
و به طبیعت برگ��ردد .این جذاب بودن باید هم در کالم و هم
در خود ملودی وجود داشته باشد.
*یک�ی از دغدغ�ه های خود را موس�یقی ایران
معرفی کردید ،ش�ما چقدر برای این مس�اله تالش
کردید؟
تمام دغدغه من موس��یقی ایران است ،چون در موسیقی
غیر ایرانی افراد بسیاری هستند که برایش تالش می کنند.
از زمانی که خود را می شناسم کار ،تفریح من است و این
را هم��ه ج��ا گفته ام .اعتقاد دارم که انس��ان تا نفس های آخر
ی��اد می گیرد و باید آنچه آموخت��ه را به دیگران هم یاد بدهد.
اصال نمی خواستم از ایران بروم اما چون دانشگاه ها بسته شد
و من که با خانم گلنوش خالقی کار می کردم مجبور ش��دم از
ایران بروم .در دانش��گاه از اساتیدی مثل سعدی حسنی ،آریان
پور ،باغچه بان ها ،پری ثمر ،اس��تاد پور تراب و برادرش��ان و
بس��یاری از اس��اتید دیگر بهره بردم .همه چیزها در اینجا تمام
ش��د و مجبور بودم از اینجا بروم چون باید تحصیل می کردم.
همه این زحمات به این دلیل بود که به ایران برگردم و بتوانم
موثر باش��م .هر بار هم که می آیم منتظرم که از تالش هایم
در زمینه آوازی و آموزش استفاده شود.
ب��رای محدودیت هایی که در زمین��ه آواز خانم ها وجود
دارد من به ادبیات هم کش��یده شده ام که البته با موسیقی هم
ربط دارد .من س��الیان سال در هر هفته چند جلسه ایتالیایی و

انگلیس��ی می روم و تالش می کنم ش��عر را بشناسم و معنی
آن را بدانم.
*آی�ا در ای�ران مس�تر کالس�ی ه�م برگ�زار
کردهاید؟
خیلی دوس��ت دارم .یک بار در کرم��ان برگزار کردم ولی
هنوز نش��ده که یک کالس در اینجا برگزار کنم .فکر می کنم
خیل��ی حیف اس��ت که به آدمی که تفری��ح اش کار و ریاضت
اس��ت توجه نش��ود .اینطور که نمی ش��ود د ِر هر جا را بزنیم تا
از اندوخته های من اس��تفاده شود .هنوز منتظرم به من بگویند
که نیازی هست.
م��ن معتقدم که نمی ش��ود از تکنیک ،قطع��ه و زبان اثر
صحب��ت کرد در حالی که هنوز قدم های اولیه را بر نداش��تیم.
ما باید ببنیم کجا ایس��تاده ایم و چ��ه کار کرده ایم .چند وقت
پیش داش��تم به صدای یکی از هنرمندان جوان مشهور گوش
م��ی دادم و موقع خواندن تکان خوردن ه��ای این خواننده را
احساس می کردم و این خیلی بد است .در این شرایط که برای
آن خوانن��ده وجود دارد ،همراهی کنن��ده های او هم مجبورند
اینطور کار کنند .باید آرامش وجود داشته باشد تا کاری درست
انجام ش��ود .وقتی یک هنرمند در اوج است باید احساس کند
در پایین قرار دارد تا امکان پذیرش اشتباه برای او بیشتر باشد.
کاش انس��ان هر چه که دارد را بگذارد و به خودش بیاید و به
ساده گرایی برگردد.
*لطف�ا کم�ی در باره مقوله تربی�ت صدا در آواز
کالس�یک صحبت بفرمایید و چه آموزش�هایی الزم
است؟
همانط��ور که گفتم وقتی انس��ان بزرگ می ش��ود نفس
کشیدن درس��ت اش را فراموش می کند .این خودش یکی از
مهمترین مطالب در آواز اس��ت .خواننده هر روز باید خودش را
کنترل کند تا ببینید آیا نفس کش��یدن اش درست است؟ اکثر
انسانها و حتی خوانندگان تنفسشان غلط است.
تمرین و گ��رم کردن هم خیلی مهم اس��ت همانطور که
ورزش��کار برای انجام یک ورزش س��نگین بای��د تمرین کند،
خوانن��ده هم باید در طول روز تمرین کند تا آمادگی الزم برای
اجرای یک اثر را داش��ته باشد .مشاهده کرده اید که موزیسین
های بزرگ وقتی می خواهند تمرینشان را آغاز کنند ،اول گام
می زنند یعنی اولین تمرین برای اینکه نفس گرم شود.
خوانن��ده هر روز باید خودش را کنت��رل کند تا ببینید آیا
نفس کشیدن اش درست است؟ اکثر انسانها و حتی خوانندگان
تنفسش��ان غلط اس��ت .خودم وقتی می خواهم صحبت کنم،
برای کس��ی که جلوی من نشس��ته ارزش قائل می شوم که با
صدای خش دار روبرو نشود و تمرین می کنم و صدایم را گرم
می کنم .ضمن اینکه خواننده نباید زیاد صحبت کند.
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*خوانندگان آیا پرهیز غذایی هم دارند؟
به نظر من باید پرهیز وجود داش��ته باش��د و از ادویه جات
پرهیز کرد .س��یگار هم هرگز نباید کش��ید .کم خوابی یکی از
مواردی است که به خواننده ضرر می زند و روی صدایش تاثیر
بدی می گذارد.
*البت�ه ظاه�را چاقی روی ص�دا تاثی�ر آنچنان
زیادی ندارد .مثلا پاواروتی در عین اینکه چاق بود
ولی صدای خیره کننده ای داشت.
بله صدای ایش��ان فوق العاده و قوی بود و این قد و قواره
اس��تحکامی هم به صدا می داد .ولی همکاران ایشان همیشه
دلخور بودند و می گفتند ایش��ان برای اپرا خوب نیس��تند چون
انعطاف پذیری الزم را روی صحنه برای اجرای حرکات ندارند.
البته س��الهای جوانی الغرتر بودند و اجراهای زیادی داش��تند.
من برای صدای ایشان بسیار احترام قائلم و اعتقاد دارم انسان
های اینگونه اصال نمی میرند .اتفاقا نمونه خوبی را مثال زدید،
پاواروت��ی برای اجرای بس��یاری از آثار خود را به س��ختی می
کش��اند و کارها را اجرا می کرد اما واقعا چرا باید انسان خود را
اینقدر به زحمت بیاندازد؟
*منظورتان حرکات بدنی خواننده است؟
خیر ،منظورم اجرای نت هاست.
*مگر این آثار نوش�ته نش�ده اس�ت؟ دیگر چه
مشکلی وجود دارد؟
مثال «وردی» ،برای باریتون و متس��و طوری می نوشت
ک��ه خواننده خیلی به زحمت می افت��د .یا مثال آثار پوچینی به
قول معروف جان خوانن��ده را می گیرد .خواننده ای مثل ماریا
کاالس زود صدای��ش را از دس��ت داد .ص��دای او طوری بود
که آلتو ،متس��و و س��وپران هم می خواند .برای اینکه در همه
ناحیههای صدایی می خواند زود صدایش از دس��ت رفت .البته

زندگی شخصی اش هم بی تاثیر نیود چون زندگی خوشبختی
نداشت .غصه برای خواننده یکی از بدترین چیز هاست.
خوانن��ده نباید از مرز خودش زیاد عبود کند  .س��ال های
پی��ش رل هایی را می خوندم که از یک نت می ترس��یدم ،در
تم��ام این مدت به این فکر ب��ودم که آیا از پس آن بر می آیم
یا نه .این همه برنامه را تحت ش��عاع قرار می دهد و باعث می
شود از برنامه لذت نبرد.
*ش�ما فکر می کنی�د خواننده تا چه س�نی می
تواند بخواند؟
البت��ه از دید من در خوانندگی حنجره تمام مس��ئولیت را
ندارد بلکه از نوک پا تا فرق سر در خوانندگی و خوبی یک کار
دخیل هس��تند .باید مراقب س�لامت روح و جسم بود .بستگی
به نوع زندگی و مراقبت از خود دارد ،کس��انی هستند که خیلی
زود صدایش��ان را از دست دادند .باید در سالمت زندگی کرد و
ورزش کرد تا صدا زود از بین نرود .دوام صدا بس��تگی به خود
انس��ان دارد .اگر کلمات از جای درست خارج و ادا نشود هم به
تدریج صدا را خسته می کند و فرسایش می دهد.
*لطف�ا درباره فعالیت های اخی�ر خود هم کمی
توضیح دهید.
خیلی مایلم در ایران مستر کالس بذارم .قرار بود فروردین
ما در تاالر وحدت کالس��ی بگ��ذارم و تجربه هایم را در اختیار
دیگران قرار دهم ولی ظاهرا مشكالت برنامه ریزی وجود دارد.
فعالیت هایم االن طوری پیش می رود که با ادبیات جهانی سر
و کار دارد .مثبال در همین یک س��ال و نیم گذش��ته کاساندرا،
درام های��ی مربوط به ادبیات مذهب��ی و کار هایی نظیر این را
اجرا کردم .این سال های آخر به سفارش دولت ایتالیا چند کار
انج��ام دادم .زیاد کار نمی کنم اما اگر کاری را انجام می دهم
باید حتما جذاب و از نظر ادبیات قابل قبول باشد.
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واژه «گاه» در کتابها و رس��الههاي موس��يقي ايراني و
همچنين در شعر شاعران پارسي گوي بيشتر به صورت ترکيبي
(ي��گاه ،دو گاه ،س��ه گاه  )....و در کتابهاي عربي به صورت
«کاه» (ي��کاه ،دوکاه )....،آمده اس��ت .البته کلم��ه گاه مفهوم
مستقل نيز دارد و ميتوان آن را لحظه ،دم ،وقت ،محل ،وهله،
مرحله ،نوبت و يا موقع نيز معني کرد.
موس��يقي در اي��ران پس از اس�لام (تا پی��ش از نظام
دستگاهی) شامل  6آواز 12 ،مقام 24 ،شعبه ،و  48گوشه بوده
اس��ت .از هر آواز اصلي  2مقام و از هر مقام  2ش��عبه و از هر
ش��عبه  2گوشه استخراج ميشده اس��ت .البته ترتيب و توالي،
تع��داد و حتي نامهاي نغمههاي موس��يقي ايران��ي نيز در اين
تقس��يم بندي در طي دوران رواج اين نوع موس��يقي تغييراتي
پيدا کرده که جزئيات آن در کتابها و رس��الههاي موس��يقي
ايراني ذکر شده است.
در س��طور زير سعي خواهد شد اين واژة مهم موسيقي
ايراني را آن طور که در کتابها و رس��الههاي موسيقي و شعر
شاعران ايراني آمده است مرورکنيم:
رساله موسيقي بهجت الروح (احتماالً مربوط
به دورة صفويه):
در باب شش��م اين رس��اله در بيان آن که «هر مقامي دو
ش��عبه دارد» از واژههاي دو گاه ،س��ه گاه ،چارگاه و پنجگاه به
عنوان شعبههاي موسيقي ايراني نام برده شده است:
مقامات از عدد هشت آمد و چار
حسيني کز مقامات است برتر
حجاز آمد يکي نخل ثمر دار
پس از زنگوله اندر نغمه قوال
مقام راست دل را گنجگاه است
دو شعبه هر مقامي راست ناچار
محير
دوگاه آمد قرينش با ّ
سهگاه است و حصار آن نخل را بار
نمايد چارگاه آن گاه ُعزال
مبرقع الزمش با پنجگاه است
مولوي از معدود ش��اعران موسيقيشناس ايراني است که
در اش��عار عارفانه و ش��يرين او بس��ياري از نغمههاي موسيقي
ايراني در معنا و مفهوم واقعي و درست آن آمده است .مثال:
از تو دوگاه خواهند ،توچارگاه برگو
تو شمع اين سرايي ،اي خوش که مي سرايي
خالقي ،روحاهلل (: )85 :1352
« ....کلم��ات ،يگاه ،دوگاه ،س��هگاه ،چه��ارگاه ،پنجگاه در

کتابهاي موس��يقي ما به عنوان شعبههاي بيست و چهارگانه
موس��يقي ايراني آمدهاند .گام موس��يقي قدي��م از هيجده نت
تش��کيل ميشده و هفده فاصله داشته است .هريک از درجات
موس��يقي را قدما اسمي دادهاند و اغلب اين اسامي اکنون اسم
نغمات و گوش��هها و حتي بعضي از آنها نامهاي دستگاههاي
موسيقي امروز ما است».
معين ،محمد)297 :1338( ،
«گاه همانگون��ه ک��ه در زبان پهلوي ب��ه معني آهنگ و
س��خن موزون و  ....است در زبان پارس��ي نيز در همان موارد
اس��تعمال شده اس��ت .از مواردي که در معني آهنگ و شعر به
کار رفته است ،لغات دوگاه ،سهگاه ،چهارگاه و پنجگاه ميباشد
که آهنگهايي هستند از موسيقي و هنوز هم در نزد ارباب فن
مستعمل است».
مالح حسينعلي ()110 :1367
«ظاهراً پس��وند گاه در واژههاي دو گاه ،س��ه گاه  ....الي
اخر به دش��واري ميتواند ارتباطي با کلمه «گاتها» يا «گاته»
داشته باشد .اين پسوند در اين ترکيبها ،منحصراً نشان دهنده
موضع و محل قرار گرفتن انگش��تان دس��ت نوازنده بر دس��تة
س��از و يا درجات يک دايره موس��يقي (يعني گام) اس��ت ،زيرا
چنانکه ميدانيم يک دايره فرضي موس��يقي واجد هفت درجه
اس��ت .ابنزيله اصفهاني (متوفي به س��ال  404ق از شاگردان
ابوعلي سينا) نخستين کس��ي است که اين درجات را به جاي
اينک��ه به عربي بنويس��د و بخواند ،يعني بگوي��د :واحد ،ثاني،
ثال��ث ....نوش��ت :يگاه ،دوگاه ،س��ه گاه  .....و مراد او اين بوده
اس��ت که اگر از درجه اول ،ي��ک دايره فرضي يک ذواالربع يا
يک «دانگ» اس��تخراج ميشد به آن دانگ ميگفتند «يگاه»
و اگر از درجه دوم ،يک دانگ برگزيده ميش��د به آن «دوگاه»
و اگر از درجه س��وم ،آغاز ميگرديد به آن «سهگاه» ميگفتند.
به همين س��بب آن کسي را که ميتوانست تمام درجات شش
گانه را به نيکويي تغني کند «شش دانگ خوان» ميگفتند .در
همين معناس��ت واژه «دستگاه» که در قرن اخير به جاي کلمه
«مقام» برگزيده ش��ده است زيرا دستگاه اشاره است به موضع
قرار گرفتن انگش��تان دس��ت نوازنده بر دسته ساز که هر پردة
آن ،نشانه آغاز يکي از دواير يا گامهاي موسيقي است».
فرصتالدوله شيرازي ()18 :1367
فرصتالدوله شيرازي ( 1271-1339ق) مينويسد:
«بدان ک��ه در اين قرن اخير از زمان ،حکماء و علماء اين
فن ،دس��تگاه قدما را بر هم زده و آن را بر هفت دس��تگاه قرار
دادهاند .دو دس��تگاه را به همان اسم دستگاه قديم ميخوانند،

منابع

شوش��تري ،محمد علي ،1348 ،هنر موس��يقي روزگار اسالمي ،وزارت
فرهنگ و هنر ،تهران.
حنانه ،مرتضي ،1367 ،گامهاي گمشده ،انتشارات سروش ،تهران.
خالق��ي ،روح الهح ،1352 ،نظري به موس��يقي ،بخش دوم ،گل بهار،
تهران.
عبدالمومن بن صفي الدين ،1346 ،رس��اله موسيقي بهجتالروح ،بنياد
فرهنگ ايران ،تهران.
فرص��ت الدول��ه ش��يرازي ،1367 ،بحورااللحان ،انتش��ارات فروغي،
تهران.
مشحون ،حسن ،1373 ،تاريخ موسيقي ايران ،نشر سيمرغ ،تهران.
مالح ،حس��ينعلي ،1354 ،تاريخ موس��يقي نظامي ايران ،انتشارات هنر
و مردم ،تهران.
مالح ،حسينعلي ،1367 ،پيوند موسيقي و شعر ،نشر فضا ،تهران.
ملکالش��عراي بهار ،س��بک شناس��ي ،جلد اول ،انتش��ارات امير کبير،
تهران.
معين ،محمد ،1338 ،مزديسنا ،انتشارات دانشگاه تهران.
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يکي دستگاه راست و ديگري دستگاه نواست ولي پنج دستگاه
ديگر را به ديگر اس��ماء خواندهاند .بسا که نام يکي از فروعات
و شعب قديم را آورده نام يک دستگاه گذاردهاند و چه بسيار از
فروعات اين دستگاه هفت گانه را به اسمائي تازه خواندهاند»
حنانه ،مرتضي ()17 :1367
«هرگز نميتوان اهميت عمل انگشتان و خود دست را در
اجراي موس��يقي ناديده گرفت ،به نظر ما کلمة «دس��تگاه» به
س��ادگي ميتواند اصطالح ًا به مفهوم محل و موقع دست روي
دستة ساز باشد .سادهتر بگوئيم دستگاه يعني محل و طرز قرار
گرفتن انگش��تهاي دس��ت نوازنده روي دسته ساز در «گاه»،
موقع يا در نوبت معيني که تصور ميش��ود چيزي ش��بيه کلمه
«پوزيسيون» در سازهاي زهي در موسيقي غربي باشد .از اين
تعريف چنين اس��تنباط ميش��ود که دوگاه ،سهگاه ،چهارگاه به
پوزيسيون دوم ،سوم و چهارم اتالق ميشده است».
مالح ،حسينعلي ()78 :1354
«در دورههاي اسالمي نواختن انواع بوق (صور) و کوفتن
«طبل جدال» و «طبل جنگ» در غزوهها ،کاري دور از تداول
نبوده اس��ت .نه تنها در پيکارها ،سازهاي رزمي به کار ميرفته
بلک��ه در موارد گوناگون از آالت موس��يقي جنگي بهره گرفته
ميش��ده است از آن جمله است نواختن موسيقي در چند نوبت
و در زمان یا «گاه معين» براي آگاهي مردم از طلوع خورش��يد
در بام��داد و برآم��دن آن در نيمروز و غروب آن در ش��امگاه.
از آن ج��ا ک��ه در چند نوبت و در گاههاي معين اين موس��يقي
نواخته ميش��ده عنوان «نوبت زدن» بر آن اتالق گشته است
و مجريان اين نوع موسيقي را «نوبتي» يا «نوبت نواز يا نوبت
زن» گفتهاند.
آيا ميتوان پنداش��ت که واژة «گاه» که در معناي مطلق
موسيقي اس��ت و همچنين موضع ،هنگام و زمان را ميرساند
ميتوانسته کلمه مناسبي براي نوبت باشد؟»
حاجب ش��يرازي متوفي به س��ال  1271ق در ش��يراز در
دي��وان غزليات��ش واژة «هفتگاه» را در ارتب��اط با نوبت زدن
ذکر کرده است.
نوبت زن زمانه زند بر زر سپهر
در هفتگاه نوبت دولت به نام ما
مشحون ،حسن ()44 :1373
«براي اطالع از چگونگي موسيقي در اين دوره (ساسانيان)
ناگزير بايد به ادبيات و رکن اساس��ي آن ،يعني ش��عر پرداخت،
چه در قديم ش��عر و موس��يقي توام بوده است .مقصود از شعر
در اين دوره س��خني است که از تعدادي هجا (سيالب) مرتب
و معين ترکيب يافته باش��د .کهنترين اث��ر منظوم و ادبي در
درجه اول قطعاتي از اوستا است از جمله «گاتها» (گات را به
صورت گاث و گاس هم نوشتهاند .گاه که آخر نام چند دستگاه
موس��يقي کنوني ما ميباش��د ظاهراً از همين کلمه آمده است)
که به شعرس��روده ش��ده و گفتههاي زردشت اس��ت .گاتها در
حقيقت کهنترين ش��عر پارسي را تشکيل ميدهد و بر حسب
عقيده پارهاي از محققان واژه گاه در س��هگاه ،چهارگاه ،پنجگاه
از همين واژه «گات» آمده اس��ت .گات در زبان سانسکريت به
معناي قطعات منظومي اس��ت که در ميان نثر قرار گرفته باشد

و در اوس��تا ني��ز تقريب ًا به همين معني ميآي��د .عبارت گاتها
موزون و شامل شعر و سرود است».
ملکالشعراي بهار( ،سبک شناسي)8 :
« .....گاث در زبان پهلوي «گاس» و در زبان دري «گاه»
ش��ده است و گاه به معني ظرف مکان و ظرف زمان و تخت و
نيز مجازاً به معني آهنگ موس��يقي است و معني اخير از روي
خوان��دن گاته به الحان مخص��وص از قبيل ودا خواني هنديان
و قرآن خواني مس��لمين برخاس��ته و پس��اوند بعضي از الحان
موس��يقي مثل دو گاه ،س��ه گاه ،چهار گاه و راس��ت پنجگاه و
نيز گاههاي اندرگاهان پارس��يان ش��ده که عبارت بوده است از
نمازهاي پن��ج گانه مندرج در گاثه ک��ه ابوريحان بيروني نقل
ميکند:
اهنوذگاه ،اسپنتمذگاه ،هوخشتگاه ،اشنوذگاه و هشتويشگاه
نيز مويد اين معني اس��ت و به نظر ميرس��د که «مقام» عربي
که به معني لحن و آهنگ موسيقي استعمال ميشود ماخوذ از
«گاه» به معني اخير باشد».
شوشتري ،محمد علي129-126 ،1348 ،
« .....هنر موس��يقي عربي همان موس��يقي ايراني روزگار
ساس��اني اس��ت که در قالب زبان عربي ريخته ش��ده اس��ت.
در دس��تگاه راس��ت موس��يقي عربي ما با پردههاي زير مواجه
ميشويم :يکگاه ،دوگاه ،س��هگاه ،چهارگاه ،پنجگاه ،ششگاه،
هف��تگاه و هش��تگاه ک��ه البته همه آنها ب��ه جاي حرف گ
فارسي ک عربي نوشته شده است».
مالحظ��ه ميش��ود ک��ه واژه «گاه» ع�لاوه بر قدمت
تاريخي در موس��يقي ايراني ،در موس��يقي بيشتر سرزمينهاي
عربي ،خاورميانه و آسياي مرکزي هم به کار میرود .به عنوان
نمونه ميتوان از موسيقي «شش مقام» آسياي مرکزي از جمله
در س��مرقند ،بخارا ،خوارزم ،تاشکند و فرغانه نام برد که شامل
مقامهاي بزرگ ،راست ،نوا ،عراق ،دوگاه و سهگاه است.
در موس��يقي مقامي آذربايجان نيز دستگاههاي دوگاه،
س��هگاه ،چهارگاه و راس��ت پنجگاه از اهميت و جايگاه وااليي
برخوردار است و حاالت و ويژگيهاي بارز موسيقي قوم آذري
را ميتوان در اجراهاي ماهرانه عاشيقهاي آذربايجان که اين
نغمات را اجرا ميکند به خوبي احساس کرد.
* عضو هيات مديره كانون پزشكان
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دکت��ر مهدی صلحی(منتظ��م الحکما) طبیب ،دانش��مند
وموس��یقیدان  ،ش��اگرد میرزا عبداهلل بود و در نواختن س��ه تار
چنان مهارتی کس��ب کرده بود که پس از مرگ استادش همه
ش��اگردانش او را جانشین اس��تاد خود می دانستند.وی سال ها
نزد محمد صادق خان سرور الملک درس سه تارگرفت وسپس
در جرگه ش��اگردان می��زا عبداهلل درآمد .او ردیفهای اس��تاد را
خ��وب حفظ ک��رده بود آنها را برای مه��دی قلی هدایت (حاج
مخبر الس��لطنه) با س��ه تار می نواخت و او آنها را نت نویسی
م��ی کرد .این کار هفت س��ال طول کش��ید ،حاصل آن یکی
از بهترین منابع موس��یقی ایرانی در ردیف میرزاعبداهلل گردید
ودر دو نس��خه تهیه ش��د که به خط مخبر السلطنه نوشته و به
کتابخانه هنرستان عالی موسیقی اهداء شد..
منتظ��م الحکما نه تنها در موس��یقی تبحر داش��ت بلکه
پزش��ک و دانش��مند نیز ب��ود .هر روز صب��ح در مطب خود به
م��داوای بیماران خود می پرداخت و هفته ای س��ه روز کالس
موس��یقی داشت .فرصت ش��یرازی در کتاب «بحور االلحان»
شناخته ها و یافته های علمی و ذوق هنری او را تحسین کرده
و نوش��ته اس��ت» ...تا اینکه از فضای آسمانی و اتفاقات زمانی
خدمت شخصی رسیدم پس از چند سال که از تألیف این کتاب
گذشته بود که اگر فرض ًا و تقدیراً اعتقاد به مذهب تناسخ داشتم
( و حال آنکه باطلش می دانم) می گفتم روح بونصر فارابی در
این وجود مقدس حلول کرد...میرزا مهدی خان منتظم الحکما
که در علوم عربیه ماهر و در فنون ادبیه قادر است علوم ریاضی
را به اقسامها که عبارت از هیأت و حساب و هندسه و موسیقی

باش��د به اعلی درجات هر یک ارتقاء جس��ته و آن حکایات که
ابونصر بیان می نماید از آنچه در مجلس سلطان عصر خود به
حضار بنمود و زمام اختیار از کفش��ان بربود اگر حکایتی باش��د
در این شخص فیلسوف درایت است و در فن طب ثانی بوعلی
اس��ت ...مطالبی را که از کسی نشنیده و در کتابی ندیده بودم
فرمود تمام با براهین و ادله که در اینجا از آن صرفنظرنمود».
مهدی صلحی(منتظم الحکما)

اما نكته جالب توجه این اس��ت ك��ه هرگز این ردیف نت

این مجموعه و شرح حالی بر پدیدآورندگان آن ،كوشش كرده
بود تا قس��متهایی از دس��تگاه ماهور این نتنویسی را مورد
مطالعه و تشریح قرار دهد.
هر چند كه به نظر می رس��د دانشجوی مزبور تمام ردیف
موس��یقی منتظم الحكما و یا بخشی از آن را به دست آورده و
پایان نامه اش را بر روی آن اس��توار كرده است اما تا به امروز
هرگز شاهد انتشار اصل آن نبوده ایم.
این در حالی اس��ت كه س��ال گذش��ته نی��ز وصال عرب
زاده(نوازنده سه تار) مطالبی در مورد یافتن ردیف منتظم الحكما
عنوان كرده بود .عربزاده گفته بود«حدود دو تا سه سال قبل یکی
از دو نسخه دست نویس ردیف منتظم الحكما توسط امیر حسین
اس�لامی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر در هنرستان موسیقی
پیدا شد و اسالمی به تفاوت های جالب این ردیف با ردیف میرزا
عبداهلل به روایت نورعلی خان برومند پی برد.
ام��ا با این وجود هنوز خود منبع اصلی متن نت نویس��ی
ش��ده مهدی قلی خان هدایت از این مجموعه منتش��ر نش��ده
است كه جای سئوال دارد.
اینكه چرا هیچ اثری از ردیف منتظم الحكما پس از س��ال
ها در جایی دیده نشده بسیار جای تعجب دارد؛ به هر حال این
منبع می تواند روایتی از موسیقی ردیف دستگاهی ایران داشته
باش��د كه تا حدودی با آنچه امروزه در دس��ترس اهل فن دیده
می شود متفاوت باش��د و همین موضوع ضرورت انتشار اصل
این گنجینه را از س��وی كسانی كه شاید آن را در اختیار دارند
دو چندان می كند.

عضو كانون پزشكان
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نویس��ی شده منتش��ر نمی شود و دس��ت تقدیر ،ردیف منتظم
الحكما را در گرد و غبار تاریخ ناپدید می كند.
روح اهلل خالقی در صفحه  93كتاب سرگذش��ت موسیقی
ایران درباره منتظم الحكما و ردیفش می نویس��د»دكتر مهدی
صلحی(منتظم الحكما) در نواختن س��ه تار مهارتی بسزا داشته
و پس از فوت میرزا عبداهلل ،همه شاگردان ،او را جانشین استاد
خود می دانس��تند .منتظم مدتی هم شاگرد محمدصادق خان
بوده و به همین جهت در ردیف او آثاری از آن اس��تاد نیز دیده
می شود».
خالقی همچنین در مورد سایر ویژگی های منتظم الحكما
می نویس��د»:منتظم الحكما عالوه بر موس��یقی و سر رشته از
پزش��كی ،مردی دانش��مند بوده اس��ت .هر روز صبح در مطب
خود می نشس��ت و بیماران را معالجه و مداوا می كرده و نظر
به عالقه ای كه به فن موس��یقی داش��ته ،هفته ای س��ه روز
عصرها كالس موس��یقی دایر كرده اس��ت .از جمله شاگردان
منتظم الحكما می توان به حاج آقا محمد ایرانی مجرد ،س��ید
اس��ماعیل قهرمانی و سید مهدی دبیری اشاره كرد كه پس از
شاگردی او به مكتب میرزا عبداهلل راه یافته اند».
تا چند سال قبل به جز مطلبی كه خالقی در كتابش عنوان
ك��رده بود هیچ ردی از این ردیف دیده نش��ده بود تا اینكه در
بهمن ماه س��ال  1386دانش��جویی به نام سمن پورعیسی كه
از دانش��جویان دانش��كده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس
هنرهای زیبای دانش��گاه تهران بود پایان نامه ای را با عنوان
«بررس��ینتنویس��ی مهدی قل��ی هدایت از هفت دس��تگاه
موسیقی ایران به روایت منتظم الحكما» ارائه كرد.
استاد راهنمای او در این زمینه داریوش طالیی بود و این
دانشجو در پایان نامه خود عالوه بر توضیحا تی پیرامون كلیت
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مهرماه؛ تقدیر از برگزیدگان جشن در نشست
ماهیانه
در پی عدم برگزاری جشن خانه موسیقی بر اساس تصمیم
هیئ��ت مدیره قرار ش��د تعدادی از برنامه های این جش��ن در
مراس��م ماهانه خانه اجرایی شود ،نشست ماهیانه اعضای خانه
موسیقی هم که سی ام مهر ماه در ساختمان فاطمی برگزار شد
به معرفی کتاب های برگزیده موسیقی در سه حوزه و همچنین
تجلیل از دو استاد پیشکسوت هنر موسیقی اختصاص داشت.
در این نشس��ت دکتر محمد س��ریر ،رئیس هیئت مدیره
خانه موس��یقی با اش��اره به عدم برگزاری جشن ساالنه گفت:
امروز هم به مناسبت دیدار ماهیانه و هم دیدار سالیانه دور هم
جمع ش��ده ایم و حس بهتری هم به دور از نگاه ها و برداشت
های مختلف داریم .امس��ال جش��ن س��الیانه خانه موسیقی به
ش��کل گس��ترده برگزار نش��د .هدف از برگزاری جشن اجرای
کنس��رت و برنامه موسیقی نیست چون این برنامه ها در طول
س��ال توس��ط اعضای خانه موس��یقی اجرا می شود .جشن در
واقع یک ش��رایط ایس��تگاهی اس��ت که نگاهی به گذش��ته و
همچنین نگاهی به آینده داش��ته باش��یم و ببینیم چقدر برای
ع��زت هنرمندان قدم برداش��ته ایم .احت��رام و عزت اجتماعی
هنرمندان اگر حفظ ش��ود بقیه موارد هم حفظ خواهد شد .من
در مورد جشن خانه موسیقی به این نکته اشاره می کنم که ما
فکر کردیم که بهتر است آن را برگزار نکنیم و آن چیزی را که
درست تر است انجام دهیم.
رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی در ادامه سخنانش گفت:
ب��ه نظر من االن که ما اینجا حض��ور داریم آن عزت و احترام
حفظ شد که در حوزه موسیقی تاثیر می گذارد که نقطه عطفی
خواه��د بود که ما باز ه��م می توانیم با ش��رایط خودمان دور
هم جمع ش��ویم .طی این سال ها تشکیل نهاد خانه موسیقی،

فعالیت های بس��یاری صورت گرفته اما مهمترین دس��تاورد ما
همین دور هم جمع شدن و دیدار ها است .این دیدار ها باعث
می ش��ود قلب های ما به هم نزدیک تر ش��ده و حس بهتر و
صفا و صمیمیت بیشتری داشته باشیم .در فکر این هستیم که
در آین��ده مکانی را بزرگتر از اینجا تهی��ه کنیم تا بتوانیم جمع
بزرگتری از اعضا را در دیدار ها در کنار خود داش��ته باشیم .اما
به هرحال تا آن زمان با حضور هنرمندان این دیدارها ش��ان و
منزل��ت خودش را دارد و تقدیر ها در یک جای کوچک و حتی
یک اتاق هم مسیر است.
حمیدرضا نوربخش ،مدیر عامل خانه موسیقی در سخنانی
با اش��اره به عدم برگزاری جشن امسال گفت :مقدمات اجرایی
جش��ن خانه موسیقی امس��ال زودتر از همه سالها کلید خورد و
همکاران من تالش بسیاری کردند و حتی بسیاری از ملزومات
و انتشارات جشن هم از دو ماه قبل از برگزاری مهیا شد .اطالع
رس��انی و همه تمهیدات هم انجام گرفت ولی متاسفانه اجرای
جش��ن ناکام ماند و من در اینجا می خواهم ضمن عذرخواهی
از هم��ه مدعوین و میهمانان عزیز از هم��ه عزیزانی که برای
برگزاری این جشن زحمت کشیدند تشکر کنم.
مدیرعامل خانه موس��یقی در س��خنانش به ب��روز برخی

دیدار آبان ماه؛ اجرای موس�یقی با حال و هوای
عرفانی
نشس��ت آبان ماه خانه موسیقی نیز در فضایی صمیمی با
حضور اهالی فرهنگ و هنر  28آبان ماه در س��اختمان فاطمی
برگزار شد.
حمیدرض��ا نوربخ��ش ،مدیرعامل خانه موس��یقی در این
نشست گفت :ایام محرم و سوگواری ساالر شهیدان را به همه
هنرمندان تسلیت می گویم .از اینکه هر بار شاهد حضور اعضا
و هنرمندان بیش��تری در نشس��ت های ماهیانه هستیم بسیار
خوش��حالم و این نشست ها با حضور اعضا و هنرمندان پربارتر
می ش��ود .دیدار دوس��تان و هنرمندان در این روزگار از حسن
اتفاق اس��ت و امیدواریم همه دوس��تان در برنامه خود یکشنبه
آخر هر ماه را به دیدار خانه موسیقی اختصاص دهند.
نوربخش با اشاره به اجرای موسیقی در این نشست گفت:
برخی نه��اد ها خود را ملزم می دانند ک��ه در ایام محرم حتی
اسمی از موسیقی نبرند اما شخص من و اعضای هیئت مدیره
همگی بر این عقیده هس��تیم که موس��یقی ،هنری آسمانی و
ارجمند اس��ت و در همه زمان ها و مکان ها می تواند ساری و
جاری باشد .ما برای همه حاالت و مناسبت ها موسیقی داریم
و امیدواریم این مس��اله در کش��ور ما باب شود .با محاسبه ای
کوچک می بینیم که در کش��ور ما متاسفانه حدود  4ماه اجرای
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ش��ایعات درباره برنامه های جش��ن خانه موسیقی اشاره کرد و
گفت :مدتی مانده به برگزاری جش��ن خانه موس��یقی عده ای
که دغدغه موسیقی ندارند شایعاتی را در خصوص برنامه های
تقدیر در جش��ن مطرح کردند که همان موقع هم ما احس��اس
کردیم که امس��ال جشن برگزار نمی ش��ود .من در اینجا باید
تاکید کنم تمام آن ش��ایعات که در مورد جشن مطرح می شد
بی اساس و در عین حال هدف داربود.
در این نشست کلیپی از درگذشتگاه سال گشته پخش شد
و سپس برگزیدگان کتاب سال موسیقی معرفی شدند.
اعضای هیئت داوران کتاب برگزیده سال مصطفی کمال
پورتراب ،هومان اسعدی و محمد رضا فیاض بودند .برگزیدگان
کتاب سال موسیقی در رشته های مختلف به شرح ذیل اعالم
شدند:
آموزشی
در بخ��ش کتاب های آموزش��ی دکت��ر داریوش صفوت
نویسنده کتاب « 124قطعه از موسیقی ملی ایران» از انتشارات
ارس حائز رتبه اول شد.
رتبه دوم بطور مش��ترک به منصور نریمان نویسنده کتاب
«ردیف موس��یقی ایران برای عود» از انتش��ارات سرود مهر و
اشکان غفوری نویسنده کتاب «ردیف سازی مرتضی نی داود»
از انتشارات هستان تعلق گرفت.
همچنین رتبه سوم نیز بطور مشترک به فرزین طهرانیان
نویسنده کتاب «موس��یقی از آموزش تا اجرا» از نشر هم آواز
و فاطمه ملکی نویس��نده کتاب «رفاقت با ساز های ایرانی» از
انتشارات سوره مهر رسید.
علمی پژوهشی
در بخش علمی پژوهش��ی انسیه تبریزی و محمد عبدلی
نویس��ندگان کتاب «بهداشت نوازنده» از نشر ماهور حائز رتبه
اول شدند.
رتبه دوم بطور مش��ترک س��ید حس��ین میثمی نویسنده
کت��اب «حاجی مال عبدالکریم جن��اب قزوینی و نقش وی در
موس��یقی قاجار» از انتشارات فرهنگس��تان هنر و اصل الدین
نظام اف نویسنده کتاب «تاریخ نظریه شش مقام» از انتشارات
فرهنگستان هنر بودند.
رتبه س��وم ای��ن بخش نیز ب��ه جهانگیر دان��ای علمی
نویس��نده کتاب «بررسی موسیقی در آیین مهر» از انتشارات

س��ورهمهررس��ید.
ترجمه
در بخش کتاب های ترجمه س��ید عب��داهلل انوار مترجم
کتاب «شرح مبارکشاه نجاری بر ادوار ارموی و علم موسیقی»
از انتش��ارات فرهنگس��تان هنر حائز رتبه اول شد و این بخش
مقام دوم و سوم نداشت ولی هیئت داوران از کوشش مترجمان
میترا جهاندیده و ش��هاب خائفی برای انتخاب کتاب «تفس��یر
شکل دادن به یک خط ملودیک» تقدیر کردند.
پس ازمعرفی برگزی��دگان ،دو کلیپ از فعالیت های دکتر
داریوش صفوت و عباس خوشدل پخش شد و در ادامه نیز خانه
موس��یقی با اهدای لوح و تندیس از این دو اس��تاد پیشکسوت
تجلیل کرد.
پایان بخش نشست مهر ماه اعضای خانه موسیقی ،ساز و
آواز سهیل حکمت آرا(تار) و وحید تاج(خواننده و برگزیده جشن
گذش��ته خانه موسیقی) در دس��تگاه ابوعطا و بر روی شعری از
حافظ بود که تحسین و تشوق حضار را برانگیخت.
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موسیقی با مشکل مواجه می شود که به لحاظ شرعی و عرفی
هیچ وجهی ندارد .در ایام محرم مگر نقاش��ی ،خطاطی ،تاتر یا
سینما تعطیل می شود که موسیقی هم بخواهد تعطیل شود؟
وی در خاتمه صحبت هایش گفت :ضمن گرامیداشت ایام
سوگواری امام حسین (ع) ،قرار است در اینجا موسیقی ای اجرا
ش��ود که آن وجه آسمانی و ارجمند در آن وجود داشته باشد و
متناسب با حاالت و روحیه جامعه در این ایام باشد.
پ��س از این س��خنان ،حس��ین علیش��اپور(آواز) و مهدی
رستمی(س��ه تار) به اجرای س��از و آوازی در مایه شوش��تری
پرداختند.
در ادام��ه نیز به��روز مبصری ،عضو هیئ��ت مدیره کانون
پژوهشگران خانه موسیقی برای دقایقی درباره برگزاری مستر
کالش پژوهش��ی صحب��ت کرد .او در صحب��ت هایش گفت:
کالس��ی با عنوان ماخذ شناس��ی تاریخی یا دیسکوگرافی قرار
است در محل خانه موسیقی برگزار شود .در ایران  5دوره ضبط
آثار از دوره قاجاریه به بعد داش��ته ایم .در بسیاری از صفحاتی
که امروزه در آرش��یو ها یافت شده است بخش مهمی از تاریخ
موسیقی ایران نوشته نشد و دالیلی پیداشده که چرا نام افرادی
که در کار ضبط صفحات همکاری داشته اند ثبت نشده است.
متاسفانه در تاریخ موسیقی ایران پیش از آن کتابی که مرحوم
روح اهلل خالقی نوش��تند ،چیزی نوشته نشده است .اما در رابطه
ب��ا فایل های صوتی ،صفحات گراماف��ون بهترین ماخذ تاریخ
شناسی موسیقی ایرانی است.
مبص��ری در خاتمه گفت :این رش��ته در کش��ور آلمان به
عن��وان یکی از رش��ته ه��ای مرتبط با موس��یقی
تدری��س می ش��ود .در کالس هایی ک��ه در خانه
موس��یقی برگزار می شود ،قرار است تمام صفحات
به ترتیب نوبت کمپانی و تاریخ بررس��ی می شود.
برای روشن شدن زوایای تاریک موسیقی شناخت
این صفحات و آثار هنرمندان بسیار الزم است .در
آینده اطالعت الزم این کالس ها در س��ایت خانه
موسیقی منتشر می شود.
پای��ان بخ��ش نشس��ت آب��ان م��اه اعضای
خانه موس��یقی ،اجرای س��از و آواز توس��ط مهدی
تیموری(نوازنده نی) و مهران زمانی یکتا(خواننده)

دیدار آذرماه؛ یادی از صبا
نشس��ت آذر م��اه خان��ه موس��یقی
همزم��ان ب��ا پنج��اه و پنجمین س��ال
درگذشت ابوالحسن صبا ،استاد موسیقی
ای��ران  26آذرماه در س��اختمان فاطمی
برگزار شد.
در این نشس��ت دکتر محمد سریر،
رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی ضمن
خوش آمد گویی حض��ور عالقمندان در
هوای نا مساعد و بارانی را نشانه اهمیت
و عالقه به خانه موس��یقی دانس��ت و گفت :قصد دارم موضوع
مهم��ی را در اینجا مطرح کنم ،ب��ا توجه به اینکه بخش اصلی
موسیقی شنیداری ما موسیقی باکالم است ،مبحث شعر و کالم
در موس��یقی ما مهم اس��ت و جزء الینفک موسیقی ما است و
موس��یقی ردیف دستگاهی هم بنا بر نظر متخصصین به نوعی
مرتبط با کالم و شعر است.
وی افزود :االن بحث این اس��ت که چگونه یک ش��عر بد
می تواند موس��یقی بس��یار خوب را از بین ببرد .من همیشه به
جوان تر ها می گویم که شما اگر روی یکی از آثار فاخری که
به آن معتقد هستید یک شعر بد بگذارید و آن را بخوانید متوجه
می شوید که چقدر آن را تنزل می دهد و آن را از بین می برد.
ما در چند دهه گذشته با مشکل عمده ای مواجه شده ایم و آن
ترانه س��رایی است که کالم را به روی موسیقی بنا می نهادند.
در دهه های قبل کمتر قطعه ای داش��تیم که روی شعر ساخته
می ش��دو تمام کلمات روی موس��یقی گذاشته می شد و ترانه
سراهایی بودند که این کار را انجام می دادند .وقتی شعر را جدا
از موس��یقی می خواندید استحکام آن را احساس می کردید و
همینطور موسیقی هم بسیار محکم بود .یعنی این دو ،به عنوان
دو جریان محکم می توانستند تکمیل کننده هم باشند.
این آهنگس��از افزود :کسانی که روی شعر موسیقی را می
سازند ،کار بسیار دشواری دارند چون باید ادبیات و زمینه های
مختلف ش��عر را خوب بشناسند و تمام کسانی که در این حوزه
موفق بودند شعر را می شناختند و حتی با فعاالن حوزه ادبیات

پس از این س��خنان ،س��هیل محمودی به خواندن ساقی
نامه ،از سروده های خود پرداخت و سپس سهیل حکمت آرا با
سه تار دقایقی در دستگاه همایون نوازندگی کرد.
پخش یک اثر عاشورایی در نشست ماه
در ادامه نشست ماهیانه ،فریدون شهبازیان ،آهنگساز پشت
تریب��ون قرار گرفت و به معرف��ی اثری پرداخت که برای پخش
آماده کرده بود .این هنرمد در ابتدای سخنانش گفت :این کار از
ساخته های من نیس��ت ،بلکه بامداد فالحتی ،خواننده موسیقی
ایرانی این کار را دو سال پیش ساخته بود و امسال آن را پس از
تنظیم ضبط کرد .از من خواستند وقتی این کار خوانده می شود
در استودیو حضور داش��ته باشم و من هم این کار را انجام دادم
و دیدم کار بس��یار خوبی اس��ت و با خود به اینجا آوردم تا با هم
بش��نویم .شاعر این اثر شهاب موسوی است که از زبان حضرت
زینب(س) نقل می ش��ود و مربوط به زمانی می شود که فاجعه
کربال اتفاق می افتد و از زبان ایشان گفته می شود.
شهبازیان در ادامه سخنانش در خصوص کارهای مناسبتی
گفت :ما در طول سال مناسبت های زیادی داریم اما تنها چند
روز قبل از آن به یاد س��اخته شدن کاری برای آنها می افتیم.
گاهی ضعیف ترین کار ها برای مناسبت هایی ساخته می شود
که برای مردم ما بس��یار قابل احترام است .اما کاری که امروز
برای شما آورده ام در شاخه کار های آئینی اثری بسیار دلنشین
است .بسیار خوب است کاری که ضبط شده و در دست انتشار
اس��ت پیش از هر چیز در خانه موسیقی شنیده شود و در مورد
آن صحبت شود.
در پایان نشس��ت آذرماه اعضای خانه موس��یقی ،این اثر
در ح��ال و هوای ماه محرم و با مضمونی مذهبی پخش ش��د
که با اس��تقبال حضار مواجه شد .پس از این برنامه هنرمندان،
عالقمندان و اعضای خانه موس��یقی تا س��اعتی در ساختمان
فاطمی حضور داشتند و به گپ و گفت پرداختند.
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نشست و برخاست داشتند .گاهی دیده می شود که اگر در این
موارد ش��عر را برداریم موس��یقی جز تکرار چند نت نیست که
فقط برای بیان ش��عر استفاده شده و اگر شعر خوبی هم باشد ،
موسیقی مستقل از ش��عر چیزی نیست .یکی از مسائل مهمی
که در حوزه آثار باکالم بس��یار مطرح اس��ت ،همین همنشینی
موس��یقی شعر است .البته قبال موسیقی دانان و شاعران بیشتر
با هم ارتباط داش��تند و این مجموعه با هم تکمیل می شد .در
هم��ان دوره ها خود ما هم با ش��اعران ارتب��اط نزدیک فکری
داشتیم.
رئی��س هیئت مدیره خانه موس��یقی با اش��اره به جذابیت
موسیقی با کالم نیز افزود :موسیقی کالمی در جامعه ما جذابیت
زیادی دارد و حتی ایرانیان خارج از کش��ور هم ارتباطش��ان با
فرهنگ کشورش��ان از همین طریق اس��ت .خانه موسیقی باید
زمینه و اندیش��ه ای را فراهم کن��د که این کار بتواند به نتیجه
ای برس��د و کمک کند که این کار بهب��ود پیدا کند .در برخی
شوراها ما در این موارد توصیه هایی می کنیم اما قسمت کمی
از آن به نتیجه می رسد بسیاری از توصیه ها نیاز به زمان دارد.
در خانه موس��یقی به این سمت پیش می رویم که کانون ترانه
سرایان هم به این مجموعه اضافه شود و امیدواریم این مساله
موجب استحکام حوزه ترانه سرایی بشود.
در ادام��ه این برنامه که با یادی از ابوالحس��ن صبا برگزار
ش��د ،س��هیل محمودی ،شاعر و ترانه سرا پش��ت تریبون قرار
گرفت و س��خنانش را با ش��عری در وصف این هنرمند شروع
کرد و گفت :در تاریخ موسیقی ما یک دریغ است که هنرمندی
مانن��د صبا با این توانایی و تاثیر گذاری ش��گرف باید تنها 55
سال عمر کند و ما نیز امروز در آستانه پنجاه و پنجمین سالروز
درگذشت وی هستیم.
وی در ادام��ه به نقل خاطرات بزرگان ادبیات و موس��یقی
از ابوالحس��ن صبا پرداخت و اشاره ای به دوستی دیرینه صبا و
نیما کرد و افزود :وقتی نیما در سال  1338فوت کرد ،بسیاری
از کس��انی که فقط اس��م این شاعر را ش��نیده بودند وقتی در
مطبوعات عکس او را دیدند میگفتند این همان آقای «امین»
اس��ت که همیشه با ش��هریار در خیابان ظهیراالسالم به دیدار
صبا می آمدند .معلوم بود نیما با رندی نام خود را برعکس کرده
ب��ود و صبا او را امین معرفی می کرد .در اینجا دلبس��تگی این
هنرمند با اهالی ش��عر معلوم می ش��ود و شهریار هم در غزلی
گفته بود »:عمر دنیا بس��ر آمد که صبا می میرد» این شاعران
بزرگوار بهره های بسیاری از صبا می بردند و همینطور صبا از
همنشینی با آنها بهره می برد.
در ادام��ه محمودی به تاثی��ر کالم در فرهنگ ها و تمدن
های بش��ری اش��اره ای کرد و س��پس پیام همای��ون خرم از
ش��اگردان صبا ،را که نتوانس��ته بود در این نشست حضور پیدا
کن��د را قرائت کرد .همایون خرم در بخش��ی از این پیام گفت:
صبا همیش��ه در دل صاحبدالن زنده اس��ت .استادی که خود
از طفولی��ت این راه را عاش��قانمه پیمود و بعدها منش��ا تحول
با حفظ اصالت در موس��یقی ایرانی گردید و با تعلیم س��ازهای
مختلف(س��ه تار ،سنتور ،نی و ویولن) تعدادی از شاگردان خود
را بوجود آورد که ثمر آنها آثار ارزش��مند و دلنش��ین در برنامه

ه��ای گلها با نام ه��ای مختلف و به جا مان��دن یادگارهای با
ارزش در موسیقی ایرانی با نوآوری شاگردان خود بود.
همایون خرم در پایان از اینکه نتوانسته بود در این مراسم
حضور یابد ابراز تاسف کرد.
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درآمد:
نوش��تاری که پیش رو دارید فش��ردهای است از مقالهای
ب��ا همین نام که در س��الهای گذش��ته چندین ویراس��ت آن
منتش��ر شده است .اخیرا ویراس��ت تازهی مقاله با اطالعات به
روز ش��ده تا آبان  1391تهیه ش��ده و جهت انتش��ار در وبگاه
خانهی موس��یقی دراختیار مس��ئوالن آن ق��رار گرفت .پس از

توافق بر انتش��ار همزم��ان گزارش فش��ردهای از آن پژوهش
در فصلنامهی خانهی موس��یقی کوتاهنسخهی حاضر با حذف
تمامی فهرس��تها ،پینوشتها و ش��رحها ،نمودارهای آماری
و همچنین منابع و مراجع و ارجاعات درون متن نوش��ته ش��د.
عالقهمندان میتوانند جهت مطالعهی نسخهی کامل به وبگاه
خانه مراجعه کنند.

مهمتری��ن بخش کارگان موس��یقی کالس��یک ایران که
همچن��ان از دورهی پیش از ضبط موس��یقی (مکتوب و صوتی)
در دس��ترس قرار دارد ردیف دستگاههای موسیقی ایران است.
با توجه به اهمیت یافتن ردیف به عنوان مادهي اصلی آموزش��ی
پس از دههي  1340شمس��ی و همچنین خطر از دس��ت رفتن
قسمت اعظم این میراث کالسیک در آن سالها ،وزارت فرهنگ
و هن��ر و رادی��و و تلویزیون ملی وق��ت تالشهایی در زمینهي
ضب��ط و نغمهنگاری ردیف از اجرای اس��تادان بزرگ موس��یقی

ایرانی به عمل آورد .با توجه اهمیتهای آموزش��ی و پژوهش��ی
کارگان ،در این مقاله س��عی بر آن اس��ت که کلیهی ضبطها و
نغمهنگاریهای ردیف که منتش��ر ش��د ه یا از آنها اطالعاتی در
دست است (به طور جداگانه) ،فهرست شود تا به عنوان یک منبع
اطالعات اولیه مورد استفادهی پژوهشگران قرار گیرد .همچنين
در پايان مقاله نيز بخش��ي به نمودارها و دادههاي آماري مربوط
به نغمهنگاریها و ضبطها اختصاص یافته كه ممكن اس��ت در
آينده پايهي پژوهشهاي تحليلي دربارهي وضعيت نشر كارگان

موسيقي كالسيك ايراني قرار گيرد.
آنچه در این مقاله به عنوان ردیف شناخته میشود نگارش
یا ضبط تمام يا بخش��ي از ردیف دس��تگاههای موسیقی ایران
است که با هدف حفظ و نگهداری (اعم از آموزشی یا تحلیلی)
صورت گرفته باش��د ،ب��ه همین علت نغمهن��گاری نمونههای
اجرای بداهه یا اجراهایی از ردیف که اهدافی غیر از این (مانند
اجرای موسیقی و  )...داشته در اینجا فهرست نشده است.
بررس��ی نغمهنگاریهای منتشر شده نش��ان میدهد که
میتوان آنها را در سه بخش کلی دستهبندی کرد:
 -1آثاری که در آن مولف روایت شخصی خود را از ردیف
به نگارش در آورده یا دس��تکم اشارهای به منبع روایت نکرده
یا اینکه دانش خود از چندین روایت را منبع قرار داده است.
 -2آث��اری که با هدف بازنویس��ی ی��ک روایت خاص از
ردیف ،یا برای سازی به غیر از آنچه در اصل روایت با آن اجرا
شده (يا برای اجرا با آن طراحی شده) ،نغمهنگاری شده است.
 -3آثاری که به نغمهنگاری یک روایت مشخص از ردیف
پرداخته است.
همانطور که مشخص است این مرزها خيلي دقیق نیست
و گاه ی��ک نغمهنگاری ممکن اس��ت همزمان به بیش از یک
گروه تعلق داش��ته باش��د ،با این همه این تقسیمبندی به قدر
کافی برای مقاصد مقالهی حاضر شفاف به نظر میرسد.
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تاریخچهی نغمهنگاری و ضبط ردیف
قدم��ت اولین نغمهنگاری ردیف ب��ه روش غربی به زمان
موس��یو لومر بازمیگردد .اولین تالش��ی که به طور مش��خص
بخشهای��ی از نغمههای موس��یقی ایرانی را به وس��یلهی نت
نویس��ی غربی مکتوب کرده و به دس��ت ما نیز رسیده ،مربوط
به همین نظامی فرانس��وی اس��ت .اگر چه با تعریف این مقاله
از نغمهنگاری ردیف ،به س��ختی میتوان آنرا نگارش ردیف به
ش��مار آورد اما در برخی از نوشتهها از این اثر به عنوان اولین
نغمهنگاری ردیف ياد شده( 1279خورشیدی= 1900میالدی)
اس��ت .پس از آن نغمهنگاری دیگری توس��ط س��االر معزز از
روایت حسین خان هنگ آفرین تحت عنوان «دستگاه ماهور»
انجام ش��د ،این نغمهنگاری که گوشههای دستگاه ماهور را در
قالبهای متریک برای س��از ویلن (یا بنا به نوش��تهی ابتدای
کتاب «ویلن یا تار») مکتوب س��اخته اس��ت در س��ال 1290
در برلین به چاپ رس��ید ،بدین ترتی��ب این نمونه را باید اولین
نغمهنگاری ردیف مطابق با تعریف مقالهی حاضر دانس��ت .دو
مورد بعدی كه زمان نگارشش��ان تقریبا نزدیک است عبارت

است از :نغمهنگاری مهدیقلی هدایت (مخبر السلطنه) از اجرای
مهدی صلحی (مش��هور به منتظ��م الحکما) و نگارش علینقی
وزیری از ردیف آقا حس��ینقلی که متاسفانه جز چند دستخط
کوتاه چیزی از آن باقی نمانده اس��ت .اين دو مورد را ميتوان
اولين تالشها ب��راي نغمهنگاری روايت مش��خصي از رديف
به حس��اب آورد .بر این اس��اس از نوش��تههای لومر که صرف
نظر ش��ود ،ابتدا نغمهنگاری ساالر معزز صورت گرفته و سپس
وزی��ری و بعد هم هدایت .پس از آن ت��ا مدتی از نغمهنگاری
جدیدی از ردیف اطالعی در دس��ت نیس��ت ،تا زمانی که صبا
در س��ال  1328اولین جل��د دورههای آموزش س��نتور خود را
منتشر کرد .سپس در سال  1342موسی معروفی «ردیف هفت
دستگاه موس��یقی ایرانی» را منتشر کرد که اولین نغمهنگاری
کامل ردیف اس��ت .در ح��دود  3ده ه بعد از ای��ن تاریخ تعداد
نغمهنگاریه��ا و ضبطه��ای ردیف رو به افزایش گذاش��ت .تا
پی��ش از این دوره ،ثبت ردیف تنها به منظور نگهداری از گزند
زمان و تحلیل علمی صورت ميگرفت (دورههای صبا اس��تثنا
است) ،اما با افزایش هنرجویان و رویکرد هنرآموزان به آموزش
ردیف به عنوان بخش اصلی دورهی آموزش موس��یقی ایرانی،
توجی��ه اقتصادی نیز به س��ایر مالحظات افزوده ش��د و چاپ
نگارشهای مختلف ردیف را برای ناشران جالب توجه کرد.
ضب��ط (صوتي) ردیف فقط براي حف��ظ و نگهداری (و نه
در قالب ی��ک اجرای هنری) کمی زودت��ر از نغمهنگاری آغاز
گشت ،اما بسيار ديرتر به عنوان وسيلهاي براي انتقال دقيق (با
مقاصد آموزش��ی) مورد قبول واقع شد .دلیل این موضوع شاید
اعتماد بیش��تر به نغمهنگاری ب��رای نگهداری و انتقال صحیح
مطالب (به عقیدهی مرس��وم آن زمان) باش��د ،از س��وی دیگر
کیفیت پایین دس��تگاههای ضبط صدا و در اختیار نبودنشان
و همچنی��ن مدت زم��ان محدود ضبط ص��دا روی صفحه نیز
ممکن اس��ت باعث این موضوع شده باشد .اولين مجموعهاي
كه ميتوان آن را يك ضبط از رديف دانست ،شامل حدود 34
صفحه از اجراي بهترين نوازندگان دربار پس از س��ال 1285
(خورشیدی) است .در اين ضبط با توجه به مدت زمان هر يك
از صفحهها ،هر دستگاه بر روي چند صفحه ضبط شده ،و (اگر
آن را ي��ك ضبط كامل از رديف بداني��م) از اين لحاظ كه تنها
نمونهي موجود است كه چند استاد آن را اجرا كردهاند ،منحصر
بهفرد است .از اين نمونه كه بگذريم ديگر نمونهها در سالهاي
بع��د در وزارت فرهنگ و هنر وق��ت ،در راديو و تلويزيون ملي
(و بعدها مركز حفظ و اش��اعهي موس��يقي ايران كه به همين
سازمان وابسته بود) يا توسط افراد عالقهمند ضبط شده است.

25

از آنج��ا كه ميان زمان صدابرداري و انتش��ار بيش��تر اين آثار
فاصلهي زماني زيادي موجود است ،تاريخ ضبط اغلب آنها به
شکلی مطمئن قابل دسترسي نيست ،از طرفي شناسنامهي آثار
صوت��ي در ايران معموال اطالعات مربوط به تاريخ ضبط و گاه
انتشار را در بر نمیگیرد ،به همين دليل تقدم و تاخر ضبط اين
آثار را نيز به سختي ميتوان مشخص كرد .از همین رو ترسیم
دقیق تاریخچهی ضبطهای منتش��ر شدهی ردیف دشوارتر از
نغمهنگاریهای صورت میپذیرد.
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فشرده اطالعات آماري
در این مقاله اگر از چاپهای متعدد یک اثر ،یا بعضی آثار
که با دو اس��م چاپ شدهاند صرفنظر ش��ود 47 ،نغمهنگاری و
 46ضبط ردیف فهرس��ت شده است .بررسی آماری نمونههای
فهرست شده چند نکته را آشکار میکند :اولین نکته که دور از
انتظار هم نیست افزایش انتشار نغمهنگاری و ضبطهای ردیف
نسبت به س��الهای نیمهی اول سدهی حاضر است ،که آن را
باید با تثبیت جایگاه ردیف به عنوان کارگان آموزشی موسیقی
ایران��ی و به تبع آن افزایش اس��تفادهکنندگان چنین کاالهایی
مرتبط دانس��ت .نکتهی دوم اینکه تقریبا هر دو به یک نسبت
رشد داشتهاند و میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که احتماال
امروزه هر دو به یک اندازه در آموزش موسیقی ایرانی با اهمیت
شمرده میش��وند .افزون بر این تعداد ردیفهای آوازی چه به
صورت نغمهنگاری ش��ده ( 6در براب��ر  )41و چه ضبط ( 10در
برابر  )35به نحو چش��مگیری کمتر از ردیفهای سازی است.
ش��اید این پدیده را بتوان به تواناییهای بیشتر نوازندگان برای
نغمهنگاری نس��بت داد -که احتماال خ��ود حاصل بهکارگیری
تثبی��ت ش��دهی منابع مکتوب ب��ه عنوان یک ابزار آموزش��ی
اس��ت -همچنین میتوان آن را با عالقهمندی اس��تادان آواز
برای تدریس شفاهی نیز مرتبط دانست.
ب��ه همین ترتیب رویکرد بیش��تر به ردی��ف میرزا عبداهلل
نسبت به ردیف برادرش و دیگر ردیفها کامال مشهود و تعداد
نغمهن��گاری و ضبطهای آن بی��ش از  2برابر هر ردیف دیگر
در این فهرست است .نتایج بررسی آماری نشان میدهد در دو

دههی گذشته توجه به نغمهنگاری نوع سوم دو برابر هر یک از
گونههای دیگر بوده .به بیان دیگر افراد کمتری روایت شخصی
خود (بنا بر قول مش��هور «ردیف خ��ود») را ارائه کردهاند .این
نکتهای اس��ت که میتواند در سیر تحول ردیف به عنوان یک
موضوع آموزش��ی و غیر آموزش��ی به دقت م��ورد کاوش قرار
گیرد .همانطور که از بررس��ی عناوی��ن نغمهنگاری و ضبطها
میتوان دریافت ،بخش اعظم ردیفهای مورد بررس��ی از چند
ردیف مرجع سرچشمه گرفتهاند .از این گذشته ردیفهایی هم
که به طور مس��تقیم مرجعی ندارند (روایت ش��خصی هستند)
ممکن اس��ت تحت تاثیر یک��ی از مرجعهای اصلی قرار گرفته
باش��ند .هر چند که امروزه مطالع��ات و معیارهای دقیقی وجود
ندارد که بتوان به کمک آنها رابطهی یک روایت شخصی را با
یک ردیف مرجع روشن کرد اما تا حدودی با کمک تبارشناسی
آموزش��ی و اطالعاتی که خود نگارندهه��ا در اختیار میگذارند
میت��وان این مهم را تا حدودی آش��کار کرد ،ام��ا برای اظهار
نظره��ای دقیقتر در مورد ارتباط��ات محتوایی ردیفها باید تا
انجام مطالعات دقیق تحلیلی صبر کرد.
بررس��ی روند انتش��ار نغمهنگاریها کند شدن نمونههای
متع��دد ردی��ف می��رزار عب��داهلل و افزای��ش توج��ه ب��ه گروه
«آقاحس��ینقلی/علیاکبرخان ش��هنازی» را در سالهای اخیر
آش��کار میس��ازد که ش��اید بتوان آن را نمایش��ی از اش��باع
ظرفیته��ای ی��ک گ��روه و روی آوردن به س��ویی که بکرتر
مانده دانس��ت .رفتار تقریبا مش��ابه انتش��ار ضبطها به ویژه در
مورد رویکرد به ردیف میرزاعبداهلل ،جالب توجه و احتماال موید
حدسی اس��ت که زده شد .با توجه به منتشر شدن نغمهنگاری
یا اجرای برخی ردیفهای بسیار مهجورتر میتوان گرایش به
مثلث مولفان/راویان/
یافتن نمونههای بکر را در هر س��ه ضلع ِ
نغمهنگاران-ناشران-مصرفکنندگان به روشنی مالحظه کرد.
(*) ه��ر چند میان یک دیس��کوگرافی به معن��ای کامل آن و
فهرس��ت آثار صوتی ک��ه در این مقاله ارائه ش��ده تفاوتهایی وجود
دارد ،ام��ا به دلیل نزدیکی این واژه با مقصود این مقاله با اغماض ،از
همین اصطالح استفاده شد.

تازههاي نشر موسيقي

آلبومهای پاييز

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

گریه شمع  /نصراهلل زرین پنجه ،غالمحسین بنان  /نشر ماهور
پرتو عشق  /نصراهلل زرین پنجه ،غالمحسین بنان  /نشر ماهور
افسون سخن  /نصراهلل زرین پنجه ،غالمحسین بنان  /نشر ماهور
جویبار  /نصراهلل زرین پنجه ،غالمحسین بنان  /نشر ماهور
گلشن دل  /نصراهلل زرین پنجه ،غالمحسین بنان  /نشر ماهور
رقص مستانه  /نصراهلل زرین پنجه ،غالمحسین بنان  /نشر ماهور
اشاره  /جمشید شمیرانی  /نشر ماهور
مضراب در مضراب  /تار حامد جوکار /نشر ماهور
نارنگ  /سامان سرداریان ،مجتبی عسگری  /نشر ماهور
اهل ماتم  /گردآوری و پژوهش :محسن شریفیان  /نشر ماهور
خوشا سرو  /حسام الدین سراج  /نشر ایران گام
کنسرت تصویری شهرام ناظری و ارکستر ارمنستان به رهبری لوریس چکناوریان/نشر آوای باربد
طلوع بی غروب  /پیانو آرمان نهرور  /نشر آوای باربد
نغمه کوبان  /کامبیز گنجه ای ،اردشیر کامکار /نشر آوای باربد
در حلقه دف  /دف زکریا یوسفی  /نشر آوای باربد
کنسرت تصویری سیمرغ  /حمید متبسم همایون شجریان  /نشر آوای باربد
صبح دولت  /جهانشاه برومند  ،شهرام میرجاللی /نشر آوای باربد
کانتات حافظ  /شاهین فرهت  /نشر راوی آذر کیمیا
بهار رویاها  /محسن غالمی  /نشر راوی آذر کیمیا
هفت گاه معلق  /فرخزاد الیق  /نشر هرمس
از انعکاس شهرهای دور  /پیمان یزدانیان  /نشر هرمس
سکوت سیاه /نیما عطر کار روشن  ،اردوان وثوقی  /نشر هرمس
زمین را آرام کنیم  /پوریا پورناظری و مهدی حسینی  /نشر آوا خورشید
صدای طهرون قدیم  / 2مرتضی احمدی  /نشر آوا خورشید
اوینار  /بهرام سارنگ  /نشر آوا خورشید
40حکایت از گلستان سعدی  /دکلمه :خسرو شکیبایی آهنگساز کارن همایونفر آرش بادپا /نشر آوا خورشید
نوایی دیگر  /حیدر کاکی  /نشر حوزه هنری
کجاست خانه باد  /کاوه کامجو ،غفار ذابح  /نشر خنیاگران شاهو
ردیف دوره عالی شهنازی  /گروه نفیر /نشر نوفه
این سر سودایی  /پویا سرایی ،پژمان حدادی  /نشر نهاله رودکی
پندار/آرش عادل پور  /نغمه حصار
سایه  /میالد محمدی /نغمه حصار
همساز  /حسام اینانلو /نشر رهگذر هفت اقلیم
بانوی سایه ها  /پیانو فرهاد هراتی  /نشر رهگذر هفت اقلیم
کنسرت جاودانهها ( / )1اسفندیار قره باغی ،داود حیدری ،حمید خندان و /...نشر ترنم نی
نغمه همرازان  /مهران مهرنیا ،ساالر عقیلی  /نشر سروش
کنسرت تصویری هنر گام زمان /همنوازان شیدا ،محمدرضا لطفی  /نشر آوای شیدا
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کنسرت های پاییزه:
کنس��رت عاش��ورایی گروه کر نامیرا  8 /تا  17آذر  / 1391سالن
همایش های برج میالد تهران
کنسرت گروه سواران  11 /و  12آبان  / 1391تاالر ایوان شمس
کنسرت گروه افشارستان  19/آبان / 1391سالن اریکه ایرانیان تهران
کنسرت گروه کر نامیرا با همراه حركات نمایشی  30 /مهر 1391
 /سالن همایش های برج میالد تهران
کنس��رت دیدار (علیرضا قربانی و علی قمصری)  19 /و  20ابان
 / 1391سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران

کنسرت سیمین غانم  27،26/و 28مهر / 1391تاالر وحدت تهران
کنسرت ارکستر زهی کهن کمان (شروین مهاجر)  20 ،19 /و 21
مهر  / 1391سالن رودکی تهران
کنسرت گروه دیوار  20 /مهر  / 1390سالن ایوان شمس تهران
کنسرت گروه شرقی  27 /و  28مهر  / 1391تاالر وحدت تهران
کنسرت گروه سرو آزاد  26 /مهر  / 1391تاالر وحدت تهران
کنسرت گروه مهربانی  22 /و  23مهر  / 1391تاالر وحدت تهران
کنسرت همایون شجریان وس��هراب پورناظری  7 ، 6 /و  8مهر
 / 1391سالن همایش های برج میالد تهران
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گزيده اخبار خانه
لغو جشن خانه موسیقی و صدور بیانیه

جشن خانه موسیقی که قرار بود  17مهرماه در سالن همایش های
برج میالد برگزار ش��ود ،علیرغم همکاری های خوب مسئوالن
مرکز همایش های برج میالد با خانه موسیقی که از ماه ها پیش
آغاز شده بود متاسفانه به علت بروز برخی ناهماهنگی هایی که
در آخرین ساعات مانده به زمان موعود به وجود آمد محل سالن
برج میالد در اختیار خانه قرار نگرفت و لغو شد.
در پ��ی لغو جش��ن ،هیئت مدی��ره خانه موس��یقی بیانیه ای
صادر کرد.

کنفرانسی در جهت ارائه تحقیقات این هنرمند انجام شود که با
استقبال رئیس دانشگاه هنر تاجیکستان روبرو شد.
در خاتم��ه ای��ن دیدار ،پورت��راب نس��خه ای از تحقیقات و
ابداع��ات خ��ود را به اص��ل الدی��ن نظامی و دانش��گاه هنر
تاجیکس��تان اهدا کرد.

دهمین جلسه از کالس های دانستنی های
موسیقی پورتراب برگزار شد

دیدار رئیس دانشگاه هنر تاجیکستان با
مصطفی کمال پورتراب

مصطفی کمال پورتراب ،نایب رئیس شورای عالی خانه موسیقی
 27آذر ماه با اصل الدین نظامی ،رئیس دانشگاه هنرهای زیبای
تاجیکستان در موزه موسیقی دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار که
علی مرادخانی ،رئیس موزه موسیقی هم حضور داشت مصطفی
کمال پورتراب درب��اره پژوهش ها ،تحقیقات و ابداعات خود در
موس��یقی توضیحاتی داد و نمونه هایی را برای رئیس دانش��گاه
هنرهای زیبای تاجیکستان ارائه کرد.
همچنی��ن اصل الدی��ن نظامی با بیان اینکه حدود چهل س��ال
پیش در ش��وروی از محضر اس��اتیدی همچون مهدی برکشلی
و پورت��راب بهره برده اس��ت ،از دیدار اس��تاد قدیمی خود ابراز
خوش��حالی کرد و به بیان خاطراتی از دیدار این اساتید در زمان
جوانی پرداخت و مختصری در مورد وضعیت آموزش در دانشگاه
تاجیکستان صحبت کرد.
علی مرادخانی هم در این دیدار گفت :استاد پورتراب از نوادر این
س��رزمین هستند و ما مشابه ایشان نداریم و به همین دلیل فکر
می کنم وجود ایشان برای ما و حوزه موسیقی ایران بسیار حائز
اهمیت است.
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«نظریه كوانتوم در موسیقی» و «محاسبه مقدار بسامد پرده ها و
ریز پرده های موسیقی ایرانی امروزی بر روی دسته ساز تار» از
جمله مباحثی بود که پورتراب به بررسی اجمالی آن پرداخت.
در پای��ان این دیدار اصل الدین نظامی با بیان اینکه بعد از چهل
س��ال هنوز خود را ش��اگرد پورت��راب می داند برای این اس��تاد
موسیقی آرزوی سالمتی کرد و گفت :تحقیقات استاد پورتراب تا
س��ال ها مفید است و برای دستیابی به آنها باید سال ها مطالعه
کرد .ایش��ان موفق شده اند تحقیقاتی را انجام دهند که تا كنون
کس��ی در دنیا انجام نداده اس��ت .مرادخانی هم پیشنهاد کرد تا
برنامه ریزی هایی برای سفر پورتراب به تاجیکستان و برگزاری

دهمین جلس��ه کالس دانس��تنی های موسیقی ،نهم مهرماه در
خانه موسیقی برگزار شد و در آن مصطفی کمال پورتراب ،استاد
موسیقی و عضو شورای عالی خانه ،در باره تئوری موسیقی ،متد
های آموزش مبانی علمی موسیقی و روش های مختلف تدریس
تئوری موسیقی در مراکز آموزشی صحبت کرد.
ای��ن دوره کالس های پورتراب بط��ور منظم هم  15روز یکبار
تشکیل شد و با استقبال فراوانی از سوی رده های سنی مختلف
اهالی موسیقی روبرو شد.

پیکر بهرام سارنگ در وطن
به خاک سپرده شد

مراسم تشییع پیکر بهرام سارنگ ،خواننده موسیقی ایرانی ،دهم
مهرماه با حضور هنرمندان ،اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی،
رئیس موزه موسیقی و جمعی از عالقمندان در محوطه باز تاالر
وحدت برگزار شد.
حمید رضا نوربخش ،مدیر عامل خانه موسیقی در این مراسم به
نمایندگی از ش��ورای عالی و هیئت مدیره خانه موسیقی فقدان
بهرام سارنگ را به خانواده او و همچنین جامعه موسیقی تسلیت
گفت و درباره آش��نای اش با بهرام سارنگ افزود :در اواخر دهه
 60یک نوار ویدئویی به دستم رسید که در آن خواننده ای خوش
صدا در چپ کوک آواز می خواند .سرپرس��تی این گروه برعهده
آقای لطفی بود و بهرام سارنگ در آن هنرنمایی می کرد .از آن
روز با نام بهرام سارنگ آشنا شدم و سال ها بعد توفیق دیدار این
هنرمند را داشتم .او خواننده ای بود که تمام ویژگی های بایسته
یک هنرمند تمام عیار را داش��ت و دارای صدایی خوش��رنگ و
با دانش آوازی کافی بود و هیچ وقت دس��ت از آموختن نکشید.
ولی آنچه که بیش��تر قابل توجه بود و نام او را ماندگار می کند،
ادب و اخالق خوب او بود .اولین ویژگی بهرام س��ارنگ به گفته
تمام کس��انی که با او آشنایی داشتند ،ادب اش بود .او هنرمندی
پ��ر ادعایی نبود و هیچ وقت در زندگ��ی حرفه ای اش به دنبال
شهرت و آوازه نبود و برای دل خودش کار می کرد.
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مسئول واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی
منصوب شد

ابوالفضل صادقی نژاد ،عضو پیوس��ته خانه موس��یقی به عنوان
مس��ئول واحد نظارت و ارزش��یابی دفترموسیقی معاونت هنری
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی منصوب ش��د .س��ید محمد
میرزمانی مدیركل دفتر موسیقی دراین حكم آورده است :نظر به

پیروز ارجمند رئیس مرکز موسیقی
حوزه هنری شد

پس از اس��عفای رضا مهدوی،
پی��روز ارجمند (عضو پيوس��ته
خان��ه موس��يقي) ب��ا حکمی از
س��وی ریاس��ت ح��وزه هنری
س��ازمان تبلیغات اس�لامی به
ریاس��ت مرکز موس��یقی حوزه
هنری منصوب شد.
ارجمند در مراس��م تودیع و معارفه رئیس مرکز موس��یقی حوزه
هنری که  18مهر ماه برگزار ش��د گفت :مراتب س��پاس خود را
از حس��ن نظر و اعتماد مديران حوزه هنري و رياس��ت سازمان
تبليغات اسالمي اعالم مي دارم .پا در جاي پاي هنرمند و مدير
توانايي چون رضا مهدوي نهادن سخت است و هيچ مديري در
عرصه موسيقي چنين تاييدي از اهالي اين عرصه نگرفته است و
تالش ميكنم تا از تجارب و راهنمايي هاي او كمك بگيرم.
ارجمند با اش��اره به فعاليت هاي مركز موس��يقي حوزه هنري،
عن��وان كرد :تمرك��ز بر حوزه توليد و پژوه��ش در فعاليت هاي
دوران مديريت آقاي مهدوي ديده مي شود و اين مركز به عنوان
تخصصي ترين نهاد حمايت و فعاليت درعرصه موسيقي شناخته
شده و اجرا و توليدات در حوزه كالسيك و پاپ در اختيار دارد.
در اين مراس��م لوح تقدير رئيس حوزه هن��ري به رضا مهدوي
مدير پيشين مركز موس��يقي حوزه هنري پس از قرائت ،توسط
محسن مومني به وي اهدا شد .همچنين لوح تقديري هم كه از
سوي همكاران مركز موسيقي حوزه هنري تهيه شده بود به رضا
مهدوي تقديم شد.
پیروز ارجمند متولد س��ال  1349کرمان ،دارای مدرک دکترای
اتنوموزیکولوژی از دانشگاه ماالیای مالزی است و از سال 1375
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در ادامه عباس سجادی ،مجری مراسم چند بیت از شعر حیدربابا
س��روده ش��هریار را قرائت کرد و گفت :س��ید محمد میر زمانی،
رئیس دفتر موس��یقی به دلیل مسافرت نتوانست در این مراسم
شرکت کند اما پیام تسلیت فرستاده است .سجادی همچنین در
سخنانش از نهاد هایی مانند خانه موسیقی و موزه موسیقی نامبرد
و نقششان را در نزدیک شدن هنرمندان پررنگ دانست.
س��پس سهیل محمودی ،شاعر و ترانه سرا و از دوستان سارنگ
پشت تریبون قرار گرفت و در ابتدای سخنانش از خانواده سارنگ
برای اینکه پیکر او را برای خاکس��پاری به ایران آورده اند تشکر
کرد و گفت :هنرمندانی مانند سارنگ در وطن هم غریب بودند،
این انس��انها انعکاس حقیقت هستی هس��تند و در این شتاب و
غوغا های زمانه غریب می مانند.
محمودی در ادامه به این نکته اش��اره کرد که س��ارنگ در چند
سال آخر زندگی اش به خارج از ایران مهاجرت کرده بود و گفت:
هنرمن��د از وطن خودش فقط این را می خواهد که هنرش را در
آرامش ارائه کند و به دنبال چیز های دیگر نیست اما محدودیت
ها زیاد است .متاسفانه برخی مشکالت به دلتنگی اهل هنر دامن
م��ی زند ولی ما باید کاری کنیم ک��ه هنرمند در وطنش غریب
نباشد .آنچیزی که مارا در کنار هم نگه می دارد هنر ماست و در
نهایت هم همین هنر باعث می ش��ود مصیبت های اخالقی در
جامعه از بین برود.
بعد از سخنان محمودی ،دختر بهرام سارنگ پشت تریبون قرار
گرفت و متنی را قرائت کرد که احساسات حضار را برانگیخت و
در انتها از طرف خانوده اش از هنرمندان و عالقمندان که در این
مراسم شرکت کرده بودند تشکر کرد .سپس رضا طیبی یکی از
دوستان سارنگ چند بیت آواز خواند.
در پایان ،ترانه آذری «س��اری گلین» با صدای بهرام س��ارنگ
پخش ش��د و پیکر او پس از تش��ییع در قطعه هنرمندان بهشت
زهرا به خاک سپرده شد.
بهرام سارنگ ،خواننده موسیقی ایرانی  18شهریور ماه در کشور
آمریکا براثر ابتال به بیماری س��رطان درگذش��ته بود که پیکر او
پس از حدود  20روز به وطن بازگردانده شد.

تعهد و تجارب ش��ما درحوزه موسیقی و حضور فعال و متعهدانه
شما دراین عرصه ،جناب عالی را به عنوان مسئول واحد نظارت
و ارزشیابی منصوب می نمایم.
در پایان این حكم آمده اس��ت :امید اس��ت با یاری خداوند منان
،همكاری و تعامل س��ازنده ب��ا هنرمندان محترم و ش��وراهای
تخصصی موسیقی وشعر را مد نظر قرارداده و با تعامل با جامعه
هنری ایران اس�لامی درارتقاء سطح كیفی آثارتولیدی موسیقی
كشور مثمرثمر باشید.
ابوالفض��ل صادقی نژاد پیش از
این رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان دامغان بوده
و ب��ه تدریس موس��یقی ایرانی
درمراك��ز دانش��گاهی و هنری
مش��غول بوده است كه ازجمله
ای��ن مراكز می ت��وان به مركز
تربیت معلم بالل حبشی تهران
و دانش��گاه تربیت معلم اشاره نمود .وی ازشاگردان مجید كیانی
بوده و درسال  1375به عنوان نوازنده اركستر سنتی به استخدام
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درمركزموسیقی درآمده است.
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تاکنون مش��غول تدریس در دانشگاهها و مراکز مختلف آموزشی
تهران و شهرستانها بوده و فعالیتهای پژوهشی زیادی هم در
زمینه موسیقی انجام داده است و چندین آلبوم موسیقی و کتاب
در زمینه موس��یقی منتشر کرده اس��ت .عالوهبر سوابق اجرایی
در عرصهه��ای مختلف ،عضو ش��ورای واژه گزینی موس��یقی
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است.

کنسرت پژوهشی به یاد ادیب خوانساری
و همایون پور

به گزارش س��ایت خانه موس��یقی ،نخس��تين برنامه از سلسله
برنامههاي پژوهش��ي س��از و آواز كه قرار اس��ت به همت خانه
موسيقي برگزار شود به کنسرت پژوهشی به یاد اسماعیل ادیب
خوانساری و منوچهر همایون پور ،با اجرای آواز حسین علیشاپور
و س��ه تار مهدی رس��تمی اختصاص داشت؛ اين برنامه با هدف
آشنایی با شیوه آوازی این دو استاد آواز ایران 4 ،و  5آبان ماه در
تاالر جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای این برنامه حسین علیشاپور مختصری درباره اسماعیل
ادیب خوانس��اری و منوچهر همایون پور و ش��یوه آوازی این دو
استاد آواز صحبت كرد و در ادامه رستمی و علیشاپور در دوقسمت
دستگاه همایون و دستگاه شور به اجرای برنامه پرداختند.

شورای عالی خانه موسیقی تشکیل جلسه داد

فصلنامه خانه موسيقي
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جلس��ه شورای عالی خانه موس��یقی دهم آبان ماه ،تشکیل شد
و مس��ائل مختلفی از جمله حق عضویت س��الیانه و مشکالت
کانون سازس��ازان بررسی ش��د .در این جلسه هر یک از اعضای
ش��ورای عالی در باره مس��ائل و م��وارد مختل��ف فعالیت ها و
سیاستگذاریهای کالن موسیقی به ابراز نظر پرداخته و با دیگر

اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در آغاز این جلس��ه مختصری از فعالیت ها،مس��ائل و مشکالت
اخیر خانه و کانون های نه گانه آن از سوی رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل ارائه شد.
اعضای ش��ورای عالی با بررسی اس��ناد و صورتجلسات مربوط
به مس��ائل مختلف ماه های اخیر از جمله مس��ائل جشن،کانون
سازس��ازان،بخش انتش��ارات آلبوم و ...رهنمودهایی ارائه کردند.
این ش��ورا ضمن تاکید بر قانونمند ب��ودن کلیه کارها و اقدامات
خانه،تصمیمات هیئت مدیره در مورد مس��ائل کانون سازسازان
را تاییدکرد.
همچنین شورای عالی مقرر کرد که از این پس هیئت مدیره با هر
عضوی از کانونها و در هر جایگاهی اگر چنانچه با سیاستگذاری
ها،مفاداساس��نامه و تصمیمات قانونی هیئت مدی��ره زاویه پیدا
کردن��د برخورد جدی تری نماید زیرا جایگاه اجتماعی نهاد خانه
موسیقی ارجح بر هر مساله شخصی و حاشیه ای است.
در این جلس��ه در م��ورد آغاز بخش انتش��ارات عمومی نیز قرار
ش��د در بخش نوازندگی بخصوص جوانان شهرستانی بر اساس
آزمونهایی که توسط استادان پیشکسوت به عمل می آید انتخاب
و از جنبه حمایتی به منتشر کردن آثار آنان پرداخته شود.
همچنین در این جلسه شورای عالی با پیشنهاد هیئت مدیره در
خصوص میزان حق عضویت س��الیانه که  50هزار تومان اعالم
شده است موافقت کرد.
قرار ش��د در جلسه آینده شورای عالی واژه های مصطلح و بکار
برده ش��ده رایج در صدا سیما و دیگر رسانه ها بررسی و استفاده
صحیح از آن را ارائه نماید.
در جلس��ه مزبور محمدرضا شجریان(ریاس��ت شورا) ،مصطفی
کمال پورتراب(نایب رئیس) حسین علیزاده(دبیر و سخنگو) داود
گنجه ای ،فرهاد فخرالدینی ،هوشنگ کامکار از اعضای شورای
عالی ،هوشنگ ظریف(مشاور شورا) ،محمد سریر (رئیس هیئت
مدیره) ،حمید رضا نوربخش(مدیر عامل) حضور داشتند.

ناشران موسیقی صاحب کانون شدند

مجم��ع عمومی کانون ناش��رین خانه موس��یقی 21 ،آذر ماه در
س��اختمان فاطمی و با حضور اکثریت اعضای این کانون برگزار
ش��د و با به نصاب رسیدن مجمع ،انتخابات هیئت مدیره کانون
برگزار گردید.
در ابتدای این جلس��ه رامین صدیقی عضو هیئت موس��س این
کانون گزارشی از تهیه و تدوین اساسنامه برای حضار قرائت کرد
در ادامه بندهای این اساسنامه را خواند که مجمع عمومی آن را
به تصویب رساندند.
در ادامه محمد موس��وی ،ناش��ر پیشکسوت ریاست سنی جلسه
را ب��ه عه��ده گرفت و دو ناظر و ب��ازرس در جایگاه قرار گرفتند
و سپس اس��امی کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره کانون و
بازرسی کانون اعالم شد.
در ادامه جلسه هر یک از نامزدها خود را معرفی کردند و سپس
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انتخابات آغاز شد.
در این انتخابات به ترتیب آرا  -1رامین صدیقی ( 33رای)  -2بابک
چمن آرا( 32رای)  -3غالمعلی علمشاهی( 32رای) -4صدرالدین
حسین خانی( 30رای)  -5محس��ن رجب پور( 28رای) به عنوان
اعضای اصلی هیئت مدیره کانون ناشرین انتخاب شدند.

حضار به نمایش در آمد .جلس��ه س��وم نیز در تیر ماه به نمایش
اپ��رای «پروانه»( )butterflyاث��ر جیاکومو پوچینیاختصاص
داشت و در جلسه چهارم در شهریور ماه اپرای «هنزل و گرتل»
برای اعضا نمایش داده شد.
جلسه نمایش اپرا در آذر ماه به دلیل مصادف شدن با ماه محرم
و صفر برگزار نشد.

اخبار زمستاني
برنامههای خانه موسیقی در خانه هنرمندان

همچنین در انتخاب بازرس��ی محمد حق بین( 29رای) بازرس
اصلی کانون و حس��ین دان��ش ( 18رای) ب��ازرس علیالبدل
انتخاب شدند.

نمایش اپرا ادامه دارد

جلس��ات ماهیانه نمایش اپرا در خانه موس��یقی که از خرداد ماه
امس��ال آغاز ش��ده بود در مهر و آبان نیز ادامه داشته و تا پايان
سال نيز ادامه خواهد داشت.

کارگاه «آشنایی با نقد موسیقی»
برگزار می شود

کارگاه «آش��نایی با نقد موس��یقی « با حض��ور و تدریس آروین
صداق��ت کیش ،منتقد و پژوهش��گر موس��یقی در  8جلس��ه در
زمستان سال جاري در ساختمان فاطمی برگزار می شود.
در ای��ن کارگاه س��عی بر آن اس��ت تا برخ��ی تواناییهای الزم
از طری��ق کار کارگاه��ی انفرادی و گروهی ب��ه عالقهمندان و
روزنامهنگاران موس��یقی ،آموزش داده و تجربه ش��ود .همچنین
تالش کارگاه آش��نایی نقد موس��یقی بر این است که از طریق
درگیر کردن ش��رکتکنندگان در کارهای عملی چشماندازهای
دیگری از نقد موس��یقی را پیش روی آنان بگشاید .تمرینهای
عملی طراحی شده در این دوره کمک میکند تا درک نویسنده
از تواناییه��ای نقدگرانه واقعگرایانهتر از پیش ش��ود و نیاز به
آموزش گسترد ه مباحث مرتبط با موسیقی و همچنین لزوم امتناع
از ورود به مباحثی که بر آنها اشراف ندارد را به خوبی لمس کند.
این کارگاه آموزشی با موضوعاتی همچون تکنیکهای عمومی
نقد ،زبان و واژگان ،مباحث مقدماتی در زیباشناسی و فلسفه که
برای ورود به نقدگری ژرفتر  ،مسائل عملی نقد موسیقی  ،نقد
موسیقی در ایران و  ...برگزار می شود.

هشدار خانه موسیقی به اعضا

هیئت مدیره خانه موسیقی اعالم کرد اعضای خانه تا پایان سال
فرصت دارند تا حق عضویت معوقه خود را پرداخت نمایند در غیر
این صورت عضویت آنها لغو می گردد.
بدیهی اس��ت در صورت لغو عضویت ،بیمه اعضا نیز لغو خواهد
شد.

فصلنامه خانه موسيقي

اپرای «فیدلیو» اث��ر لودویگ وان بتهوون در تاریخ 26مهر ماه
و اپ��رای «البوهم» اثر جیاکومو پوچینی  23آبانماه برای اعضا
به نمایش در آمد.
در این جلسه در ابتدا دکتر امیر اشرف آریان پور مختصری درباره
این ویژگی های این اپرا و سوابق و دیگر آثار آهنگسازش سخن
گفت و در ادامه اپرا برای حضار به نمایش در آمد .در پایان جلسه
هم این موسیقی دان به سواالت حضار پاسخ گفت.
نخستین جلسه نمایش اپرا به معرفی و نگاهی به زندگی لوچیانو
پاواروتی ،خواننده شهیر اپرا اختصاص داشت و در جلسه دوم که
 31خرداد ماه برگزار ش��د اپرای «توراندخت» اثر پوچینی برای

خان��ه موس��یقی برنامه های زیر را با هم��کاری خانه هنرمندان
ایران ،در سالن جلیل شهناز برگزار می کند:
چهارش��نبه  27دی ماه :کنسرت پژوهشی ساز و آواز ایرانی ،آواز
علی جهاندار و تار شهرام میرجاللی
سه شنبه س��وم بهمن ماه :بزرگداشت والود تارخانیان ،نوازنده و
مدرس فقید ویولن
چهارشنبه  25بهمن :برنامه ای با عنوان «پژوهشی در موسیقی
کردی و ساز تنبور ،با اجرای علی اکبر مرادی
ساعت برگزاری این برنامه ها  6بعد از ظهر است.
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