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فعالیت های خانه موسیقی معموال در فصل تابستان نسبت
ب��ه فصول دیگر(بویژه نسبت به فصل پائیز که جشن موسیقی
برگزار م��ی شود) از رشد کمتری برخوردار است؛ همزمانی ماه
صیام نیز در این چند ساالخیر این موضوع را تشدید کرده است
 ،ب��ا این وصف رخدادهای موسیقایی در این مدت چه در خانه
و چه بیرون از خانه کم و بیش رقم خورد .
در خانه موسیقی برنامه های مختلفی از جمله مسائل مربوط
به انتخاب واحد های مسکونی اعضای تعاونی مسکن،فعالیت و
همکاری در برگزاری کنسرت هایی به نفع زلزله زدگان ،برگزاری
دو نشست ماهانه (تیر و شهریور) و...انجام پذیرفت.
همچنین در این ایام فعالیت های مربوط به عضوگیری،بیمه
و سای��ر موارد اداری در جریان بود؛ اماگذشته از این مسائل دو
رخ��داد مهم تقریبا هم��ه مسائل را تحت شع��اع خود قرار داد
نخست زلزله اسف ب��ار آذربایجان شرقی و بروز خسارت های
مال��ی و جانی برای عده ای از هموطن��ان عزیزمان احساسات
ملی همه هموطنان را جریحه دار کرد.
در ای��ن باره باید اقرار کرد که انصافا این بالی زیرزمینیبا
واکن��ش زیبای همه م��ردم از سراسر کشورمواجه شد همگان
شاه��د برانگیختن حس هم��دردی و ارسال کمک از دورترین
نق��اط کشور بودی��م و در این مسیرصحنه ه��ای زیبایی را ب
چش��م دیدیم حت��ی فضاهای مجازی از فیس ب��وک گرفته تا
سای��ت های شخص��ی و غیر شخصی همه ممل��و از همنوایی
و همراه��ی هموطن��ان ایرانی و ارسال پی��ام های همدردی و
تسلیت بودیم که واقعا جای تحسین دارد.
ام��ا در اینجا بد نیست به پرسشی ک��ه همواره دراینزمینه
وجود داشته و دارد اشاره و این سوال را مطرح کنم که براستی
ه��دف برخی از دوستان و اف��راد حقیقی از ارس��ال پیام های
هم��دردی چیست؟! طبیعی است که اگر هنرمندی فرض کنید
موزیسین و یا خواننده و یا هر فعال دیگری در حوزه تخصصی
خ��ودش اگر بخواهد قدم��ی برای هموطن��ان زلزله دیده اش
بردارد باید عمال و به طور عینی گام بردارد ودر صورت امکان
ب��ا هدف کمک مالی کنسرت دهد ی��ا عواید حاصل از فروش

آلبومش را ببخش��د و...در غیر این صورت چه نیازی به ارسال
پیام اس��ت؟ اگر اینگونه باشد و هنرمن��دان به لحاظ انسانی و
معنوی موظف ب��ه دادن پیام باشند آنگاه همه باید چنین کنند
تا خدای نک��رده هنرمندی متهم به بی خیالی و بی مسئولیتی
نش��ود!ودر این حالت قبول کنیم که موضوع بیشتر به طنز می
ماند تا همدردی با مصیبت زدگان.
البته ناگفته نماند که موارد استثنایی هم وجود دارد فرض
کنید هنرمندی در تبعید و یا در مضیقه اجرا و یا حضور در بین
هموطن��ان است آنگاه از آنجا که فرص��ت و زمینه فعالیت آن
هنرمند برای اجرا و کمک وجود ندارد ارسال پیام معنا می یابد
و مشخص می کند که این عمل کمترین کاری بوده که در آن
وضعیت از دست وی بر می آمده است .
به هرحال در شکل کلی نیز ارسال پیام از سوی موسسات
و نهاده��ای حقوقی که به نوعی وظیف��ه نمایندگی هنرمندان
را برعهده دارن��د برای نشان دادن هم��دردی همه هنرمندان
کفایت می کند .
موض��وع دومی ک��ه آن هم دست کم��ی از زلزله نداشت
بح��ث اقتصادی ن��زول ارزش پول ملی در ای��ن یکی دوماهه
اخیر ب��ود که تقریبا نقل همه محاف��ل و مجامع رسمی و غیر
رسمی بود وطبیعتا تبعات آن همه ارکان زندگی را در برگرفته و
خواهد گرفت ؛ در این میان قطعا موضوع اولویت های خرج و
مخارج زندگی پیش می آید و پر واضح است که در این شرایط
نخستی��ن ضربه این تورم و گرانی الجرم ب��ر پیکر فرهنگ و
هنر فرود می آید.
البت��ه پیش آگهی این وضعیت نگران کننده بویژه در نیمه
اول سال ج��اری کامال ملموس و مشهود ب��وده است چرا که
تقریبا تمام��ی تهیه کنندگان،ناشران،کنسرت گذاران و...اذعان
دارن��د که درآمد نسبی آنه��ا افت شدید داشت��ه به طوری که
استقبال از کنسرت ها در چند ماه گذشته در مقایسه با سالهای
گذشت��ه غیر قابل باور اس��ت و اینها همه خبر از اتفاقات ناگوار
و آزاردهن��ده ای می ده��د که باید هرچه زودت��ر مسئوالن و
سیاستگذاران فرهنگی برای آن چاره ای بیندیشند.

درباره جشن سیزدهم

خانه و موعود مهر
مهمترين ماه خانه

مهمترين ماه براي خانه موسيقي ماه مهر است كه هرساله
جش��ن موسيقي در يكي از روزهاي اين م��اه كه در اصل بايد
روز نهم مهر يعني سالروز تولد حكيم ابونصرفارابي موسيقيدان
برجسته ايراني باشد برگزار ميشود.
امسال نيز طبق سنت هرساله اين جشن براي اولين بار در
برج ميالد برگزار ميشود.
روز جشن

روز جشن امس��ال دقیق ًا همان اولی��ن روز جشن پارسال
یعن��ی  17مهرماه است  .جشن دوازده��م از  17تا  20مهرماه
سال  90در ت��االر وحدت با اجرای برنامه های مختلف برگزار
ش��د ؛ اما امسال به دالیل مختلف این جشن فقط در یک شب
برگزار می شود .
در باغ سبز

مسئوالن سالن میالد (نمایشگاه بین المللی تهران ) برای
برگ��زاری جشن امس��ال در آغاز به خان��ه ی موسیقی در باغ
سبز نشان دادند  .مدی��ر عامل محترم این مجموعه که خوداز
عالقمندان هنر موسیقی به شمار می رود در جلسه ای با مدیر
عامل خانه رهنمودهایی نیز در خصوص راههای ارتقاء کیفی و
کمی ژانرهای مختلف موسیقی ارایه دادند و در پایان جلسه نیز
تأکی��د کردند که مجموعه ی میالد (نمایشگاه) برای برگزاری
جش��ن سیزدهم نهایت همکاری را خواهن��د داشت و به مدیر
رواب��ط عمومی و اموربین الملل هم که در همان جلسه حضور
داش��ت نظر قطعی و مثبت خود را موکداً ابالغ کرد ولی بعد از
یک هفته متأسفانه در باغ بسته شد .

نمایشگاه

یک��ی از مهمترین بخ��ش های جشن امس��ال برگزاری

سؤال بی پاسخ

یک��ی از پرسش ه��ای اساسی و یا به عب��ارت صحیح تر
یک��ی از مشکالت اساس��ی در برنامه ها و جش��ن هایی نظیر
همین جش��ن موسیقی مسأله ظرفیت مح��دود سالن و کارت
ورودی است .
خوشبختانه امسال به دلیل اختصاص سالن همایش های
ب��رج میالد که ب��ا همکاری خوب و مساع��دت های ارزشمند
مسئوالن این مجموعه میسر شد دست خانه ی موسیقی برای
دع��وت از اعضایش کمی بازتر از ساله��ای پیش بود اما هنوز
مسأله ردیف اول الینحل باقی مانده است  .خیلی از هنرمندان
عزی��ز معتقدند که حتما باید در ردی��ف اول بنشینند و به هیچ
وج��ه به ردیف های بعدی حتی ردی��ف دوم هم رضایت نمی
دهن��د و اساسا شرکت خود را منوط ب��ه اختصاص صندلی در
ردیف یک می دانند.
اما چگونه می توان حدود سی عدد صندلی ردیف یک
را ب��ه دست کم یکصد و بیست مدعی درجه یک ردیف اول
اختص��اص داد سؤالی اس��ت که بيپاسخ مان��ده و تا کنون
هیچک��س راه حل منطق��ی و عملی ب��رای آن ارایه نداده
اس��ت .ناگفت��ه نماند اخیرا یکی از ای��ن مدعوین محترم که
از هنرمن��دان و نوازندگان کمانچ��ه است راه حل را در این
دانسته که خود اعضای هیئت مدیره ی خانه نباید در ردیف
اول بنشینند؛ام��ا اگر این توصیه نیز عمل��ی شود تنها هفت
صندل��ی ب��ه ظرفیت ردی��ف اول اضافه می ش��ود و طبیعت ًا
مشک��ل همچنان ب��ه قوت خ��ود باقی می مان��د ؛ هر چند
ممک��ن است ب��ا این کار دس��ت کم مشک��ل آن عزیز حل
ش��ود .به هر حال در پايان بايد اين خبر فوقالعاده را بدهيم
كه امسال هيچك��دام از اعضاي هيئت مديره در رديف اول
نخواهند نشس��ت .اتفاقي كه براي اولين ب��ار رخ ميده��د.
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رقابت

بخش رقابتی جش��ن از امسال عم ً
ال به صورت دوساالنه
برگ��زار می شود یعنی امسال کتاب برگزیده معرفی می شود و
سال آینده آلبوم برتر.

نمایشگ��اه در محوطه ی ب��از خانه ی هنرمن��دان است  .این
نمایشگاه با همکاری کانون ناشران خانه موسیقی که در شرف
تأسیس است از  15تا  22مهرماه در این محل برگزار می شود
.مسئ��والن خانه ی هنرمندان با دید مثبت وبا نهایت همکاری
خان��ه موسیقی را در برگزاری این بخ��ش پشتیبانی کردند که
جای تقدیر دارد .
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گزارش

موسیقی جز؛ از آواز بردگان تا گروه های حرفهاي
گزارشی از کارگاه آشنایی با موسیقی جز

فصلنامه خانه موسيقي

4

درآمد:
یک��ی از برنامه هایی ک��ه در تابستان  90در خانه موسیقی
و با همک��اری کانون خوانندگان کالسیک برگ��زار شد ،کارگاه
آشنای��ی با تاریخچه و ویژگی های موسیقی جز بود .این کارگاه

بیستم تیرم��اه با حضور فرزین طهرانی��ان در ساختمان فاطمی
برگزار گردید و در ابتدا نسرین ناصحی (رئیس کانون خوانندگان
کالسیک) ضمن خوشامد گویی به حضار ابراز امیدواری کرد این
برنامه ها و کارگاه های آموزشی بتواند برای اعضا مفید باشد.

فرزین طهرانیان(مدرس موسیقی) در ابتدای سخنانش به
معرفی چند تن از موسیق��ی دانان ایرانی پرداخت که در حوزه
موسیق��ی جز فعالی��ت می کنند .وی گفت :ق��رار است در این
جلس��ه از دید فرهنگ شناسی به موسیقی جز نگاه کنیم اما به
دهه��ا جلسه نیاز داریم تا بتوانی��م سبک های این موسیقی را
بشناسیم ،افراد شاخص را معرفی کنیم و به نمونه هایی از این
موسیقی گوش دهیم.
طهرانی��ان در ادام��ه صحبت هایش ب��ه تاریخچه انتقال
سیاهپوست��ان به آمریکا اشاره کرد و گف��ت :وقتی قاره امریکا
کشف شد ،پرتغالی ها و اسپانیایی ها آمریکای التین را تصرف

کردن��د و بومی ه��ای آن منطقه را ب��ه روش های مختلف به
مذه��ب کاتولیک در آورده و آن��ان را به بردگانی تبدیل کردند
که برای ساختن آمریکای التین و کشور های برزیل ،آژانتین،
کلمبی��ا و بولیوی به کار ب��رده شدند .در قرن  16میالدی یک
اسق��ف کاتولیک به امریکای التی��ن سفر می کند و در معادن
طال و مزارع بزرگ قهوه مشاهده می کند رفتار بسیار وحشیانه
ای از س��وی اروپایی تبار ها با بومیان منطقه صورت می گیرد.
این اسقف موضوع را به پاپ اطالع می دهد ولی پنج سال بعد
جلس��ه ای در واتیکان با حضور امرای قاره نو تشکیل میشود.
چ��ون واتیکان از این قاره درآمد بسیار زیادی داشته این سوال
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مط��رح می شود ک��ه اگر این بومیان بار آب��اد سازی قاره نو را
تحم��ل نکنند چه کس��ی باید این بار را بکش��د .همان اسقف
پاس��خ می ده��د که چاره سیاه��ان آفریقا هستن��د .این جمله
درواق��ع شروع موسیقی ی��ا بهتر بگوییم فرهن��گ جز است و
نمون��ه هایی در سینما و ادبیات هم از این فرهنگ وجود دارد.
در س��ال  1620میالدی اولین کشتی ب��رده های سیاه پوست
وارد آمریک��ا می شود .شمال آفریقا تحت سلطه مسلمانان بود
بنابرای��ن بیشتر برده از مناطق مرکزی آفریقا هستند .در قبایل
آفریق��ای مرکزی ک��ه مردمی بت پرست و ب��ه شدت طبیعت
گرا بودند ،ان��واع مسائل زندگی شان با موسیقی کوبه ای توام
ش��ده بود .در قبای��ل آفریقای مرکزی زبانی وج��ود دارد که با
ساز ه��ای کوبه ای مانند مورس با هم حرف می زنند .اینها با
چنین پیشینه ای وارد آمریکا می شوند .مردم آمریکای شمالی
زیاد اصراری بر مسیحی کردن آفریقایی ها نداشتند اما خود به
خ��ود این اتفاق می افتد .اغلب ای��ن افراد به مذهب پروتستان
در می آیند و مراسم مذهبی شان به وسیله آواز های ریتمیک
است که ریشه اش در مراسم آفریقایی است .آواز های کار هم
از نخستی��ن آواز های جز محسوب می شود .بعد از اینها قطعا
موسیقی هایی بوده که برده ها در ساعت استراحت خودشان از
آنها استفاده می کردند.
طهرانیان در خصوص ظهور موسیقی جز گفت :در پایان
قرن هجدهم  ،ی��ازده میلیون برده در آمریکا حضور داشتندکه
یک ملت جدید محسوب می شدند .بعد از یک دوران طوالنی
جن��گ داخل��ی آمریک��ا ،آزادی برده ها اتفاق م��ی افتد و یک
فصل جدید شروع می شود .برده های تازه آزاد شده به شهر "
نیواورلئان " می آین��د .در منطقه ای از این شهر فضای بسیار
مناسبی برای موسیقی وجود داشت .موسیقی سفید پوستی که
آن زم��ان وجود داشت ،شامل موسیق��ی ایرلندی و یک سری
موسیق��ی ه��ای ارکستر های بادی بود .وقت��ی این برده های
آزاد ش��ده ب��ه شهر ها می آیند ساز های��ی را پیدا می کنند که

متعل��ق به سیاهپوستان بود و در اینج��ا به صورت خود آموز با
ای��ن ساز ها شروع به نواختن م��ی کنند و یک موسیقی جدید
متول��د می شود .این گروه ه��ای سیاهپوست با هم رقابت می
کنند و کنسرت های متعدد را به اجرا می گذارند .بعضی اوقات
هم برای پخش تراکت و تبلیغات این ارکستر ها در خیابان راه
م��ی افتادند و برنامه اجرا می کردند که گاهی در تقاطع ها دو
ارکست��ر به هم می رسیدند و قوی ت��ر و بهتر ساز می زدند تا
گروه مقابل مغلوب شود .هر گروهی هم که برنده می شد رهبر
گروه لقب کینگ ( )kingمی گرفت که این اعطای لقب هنوز
هم در فرهنگ جز وجود دارد.
طهرانی��ان در باره ساز ه��ای موسیقی جز هم توضیحاتی
ارائه داد و گف��ت :اولین سازی که به موسیقی جز می آید ساز
ه��ای ب��ادی هستتند و بع��د پیانو هم ب��ه آن اضافه می شود.
این موسیقی محدود به شهر نیواورلئان و سیاهپوستان است تا
اینکه یک ارکستر در این شهر متشکل از نوازندگان سیاهپوست
شکل م��ی گیرد .برای کلمه جز ریشه های متعددی ذکر شده
ک��ه عم�لا در پایان ق��رن  19این اصطالح همه ج��ا استفاده
میشد.
او در ادامه با اش��اره به وجود موسیقی های دیگر در کنار
موسیق��ی جز ه��م افزود :در کنار این موسیق��ی در ایالت های
شمالی آمریک��ا یک موسیقی به نام موسیق��ی "کاکا سیاهی"
وج��ود داشت که فرق آن ب��ا موسیقی سیاهپوستان در این بود
ک��ه سفید پوستان صورتش��ان را سیاه می کردند و ترانه سبک
اجرا م��ی کردند که نباید این موسیقی ب��ا موسیقی جز اشتباه
گرفته شود.
در ادام��ه این کارگاه نیز طهرانیان ب��ه معرفی گروه ها و
چهره های معروف و سرشناس جز پرداخت و از هر کدام نمونه
ای را ب��رای حضار پخش کرد .در بخش دیگری از این کارگاه
نی��ز ریتم ها و سبک ه��ای مختلف این موسیقی معرفی شد و
نمونه هایی نیز پخش شد.
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گزارش

با همکاری خانه موسیقی مراسم نکوداشت عثمان خوافی برگزار شد

نوای عثمان خوافی در "نهانخانه دل"

فصلنامه خانه موسيقي
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مراسم نکوداشت عثمان محمد پرست(خوافی) ،دوتار نواز
خراسان��ی ،با عنوان «نهانخان��ه دل» دوازدهم تیرماه در میان
حضور هنرمندان و عالقمندان در تاالر ایوان شمس برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،داریوش ارجمند ،دبیر همایش که اجرای
مراسم را هم به عهده داشت درباره ویژگی های هنری عثمان
خوافی گفت :عثمان خوافی در هنرش یگانه است زیرا توانسته
محدودیت های سازش را بشکند و به آن وسعت ببخشد .مردم
عثم��ان را آنطور که در خلوتش زندگ��ی می کند نمی شناسند
ول��ی من این افتخار را داشتم که روزگ��ار زیادی با او گذرانده
ام .زمان��ی از ابتدای غروب تا هنگام سپیده دم ساز می زد و او
چنین اعتقادی به سازش دارد.
در ادامه نی��ز دکتر ابراهیمبای سالم��ی ،رئیس همایش و
از بانی��ان ای��ن بزرگداشت ضمن خوش آم��د گویی به مهمانان
و هنرمن��دان گفت :عثمان محمد پرس��ت نمادی از هویت ملی
ماس��ت که امروز ما به بهانه تجلیل از او گرد هم جمع شده ایم.
آنچه که در توسع��ه و پیشرفت جوامع امروز در همه ی جوامع
مط��رح است ،وج��ه اقتصادی و صنعنی غلب��ه دارد  .اما هویت،
فرهنگ و چیستی انسانها که در طول تاریخ و مسیر زندگی آنها
شکل یافته است ،نماد دیگری است که باید بیش از پیش به آن
بپردازیم .فرهنگ نمادهای خاص خود را دارد و در زبان و ادبیات
متجلی است و موسیقی متعالی ترین بخش فرهنگ است.
وی اف��زود :در این تعالی فرهنگی اصالت و شرافت نهفته
است .اگر نوایی برخیزد قطعا خالصه ای از تمدن بشری است.
فرهن��گ و تاریخ ملت ها در موسیقی آنها خالصه شده است و
ب��ا همه ظرافتی ک��ه در آن وجود دارد ما با او زندگی می کنیم
آنچ��ه در ساز عثمان هست ،جرعه آب زاللی است که قرن ها
در دل طبیع��ت جاری بوده و ام��روز به ما رسیده است .عثمان
نماین��ده یک انسان ایرانی است ک��ه گویا از درون تاریخ به ما
رسی��ده است و ما سعی داری��م که از او تجلیل کنیم زیرا دیگر
چنین هنرمندانی پیدا نخواهند شد.
در ادام��ه مراسم علیرضا سلیمان��ی ،فرزند دوتار نواز فقید
شم��ال خراسان ح��اج قرب��ان سلیمانی دو قطع��ه از موسیقی
کرمان��ج را ب��ه افتخار عثمان خوافی اجرا ک��رد که بسیار مورد
استقب��ال حضار واقع شد .سپس دکت��ر بهمن کاظمی  ،معاون
پژوهشی فرهنگستان هنر به سخنرانی پرداخت .وی در سخنان

کوتاهش گف��ت :من نوازندگی ایشان را قبال شنیده بودم .ولی
برای من جای سوال ب��ود که ایشان در آستانه نود سالگی چه
اث��ری را از خودشان می خواهند ب��رای آیندگان باقی بگذارند.
وقت��ی من این مسال��ه را به ایشان گفتم ،به فک��ر فرورفتند و
فهمیدن��د من چی��ز دیگری غیر از آهنگ های��ی مانند «نوایی
نوایی» از ایشان می خواهم.
کاظمی اف��زود :به همین دلیل قرار شد ایشان در فرصتی
این  70سال نوازندگی را مرور کنند و آن قطعاتی را که در پس
خودش حکمتی تاریخی را در بردارد و به ایشان رسیده است را
برای ما به ارمغان بیاورند .امیدواریم چهره دیگری از ایشان را
که شایسته اش هستند را به جهان هنری معرفی کنیم.
پس از این سخنان غالمحسین شافعی پشت تریبون قرار
گرف��ت و اندک��ی خاطرات خود با عثمان خواف��ی را بیان کرد.
در ادامه نیز به شکل گی��ری جامعه یاوری خراسان اشاره کرد
و گفت :مرح��وم مجتبی کاشانیَ ،فریدن��ی ،عثمان خوافی در
پیون��دی که از هنر برمی خواست بانیان جامعه یاوری خراسان
بودن��د .صده��ا مدرسه را این جامعه از پ��ول هایی که از مردم
جمع می شد به روستاهای محروم اهدا کردند.
در ادام��ه مراسم سه ت��ن از خنیاگران سرشناس خراسانی
نورمحمد در پور ،ذوالفق��ار عسگری پور و غالمحسین غفاری
ب��ه روی صحنه رفتند و به افتخار بزرگداشت عثمان خوافی در
مقام سرحدی خوانی قطعاتی را اجرا کردند.
مراسم «نهانخانه دل» با سخنراني بهروز وحداني ،هوشنگ
جاوي��د و مهديه الهي قمشهاي ادامه يافت و با نوازندگی دوتار
عثمان محمد پرست(خوافی) و خواندن آهنگ معروف «نوایی
نوایی» توسط وی پایان یافت.

گزارش
در گراميداشت یاد کسایی در خانه هنرمندان مطرح شد

بنياد موسيقي ايراني آواز است

محافل بیش از دو سوم کالمش را شعر تشکیل می داد.
وی تصریح ک��رد :متاسفانه امروز این نکات را در موسیقی
ایران نمی بینی��م و باید این مساله را تاکید کنم که موسیقی ما
بنی��ادش آواز است اما امروزه جوان��ان بیشتر به دنبال تکنیک و
قطعه نوازی هستند .ساز کسایی و شهناز مانند یک مقاله مقدمه،
مت��ن و نتیجه دارد ،تمام جمالت با ه��م پیوند دارند .درساز این
بزرگان جمالت پراکنده نمی شنویم .هردوشان با ادبیات پیوندی
عمیق دارند و زمزمه های آوازی نیز می کردند.
وی در پای��ان سخنانش گفت :ساز کسای��ی آوازی بود و بنیاد
موسیقی ما نیز آوازی است .شعر و ادبیات هم با آواز ما آمیخته است.
بنابراین موسیقی ما در ساز استاد کسایی نمود پیدا کرده است.
در ادامه برنامه گروه نقش به سرپرستی امیر شریفی(نوازنده
س��ه تار) و خوانندگی مهدی امام��ی و همکاری حسین خوش
چهره(نی) و رامی��ن علیپور(تنبک) قطعاتی را در آواز دشتی به
اجرا درآورد.
منوچه��ر غی��وری هم ک��ه  40سال در محض��ر کسایی به
شاگردی پرداخته و تا دقایق آخر عمر همراه ایشان بود در سخنانی
ب��ه بیان ویژگی های هنری و اخالقی مرحوم کسایی پرداخت .او
در سخنانش گفت :در این مدت که استاد کسایی از میان ما رفت
بسیاری درباره توانایی هایش سخن گفتند .البته برخی هم بودند
که ایرادهایی گرفتند .در پاسخ به این افراد باید بگویم کار مهم را
کسی انجام داده ک��ه برای اولین بار راه را باز کرده است .کسایی
برای نخستین ب��ار راه نی نوازی را برای دیگ��ران باز کرد .استاد
کسای��ی عالوه ب��ر نی نوازی و توان باالی��ش در سه تار نوازی و
صدای گرمش در خوانندگی خصوصیات جالب دیگری نیز داشت.
او در خوشنویسی توانمند بود و با اساتید بزرگی حشر و نشر داشت.
همچنین در سرودن شعر نیز دستی داشت.
وی در پایان سخنانش گفت :اینکه در زمان ازکار افتادگی
و بیم��اری به سراغ اساتید بروند چیزی جز زحمت برای آنها و
خان��واده شان ندارد .دوستان بای��د در زمانی که هنرمندان سر
حال هستند به سراغ آنها بروند.
در پایان مراسم هم منوچهرغیوری با تاثیر از شیوه اجرای
است��ادش حسن کسایی ،با ساز سوتک و نی قطعاتی را به اجرا
در آورد.
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مراس��م یادبود حسن کسای��ی ،است��اد برجسته نی با
همک��اری خانه موسیق��ی پنجم مرداد با حض��ور جمعی از
هنرمن��دان و عالقمندان در سالن ناص��ری خانه هنرمندان
برگزار ش��د .در ابتدای این برنامه ک��ه حمیدرضا نوربخش
(مدیر عامل خان��ه موسیقی) هم حضور داشت ،فیلمی چند
دقیقه ای از نوازندگی نی مرحوم حسن کسایی پخش شد و
سپس سهیل محمودی که اجرای برنامه را به عهده داشت
چن��د دقیقه در باره مقام هنری ای��ن هنرمند صحبت و نی
نامه مثنوی مولوی را نیز قرائت كرد .سپس مدیرعامل خانه
موسیقی به عنوان سخنران پشت تریبون قرار گفت.
حمیدرضا نوربخش ،در ابتدای سخنانش گفت :من بیشتر
از زاوی��ه آواز به شخصیت هن��ری استاد کسایی نگاه می کنم.
نوازندگ��ان موسیقی ایرانی دو دسته هستند ،یک دسته آنهایی
ک��ه موسیقی شان صد در صد سازی اس��ت و دسته دیگر هم
بنی��اد و ریشه موسیقی ایران��ی را آواز می دانند و سازشان هم
رن��گ و بوی آواز دارد .استاد کسایی از همین دسته هنرمندان
ب��ود .در زندگی نامه ایشان خوانده ایم که از ابتدا قصد نداشت
نوازن��ده شود و عالق��ه اصلی ایشان به آواز بود و این عشق به
آواز تا آخر عمر هم با ایشان بود.
وی افزود :پس از دوره بلوغ که صدای مرحوم کسایی تغییر
شکل می دهد و مورد پسندش نبود ،ایشان به نوازندگی نی روی
آورد و استعداد ذاتی خود را صرف این ساز کرده و درواقع ساز نی
را س��ازی جهانی کرد .این ساز پیش از جناب کسایی این قدر و
منزلت را نداشت .ایشان در خاطره ای گفتند که « :در سال های
اول تاسیس رادیو ،زمانی که مشیر همایون شهردار رئیس رادیو
ب��ود برای اجرا قرار بود به رادیو ب��روم .مشیر همایون وقتی مرا
دی��د پرسید چه سازی می خواهی بزنی؟ و من گفتم می خواهم
ن��ی بزنم .ایشان با تغییر قیافه گفت که مگر با نی هم می توان
تکنوازی کرد و بعد گفت خوب حاال چیزی برای ما بنواز .من هم
پاس��خ دادم آقای صبا ب��ه من گفته اند امشب به جای ایشان در
رادیو تکنوازی کنم؛ شما امشب می توانید ساز مرا بشنوید».
نوربخ��ش اف��زود :قصد م��ن از بیان خاطره ای��ن بود که
بگویم در زم��ان جوانی استاد کسایی ،حتی اهالی موسیقی نیز
جایگاهی برای ساز نی قائل نبودند و تالش های ایشان باعث
شد ساز نی ن��ه تنها جایگاه خاصی در موسیقی ایران پیدا کرد
كه در جهان هم شناخته شد .نام استاد کسایی با نی گره خورده
ولی ایشان سه تار هم کهمینواخت باز هم مانند کسایی در نی
انسان را منقلب کرد .همینطور با همان صدای خسته و محدود
هم اگر آواز می خواند باز هم روی انسان تاثیر می گذاشت.
نوربخش گفت :ساز استاد کسایی بیانی آوازی داشت .یعنی
وقتی مشغول نوازندگی بودند به غیر از قطعات ضربی ،گمان می
کنیم یک غ��زل در ساز ایشان ساری و جاری است .زیرا ایشان
اش��راف تمام بر ادبیات داشت و حتی در زمان سخن گفتنش در
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گفتگو
گفتگو با کامبیز روشن روان در باره تالیف جلد سوم کتاب هارمونی

آهنگسازی به کمک هارمونی
درآمد:
کامبی��ز روش��ن روان عضو هیات موس��س و مدیرعامل
اسب��ق خان��ه موسیقی چن��د سالی است که در کان��ادا اقامت
گزی��ده و سخت مشغ��ول تولید آثارموسیقای��ی در قالب های
مختلف��ی مثل مقاله،کتاب،سمفون��ی و...است.اخیرا این استاد

دانشگ��اه برای تجدید دیدار با م��ادر بیمارشان به ایران آمده
ب��ود و متاسفانه به فاصله اندک��ی آن عزیز را از دست داد.به
هرحال در این سفر کوتاه فرصتی دست داد تا در باره آخرین
تالی��ف ارزشمند وی که جلد سوم کتاب هارمونی است گپ و
گفتی کوتاه انجام دادیم:

* قبال کتاب هارمونی را منتش�ر کرده بودید لطفا در
باره این کتاب جدید توضیح بفرمائید.

بله ؛ در اصل کتاب هارمونی جامع کاربردی نتیجه حدود 45
سال تدریس به عالقمندان موسیقی در سطوح تخصصی مختلف
است .تا به حال هم نتیجه خیلی خوب بوده .روشی دراین کتاب
هس��ت که در هیچ کتاب دیگری من مشاهده نکردم .چون قرار
است این کتاب کاربردی باشد و درواقع کاربرد آهنگسازی داشته
باشد به همین خاطر از ابتدا به گونه ای پیش می رود که شخص
را ب��ه سم��ت آهنگسازی می ب��رد .بنا بر ای��ن کسانی که این
مجموعه کالس ها را که من در چهار ترم در آموزشگاه تدریس
م��ی کردم ،تمام کردند عمال ت��ا  50درصد آهنگساز شدهاند .به
عبارت ديگ��ر قبل از اینکه وارد ک�لاس آهنگسازی بشوند هر
کدامشان  15 – 10قطعه کامل موسیقی نوشته بودند.
* در واقع می توان گفت به نوعی میان بر است؟

میان بر نیست ،مجموعه ای است از یکسری اطالعات ویژه
مربوط به هارمونی که فرم ،بخشی از کنترپوان داخل آن هست
که شیوه آموزش و نگاهش کامال متفاوت است.

* تف�اوت اش با کت�اب های هارمونی ترجمه ش�ده
چیست؟
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تف��اوت اش در این است که کت��اب هایی که ترجمه می
ش��ود بعض��ی از آنها تا قرن  19تمام می ش��ود چون هارمونی
کالسی��ک را در بر می گیرد و هارمونی کالسیک هم تا اوایل
قرن  19تمام می شود .این کتابی که من نوشتم تمام قرن 19
را در بر می گیرد به عالوه سه دهه قرن بیستم .یعنی می رسد
به نقطه ای که موسیقی دیگر از حالت تونال خارج می شود و
به موسیقی آتونال می رسد .یعنی تمام اطالعات الزم در تمام
زمینه ها از آهنگسازان مختلف که نمونه های زیادی هم از آن
در کتاب هست ،میآید از اینکه چگونه موسیقی از آکوردهای
خیلی ساده شروع شد و رسید به موسقی آتونال و سیر تاریخی
اش به طور کامل طی می شود .
در حالی که بسی��اری از کتاب های هارمونی که چاپ می
شود هارمونی کالسیک است و کسانی که این کتاب ها را تمام
م��ی کنند در قرن  19هستند و اگر بخواهند وارد موسیقی قرن
بیست��م بشوند باید دنبال کتاب دیگری بگردند که این کتاب در
ایران نیست و اگر هم باشد خیلی نادر است
* در خارج از کشور چطور؟هست؟

همانطور كه اشاره كردم کتابهای هارمونی غالبا تا موسیقی
آتون��ال می آیند یعنی ح��دود  10سالی هست که موسیقی قرن
نوزده��م را هم کامل پوشش می دهند و ت��ا اوایل قرن بیستم
م��ی آیند ولی کتاب هایی که در اینجا ترجمه می شوند معموال
قدیمی هستند.
این کتاب ،کتاب خاصی است چون برای کسانی تالیف شده
ک��ه خودشان بتوانند بدون معلم بخوانند و یاد بگیرند و آهنگساز
شون��د  .اگ��ر کسی واقعا حوصله داشته باش��د بر طبق تمام آن
چی��ز هایی که در کتاب هست جلو ب��رود و حتی اگر معلم هم
نداشته باشد به خاطر ساده نویسی کتاب خودش می تواند بفهمد
و مطل��ب را درس��ت فرا بگیرد  .ب��رای جزئی ترین مطالب هم
توضیح کاملی داده شده است که به هیچ عنوان چیزی را با مورد
دیگری اشتباه نگیرد .

آیا این کتاب برای کس�انی که آهنگس�از هم هستند
مفید خواهد بود ؟

قطع��ا همین طور است چون اطالعاتی در این کتاب هست
که می تواند موسیقی شان را غنی تر کنند .خیلی هایی که من می
شناسم شناخت درستی از هارمونی ندارند در حالی که هارمونی از
شاخه های تخصصی موسیقی است و هر چه بیشتر در موردش
بدانیم غنای کار موسیقی به همان نسبت باال می رود.

ای�ن جلد آخرین جلی کتاب هارمونی ش�ما اس�ت با
نسبت به دو جلد قبلی چه ویژگی هایی دارد؟

جلد سوم در اصل پیچیده ترین بخش کتاب است و کمتر
کسی از این تغییر و تحوالت نیمه دوم قرن  19بخصوص اوایل
ق��رن بیستم خبر دارد و این بخش می تواند کمک و راهگشای
هنرجویانی باشد که می خواهند به آهنگسازی ادامه بدهند.

مقاله

جستجوی مفهوم «درآمد»
در موسیقی کالسیک ایرانی

* بابک خضرائی

فصلنامه خانه موسيقي

درآمد در لغت ،به معان��ی متعدد از جمله مقدمه و سرآغاز
است .نيز به مفهوم سرآغاز کالم آمده چنان که توجه شنوندگان
را جل��ب کند (دهخدا ،ذي��ل واژه) .درآمد در اصطالح موسيقي
گوشه يا قطعهاي است که دستگاه يا آواز با آن آغاز ميشود و
از مهمترین بخشهاي دستگاه و معرف زمينه و لحن اصلي آن
است .در نظام دستگاهي گوشههايي که پس از درآمد ميآيند،
معموال ُمد يا مقام متفاوتي دارند ،اما در پايان دستگاه به زمينة
درآمد بازگشت ميشود .بر این اساسُ ،مد و لحن درآمد نه تنها
آغازگ��ر دستگاه بلکه پايان بخش آن نيز هست و نام دستگاه،
در واق��ع نام ُمد درآمد آن است؛ مثال دستگاه ماهور دستگاهي
اس��ت که درآمد يا سرآغاز آن ُمد ماهور است چنان که فرصت
شیرازی ( )31 :1367گوید:
لفظ درآمد و نغمه به حسب لغت معلوم است که چه معنی
دارد ولی در اینجا در هر دستگاه که نامی از آنها برده میشود،
نکتهای دارد که بیان میشود :این که میگویند درآمد ،مقصود
ش��روع به زمینة همان دستگ��اه است مثل این است که درآمد
َعلَ��م ش��ده باشد برای لحنی ک��ه ابت��دا در آن دستگاه شروع
میشود.
به روشني نميتوان گفت که اصطالح درآمد از چه زماني
در موسيق��ي ايران رايج شده اس��ت .در بخش پاياني رساله در
بيان چه��ار دستگاه اعظم (گمن��ام  )90 :1380که احتماال در
ق��رن سيزدهم ق تاليف شده ،اصطالح درآمد در کنار اصطالح
دستگاه ديده ميشود ،از جمله:
...از جمله دستگاه اعظم یکی دستگاه نواست ....بعد از آن
که عامل ،نوا را درآمد کند از آنجا به عشیران و نهفت و دوگاه
و صبا و بوسلیک و رهاوی تواند رفت.
در حال��ي که در بخشهای پيشين که درب��اره انواع شَ ّد

بحث شده سخني از درآمد نيست .شايد اين فرضيه قابل طرح
باش��د که اصطالح درآم��د پس از رايج ش��دن مفهوم دستگاه
کارب��رد يافته است .البته در رساالت که��ن اصطالحاتي آمده
که به سرآغاز آهنگها اشاره ميکند از جمله در رسالة کوکبی
بخارای��ی ( )60 :1382اصطالح «سرخان��ه» به بخش آغازین
پیش��رو گفته شده است .نیز مراغ��ی ( )281 :1388در توصیف
«سربن��د» میگوی��د« :طریقة ساختن پیش��رو چنان است که
نصف��ی ی��ا ثلثی یا ربع��ی از خانة اول ترجیع بن��د سازند و آن
را اه��ل ساز سربن��د خوانند» .شاید بتوان گف��ت که سربند به
نوعی آغازگر قطعه بوده است که به تناوب تکرار میشده است.
به ه��ر حال مفهوم فنی این اصطالح��ات همان نیست که ما
از اصط�لاح درآمد برداشت میکنیم اما ب��ه جهت لغوی همة
اینها میتوانند به سرآغاز اشاره داشته باشند .در مجموعة شش
مق��ام موسيقي تاجيک« ،سراخب��ار» سرآغاز خواندن و نواختن
است (عبدالرشيداف  .)103 :1388اصطالح «برداشت» که در
موسيقي آذربايجان رواج دارد (دورينگ  )53-51 :1385نيز به
معن��ي سرآغاز است (دهخدا ،ذيل م��اده) که گفته شده معادل
پيشدرآمد در موسيقي ايران است (مهديقلي هدايت:1317 ،
نوبت سوم.)83 :
گرچ��ه در ردي��ف موسيقي ايران غالب��ا درآمد آغازگر
دستگاه يا آواز به شم��ار ميآيد ،معموال پيش از اجراي درآمد،
چهارمضراب يا پيشدرآمد نواخته ميشود .گاه در ميانه دستگاه
ه��م نام درآمد را ميتوان دي��د و آن هنگامي است که اجراي
گوشهه��ا در منطق��ه صوتي ديگ��ري از همان دستگ��اه آغاز
ميشود؛ مثال در رديف میرزا عبداهلل به هنگام نواختن دستگاه
ش��و ِر پايين دسته ،ب��ار ديگر گوشه درآم��د نواخته ميشود که
در اي��ن حالت گوشة بيس��ت و يکم دستگاه شور است (طالئي
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 :1376ده) .ني��ز گاه پي��ش از نام برخ��ي گوشههاي مهم که
ب��ه تنهايي و مستق��ل از ترتيب دستگاهي قاب��ل اجرا هستند،
اصطالح درآمد را ميتوان ديد؛ مثال در دستگاه همايون درآم ِد
شوشتري وجود دارد (معروفي  1374بخش همايون.)32 :
درآمد معموال با وزن آزاد اجرا ميشود اما گاه به قالب
موزون در ميآيد ،مثال درآمد سوم دستگاه شور در رديف ميرزا
عب��داهلل قابل انطباق با وزن عروض��ي مفاعلن فعالتن مفاعلن
فعل��ن است که «کرشمه» خوان��ده ميشود (← کياني:1377 ،
101؛ طاليي.)3 :1376
در رديف موسيقي کالسیک ايران براي بيشتر دستگاهها
و آوازها بيش از يک درآمد ذکر شده است؛ چنان که آواز افشاري
در روايت علي اکبر شهنازي هشت درآمد دارد (وهداني:1375 ،
121ـ  .)118در ي��ک برنامه موسيقي ممکن است يک یا چند
درآمد اجرا شود (فرصت شيرازي .)31 :1367
برخ��ي درآمده��ا به نام اشخاص شه��رت يافته است؛
مث�لا درآمد سماع حض��ور در آواز بيات ت��رک (دوامي :1375
)75؛ درآم��د بنفشه منسوب ب��ه تاجالواعظين مشهور به حاجي
بنفشه در دستگاه ماهور (ستايشگر  )159 :1374و درآمد محمد
صادقخاني و احم��د صادقخاني در آواز دشتي (همان 434 :و
 .)435برخ��ي درآمدها نام خاص نيز دارند چنان که درآمد دوم
دستگ��اه ماهور و درآمد س��وم دستگاه راست و پنجگاه و درآمد
دوم دستگ��اه ش��ور را «پنجه شعري» (دوام��ي 135 :1375و
151؛ طاليي  ،)2 :1376درآمد سوم دستگاه چهارگاه را «پيش
زنگوله و زنگوله» (طالي��ي  ،)304 :1376درآمد سوم دستگاه
هماي��ون را «کارواني» (کياني  ،)105 -104 :1377درآمد دوم
دستگاه راست و پنجگاه را «زنگ شتر»( ،طاليي )441 :1376
و درآم��د چهارم و پنجم دستگاه ش��ور را به ترتيب «رهاب» و
«اوج» گويند (کياني  .)101 :1377نيز در دستگاه شور از درآمد
خارا نام برده شده است (دوامي .)39 :1375
در رديف موسيقي کالسيک آذربايجان اصطالح درآمد
در دستگاهه��ای شور ،بيات شيراز و نوا -نيشاپور ديده ميشود
(← دورين��گ  )53-51 :1385ک��ه مع��ادل «پيشدرآمد» در
موسيقي ايراني است در ع��وض اصطالح «مايه» در موسيقي
آذربايجان را ميتوان معادل اصطالح درآمد در موسيقي ايراني
دانست (خضرلو  142 :1387پ).

منابع
احس��ان خضرلو« ،رون��د تغييرات در موسيق��ي و زندگي
موسيقايي آذربايج��ان» در فصلنامهي موسيق��ي ماهور ،سال
دهم ،شمارهی  ،40تابستان 1387ش؛
عب��داهلل دوامي ،رديف آوازي و تصنیفهای قديمي ،چاپ
فرامرز پايور ،تهران 1375 ،ش؛
ژان دورين��گ ،ردي��ف می��رزا عبداهلل براي ت��ار و سهتار،
تهران 1385 ،ش؛
علي اکبر دهخدا ،لغتنامه ،تهران 1330 ،ش؛
رسال��ه در بيان چه��ار دستگاه اعظم ،چ��اپ امير حسين
پورجوادي ،در فصلنامه ماهور ،شماره ،12تابستان 1380؛
مهدي ستايشگ��ر ،واژه نامه موسيقي ايران زمين ،تهران،
 1374ش؛
داريوش طالئي ،رديف ميرزا عبداهلل ،نت نويسي آموزشي
و تحليلي ،چاپ دوم ،تهران 1376 ،ش؛
عبدالولي عبدالرشي��داف« ،نقش سراخبار در سلسله شش
مق��ام» ،در نامه پژوهشگاه ،وي��ژه نامه موسيقي تاجيکي ،سال
هشتم ،شماره  ،18دوشنبه 1388 ،ش؛
فرصتالدوله شيرازي ،بحورااللحان ،چاپ علي زرين قلم،
تهران1367 ،ش؛
هرمز فرهت ،دستگ��اه در موسيقي ايراني ،ترجمة مهدي
پورمحمد ،تهران 1380 ،ش؛
نجمالدين کوکب��ي بخارايي« ،رسال��ه موسيقي» ،در سه
رسال��ه موسيقي قديم ايران ،چاپ منص��وره ثابت زاده ،تهران،
 1382ش؛
مجي��د کيان��ي ،مبان��ي نظري موسيق��ي اي��ران ،تهران،
1377ش؛
عبدالق��ادر مراغ��ي ،جامعااللحان ،چ��اپ بابک خضرائی،
تهران 1388 ،ش؛
موس��ي معروفي ،ردي��ف هفت دستگاه موسيق��ي ايراني،
تهران  1374ش؛
رضا وهداني ،رديف سازي موسيقي سنتي ايران به روايت
علي اکبر شهنازي ،تهران1375 ،ش؛
مهدي قلي هدايت ،مجمعاالدوار ،تهران  1317ش.

گفتگو
گفتگو با حسن علیزاده:

در شهر ستانها استعداد های باالیی وجود دارد /
نباید در تهران متمرکز شد

* لطف�ا درباره انگیزه خود برای برگزاری این تور
کنس�رت که حرکت بزرگی در برگزاری کنس�رت در
سراسر کشور بود بگویید .ظاهرا استقبال مردمی برای
همه غیر قابل انتظار و پیش بینی بود.
همیشه ما فکر می کنیم تمام امکانات در تهران متمرکز شده
در صورتی که شهرستان ها پتانسیل باالیی از نظر فرهنگی دارند
و در ای��ن مالقات که از نزدیک با همان مردم داشتم دیدم که در
نسل جوان و نسل های گذشته نه تنها عالقمندان به موسیقی کم
نشده اند که زیاد تر هم شده اند و جای خوشبختی دارد.چون همه
چیز متمرکز به تهران است در صورتي كه از نظر فرهنگي ثروت
بسیار زیادی در کل ایران داریم .نه اینکه شهرها جنبه گردشگری
و توریستی ويژهاي داشته باشند بلکه به نظر من اگر ریشه ای به
این مساله نگاه کنیم اي��ن شهرها و مناطق میتوانند یک ثروت
معنوی غنی برای ما باشند که حتی ذهنیت موسیقیدانها ميتواند
ِ
از آن بهره بگيرد .ما به مدرسه و دانشگاه موسیقی میرویم اما این
فرهنگ ها را از نزدیک نمی شناسیم .همانطور که ایران جغرافیای
بسیار متنوعی دارد به همین شکل هم فرهنگ و موسیقی دارای
تنوع زیادی است.
بسی��ار جالب است در تمام شهره��ا تحولی از نظر فرهنگی
صورت گرفته و این شهرها همه دانشگاهی شده اند .در همه این
شهره��ا نسل پویا و جوان حض��ور دارد که تا وقتی از نزدیک آنها

را نبینیم متوجه قضیه نمی شویم .حسی که در این کنسرت های
شهرستان برای ما اتفاق می افتاد بسیار ویژه بود .اول اینکه شنونده
بسی��ار خوبی بودند و کامال سلیقه شنی��داری داشتند .در بحث و
گفتگوهایی که با اقشار مختلف سنی داشتیم نشان می داد که شاید
خیلی بیشت��ر از تهرانی ها عالقمند هستند و کارها را دنبال می
کنند .نکته جالب اینکه با شنونده ها دریچه های خوبی باز می شود
و فکر می کنم با فضای ذهنی بازتری سر و کار دارم .در شهرستان
ه��ا خیلی افرادی را کشف می کنیم که نوازنده و آهنگساز خوبی
هستند و در زمینه های مختلف فعال ند ،کامال حرفه ای هستند
ام��ا فقط حمایت نمی شوند و امکانات خوبی در اختیار ندارند .این
کنسرت ها در واقع یک مالقاتی بود به خاطر حضورغنی شنونده
بیش از اینکه آنها از ما ُپر شوند ،ما از شنونده ُپر شدیم .مهر و محبت
و نکاتی که از نظر فرهنگ ایرانی زبانزد است ،در شهرستان ها به
خوبی قابل مشاهده بود.در خیلی از شهرها حتی مسئولین شهرها
ب��ه استقبال ما آمدند و البته برخی ه��م با این موضوع که برنامه
موسیقی در شهرشان برگزار شود مخالفت داشتند.
در بخش موس�یقی این اختلاف فرهنگی که در
ته�ران و شهرس�تانها آنطور که ش�ما اش�اره كرديد
ظاهرا برعکس اس�ت و درک فرهنگ موس�یقایی در
شهرس�تانها هس�ت .حاال ب�ا توجه به رپرت�واری که
ش�ما برای اج�را در آنجا انتخاب کردید در مقایس�ه
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درآمد:
تور کنس��رت حسین علی��زاده ،آهنگس��از و نوارنده (عضو
شوراي عالي خانه موسيقي) از اوايل سال جاری در از شهر اهواز
آغاز شد .سپس با اجرای کنسرت در شهر های مختلف از جمله
بهبهان ،بوشهر ،تبریز ،ساری ،آمل ،رودسر و سیاهکل ادامه یافت
و سرانجام با اجرای  5شب در تاالر وحدت تهران به پایان رسید.
علی��زاده پنج شب پایانی تور کنسرت خود را با نام پنج موسیقی
دانان برجسته ایرانی که ب��ه نوعی در شیوه نوازندگی علیزاده و

همچنین در موسیقی کشور موثر بودهاند نامگذاري كرد .اگر چه
علیزاده در گذشته نیز چند شب در شهر های مختلف به اجرای
برنامه پرداخته بود اما اجرای کنسرت بطور پیوسته در شهر های
ای��ران برای خود او نیز تجربه جدیدی ب��ود که به قول خودش
پ��س از این کنسرت ها واژه هموطن برای او معنی دیگری پیدا
ک��رده است .گفتگوی ما با این هنرمند که در حال حاضر دبير و
سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی نیز هست ،یک روز پس از
پایان  23شب کنسرت او در شهرهای ایران شکل گرفت.
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شهرس�تانها با هم آیا در ش�نوندگان مناطق مختلف
تمایزی قائل شدید؟
نگ��اه یکسانی داشت��م یعنی اینکه من کار خ��ودم را عرضه
میک��ردم .ولی برای اینک��ه آن حس نزدیک را ب��ا شنونده آنجا
پی��دا کنم ،سعی می کردم در بداهه ن��وازی ها از تم هایی که در
شهرها شناخته شده است استفاده کنم .این آهنگ ها که می تواند
عامیانه یا جزو موسیقی مقامی باشد را در بداهه نوازیهایم استفاده
میک��ردم .به طور ناخود آگاه من وقت��ی در تبریز برنامه اجرا می
کردم بیش از یک سوم تکنوازی هایم به موسیقی آذری اختصاص
پیدا کرد وقتی آن موج را از طرف مردم دریافت کردم با آنها یکی
ش��دم و چون خودم هم یک ریش��ه آذری دارم خیلی این موج را
دوست داشتم.
درست مثل ای��ن می ماند که شما برای کسی سوغاتی می
بری��د و او بطور طبیعی خوشحال می شود چون احساس می کند
به یادش بودید .کسی هم که سوغاتی به جایی می برد حتما قبال
فکر آن شخص بخصوص بوده است .این خیلی حس خوبی ایجاد
می کرد که هر کدام هم رنگ و طعم خودش را داشت .من وقتی
اسم این شهرها را می آورم یک مهر و عاطفه ای به مردم و خود
آن شهر دارم .مثال به اتفاق آقای لطفی زمانی به شهر اهواز رفته
بودیم که تازه  40روز از شروع جنگ می گذشت و با توپ آنجا را
م��ی کوبیدند .اما االن شهر اهواز زیبا شده و آدم وقتی مردم اهواز
را می بیند احساس خوبی پیدا می کند .یا مثال بهبهان شهر بسیار
کوچک با امکانات بسیار کم است ولی مردم آنجا کسانی هستند
ک��ه از کنسرت و حضور ما در آنجا بسیار حمایت کردند .این چیز
هایی است که نمی توان به زبان آورد و سعی هم می کردم روی
صحنه با سازم این رابطه را برقرار کنم.
بع��د از این سفرها برای م��ن واژه هموطن واژه ای بسیار پر
معن��ی است .در هم��ه این شهر ها با تم��ام خصوصیات متفاوت
مردمانشان ،یک چیز در همه مشترک بود و آن احساس تعلق پیدا
کردن به هم بود .چیزی که در کشور متنوعی مثل ایران که از اقوام
مختلف تشکیل می شود ،پتانسیل رفاقت و دوستی و همدلی خیلی
زی��اد است .با یک حرکت کوچ��ک و ابراز احساسات کوچک می
بینید تمام دل و قلب مردم با شماست و این سفر یکی از بزرگترین
اتفاقات زندگی شخصی و هنری من بود.
این احساس�ی که میگوييد آیا با موسیقی سنتی
یا بهتر بگویم همان چیزی که شما ارائه کردید ،قابل
دسترسی هست یا نه؟
چیزی که من ارائه کردم همان شیوه و کار خودم بود ولی در
ه��ر صورت شنونده ای که در این سالن ها می آمد زمینه قوی و
آشنایی خوبی با موسیقی ایرانی داشت ،آنها با شناخت به کنسرت
آمده بودند .این مالقات از این جهت که تا به حال اسم مارا شنیده
بودند و حاال خود ما به آنجا رفته بودیم هم برای من اتفاق بسیار
مبارک��ی بود و برای آن دوستان هم همانطور که گفتم مانند این
بود که برایشان سوغاتی برده بودیم.نکته جالب این بود که در همه
شهرستانها کیفیت شنونده سطح خیلی خوبی داشت حس و حالش
را نمی توان با اینجا مقایسه کرد ولی من شنونده مثال شهر بهبهان
را با شنونده فالن کش��ور غربی که دائم در آن موسیقی اجرا می
شود می خواهم مقایسه کنم که خیلی شنونده خوب و آگاهی بود.

مهم محیط است ،زیرا وقتی محیطی فراهم باشد که جایگاه ارائه
کاری باشد که مردم به آنجا بیایند و کار را بشنوند ،خود به خود جو
آن فضای الزم بوجود می آید.
من قبال هم این نکته را گفته ام که فکر نکنیم تمام فرهنگ
در تهران جمع شده است .تهران یک شهر مهاجر نشین است که
از فرهنگ های مختلف تشکیل شده است .به پدر و مادر هر کسی
ک��ه نگاه کنید از جای دیگر به تهران آمده اند .من وقتی از طرف
مردم شهرستان ها تشوی��ق می شدم واقعا احساس کردم جلوی
اقیانوسی قرار می گیرم و حس زیبایش تا حدی بود که در تهران
همین کار را انجام دادم و بیش از هر چیزی به یاد اساتیدم افتادم
که این نعمت را آنها به من داده اند .وقتی این دریای محبت مردم
را می بینم باید قدر استادان خودم را بدانم که نتیجه اش کنسرت
تهران بود.
فکر می کنم این حرکت بسیار خوبی بود .البته همه جا آنطور
ک��ه باید امکانات فراهم نبود ولی امیدوارم این بابی باشد که همه
چیز به تهران متمرکز نشود .حتی مسئولین هم متوجه این مساله
بشون��د .چنانکه خیلی از مسئولین بودن��د که از ما استقبال کردند
مثال در شهر سیاهکل ،يكي از مسئوالن باالي اين شهر به دیدن
کنسرت ما آمده بود .این اتفاق خیلی جالبی است و باید طوری بشود
که اگر موسیقی ای که متعلق به مردم این سرزمین است با احترام
کام��ل و همکاری همه عوامل ارائه شود .خیلی جاها مسئولین تا
فرودگاه آمدند ،یا فرودگاه را قرق کردند و این اتفاقات خیلی عجیب
و غریب��ی بود که ما خیلی خجالت می کشیدیم .جاهایی هم بود
ک��ه ظاهرا احساس نگرانی داشتند و آن مجوز کلی کنسرت ها را
را ک��ه از تهران صادر شده بود ،در آن شهرها ظاهرا اعتبار الزم را
نداشت و علیرغم میل زیادی که مردم داشتند یک جاهایی لغو شد.
ول��ی ما دست برنمی داریم و باید جواب قانع کننده را بشنویم .ما
اینطور برنامه ریزی کرده بودیم که به روز سوگواری برنخوریم اما
در برخی شهرستانها نه تنها آن روز سوگواری ،بلکه یک هفته قبل
و ی��ک هفته بعدش موسیقی حرام اعالم شده است .امیدوارم این
شهرها تحت تاثیر شهرهایی که با این برنامه مثبت برخورد کردند
قرار بگیرند و روی عدم آشنایی و درک فرهنگ و هنری که متعلق
به مردم است دیگر این اشتباهات تکرار نشود.
پس ممکن است این برنامه ها تکرار شود؟
بل��ه همینطور است .ممکن است جاهایی امکانات الزم را
نداشته باشند اما هم��ه یاری کردند .کسی که حرکت می کند
نباید به این مساله بیاندیشد که مثال شب در کدام هتل اقامت
دارد ی��ا مسائلی از این دست .البه بای��د بگویم خوشبختانه در
این شهرها حداکثر امکانات فراهم شد و هتل مناسب و خوبی
داشتی��م .اما من این آمادگی را دارم در شهر هایی که امکانات
زیادی ندارند و شهرهای کوچکی هستند برنامه اجرا کنم .مثال
وقت��ی به رودسر م��ی رویم که سه شب کنس��رت برگزار می
ش��ود مردم آنجا خوشحال می شون��د و با گرمی و قدرشناسی
می آین��د ،جای این را دارد که هنرمن��دان مرتب در این شهر
ها برنام��ه اجرا کنند .به نظر من این مساله یک زمینه وسیعی
م��ی شود که اجرای برنامه فقط در ت��االر وحدت و چند سالن
دیگر در تهران نیست بلکه اینطوری ما خودمان به میان مردم
و شهرهایشان می رویم که پر از زیبایی است.

مقاله

مروری بر مفهوم پرده در موسیقی ایرانی

* بهروز وجدانی

در فرهنگ معین ذیل پرده چنین آمده است:
دست��ان ،دست ،نوا ،گاه ،راه چنان ک��ه در :پرده خراسان،
پ��رده بلبل ،پرده قمری ،پرده عراق ،پرده چغانه ،پرده دیرسال،
پ��رده زنبور ،پرده یاقوت ،پرده خرم ،پ��رده نوروز ،پرده عشاق،
پرده صفاهان ،پرده حجاز و نظایر آنها و به اصطالح خاص نام

فرهنگ آنندراج:
رشتهای که بر دسته طنبور و غیره بندند .برای نگاهداشتن
انگشتان و حفظ مقامات و به کثرت استعمال به معنی مقامات
و مطل��ق آهنگ هم مستعمل شده و له��ذا مضاف میشود به
سوی ساز و طنبور و پرده صوت ،پرده آواز و پرده.
هر ناخنی که مطرب مجلس به تار زد
فریادها ز پرده طنبور شد بلند (میر سلیم)
چو شکستی جام می ،باشد چه کار از بادبان آید
که این کشتی به زور پرده آواز میگردد
(قاسم مشهدی)
عبدالقادر مراغی (مقاصدااللحان):
پرده نزد ارب��اب عمل دوازده مقام است که عرب آنها را

فصلنامه خانه موسيقي

پرده اصطالحی است رای��ج در کتابهای کهن موسیقی
و شع��ر شاعران پارسیگوی که ب��ه معانی مختلف به کار رفته
است .در سطور زیر سعی خواهد شد که این واژة کهن را مرور
کنیم.
نمونهای از اشعار شاعران بزرگ پارسی که نشانگر اهمیت
و قدمت واژه «پرده» و معانی مختلف آن است:
از بس که نی عشقت نالید درین پرده
از ذوق عشقت همچون شکرست این دل (مولوی)
ور پرده عشاق و خراسان و حجاز است
از حنجره مطرب مکروه نزیید (سعدی)
پرده راست زند نارو بر شاخ چنار
پرده باده زند قمری بر نارونا (منوچهری)
سرو ساقی و ماه رود نواز
پرده بر بسته در ره شهناز (فرخی سیستانی)
مغنی در این پرده دیر سال
نوایی برانگیز و با آن بنال (نظامی)

دوازده آهن��گ است که «هندو ش��اه نخجوانی» نام آنها را در
این ابیات آورده است :
نوا و راست ،حسینی و راهوی و عراق
حجاز و زنگله و بوسلیک با عشاق
دگر سپاهان باقی بزرگ و زیر افکند
اسامی همه پردهها ست بر اطالق
زه و بن��د های��ی که بر دسته چنگ و رب��اب و تار بندند و
برآوردن اصوات گوناگون را بر انگشت بر آنها نهند.
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«ش��دود» خوانده و عجم پرده ،مقام و ادوار مشهوره نیز خوانند
و هر یک به اسمی مخصوص گردانیده.
عبدالقادر مراغی (شرح ادوار)
پ��رده نزد ارباب عمل دوایر عشر است .جمع کامل مالیم
را پ��رده خوانند و آنها دوازدهاند و غی��ر از آنها را پرده نخوانند.
دوایر اثنیعشر عبارتاند از :
عشاق ،نوا ،بوسلیک ،راست ،عراق ،اصفهان ،زیر افکند،
بزرگ ،زنگوله ،راهوی ،حسینی ،حجازی.
امام شوشتری ،محمد علی (:)1348
پرده به معن��ی گام در کتابهای موسیق��ی عربی به کار
رفته و در عربی آن را به صورت «برده» به کار برند.
آملی ،شمس الدین محمد بن محمود (:)1379
پرده در استعمال ارباب عمل به حسب استقراء تام عبارت
است از نغمات مرتب ب��ه ترتیبی محدود چنانکه بعدی شریف
غالبا مستغرق آن بود .پس او مرادف جمع باشد.
پردهه��ای مشه��ور دوازده اند بنا بر آن ک��ه موالید که از
امتزاج��ات عناصر در کون و فساد حاص��ل میشوند سه اند و
عناصر چه��ار و مضروب  4و  3مساوی دوازده باشد و نامهای
ایشان این است :
عش��اق ،نوا ،بوسلیک ،راست ،ع��راق ،اصفهان ،کوچک،
زیرافکند بزرگ ،زنگوله ،رهاوی ،حسینی ،حجاز
عشاق مرا قد حسینی است چو راست
در پرده بوسلی رهاوی و نواست
چون گشت بزرگ در صفاهان و عراق
زنگوله حجاز و کوچک اندر بر ماست
و بعض��ی گویند اص��ل پرده هایی ک��ه فیثاغورس بیرون
آورده هفت اند :
نوروز ،بوسلیک ،راست ،عراق ،عشاق ،زیرافکند ،رهاوی
فصلنامه خانه موسيقي
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عماد بن محمد الثغری (طوطی نامه یا جواهر
االسمار /قرن هشتم هجری)
پ��س هم در آن مصلحت به وف��اق یکدیگر غلو کردند و
در بح��رش فرو رفتند و بکاویدند و ب��ر وفق عناصر چهارگانه،
چهار گونه آواز بیرون آوردند و به سبب آن که این بانگها در
نظر نمیآیند و مرئی نیند «پرده» گفتندشان .پس بر شمار ایام

هفت��ه هفت نوع پرده بساختن��د و در آن کار مبالغت کردند بعد
از آن به عدد ماههای سال از هفت به دوازده رسانیدند و از آن
بگذشتند و نظ��ر در حال غریبان و مسافران انداختند بعضی را
ب��ه نام شهری و اقلیمی و دینی گردانیدند ،چون حجاز و عراق
و نهادند تا غریبی که از شهری به شهری رود حالی به شنیدن
نام قریه و شهر خویش زمانی خوش گردد و ابتهاجی یابد و به
جهت نواختنشان بعد از تجربه و امتحان فراوان اوقات را معین
کردن��د تا طرب بیشتر باشد چنانک��ه «ارغنون رهاوی» هنگام
صبح ساختند.
«چن��گ حسین��ی» در طلوع آفت��اب نواختن��د .در «راه
راس��ت» نیم چاش��ت ایستادند« .راگ بوسلی��ک» با چاشت
راس��ت نهادن��د« .زمزمه نهاون��د» به وقت است��وا چکانیدند.
«سلسل��ه عشاق» در هنگام پیشین (ظهر) جنبانیدند« .طریقه
ع��راق» به وقت نماز دیگر (عص��ر) نوشتند« .راه نوا» با نماز
شام گذاشتند .پس از نماز شام چنگ در «سپاهان» زدند .بعد
یک پاس در «راه حجاز» رفتند .نیم شب در ناله «زیر افکن»
راز کردن��د .آخر شب در شادیگری «زیر» دیگر شدند و این
دوازده پ��رده را اصل داشتن��د و از هر یکی شعبهها کشیدند و
آن را «ابریشم» نام کردند .به عده اهل طبع و اصحاب ذوق
و خداوندان خرد ،مزامیر ساختند و داد آن کار به واجبی دادند.
اگ��ر در بیان کردن جمله مبالغت رود ،مط ّول گردد از حصول
غرض باز مانده شود.
منابع :
آمل��ی ،شمس الدی��ن محمد بن محم��ود 1379 ،قمری،
نفایس الفنون فی عرایس العیون ،جزء سوم ،چاپخانه اسالمیه،
تهران.
امام شوشتری ،محمد علی ،1348 ،ایران گاهواره دانش و
هنر ،وزارت فرهنگ و هنر ،تهران.
فرهنگ آنندراج.
فرهنگ محمد معین.
عبدالق��ادر مراغی ،1356 ،مقاصد االلحان ،به اهتمام تقی
بینش ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
عبدالقادر مراغی ،1370 ،شرح ادوار ،به اهتمام تقی بینش،
نشر دانشگاهی ،تهران.
عم��اد بن محم��د الثغ��ری ،1352 ،طوطینام��ه (جواهر
االسمار) ،چاپ شمس آلاحمد ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.

مقاله

سيري در احوال و آثار رضا محجوبی

خراباتي شوريده حال موسيقي ايران

به نوع دیگری عرضه میکرد.
قدرت و خالقیت او در بداهه نوازی و چهار مضرابهایی
که اجرا میکرد خارقالعاده بود .چهار مضرابهای او به سبک
قدم��ا کوتاه و دارای ریتمهای تند و متح��رک بود و در بداهه
ن��وازی به معنی صحیح کلمه عال��ی مینواخت .از شاگردان او
مجید وفادار و روح اهلل خالقی را میتوان نام برد.
کوکه��ای ویولن او مخصوص خودش بود بارها دیده
ش��ده بود که با کوک غیر معمول نوازندگی کرده و به خوبی از
عه��ده مطلب برآمده است .از کوک ساز او داستانهای زیادی
گفتهاند.
رض��ا محجوبی هیچگ��اه در رادی��و وارد نش��د و صفحه
گرامافون��ی را ه��م پر نکرد .چن��د تصنیف فکاه��ی ساخت و
شعرش را هم خودش سروده بود ،از جمله:
این انگلیسیها تهرونو خوردن ز کیسه.
میخوام برم باال پشتبوم ،میترسم از راه پلکون
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رض��ا محجوبی ( ،)1277 – 1333فرزند عباسعلی خان،
ناظر پیشکار شاهزاده ارس�لان خان ناصر همایونی ،امیر نظام
آذربایج��ان بود .ارس�لان خان خود از مسئولی��ن امور موزیک
در درب��ار مظفرالدین ش��اه بود و سکونت این خان��واده در باغ
شاهزاده ،واق��ع در خیابان اکباتان امروزی ،موجب تشویق این
خانواده به آموزش موسیقی شد.
پدر رضا محجوبی نی مینواخت و مادرش فخرالسادات
ب��ا پیانو آشنا داش��ت .رضا محجوبی در کودک��ی به شاگردی
ابراهی��م آژنگ درآمد و ن��زد او به آموختن ای��ن ساز به شیوه
اروپایی (با نت) پرداخت .سپس نزد حسین خان اسماعیل زاده
رف��ت و گوشههای موسیقی را به طور کامل به صورت شفاهی
ف��را گرفت .در سن  16سالگی سازش شنیدنی شد و به همراه
ب��رادرش مرتض��ی محجوبی (پیانو) در کافه پ��دری به اجرای
صحنه پرداخت .گفتنی اس��ت که پدرش نخستین رستوران را
در خیاب��ان اللهزار بنام (کافه اللهزار) افتتاح کرده و در آن یک
گروه موسیقی نیز فراهم آورده بود.
او تا سال  )25( 1302سالگی از هنرمندان محبوب جامعه
هنری تهران آن روزگار بود و با تشکیل کالس و کنسرتهای
متع��دد شهرت��ی بسزا یافت از جمله به هم��راه درویشخان و
ع��ارف قزوینی برنامههایی در گراند هتل ترتیب داد .اما از این
هنگ��ام به بعد با مرگ دوستان��ش آرام آرام تحوالتی در رفتار
و شی��وة نوازندگیاش ایجاد شد .اف��راط در شب زنده داری و
حساسیت فوقالعاده او را به انزوا کشاند و کارهای عجیب از او
س��ر میزد چنان که بارها به دلیل حساسیت روحی ساز خود را
شکست .شاع��ر شناخته شده ،شاعر معروف ،سید کریم امیری
فیروز کوهی ( ،)1363 -1289حاالت او را در مییافت و بیشتر
اوقات او را در منزل خود نگاه میداشت.
رضا محجوبی در اجرای ملودیها تبحری ویژه داشت؛
و خالقی��ت و ابتکار او شگفتانگیز و همراه با احساسی لطیف
و گست��رده ،حالتی خاص و غیر قابل تقلی��د در ساز وی ایجاد
کرده بود که وی را از دیگ��ر نوازندگان ویولن متمایز میکرد.
نی��ز گفته شده که در یک مجلس نغمهای را دو بار نمینواخت
و هرگ��اه از وی میخواستند که قطعهای را دوباره بنوازد ،آن را
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آهای بانو بیا سفر کنیم.
مرح��وم استاد صبا تعدادی از این نواها را به نت درآورد و
شعرش را هم نوشت و جمع آوری کرد.
رضا محجوبی را خراباتی میخواندند؛ در خیابان شهباز
(شهدای فعل��ی) یک ایستگاه اتوبوس بود ک��ه آن را ایستگاه
خراب��ات میگفتند و در آن اف��رادی مانند پهلوانان به اصطالح
زمینخ��ورده – عاشقان معشوق از دست داده – رانده شدگان
اجتم��اع و افراد شوریده ح��ال در آنجا جم��ع میشدند و رضا
محجوب��ی در محفل آنها حضور مییاف��ت و برای آنها ویولن
مینواخت.
از رض��ا محجوب��ی یک نوار ری��ل ضبط شده به همت
سید کریم امیر فیروز کوهی به جا مانده است که به تاریخ روز
جمع��ه  29آذرماه  1329قطعاتی را ب��ه همراه دیگر هنرمندان
مینوازد به این ترتیب:
پیش درآمد دشتی همراه با چهار مضراب  4/35دقیقه
بداهه نوازی دشتی  5/47دقیقه
تصنیف ابوعطا  50ثانیه
در اینجا امیر فیروز کوهی میگوید:
گویند که مرده زنده به شیون نمیشود
دل زنده شد به شیون ساز رضا مرا
در ادامه:
ویولن رضا محجوبی با تار لطف اهلل مجد  3/45دقیقه
بداهه نوازی  2دقیقه
پیان��و مرتضی محجوب��ی و ویولن رض��ا محجوبی با آواز
ادیب در شور  7دقیقه
بداهه نوازی ویولن  4دقیقه
ب��ه این ترتیب مجموع ًا  27دقیقه از ویولن رضا محجوبی
به دست آمده است.
جال��ب اینجاست که وقت��ی ادیب میخواند جواب ساز

رضا محجوبی را با تحریر خود بیان میکند در حالی که معمو ًال
ساز است که جواب آواز را میدهد که نشانگر محتوا و حال ساز
رضا محجوبی است که ادیب اینگونه پاسخ میدهد.
سرانجام او در تاریخ  29تیرماه  1333بر اثر شکستگی
استخ��وان پا و خونری��زی داخلی در کنار خیاب��ان به طرزی
دلخراش درگذشت .پیکر او را در ظهیرالدوله (پای مقبره ایرج
میرزا) به خاک سپردند.
در م��رگ ای��ن هنرمند بزرگ امیر فیروز کوهی شعری
سرود که بخشی از آن این چنین است:
خلق میگفتند او میخوارهای دیوانه بود
روز و شب افتاده بر سکوی هر میخانه بود
خلق میگفتند او دیوانه پیری بیش نیست
لیکن در عین جنون استاد هر فرزانه بود
باز میگفتند ای عجب این اوست اوست
هر کجا ساز فسون کارش به زیر چانه بود
..................................................................
ساز خود را میشکست و سیم آن را میگسست
زان سپس از خشم خود چشمان گوهر بار داشت
یکشب تاریک روح او پرواز کرد
کز فراغ آشفته بود و شوق وصل یار داشت
..................................................................
خلق میگفتند دیشب مردک میخواره مرد
الابالی مطرب آوارة بیچاره مرد.
منابع و ماخذ
م��ردان موسیقی سنتی ایران ،حبی��باهلل نصیریفر ،جلد
 ،1صفحه .251
مجله چنگ و مجله زنگ ،سال  ،1333شماره  2و .3
محفوظات شفاهی سید علیرضا میر علی نقی.

گفتگو

گفتگو با محمود اميني:

صدابرداری دیروز هنر بود و امروز تکنولوژی

چگونه آموزش صدابرداری دیدید و از چه زمان
فعالیت خود را در رادیو آغاز کردید؟
سال  45وارد رادیو شدم و پس از یک دوره آموزشی شش
ماهه بالفاصله آغ��از به کار کردم .در ابتدا صبح ها دو قسمت
داستان شب ضبط می کردم .بعد از ظهر ها بین ساعت  1تا 5
یک ارکستر پاپ می آم��د .ساعت  5به بعد هم ارکستر نکیسا
بود و دو روز در هفته (یکشنبه و پنجشنبه) با ارکستر گلها کار
می کردم .اینقدر کارها فشرده بود که ما صبح که وارد استودیو
می شدیم تا شب متوجه گذر زمان نبودم .تا سال  54مستقیما
ضبط صدا را ب��ر عهده داشتم .و بعد از سال  54هم مسئولیت
مدی��ر گروه را داشتم و از استودی��و بیرون آمدم که جوان ترها
مشغول به کار شدند که کار را هم یاد بگیرند.
با چه ارکس�تر هایی همکاری کردید و خودتان
به کدام یک بیشتر عالقه داشتید؟
تقریبا با تمام ارکسترهایی که در رادیو بودند کار میکردم.
اولین��ش ارکستر گلها بود و با ارکستر هایی مانند باربد ،نکیسا،
پ��اپ رادیو ،ارکست��ر آذربایجانی و  ...همكاري ک��ردم .کار با
ارکست��ر گلها بسیار راح��ت بود زیرا سنتی تنظی��م شده بود و
مرح��وم معروفی که فرد بسی��ار آرام و مالیمی بود رهبری آن
را ب��ه عهده داشت .در این کار تنظی��م های پیچیده ای وجود
نداشت که ب��ه دقت فراوانی نیاز داشته باش��د .بعد ها ارکستر
های نکیسا و باربد گاهی تنظیم هایی داشتند که کار را دشوار
می کرد .حدود  7سال هم برنامه شما و رادیو را ضبط کردم که
ارکست��ر جداگانه ای داشت که معموال فی البداهه و در حضور
تماشاچی و هنرمندان اجرا می شد.
به عنوان یک صدابردار قدیمی که تا اواسط دهه
 60ه�م به این حرفه اش�تغال داش�تید ،چه تفاوتی
میان صدابرداری امروز و دیروز حس می کنید؟
ب��ه نظر من امروز صداب��رداری به معنای دیروزش مطرح

نیس��ت بلکه هم��ه اش تکنیک است و آنچن��ان هنری در آن
دخالت ندارد .در قدیم چون از یک طرف تکنیک های پیشرفته
دیرت��ر وارد ایران می شد و از ط��رف دیگر ارکسترهای ما هم
سنتی و قدیمی بودند و همچنین استودیو ها (به غیر از استودیو
شم��اره  8رادیو) هم آنچنان پیشرفت��ه نبودند ،کار ضبط بسیار
سخت ،هنری و طاقت فرسا بود.
در ح��ال حاضر صدابرداری صرفا ی��ک میکروفن گذاری
است و بقی��ه کار ها را کامپیوتر انجام می دهد ولی در گذشته
بای��د همه ی کار ها را شخصا انجام می دادیم .ارکستر ها هم
همه ب��ا هم می نشستند و ساز می زدند و اینطور نبود هر ساز
ب��ه صورت جداگانه ضبط شود .مثال ارکستر گلها که حدود 40
–  50نف��ر بودند همه با هم ساز می زدند و با آن امکانات باید
همه ی صداها را بجا و به موقع از ارکستر بیرون می آوردیم.
اشاره ای به ارکستر ش�ماره  8رادیو کردید که
امکان�ات خوبی داش�ت ،آیا تجربه کار در اس�تودیو
های خصوص و خارج از رادیو را داش�تید و امکانات
آنها را چطور می دیدید؟
م��ن اصال در استودیوی خصوصی ک��ار نکردم و همیشه
در رادیو بودم ام��ا در این استودیو ها امکانات پیشرفته تری را
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درآمد:
محمود امین��ی ،متولد  1323یک��ی از پیشکسوتان رشته
صداب��رداری است که در طول فعالیتش موفق به ضبط و ثبت
آث��ار ماندگار موسیقی شده است .وی پ��س از بازنشستگی در

س��ال  67از رادیو ،دیگ��ر حرفه صداب��رداری را دنبال نکرد و
در شهرستان قزوی��ن به پرورش گل مشغول شد .تجلیل خانه
موسیق��ی از محمود امینی و محمد جهانف��رد در سال گذشته
بهانه ای شد تا با این دو صدابردار به گفتگو بپردازیم.
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نسبت به رادیو آوردند و این طور نبود که کل ارکستر با هم ساز
بزنند و تک تک هر کدام از ساز ها اجرا می کردند.
آی�ا در رادیو از طرف آهنگس�ازان و مس�ئولین
برنامه اختیار عملتان محدود می شد؟
ب��ر خالف کار در دیگر برنامه های رادیو که معموال تهیه
کننده اختیار همه چیز را دارد ،حسن کار ما در رادیو این بود که
موقع ضبط موسیقی صداب��ردار همه کاره برنامه بود .هیچ گاه
هم پیش نمی آمد کسی در کار صدابردار موسیقی دخالت کند
و اختیار عمل کامل داشتیم.
آیا در آن زمان کار ها ادیت هم می شد؟
معموال آهنگ ها در ارکست��ر ایرانی پشت سر هم نوشته
ش��ده بود .خود آهنگسازان می دیدند ه��ر جای کار خراب که
می شود باید برگردند و از نو قطعه را اجرا کنند .این باعث شده
ب��ود آهنگسازان اورتور کار را جدا می کردند که ما ادیتش می
کردیم .بعضی از آهنگس��ازان هم آهنگ ها با سکوت را دو یا
سه قسمت می کردند که اگر در یک قسمت خراب شد ارکستر
ک��ل کار را از ن��و اجرا نکند .بعدها هم ک��اری اتفاقی افتاد که
خواننده از ارکستر کال ج��دا اجرا می کرد .این هم به تصحیح
کار خیلی کمک می کرد.
ول�ی فکر می کن�م وقت�ی خوانن�ده همزمان با
ارکستر اجرا می کرد حس و حال کار فرق داشت.
بسی��ار حال و هوایش عوض می شد .زیرا وقتی ارکستر با
خواننده کار می کرد ،مسائ��ل فورته و پیانوی همراه با صدای
خوانن��ده را را رعایت می کرد .چون خواننده همزمان میخواند،
خودش��ان می دانستند که کجا باید ص��دا پیانو بشود و صدای
ارکست��ر را فورته کنند ولی این ک��ار بعدا با ولوم صدا را باال یا
پایین می برند.
اینطور گفته می شود که با ورود تکنولوژی ،تبحر
صدابرداران کم شده و هنر تبدیل به تکنولوژی شده
است .این اتفاق را چطور ارزیابی می کنید؟
برای موسیقی های پ��اپ و راک و  ...تکنولوژی پیشرفته
ت��ری نیاز داریم .ولی ب��رای ارکستر سنت��ی ایرانی که زیبایی

اش در همان همن��وازی است ،ممکن است با ورود تکنولوژی
کیفیت��ش خوب باشد اما آن حال��ت ارکستر ایرانی در آثار دیده
نمی شود و تکنیک خودش را نشان می دهد .در حالی که قبال
فقط موسیقی خودش را نشان می داد.
ش�ما در ط�ول فعالی�ت تان آهن�گ هایی ضبط
کرده اید که امروزه بخش�ی از خاطرات ش�نیداری
مردم را تش�کیل می دهد .کدامیک از این آهنگ ها
برای خود ش�ما ک�ه ش�نونده اول آن بودید ،خاطره
انگیز تر است.
من عالقه فراوانی به موسیقی داشتم و جالب است بدانید
ی��ک کار  5-4دقیقه ای ح��دود سه ساعت زمان صدابرداری
نیاز داشت و من در این ساعت ها کار را زود تر از بقیه حفظ
می کردم .من ب��االی هزار آهنگ ضبط کردم و بدون استثنا
هم��ه را دوست دارم ول��ی یادم می آید اولی��ن ضبط آهنگم
تصنیف صبرم عط��ا کن به آهنگسازی مرحوم علی تجویدی
ب��ود که آقای نکوگر که است��اد من بودند هم یک برداشت از
ای��ن کار داشتند .در آن زم��ان نوار ریل بود و مقدار زیادی از
آنه��ا را در آرشیو خودم داشتیم ول��ی بعدا که نوار کاست آمد
آنه��ا را از دس��ت دادم.
ب�ه عن�وان س�خن آخ�ر اگ�ر خاط�ره ای از
صدابرداری با آن ش�رایط و امکانات در رادیو دارید
لطفا بفرمایید.
یادم م��ی آید یکی از نوازندگ��ان ارکستر گلها یک آهنگ
ساخته بود و قرار بود خواننده بعدا روی آن بخواند .این آهنگساز
آهنگ خود را  5قسمت کرده بودند و معموال از هر قسمت 3-2
برداشت انجام می دادیم .معموال من تا فردا کار را ادیت میکردم
و آهنگسازان دوست داشتند کار زودتر آماده شود تا به شورا ببرند
تا برای پخش تایید شود .من این آهنگ را ادیت و برای آهنگساز
پخ��ش کردم .آهنگساز گفت این ک��ار خیلی قشنگ است ولی
آهنگ من نیست! من بعد متوجه شدم که قسمت های مختلف
را جابجا کرده ام .جالب بود که ایشان نگفت آهنگ خراب شده
و فقط می گفت آهنگ من نیست.

مقاله

آشنايي با طول و عرض اُرکستر
* نازنين جاللي فراهاني
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اُرکستر ( )orchestreواژهاي است برگرفته از « اُرکسترا
« ک��ه در يونان باستان به قسمتي از بن��اي تأتر گفته مي شد
ک��ه اين قسمت جاي نوازندگ��ان و خوانندگان بود و در جلوي
صحن��ه به صورت نيم دايره قرارداش��ت كه درآنجا خوانندگان
در زم��ان اجراي يك اثر « درام « ب��ه همراه آن انجام وظيفه
مي كردند .اَرکست��ر به گروهي از نوازندگان سازهاي گوناگون
گفت��ه مي شود که زير نظر رهبر ارکستر يک قطعه موسيقي را
ب��ا هم مي نوازند  .اُرکستر ممک��ن است شامل  15تا نوازنده
و  20ن��وع ساز گوناگون در انواع زهي  ،بادي – چوبي  ،بادي
– برنج��ي  ،كوبه اي و  ...باشد  .هر اُرکستر به طور معمول بر
اساس قرار گرفتن نوع و تعداد سازها در آن نامگذاری میشود.
ب��رای نمونه اُرکست��ر َسمفُنيك که به عن��وان بزرگترین نوع
اُرکست��ر میباشد  ،بدان معناست ک��ه درآن از تمام گروههای
سازی استفاده شده و تقریبآ تمامی سازهای موسیقی کالسیک
غربی در آن وجود دارد .نخستين اُرکسترها در حدود  300سال
پي��ش در کشورهاي ايتاليا ،فرانسه و آلمان پديد آمدند .در اين
اُرکستره��ا بيشتر سازهاي زهي به کار م��ي رفت و در ابتدا از
اُرکست��ر براي اجراي برنامه هاي اُپ��را و همراهي هاي آواز با
كالم استفاده مي ش��د و ازاوايل قرن هجدهم ميالدي بعضي
از آهنگس��ازان اروپايي مانند  :باخ ( آهنگساز آلماني ) ،هندل (
آهنگس��از آلماني – انگليسي ) و ويوالدي ( آهنگساز ايتاليايي (
نوشتن قطعاتي مخصوص اُرکستررا آغازكردند .
اُرکستراسیون كه در واقع نحوه چيدمان سازها به شمار
مي رود ،ب��ه صورتي است كه ترکیب اص��وات آن به گونهای
واض��ح و شفاف به صدا درمي آي��د  ،يكي از مهم ترين بخش

ه��اي موسيقي ب��ه شمار مي رود  .هر آهنگس��از برای نوشتن
و انتخ��اب سازها دراُرکستراسی��ون ،باید اطالعات گسترده اي
داشت��ه باشد مث ً
ال هر ساز و گستره صوت��ي آن را بشناسد و از
شی��وه هماهنگی چند ساز با يكديگر باخبر باشد تا بتواند اثري
ماندگ��ار ارائه دهد و نيز ب��ا توجه به اينكه چه نوع اثري را مي
خواهد ارائه دهد  ،سازهاي مناسب با حال و هواي همان قطعه
را انتخاب كند  .مث ً
ال ُترمپت که صدایی قوی و پر حجم ایجاد
میکن��د با س��ازی ضعیف ،تحت تاثیر هم ق��رار ندهد و یا اگر
قطعهای را برای یک اُپرا نوشت  ،توجه کند که صدای خواننده
در صدای سازها غرق و محو نشود .همچنان بداند كه هر ساز
در کدام قسمت قطعه استفاده میگردد و برای ایجاد رنگهای
گوناگ��ون و اصواتی که احتی��اج دارد به دو صورت عمل نمايد
 ،مث� ً
لا آهنگساز میتوان��د اثر خود را ب��رای سازهایی بنویسد
ک��ه از یک خان��واده میباشند ( خانواده زهیه��ا و یا خانواده
سازهای بادی – چوبی ) و يا از ترکیب اصوات دو خانواده  ،به
عن��وان مثال استفاده از و ُی ُلنسِ ل و چند اُبوا و ...براي ايجاد يك
سمفُني استفاده كن��د  .مث ً
ال در اثر معروفي از» ویلیام شومان
« آهنگس��از آمریکایی قرن حاضر ،به نام « سمفونی برای
سازهای زهی» تنها از سازهای زهی استفاده شده است  ،مانند
انواع كوارتت زهي ( شامل دو وي ُي ُلن  ،يك وي ُي ُلنسل و يك
وي ُيال ) و يا آثاري براي كوئينتِت ( پنج ساز )  ،سيكستِت
( شش ساز) و يا اُكتِت ( هشت ساز ) كه مي توان در گروه
سازهاي زهي استفاده كرد .
نگاهي به انواع اُركستر :
در مقايس��ه اُرکست��ر سمفُني��ك (symphonique
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 )orchestraب��ا اُرکست��ر فیالر ُمنیک philharmonic
 ، ) ) orchestraه��ر دو سازهای یکسانی دارند و می توانند
موسیقیهای یکسانی را بنوازن��د اما ،اُرکستر فیالر ُمنیک فقط
اُركستري غير دولتي و مربوط به دوستداران موسيقي است.
اُرکست��ر مجلس��ی ( )chamber orchestraنيز كه
پيشين��ه ي آن ب��ه ق��رن  17ميالدي در اروپا م��ي رسد  ،به
اُرکست��ری گفته میشود ک��ه در آن از سازهای زهی آرشهای،
سازهای ب��ادی چوبی و سازهای کوب��های و سازهای شستي
پيان میت��وان استفاده نمود و ح��دود  15تا 30
دارهمچ��ون ُ
نوازن��ده دارد كه بيشتر موسيقي آهنگس��ازان قديم را اجرا مي
كن��د  ،از نظر تع��داد نوازنده و س��از کوچکت��ر از اُرکسترهای
سمفُنیک میباشد .و به اين جهت مجلسي ناميده مي شود كه
ني��از به تاالر بزرگ ندارد و نوازندگان در فضاي كوچك تر نيز
مي توانند بنوازند .
اُرکسترهاي زهي (  : ) string orchestraاين گروه
ازاُِرکستره��ا در حدود 20نوازن��ده دارد و در اين اُرکستر فقط از
سازهاي زهي استفاده مي شود .
سازبندی در اُرکستر:
بط��ور کلی سازهای اُرکستر به چه��ار دسته عمده تقسیم
می شوند :
 .1ساز های زهی ( :) stringed instruments
سازه��اي زهي  ،آن دست��ه از سازهايي هستند که صداي
آنها بر اث��ر ارتعاش زه ( سيم  ،تار) شنيده مي شود ودرارکستر
سمفُني��ك بي��ش از نيمي از نوازندگان س��از زهي مي نوازند و
جاي آنها در دو طرف و رديف هاي جلو اُركستر مي باشد و اين
دسته از سازها شامل چهار ساز اصلي مي باشند :
پران ی سازهای زهی به
وي ُل��ن (  : ) violinوي ُی ُلن ُس ُ
شمارمي رود و می تواند آهنگهای حساس را بخوبی اجرا کند.
اصل وي ُی ُلن از شرق است که بعد از جنگهای صلیبی به اروپا
آم��د  .وي ُلنهاي اُرکستر به دو گروه و ُي ُلنهاي اول و و ُي ُلنهاي
دوم تقسي��م ميشوند كه اغلب و ُي ُلنهاي اول ملودي اصلي را
مينوازند.
وي ُيِ�لا (  : ) violaکه همان وي ُي ُلن آلت ُ خوانده می
شود  ،شبیه وي ُی ُلن می باشد طول وي ُيال حدود پنج سانتيمتر
بي��ش از و ُي ُلن است و به همين سب��ب وسعت صوتي آن بمتر
اس��ت .رنگ صداي وي ُيال ،تيرهتر و حجيمتر از و ُي ُلن است و

صدايش درخشش صداي وي ُلن را ندارد.
وي ُي ُلنس��ل (  : ) violoncelloسازی است که بعد از
ُکنت��ر باس بزرگترین ساز زهی ب��ه شمار مي رود وكمي بم تر
از وي ُیال مي باشد.
ُکنترب��اس (  : ) contrabbassبزرگتر از و ُی ُلنسل است
و نيز بم ترين ساز زهي در اُركستر به شمار مي رود .در نواختن
نُته��ا ،نسب��ت به ديگ��ر سازهاي زهي کمت��ر چابک است و
صداي اين س��از در ارکستر اغلب همراه ي��ا ويولونسل و يک
اُکتاو بمتر از آن شنيده ميشود .
ُ
هارپ (  : ) harpبزرگتر از وي ُیلنسِ ل است و پایین آن
پاي��ه اي فلزي دارد كه ب��ر روی زمین قرار می گیرد و نشسته
نواخته می ش��ود  .این ساز از ساز های استثنایی ارکستر است
و با چهل و هفت سي��م به صورت دياتُنيك که بر قابي مثلثي
کشيده شد ه  ،داراي وسعت صوتي پهناوري معادل شش و نيم
اُکت��او است و به وسيله زخم��ه زدن انگشتان دو دست بر روي
سي��م ه��ا به صدا درمي آيد  .در هارپ  ،ب��ا داشتن هفت پدال
تم��ام سيم ه��ا را به اندازه ي نيم پرده يا دو نيم پرده مي توان
باال برد  ،يعني كوك آن را كه به صورت ُد ُبمل ماژور است را
مي توان به ُد ماژور و ُد دي يز ماژور تغيير داد .
سازهای بادی :
سازهاي بادي آن دست��ه از سازها هستند که صداي آنها
بر اثر مرتع��ش شدن هواي داخل لوله از آنها بيرون مي آيد .
جنس اين سازها از چوب يا برنج است و در اُرکستر سمفُنيك
بيش از يک چهارم نوازندگان ساز بادي مي نوازند و جاي آنها
ب��ه نسبت کوچکي و بزرگي ساز در رديف جلو و در وسط است
و اين دسته ازسازها از جهت صدا و ساختمان خود به دو دسته
تقسيم مي شوند :
 .2سازه��اي ب��ادي  -چوب��ي ( wood – wind
: ) instruments
ُ
پيک ُل (  : ) piccoloاين ساز که نام آن کوتاه شده فلوت
پیک ُ
ُ
��ل به معن��ای فلوت کوچک است ك��ه كوچكترين ساز در
موسيق��ي است ودر زمان بتهوون وارد اُركستر شده است ،جزء
سازهاي ب��ادي  -چوبي مي باشد ونوعي فلوت کوچک است
که تواناي��ي اجراي زيرترين صداهاي ب��ادی را دارا مي باشد،
طول��ی نصف فلوت دارد و میتواند نتهای یک اُکتاو زیرتر از
گستره صوتی فلوت را اجرا کند.
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فلوت (  : ) fluteنوعي ديگر از سازهای بادی و از اعضاء
سازنده و مهم در اركستر سمفُنيك مي باشد  .سازی با گستره
ي صوتی زیر و بسیار چاب��ک است که میتواند زنجیره بسیار
سریع��ی از صداها را پدید آورد  ،در محدوده صوتی بم صدائی
نرم و مخملی و در باال صداي درخشان و ُپر تأللو دارد.
اُ بوا (  : )oboeنوعي ساز قديمي كه صدايي شبيه به قره
ن��ي مي باشد داراي  ،صدائی گرفته ،قوی و بیانگر دارد و تمام
نوازندگان اُرکستر ساز خود را با نت 'ال' از اُبوا کوک میکنند.
ُکرآنگل��ه (  : ) English Hornنوعي اُبوا به شمار می
رود ك��ه ي��ك فاصله ي پنجم درست پائين ت��ر صدا مي دهد
و داراي صداي��ي شيرين است كه اولین ب��ار توسط واگنر وارد
ارکستر شد .
کالرين��ت (  : ) clarinetدارای گست��ره ي پهن��اوری
از دینامی��ک و رنگ صوتی است و سرع��ت اجرائی آن بسیار
زیاد است.
کالرینت باس
كالرين��ت ب��اس ( : ) bass clarinet
ِ
بزرگتر از کالرینت و گستره صوتی آن نیز بمتر است.
فاگ��وت (  : ) bassoonداراي صدای��ي بسیار گرفته و
تیره است.
ُكنتر فاگوت (  : ) contra bassoonبمترین صداهای
اُرکستر را اجراء میکند  ،نت نويسي آن مانند همان فاگوت مي
باشد ولي در واقع يك اُكتاو پائين تر صدا مي دهد .
 .3سازه��اي ب��ادي  -برنج��ي ( brass – wind
: ) instruments
ساکسفُ��ن (  : ) saxophoneنیز مانند کالرینت دهانه
ُ
ي ت��کزبان��های دارد ،اما لولهاش از برن��ج ساخته میشود و
صدایي غنی ،قدرتمند و گفتارگونه دارد .
ٌه��رن (  : ) hornص��دای ُهرن در مقايس��ه با ُترمپت،
مالیمت بیشتر و طنین قویتری دارد.
ُترمپ��ت (  : ) trumpetس��ازي شيپ��ور مانند است كه
در قدي��م آن را از ش��اخ حيوانات مي ساختن��د و بعدها توسط
يوناني ه��ا از جنس فلز ساخته ش��د  ،صدائی درخشان ،فلزی
و نافذ دارد.
مب��ن (  : ) tromboneس��ازي شبيه به ُترمپت ولي
ُتر ُ
ق��وي ت��ر و بم ت��ر از آن كه صدای��ي آن ناف��ذ و آمیزهای از
درخشش صدای ُترمپت و مالیمت صدای ُهرن است.

توبا (  : ) tubaصدایي ُپر حجم و قدرتمند دارد كه برای
تقویت صداهای بم اُرکستر بهکار میرود.
 .4سازهاي كوبهاي(:)percussion instruments
سازه��اي ضربي آن دسته از سازها هستند که صداي آنها
ب��ه وسيله ي ضربه هايي كه به وسيله ي دست يا کوبه هاي
چوب��ي يا فلزي بر آنها وارد م��ي آيد ،يا به يکديگر کوبيده مي
شوند ,شنيده مي ش��ود .مهمترين اين سازها عبارتند از :طبل,
سن��ج ,مثل��ث و زاي لُفُن .در اُرکستر سمفُني��ك جاي آن بين
نوازندگان سازهاي ضربي در رديف آخر است.
ُ
تيمپاني (  : ) kettle drumتنها طبل ارکستر است که
صدائ��ی با زیر و بم معی��ن ایجاد میکند .در این ساز ،قطعهای
پوست بر نیمکرهای توخال��ی از جنس مس کشیده شده است
 ،زی��ر و بم صدای تیمپان��ی با تغییر می��زان کشیدگی پوست
تنظیم میشود .برای ای��ن کار پیچهائی که بر لبه نیمکره ساز
قرار دارند با دس��ت یا با یک پدال پائی شل و سفت میشوند.
یک نوازن��ده کوبهای در اُرکستر اغلب دو ی��ا چهار تیمپانی با
کوکهای مختلف را مینوازد.
طبل كوچك (  : ) snare drumصدای خشک و دلهره
آوري دارد ك��ه از نوسان شبکهای زهی که درسطح زيرين ساز
و به موازات کف آن محکم کشیده شده است ایجاد میشود و
اغلب در مارشهای نظامی بهکار میرود.
طب��ل ب��زرگ (  : ) bass dramطبل ب��زرگ یا طبل
ب��اس  ،بزرگترین طب��ل در ارکستر اس��ت و قطری حدود ۹۰
سانتیمتر دارد.
تمبوري��ن (  ) tamburinيا داي��ره زنگي  :اغلب برای
ایج��اد حالت ه��اي موسيقي اسپانیائی یا کول��ی با تكان دادن
دست و ضربه زدن نواخته مي شود .
بلز بزرگ فلزي (:)metalophon glocken spiel
مجموعه اي از نوارهاي فلزي كه با دو كوبه بر آنها ضربه زده
مي شود تا صدائی درخشان و نقرهای ايجاد شود .
بل��ز چوب��ي (  : ) xylophoneمجموعهای از نوارهای
چوبی که با دو کوبه بر آنها ضربه زده میشود تا صدائی خشک
و چوبی ایجاد شود.
و نيز سازهاي همچون  :سنج  ،مثلث  ،قاشقك  ،ناقوس و
 ....كه جزء گروه سازهاي كوبه اي قرار مي گيرند.
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تابست��ان امس��ال  2نشس��ت ماهان��ه در تي��ر و شهريور
برگ��زار شد .ديدار نخس��ت بیست و هشتم تير م��اه با حضور
هنرمن��دان ،عالقمندان و جمعی از اعض��ا برگزار شد که گروه
سل به سرپرستی بهمن مه آبادی در این برنامه قطعاتی از آثار
موسیقی کالسیک را اجرا کرد.
در ابت��دای این نشس��ت ،داریوش پیرنیاک��ان ،سخنگوی
خان��ه موسیقی ،ضمن خوشامد گوی��ی به حضار گفت :از وقتی
دیداره��ای ماهیانه خانه موسیقی آغاز ش��ده ما همواره منتظر
هستی��م تا روز دیدار فرابرسد و هنرمن��دان و دوستانمان را در
کن��ار یکدیگر ببینیم .ای��ن مساله نه تنها ب��رای ادامه فعالیت
ه��ای این نهاد به ما انگیزه می دهد ،بلکه گمان می کنم خود
هنرمندان همدلی و صمیمیت را در این فضا احساس می کنند
و این باعث پیشرفت در جامعه موسیقی می شود.
پ��س از سخن��ان پیرنیاکان ،بهمن مه آب��ادی ،سرپرست
گروه موسیق��ی سل از اجرای برنامه در خان��ه موسیقی و بین
هنرمندان ابراز خوشحالی کرد و ابراز امیدواری کرد این فعالیت
ها و برنام��ه روز به روز بیشتر شود .وی در ادامه اندکی درباره
هنرمندانی ک��ه از آنان قطعاتی اجرا م��ی شود صحبت کرد و
سپس گروه به اجرای موسیقی پرداخت.
گ��روه سل در این اج��را قطعات "اورت��ور کوریوالن" اثر
بته��وون" ،والس زیب��ای خفته" اثر چایکوفسک��ی" ،شاهزاده
خان��م جوان" اث��ر کورساک��وف" ،رمانس در سل م��اژور" اثر
بهمن م��ه آبادی و "سارابان��د شماره "437اثر هن��دل را اجرا
ک��رد که ب��ا استقبال خوب مخاطبان مواج��ه شد .اعضای این
گ��روه هم بهمن مه آبادی(ویولن) ،پوریا کشاورز(ویولن) ،نهال
محبی(ویول��ن) ،ارغوان صباحی(ویوال) ،سارا عبداهلل زاده(پیانو)
و پرنشید شکوهی(پیانو) بودند.

ب��ه دلی��ل تعطیالت مرداد م��اه هیئت مدی��ره های خانه
موسیق��ی ،در ایمن ماه دیدار و نشس��ت ماهیانه برگزار نشد و
دیدار بعدی به واپسی��ن روزهای تابستان یعنی بیست و ششم
شهریور موک��ول شد .این دیدار که مص��ادف بود با درگذشت
بهرام سارنگ ،خوانن��ده موسیقی ایرانی ،اعضای خانه یادی از
این هنرمند کردند.
در ابت��دای این نشست دکتر محم��د سریر ،رئیس هیئت
مدیره خان��ه موسیقی ،ضمن خیر مقدم ب��ه حضار در سخنان
کوتاه��ی گفت :متاسفانه برخی دیدار های ماهیانه با درگذشت
یک��ی از هنرمندان مصادف می شود و درواقع این نشانه هایی
س��ت که باید م��ا را به هم نزدیک تر کند و قدر این دیدارها را
بدانیم .من هر بار چهره های جدید تری را می بینم که در این
دیدارها حاضر می شوند و هر بار هم بر جمعیت حاضر افزوده
می ش��ود که این باع��ث دلگرمی همه ماس��ت .یکی از مهم
ترین کارهای��ی که خانه موسیقی انج��ام داده است ،برگزاری
همی��ن دیدارها و نشست هاست که موجب نزدیکی دوستان و
هنرمندان به هم شده .اینجا جایی است که همه شما احساس
می کنید خانه خودتان است و واقعا هم همین طور است.
در ادام��ه مراسم سهیل محم��ودی ،شاعر و ترانه سرا که
مج��ری مراسم بود چند بیت شع��ر قرائت کرد و سپس با بیان
اینک��ه این دیدارها و دوستی ه��ا را با ید غنیمت شمرد ،گفت:
دی��دار ها این نعمت را در خود دارد که در زمان زنده بودن می
توانیم کنار هم باشیم و دوستی ها مستحکم تر شود.
محم��ودی با بیان اینکه دوست��ی دیرینه با زنده یاد بهرام
سارنگ داشت ،گفت :به��رام سارنگ در جوانی موسیقی را در
کن��ار موسیقیدانان بزرگ آغاز کرد اما همواره ماننده شاخه ای
پرب��ار تواضع داشت .او برای موسیقی و هنرش بسیار وقت می

گذاش��ت و شاید همه جا حض��ور نداشت اما همیشه به هنرش
عشق می ورزید .بهرام سارنگ در آمریکا درگذشت و به همت
خان��واده اش پیکر این هنرمند در روز های آتی به ایران انتقال
داده م��ی شود که حتما اطالع رسانی خواهد شد و همه در این
مراسم شرکت می کنیم.
بع��د از این سخنان مدیرعامل خانه موسیقی برای دقایقی
سخنران��ی کرد و ضمن خیر مق��دم در ابتدای سخنانش گفت:
ه��ر بار مشاهده می کنی��م هنرمندان و عالقمن��دان بیشتری
در نشس��ت های ماهیانه حض��ور پیدا می کنن��د و این باعث
خوشحال��ی ما و دلگرمی خود اهال��ی موسیقی است و از اینکه
اینجا را خانه خود می دانید سپاسگزارم.
حمیدرض��ا نوربخش در ادامه سخنان��ش درگذشت بهرام
سارنگ را تسلیت گف��ت و افزود :من سال های زیادی ایشان
را می شناخت��م و ایشان را دوست داشت��م .متاسفانه هیچ گاه
فرص��ت نشده بود با ایشان ازتب��اط عمیقی داشته باشم اما آن
چی��زی که از این هنرمند یادم مانده ی��ک چهره آرام ،متین و
باوق��ار است .از ویژگی های بارز شخصیت این هنرمند موقر و
م��ودب بودن شان است و با توجه ب��ه پیشکسوتی شان وقتی
همدیگ��ر را مالق��ات می کردیم بسیار متواض��ع بودند که من

شرمن��ده می شدم .زنده یاد سارنگ ص��دای نسبتا چپ کوک
داش��ت و اولین آوازی که من از ایشان شنیدم یک کار با آقای
لطفی در اواخر دهه  60بود .وقتی این صدا را من شنیدم بسیار
ب��رای من جالب بود زی��را هم چپ کوک بود هم در مایه های
باال بسیار راحت و مسلط آواز می خواند .ایشان دانش موسیقی
خوبی داشت و به ردیف آوازی کامال تسلط داشت ،هم ساز می
زد و ه��م خوشنویسی می کرد و در واقع این هنرمند مجموعه
ای از ذوق هن��ری بود .بهرام سارنگ استاندارد خوانندگی را از
نظر توانایی حنجره و جوهره ذاتی و غیر اکتسابی هنری داشت
و هنر را برای دلش می خواست که بسیار ارزشمند بود.
در انتهای این نشست حمید رضا نوربخش به همراهی زیداهلل
طلوعی(تار) و سیامک بنایی(تنب��ک) با یادی از بهرام سارنگ به
اجرای موسیقی و ساز و آواز بر روی شعری از سعدی (گفتمش سیر
ببینم مگر از دل برود /وان چنان پای گرفتست که مشکل برود) در
آواز دشتی پرداختند که با استقبال حضار مواجه شد.
ای��ن دیدارها در حالی انجام م��ی شود که فضای کوچک
سالن اجتماعات خان��ه موسیقی جوابگوی استقبال عالقمندان
نیس��ت و برخی از حض��ار مجبورند در سالن انتظار برنامه ها را
دنبال کنند.
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در یونان قدیم ارتب��اط نزدیکی بین موسیقی و شفا وجود
داشت .این همبستگی به یکی از خدایان یونان (آپولو) شخصیت
و شک��ل داده است .آپولو هم خدای موسیقی و هم خدای طب
بود .یونانیان معتقد بودند ک��ه امراض نتیجه عدم هارمونی در
وج��ود فرد است و موسیقی با قدرت روحی و اخالقی خود می
توان��د با برگرداندن هارمونی و نظ��م در بدن سالمتی را برای
ف��رد مورد استفاده به ارمغ��ان آورد .پژوهش های انجام شده ،
نش��ان می دهد ک��ه غده تاالموس به عن��وان مهم ترین غده
در مغ��ز انسان محرک های صوت��ی را به وسیله سیستم های
عصب��ی دریاف��ت و در کنار حافظه و تخیل ب��ه آنها پاسخ می
ده��د .غده هیپوفیز نیز که از غده تاالموس فرمان دریافت می
کند به محرک های صوتی موزون پاسخ می دهد ،موجب بروز
ترشحات��ی می شود که نتیجه آن آزادسازی ماده آرام بخش به
نام آندروفین خواه��د بود .با توجه به اینکه مهم ترین اثر ماده
آندروفین که عالوه بر تسکین درد ،موجبات انبساط و شادی را
در انس��ان فراهم می سازد ،پی برد .تحقیقاتی که توسط کولن

در س��ال هزار و نهصد و نود و دو در بخش مراقبت های ویژه
سن��ت جرج لندن صورت گرفته ،نش��ان می دهد که موسیقی
ب��ه میزان قاب��ل توجهی در تسکین و تقلی��ل وضعیت بحرانی
بیم��اران که در بخش آی – سی – ی��و بستری بوده اند تأثیر
داشت��ه است.زیرا ثابت شده است که سیستم اعصاب انسان به
محرک ه��ای موزیکال پاسخ مثبت می دهد .موسیقی درمانی
یک فرایند فعال است .در موسیقی درمانی ،ما انتظار داریم که
موسیقی ما را در برگرفته و در تمام وجودمان جریان پیدا کند.
یادتان باشد که از قوه تخیل مغز استفاده کنید .به خاطر داشته
باشی��د ( :ان��رژی در پی اندیشه می آید) هر ج��ا که فکر باشد
انرژی هم وج��ود دارد .برای بهتر گوش کردن به موسیقی دو
مطلب را به خاطر بسپارید:
 -1صدای موسیقی در حدی باشد که با آن راحت باشید.
 -2خودتان را تسلیم موسیقی کنید.
در اینج��ا به کاربرد مواردی چند از موسیقی درمانی اشاره
می شود:

فعالی��ت ه��ای مختلف موسیقی درمانی م��ی تواند جهت
بهب��ود وضعیت مفاص��ل و ماهیچه ها و افزای��ش هماهنگی
حرک��ات آنها کمک کرد .مث ً
ال نواخت��ن سازهای انتخاب شده
با شیوه های مخص��وص می تواند تحرک و استقامت مفاصل
را افزای��ش دهد و با هماهنگی قسم��ت هایی از بدن را بهبود
بخش��د .مث ً
ال نواختن پیانو ب��رای خرکت و خم کردن و کشش
انگشت ها و از ریتم سازها برای افزایش دامنه حرکات و منبعی
ب��رای الگوهای حرکتی از نواختن ساز دهنی برای کنترل بهتر
دست ها و هماهنگی آن با دهان و تقویت ظرفیت های حیاتی
می توان استفاده کرد .یکی دیگر از منافع یادگیری نواختن ساز
برای معلولی��ن ،احساس کامیابی و رضایت است .نواختن ساز،
احس��اس ارزش شخصی را افزای��ش می دهد و اگر به صورت
گروهی نواخته شود ،رشد اجتماعی شان تقویت خواهد شد.
سالمن��دی معمو ًال ب��ا درجات��ی از زوال کارکرد جسمی و
ذهن��ی همراه است .که این درجات در اف��راد مختلف متفاوت
اس��ت .بیشتر افراد مس��ن خصوص ًا آنهایی ک��ه در خانه های
سالمندان زندگی می کنند ،عالئمی از اختالالت فکری و بدنی
دارند .بسیاری از سالمندان مشکل پزشکی مانند بیماری های
قلب��ی ،دیابت ،سرطان و یا فشار خون دارند .به عالوه عده ای
نیز به دالیل عاطفی دچار افسردگی و تنهایی می شوند.
موسیقی درمانی می تواند در زمینه تقویت کارکرد جسمی
و روح��ی این اف��راد مؤثر واقع شود .به عن��وان مثال موسیقی
هم��راه با تمرین��ات و ورزش های روزانه ،م��ی توان احساس
دردی را که غالب ًا توأم با این ورزش هاست از ذهن دور ساخته
و یا انگی��زه و محرک الزم را برای شرکت در انجام این قبیل
ورزش ها و فعالیت های حرکتی فراهم کرد .دست زدن نشاط
انگی��ز و موسیقی ریتمیک می توان��د ورم مفاصل انگشتان را
ص��اف کند ،اعتماد به نفس او را افزایش داده و انرژی مثبت را
در اینگون��ه افراد تقویت کن��د .مهم است به خاطر بسپاریم که
موسیقی مورد عالقه سالمن��دان مانند دیگر اقشار مردم دامنه
وسیع��ی دارد .عالقه آنه��ا متناسب با سنش��ان تغییر می کند.
معمو ًال افراد مسن به آهنگ های معروفی که در دوران جوانی
حوال��ی سنین هجده تا بیست و پن��ج سالگی گوش می دادند،
عالقه نشان می دهند.
«عضو هیأتمدیره کانون خوانندگان کالسیک»
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کاربرد موسیقی درمانی ب��رای کمک به افراد عقب مانده
با حرک��ات ریتمیک موزیکال می ت��وان مهارت در هماهنگی
های حرکتی را بهبود بخشید ،اشعار آوازهای مخصوص را می
توان نوشت که از طریق آن مراحل و روش های مهارت های
خودیاری مثل لباس پوشیدن و مسواک زدن را یاد بگیرند و به
خاطر بسپارند .موزی��ک تراپیست ها  ،برای اینکه برنامه های
درمان��ی و روش های مؤثر برای ح��ل جریان ایجاد کنند ،باید
برنامه ریزی دقیقی را به کار گیرند.
جریان برنامه ریزی شامل چار مرحله کلی است:
 -1تعریف مشکل درمانجو یا زمینه نیاز ان(سنجش)
 -2فراه��م کردن هدفی برای درمانجو که به رفع مشکل
یا نیاز او کمک کند
 -3برنامه ریزی مناسب فعالیت های موزیکی
 -4تکمیل روش ها و فعالیت ها و ارزشیابی واکنش های
درمانجو
مشاه��دات و تجربیات اخیر نش��ان داده است که کاربرد
موسیقی در جه��ت درمان ناتوانی های یادگیری اشخاصی که
آسیب های شنوایی دارند و اشخاصی که آسیب های بینایی یا
آسیب های گفتاری دارند ،مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد موسیقی درمانی در نارسائی های گفتاری
اف��رادی ک��ه در ارتب��اط کالمی مشک��ل دارند با
خوان��دن آوازها و سرودهای مخصوص م��ی توانند در شمرده
تلف��ظ کردن اص��وات ،گفتار مورد نیاز و مه��ارت در تشخیص
لغ��ات رشد و تمرین کنند .ریتم و ص��دای موسیقی هم چنین
می توان��د تقویت جریان تکلم را در اخت�لاالت گفتاری مانند
لکنت زبان آسان سازد .از موسیقی برای اشخاص زبان پریش
(آفازیک) به عنوان روش برای برقراری رابطه کالمی می توان
استفاده کرد.
تکنی��ک شناخته شده ،درم��ان آوازی ملودیک (M.I.T
)melodic intonation therey
ای��ن تکنیک ،در اوایل دهه هفت��اد میالدی به عنوان یک
روش ترمیم��ی برای بخشی از مسائل گفتاری بزرگساالن زبان
پریش به وجود امده است .در این روش جمالت کوتاه در نمونه
های ساده آهنگین ،با آواز خوانده می شود .به موازاتی که بیماران
عبارات و جمالت را یاد می گیرند ،آهنگ ها کمرنگ تر و محو
می شوند ،این روش بر پایه این نظریه قرار گرفته که وقتی نیم
کره سمت چپ ،آسیب می بیند می توان به وسیله اغراق در آواز
(ریتم ،با تأکید بیان کردن و جمالت ملودیک) با کمک نیم کره
راست مغز  ،تکلم را کمک ،تحریک و تسهیل کرد.
کاربرد موسیقی درمانی در درمان معلولیت های ارتوپدی
بن��ا بر نظر (رودنبرگ) (هزارو نهصد و هشتاد و دو
) از موسیق��ی می توان در چند منظور درمان��ی برای معلولین

ارتوپدی استفاده کرد:
 -1کاهش حواس پرتی
 -2رهایی از تنش ها و حساسیت های شدید
 -3تقویت تمرین های عضالنی
 -4افزایش احساس ارزش شخصی
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اعضای پروژه "چکاوک" خانه های خود را انتخاب كردند
اعضای تعاون��ی مسکن خانه موسیقی
ایران  20شهریور در جلسه ای در ساختمان
فاطمی واحد های مسکونی خود را در پروژه
چکاوک انتخاب کردند.
ای��ن جلسه ب��ا حضور برخ��ی اعضای
هیئت مدی��ره تعاونی مسک��ن و همچنین
اعضای پ��روژه چکاوک برگ��زار شد که بر
اساس اولویت امتی��از هریک از اعضا واحد
مسکونی خود را انتخاب کردند و فرم های
مربوط را به امضا رساندند .در ابتدای جلسه
تعدادی از اعضا سواالتی را مطرح کردند و
بازرس تعاونی نیز ب��ا اعضای هیئت مدیره
و مدی��ر عامل به گفتگ��و پرداخت تا پاسخ
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سواالت اعض��ا را بدهد .پس از این س��واالت انتخاب واحدها
انج��ام ش��د و اعضا واحد ه��ا مسکونی خ��ود را شناختند .این
واحده��ا هم اکنون در مرحله تحویل موق��ت قرار دارند که به
زودي در اختیار اعضا قرار می گیرد.
با این ترتیب پروژه مسکونی  70واحدی «چکاوک» یک
ق��دم دیگر ب��ه اتمام کار نزدیک شد و اولی��ن گروه از اعضای
خان��ه موسیقی می توانند صاحب خانه شوند .عملیات ساخت و
ساز این پروژه که در شهر جدید هشتگرد واقع است ،از ابتدای
سال  90به طور جدی و مستمر آغاز شد و هم اکنون به مرحله

تحویل موقت رسیده است.
تعاونی مسکن اعض��ای خانه موسیقی
پ��روژه دیگری را با نام «ک��وروش» در این
شه��ر آغاز خواه��د کرد که در ح��ال حاضر
مقدمات آن در دست اقدام است.
خب��ر دیگ��ر از تعاونی مسک��ن اینکه،
اعض��ای آن  24م��رداد در نوبت دوم مجمع
عمومی سالیانه این تعاونی شرکت و رامتین
غفاری را برای یک س��ال به عنوان بازرس
انتخاب کردند.
در ای��ن جلس��ه نص��راهلل ناص��ح پور،
مدیرعام��ل تعاون��ی مسک��ن گزارش��ی از
عملکرد یکساله ای��ن تعاونی ارائه کرد و در
خصوص روند پیشرفت پروژه های مسکونی
نی��ز توضیحاتی را مطرح کرد .در ادام��ه گزارش رضا موسوی
زاده ،ب��ازرس پیشین تعاونی که ب��ه دلیل سفر نتوانسته بود در
مجمع شرکت کن��د قرائت شد و این گزارش ها مورد تصویب
مجمع قرار گرفت.
در ادام��ه جلسه داود فیاضی و رامتین غفاری کاندیداهای
بازرس��ی در سال جدید به معرفی خ��ود پرداختند و سپس رای
گی��ری انجام شد ک��ه رامتین غفاری به عن��وان بازرس اصلی
تعاون��ی مسک��ن و داود فیاضی به عنوان ب��ازرس علی البدل
انتخاب شدند.

از سوي خانواده دکتر عمومی صورت گرفت

اهدای کتابهاي زندهياد دکتر حسین عمومی به خانه موسیقی
بی��ش از  400جل��د از کتاب ه��ای کتابخانه دکتر حسین
عموم��ی ،استاد فقید آواز ایران��ی توسط خانواده ایشان به خانه
موسیقی اهدا شد.
کتاب های مرحوم دکتر حسین عمومی شامل کتاب هایی
در ح��وزه های موسیقی ،ادبیات داستانی ،شعر  ،دایرة المعارف،
تاری��خ ،مذهب ،علم ،روانشناسی و  ...است که در  413جلد به
کتابخانه خانه موسیقی اهدا شده است.
حسین عمومی متولد  1306اصفهان فارغ التحصیل رشته

حقوق بود که عالوه بر تحقیق و تدریس آواز ،قاضی دادگستری
نیز بود .این هنرمن��د متخصص در مکتب آواز اصفهان بود در
طول حیاتش شاگردان بسیاری تربیت کرد.
دکتر حسین عموم��ی در  26تیر ماه سال  1384دار فانی
را وداع کرد.
الزم ب��ه توضیح است ،این کتاب ه��ا پس از طبقه بندی
در آرشیو و کتابخانه خانه موسیقی ،در اختیار اعضا قرار خواهد
گرفت.

به انگيزه برگزاري مراسم بزرگداشت عثمان خوافي

آفريده ماندگار كوير

گویی نقشی که از او بر هستی زدم را پذیرفته است و اینک آن
تصویر را به شما دوستداران او تقدیم می کنم.
گهر دارد این خاک ایران زمین سپهرش پر از مهر و ماه
و نگین

* دکتر نینا ره شناس
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آنجا که افتاب پرتابش  ،خاک تفتان ،باد پرتوان و آب گوارا
تر است ،بی شک آوای دل سوزی نهانی ،پنجه پرتالش و نغمه
ش��ور و حالی دیگر و اوا سوزن��اک تر است و آنچه می تراود بی
خواهش است ،از دل بر بیاید و ناگریز بر دل می نشیند.
از کودک��ی چشم بر سیم های دوتار خیاطی خانه داشت و
حرکت پنجه ها دلش را به لرزه می آورد و با همه سخت گیری
های پدر و مادر دست از طلب برنداشت تا کام دل بر آورد.
و اینگون��ه بود ک��ه آوای دوتارش ،بر گ��وش فلک رسید
و رازه��ای نه��ان کویر را ب��ا زخمه های دلش ب��ه همگان و
سرزمینش ،زادگاهش و نام ایران را بار دیگر در محافل جهانی
بر سر زبان ها انداخت.
ب��ه راستی که کویر چه می آفریند «عثمان» استاد عثمان
در ه��ر خط و چی��ن و چروک چهره ه��زاران راز پنهان دارد و
شکوه و دلنشینی او را دو صد چندان می نماید و بر جوانان این
مرز و بوم است که رمز گشای رازهای کویری او باشند.
هرگ��ز از یاد نمی برم لحظه پ��ر شکوهی که برای افتتاح
مدارس��ی که جامعه یاروی به هم��ت و همراهی استاد عثمان
در جن��وب خراسان ساخته بود رفتی��م و در سخنرانی ام که در
تجلی��ل از استاد عثمان بود تصوی��ری را که از کشیده بودم به
او هدی��ه کردم  .شوری در نگاهش بود که تا امروز با نسبت و

نقاشي اثر دكتر نينا رهشناس
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تازههاي نشر موسيقي

آلبوم های تابستان

برخی از آلبوم های منتشر شده در تابستان به شرح زیر است:
شاهنامه خوانی در میان اقوام لر /موسیقی نواحی ایران  /نشر ماهور
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور /فرامرز پایور /نشر ماهور
بداهه سازی  /علی کاظمی ،سعید کردمافی  /نشر ماهور
جنگ و صلح  /از داریوش طالیی  /نشر ماهور
درآمد دوم  /اثری از ژان دورینگ  /نشر ماهور
دشت گریان  /حامد پورساعی  /نشر ماهور
گاهی سه گاهی /پویا سرایی ،محمد معتمدی  /نشر ایران گام
آژنگ  /امیرحسین مدرس /نشر ایران گام
چنگ اورنگ  /فرهنگ شریف  /نشر آوای باربد
سِ ح ِر ساز  /پرویز یاحقی  /نشر آوای باربد
نافه های بهاری علی اصغر بهاری
نای جان  /استاد حسن کسایی /نشر آوای باربد
ورجاوند سنتور  /رضا ورزنده /نشر آوای باربد
رویای عشق  /نوشا ناطقی /نشر آوای باربد
در حلقه ی سودای تو  /مهرداد کریم خاوری  /آوای باربد
حریق خزان  /علیرضا قربانی /آوای باربد
گفتگوی چنگ و نی  /تارا جاف ،فردین الهورپور  /نشر آوای باربد
چهل و دو قطعه برای عود  /علی پژوهشگر  /نشر آوای خورشید
باروک تا مدرن /محمد المعی نشر آوای خورشید
َو َرن  /کیاوش صاحب نسق  /نشر آوای خورشید
زمین را آرام کنیم  /پوریا پورناظری و مهدی حسینی  /نشر آوای خورشید
امشب  /کاوه همدانیان  /نشر آوای خورشید
پری سان  /کاوه سروریان  /رهگذر هفت اقلیم
شب آیینه های نور  /محسن کرامتی  /رهگذر هفت اقلیم
رنگ در رنگ  /مهدی امینی  /نشر موسیقی روشنان
حالیا  /وحید آیریان و پاون نایک گروه آوای زمین  /نشر آوای سرزمین مهر
آسمانی  /شهرام میرجاللی /نشر حوزه هنری
کار آوا ها و آئین های موسیقی کار در ایران  /نشر حوزه هنری
شادی های ایرانی /هوشنگ جاوید /نشر حوزه هنری
فراز و فرود در آسمان ردیف موسیقی آوازی ایران  /حسن گلپایگانی  /نشر حوزه هنری
نیمی سرخ  /علیرضا شاه محمدی ،بهرام اسکویی زاده  /نشر بسته نگار
دلبر من  /رضا رضایی پایور /نشر جامه دران
اشک های کویر /حسین پرنیا ،رضا رضایی پایور  /نشر جامه دران
به یاد شیدا  /سنتور بهزاد ندیمی
کنسرت های تابستانه
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کنسرت حسین علیزاده و پژمان حدادی 4 ،تا  9تیر ماه  /تاالر وحدت تهران
کنسرت گفتگو با اجرای علی قمصری 8 ،و  9تیر  /تاالر اندیشه حوزه هنری تهران
کنسرت استاد همایون خرم 14 ،تیر  /1390سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران
کنسرت گروه افشارستان 22 ،و  23تیر  /سالن ایوان شمس تهران
کنسرت گروه شهنازی 25 ،و  26تیرماه /سالن پتروشیمی تبریز
ارکست��ر مل��ی ایران با صدای علیرضا قربانی(کنسرت موسیقی فیلم شب ده��م) 6 ،5 ،و  7مرداد  /سالن
همایش های برج میالد تهران
کنسرت موسیقی ایرانی  -گروه بیان /با حضور مریم امیرجاللی 23 ،و  24شهریور  /تاالر وحدت تهران
کنسرت محمدرضا لطفی و گروه شیدا 25 ،تا  27شهریور  /ساری
کنسرت مسعود شعاری و گروه همساز 9 ،و  10شهریور /مجتمع خاتم النبیاء رشت
کنسرت گروه دستان و ساالر عقیلی 16 ،و  18شهریور  /سالن همایش های برج میالد تهران

گزيده اخبار خانه
عیادت اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی از
جلیل شهناز

داود گنجه ای،زیداهلل طلوعی،داریوش پیرنیاکان(اعضای
هیئت مدیره) و حمیدرضا عاطفی(معاون اجرایی خانه موسیقی)
بیست و ششم خرداد ماه به عیادت جلیل شهناز استاد برجسته
تار رفتند.
در ابت��دای این عیادت که در من��زل آقای شهناز صورت
گرف��ت ،داود گنج��ه ای قائ��م مقام خانه با اش��اره به نقش و
جایگاه جلیل شهناز در فرهنگ و هنر ایران گفت :استاد شهناز
از آخرین نسل تاثیرگ��ذار و مرجع موسیقی ایرانی است که به
عنوان یکی از مفاخر ارزشمند موسیقی کشور در جایگاه واالیی
قرار دارد.
گنج��ه ای با انتقاد از برخ��ی مسئوالنی که نسبت به این
جایگ��اه کم لطف هستند افزود :در همه کشورهای پیشرفته از
چنین هنرمندان شاخص و برجسته به عنوان الگویی برای نسل
جوان مراقبت کرده و به مشکالت آنها به سرعت رسیدگی می
کنن��د چرا ک��ه تربیت و پرورش چنین افراد ن��ادر آسان نیست
و ممک��ن است بع��د از چندین نس��ل هنرمندانی در این سطح
تکرار شود.
وی ضم��ن کسب اطالع از وضعی��ت درمانی و مشکالت
خانواده شهناز تلفنی با برخی از مسئوالن ارشاد و شهرداری از
جمله مدیرکل دفت��ر موسیقی در خصوص مسائل این هنرمند
برجسته مذاکراتی انجام داد.
در ادام��ه این دیدار که دو روز پس از مرخض شدن آقای
شهناز از بیمارستان ص��ورت گرفت ،داریوش پیرنیاکان(دبیر و
سخنگوی خان��ه) و زیداهلل طلوعی نیز با اشاره به ویژگی های
شخصیتی و هنری شهن��از برای ایشان آرزوی بهبودی عاجل
کردند.

لحظه به جمعیت داخل مسجد افزوده می شد ،محمد موسوی،
نوازنده پیشکس��وت نی دقایقی برای حض��ار سخنرانی کرد و
ب��ه بیان خاط��ره ای از جدیت و پشتکار است��اد حسن کسایی
پرداخت.
از چهره های حاضر در این مراسم عالوه بر اعضای هیئت
مدیره و برخی اعضای شورای عالی و هیئت مدیره های کانون
های خانه موسیقی ،می توان به محمد میرزمانی(مدیرکل دفتر
موسیق��ی) ،دکتر ایازی (معاون فرهنگ��ی اجتماعی شهرداری
تهران) ،احمد مسج��د جامعی(عضو شورای شهر تهران) ،علی
مرادخان��ی (رئیس موزه موسیقی) ،مجید سرسنگی(مدیر عامل
خانه هنرمندان) همچنین خلیل کسایی(فرزند استاد) و منوچهر
غیور(از شاگ��ردان قدیمی استاد) چهره های فرهنگی و هنری
چون هوشنگ ابتهاج ،کامبیز روشن روان ،حسن ناهید ،محمد
موسوی ،هوشنگ کامکار ،سعید شریفیان ،رامبد صدیف،حسین
خواجه امیری(ایرج) ،ن��ادر گلچین ،محمد منتشری ،فضل اهلل
توک��ل ،به��زاد فروهری ،کیخس��رو پورناظ��ری ،درویش رضا
منظم��ی ،علیرضا افتخاری ،شهرام میرجالل��ی ،علی جهاندار،
اردشیر کامک��ار ،بیژن بیژنی ،علی رستمیان ،سهیل محمودی،
ساع��د باقری ،کی��وان ساکت ،عبدالحسی��ن مختاباد ،،جمشید
عندلیبی ،صدیق تعریف و ...اشاره کرد.

رونمایی از یک ساز در خانه موسیقی/
«یسنای» ساز بادی جدید

برگزاری مراسم هفتمین شب درگذشت حسن
کسایی در مسجد نور تهران
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مراس��م هفتمین شب درگذشت حسن کسایی ،استاد فقید
نی ،با حضور کم سابق��ه هنرمندان ،عالقمندان و مردم سی و
یک��م خرداد ماه در مسجد نور تهران برگزار شد .در این مراسم
ک��ه از سوی خانه موسیقی برگزار شد و در آن هنرمندان ،جمع
از مسئولین فرهنگی و عالقمندان موسیقی حضور داشتند.
در اواس��ط این مراسم که با قرائت قرآن همراه بود و هر

مراسم رونمایی از یک س��از بادی جدید با نام «یسنای»
ساخت��ه بهروز بیگی دهم تیرماه با حضور اعضای شورای عالی
و هیئ��ت مدیره خانه موسیقی و همچنین جمعی از هنرمندان
در خانه موسیقی برگزار شد.
در ابت��دای جلس��ه حمیدرضا نوربخش(مدی��ر عامل خانه
موسیق��ی) بع��د از خیر مقدم به حضار گف��ت خانه موسیقی در
ح��د توانش از اتفاقات خ��وب موسیقی حمایت می کند .سپس
حسی��ن علیزاده(آهنگساز و عضو شورای عالی خانه موسیقی)،
محم��د رضا درویشی(آهنگس��از و پژوهشگر) هر یک در مورد
این س��از سخنرانی کردند و در مورد ویژگ��ی های این ساز و
همچنی��ن ض��رورت آمدن رنگ صدا های جدی��د در موسیقی
ایران سخن گفتند.
در ای��ن جلسه فیلمی از مراح��ل ساخت «یسنای» پخش
ش��د و در انته��ا بهروز بیگ��ی با کوک های مختل��ف این ساز
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قطعات��ی را در دستگاه های مختلف موسیقی ایرالن نواخت تا
قابلیت ساز را در اجرای گوشه های مختلف نشان دهد.

برگزاری منظم کالس دانستنی های موسیقی

عالقمن��دان و هنرمن��دان موسیقی ه��ر  15روز یکبار به
ساختمان فاطمی می آیند تا در کالس دانستنی های موسیقی
با حضور و تدریس مصطفی کمال پورتراب شرکت کنند.
در ای��ن کالس ه��ا در باره موضوع��ات مختلف موسیقی
از جمل��ه تئوری موسیق��ی ،متد های آموزش��ی ،مبانی علمی
موسیقی ،روش های مختلف تدریس تئوری موسیقی در مراکز

آموزش��ی ،علم موسیقی ،نکاتی در مورد تلفیق شعر و موسیقی
و  ...مطالبی گفته می شود.
ت��ا پای��ان شهریور م��اه  ، 90نه جلس��ه از این کالس ها
برگ��زار شد که از نکات قاب��ل توجه شرکت عالقمندان در رده
های سنی مختل��ف در آن است .پورتراب در این کالس ها با
زبانی ساده و بیان مث��ال های قابل فهم برای حضار نکاتی از
موسیقی را بیان می کند که تا کنون مغفول مانده یا کمتر بدان
پرداخته شده است.
مصطف��ی کمال پورتراب ،است��اد موسیقی هم اکنون 88
س��ال سن دارد با این وج��ود در برگزاری به موقع و منظم این
ک�لاس ها تاکید دارد و در طول کالس با اشتیاق و جدیت به
سواالت حضار پاسخ می دهد.
ای��ن کالس ه��ا یکشنبه ه��ای هر دو هفته ی��ک بار در
ساختم��ان فاطمی خانه موسیقی برگزار می شود و عالقمندان
می توانند برای اطالع از نحوه ثبت نام و شرکت در آن با خانه
موسیقی تماس بگیرند.

ادامه جلسات نمایش اپرا در خانه موسیقی

فصلنامه خانه موسيقي
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خان��ه موسیق��ی در یکی از برنامه های خ��ود با همکاری
کان��ون خوانندگ��ان کالسی��ک هر م��اه ب��رای عالقمندان و
دوستداران موسیقی کالسیک ،یکی از اپرا های مشهور جهان
را به نمایش می گذارد.
این اپرا ها که با حضور و همکاری دکتر امیراشرف آریان
پور ،موسیقی دان و نسری��ن ناصحی رئیس کانون خوانندگان
کالسی��ک برگزار م��ی شود و در آن دکتر آری��ان پور در مورد
اپرایی که در هر جلسه به نمایش گذاشته می شود و همچنین
سوابق و آثار آهنگساز توضیحاتی را به حضار ارائه می دهد.
به دلیل اینکه اپرا ها به زبان های خارجی و اغلب ایتالیایی
اج��را می شود ،به منظور آشنایی حضار و عالقمندان با فضای
داست��ان اپرا ،در هر برنامه داستان اپرا در قالب یک بروشور در
اختیار افراد قرار می گیرد.
نخستی��ن جلسه نمایش اپ��را در سوم خ��رداد برگزار شد
ک��ه گ��زارش مفص��ل آن در شم��اره پیشین فصلنام��ه آورده
ش��ده است .جلس��ه دوم در تاریخ  30خرداد ب��ه نمایش اپرای
توراندخ��ت اث��ر جیاکومو پوچین��ی اختصاص داش��ت و اپرای
«پروان��ه»( )butterflyاثر جیاکومو پوچینی  27تیرماه برای
اعضا به نمایش در آمد.

ادامه فعالیت ساختمان صبا پس از برطرف
شدن مشکالت پیش آمده

صب��ح روز بیس��ت و هفتم تیرم��اه چند نف��ر از مامورین
شه��رداری منطقه  11با حکم قضایی ب��ه ساختمان شماره 2
رفته و اقدام به تخلی��ه ساختمان کردند که این امر با ممانعت
مدیریت و کارمندان خانه روبرو شد.
ای��ن مشکالت و مسائل در نهایت ب��ا رایزنی های تلفنی
مدیر عامل خانه موسیقی برطرف شد و پس از دوساعت روال
عادی کاری این ساختمان از سرگرفته شد.
ساختمان شماره 2خانه موسیقی در خیابان صبای جنوبی،
مجتمع آفت��اب واقع شده که این مک��ان را حدود هشت سال
اس��ت شهرداری ته��ران در اختیار خانه گذاشت��ه و در آن امور
مرب��وط به عضویت و بیمه اعضا انج��ام می شود .دفتر تعاونی
مسکن اعضای خانه نی��ز در این محل است .همچنین تمامی
جلس��ات هیئت مدیره کانون ها در آن برگ��زار می گردد و در
واقع بیشترین تعداد مراجعه را دارد.
شه��رداری تهران ساختمان هایی که در همین مجتمع به
انجمن تئاتر آزاد و انجمن دانشآموختگان بازيگري اختصاص
داده ب��ود را پس گرفت ولی فعالیت خانه تئاتر و خانه موسیقی
در این محل ادامه دارد.

فعالیت های واحد امور رفاهی و سیاحتی
خانه موسیقی

بخ��ش رفاهی و سیاحتی خانه موسیق��ی در تابستان 91
ب��ا همکاری و مشارک��ت مراکز مختلف ع�لاوه بر اختصاص
توره��ای تابستانی ،تسهیالتی فراه��م آورد تا اعضا از امکانات
ورزشی با تخفیف ویژه استفاده نمایند.
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پس از مذاکره با مسئوالن مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر
و ب��ا توافقات انجام شده بین این مجتمع و خانه موسیقی مقرر
شد امکانات این مجتمع با تخفیف ویژه در رشته های ورزشی
در اختیار اعضای خانه موسیقی قرار گیرد.
اعض��ای خانه موسیق��ی باداشتن معرفی نام��ه می توانند
از تخفی��ف ویژه برای استف��اده از امکان��ات مجتمع فرهنگی
ورزشی غدیر برخوردار شون��د .اعضایی که مایل به استفاده از
این تسهیالت فرهنگی ورزش��ی هستند باید به خانه موسیقی
مراجع��ه و ب��ا ارائه کارت عضویت معتبر معرف��ی نامه دریافت
نمایند.
مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر در اتوبان کردستان ،نرسیده
به نیایش ،خیابان رشید یاسمی واقع است.

در م��دح رسول اکرم و ائمه اطهار و راز و نیاز با خدا بود که به
زبان آذری و کرمانجی اجرا گردید.
بخشی علی آلماجوقی در قسمت دوم برنامه قسمت هایی
از داستان ابراهیم اده��م را روایت کرد .او گفت :ابراهیم ادهم
شاه��زاده ای از بلخ بود که پ��س از تابیدن نورمعرفت بر دلش
دنیا و تخ��ت سلطنت را رها کرده و طی طریق می کند ،او به
مک��ه می رود و پس از آن به شام سف��ر می کند و در همانجا
فوت می کند.
بخشی علی غالمرضایی آلماجوقی متولد  1310و ساکن
روست��ای آلماجوق قوچ��ان است .وی شاگ��رد بخشی مشهور
شم��ال خراسان ،حسین یگانه بوده که در دوتار نوازی و آواز و
روایتگری داستان ها پیرو سبک این هنرمند است.
یکی از برنامه ه��ای سیزدهمین جشن خانه موسیقی نیز
دوتار نوازی بخشی علی آلماجوقی خواهد بود.

آماده شدن کارت های بیمه تکمیلی اعضا

شب دوتار نوازی شمال خراسان  /کنسرت
دوتارنوازی علی آلماجوقی در خانه هنرمندان
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کنسرت دوتارنوازی بخش��ی علی غالمرضایی آلماجوقی
سی ام تی��ر ماه به همت خانه موسیقی ای��ران در سالن جلیل
شهناز خان��ه هنرمندان و در میان استقب��ال مخاطبان برگزار
شد.
در ابت��دای ای��ن برنامه قسمت های��ی از فیلم مستندی با
عن��وان «در نیم پرده شب ،آواز آفت��اب» که به زندگی بخشی
علی غالمرضایی آلماجوقی اختصاص داشت به نمایش در آمد.
ای��ن کنسرت با استقبال فراوان مخاطبان همراه بود به طوری
ک��ه دهها نفر به صورت ایست��اده کنسرت را تماشا می کردند؛
در ای��ن برنامه ک��ه در دو قسمت اجرا ش��د در ابتدا مقام های
نوای��ی ،شاختایی ،شاختایی زارنجی ،تجنیس ،زاهد جعفرقلی و
 ...توس��ط بخشی به اجرا درآمد که محتوای اشعار این قسمت

واحد بیمه خانه موسیقی واقع در ساختمان شماره( 2صبا)
اعالم کرد کارت های بیمه تکمیلی اعضای خانه آماده تحویل
شده است و اعضایی که نسبت به ثبت نام بیمه تکمیل درمان
اقدام کرده بودند م��ی توانند با مراجعه به این ساختمان کارت
بیمه خود را دریافت نمایند.
ثب��ت نام بیمه تکمی��ل درمان اعضای خان��ه موسیقی از
اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و تا اردیبهشت ماه سال جاری
ادامه داشت .در این مدت بیش از دو هزار نفر از اعضا ثبت نام
کردند ک��ه این تعداد نسبت به سال گذشته  50درصد افزایش
داشت.
خان��ه موسیقی با همک��اری صندوق هنرمن��دان با ایجاد
ظرفی��ت های ت��ازه در زمینه خدمات رسانی ب��ه اعضای خود
در سراس��ر کشور اقدام ب��ه فراهم کردن بیم��ه تکمیلی کرد.
هدف از این اقدام خدمات دهی پزشکی در جهت تأمين درصد
بااليي (حدود 60درصد) از هزينه های درمان بخصوص اعمال
جراح��ی و هزينه ه��ای بيمارستانی و همچنی��ن تامين آتيه و
حمايت از اعضا درمقابل نتايج ناشي از فوت و یا حوادث پیش
آمده بوده است.
همچنین برای امسال خدمات آزمایشگاهی ،دندانپزشکی،
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ویزی��ت ،دارو ،اورژانس ،سمعک ،پیوند اعضای طبیعی بدن نیز
ب��ه تعهدات این بیمه اضافه شد که این امکان در سال گذشته
وجود نداشت.
خان��ه موسیقی در حال حاضر نزدیک ب��ه  12هزار عضو
دارد ک��ه بیش از  7هزار نفر آنها از طریق خانه موسیقی تحت
پوشش بیمه قرار دارند.

دومین جشنواره وبالگ ها و سایت های
موسیقی

دومی��ن جشنواره وبالگ ها و سایت های موسیقی ایران،
آب��ان ماه سال جاری در دو بخش اصلی و جنبی و در نه شاخه
برگ��زار می شود و عالقمندان تا  20مه��ر ماه فرصت دارند تا
آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
دومین جشنواره وب�لاگ ها و سایت های موسیقی در نه
شاخ��ه (گفتگو  -گ��زارش – مقاله  -یادداشت  -نقد  -خبر -
سای��ت برگزیده  -وبالگ برگزیده  -عک��س) و در دو بخش
اصل��ی و جنبی(ویژه روزنامه نگاران حرفه ای) برگزار می شود
ک��ه در مراسم اختتامی��ه جشنواره جوایزی ب��ه برگزیدگان هر
شاخه اهدا خواهد شد.
مهلت ارائه آثار به جشنواره تا  20مهر ماه است و عالقه
مندان پس از مطالعه فراخوان در سایت اینترنتی این جشنواره،
می توانند از طریق ایمیل (musicfestival.ir@gmail.
 )comآثار خود را به برای شرکت ارسال کنند.
س��ال گذشته هم نخستین جشن��واره وبالگ ها و سایت
های موسیقی با همت خانه موسیقی در خانه هنرمندان بر گزار
و به برگزیدگان بخش های اصلی و جنبی جوایزی اهدا شد.
نشانی اینترنتی جشنواره وبالگ ها و سایت های موسیقی
www.musicfestival.ir

بررسی پرونده متقاضیان عضویت
در کانون سازندگان ساز
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مدیر عام��ل خانه موسیقی به اتفاق س��ه تن از مشاوران
خ��ود در سه جلسه در تاریخ های بیست و چهارم خرداد ،هفتم
و بیس��ت و یکم تیرماه ب��ه بررسی پرون��ده متقاضیان بیمه و
عضویت در کانون سازندگان ساز پرداختند.
حمیدرضا نوربخش(مدیر عام��ل خانه موسیقی) و یوسف
پوری��ا ،بیاض امیرعطایی و فرمان مرادی(مشاوران مدیرعامل)
در این جلس��ات که در ساختمان فاطم��ی تشکیل شد پرونده
های متقاضیان بیمه و عضویت رسیده به کانون سازندگان ساز
را که معطل مانده بود بررسی کردند.
به علت بروز مسائل و مشکالت پیش آمده از سوی هیئت
مدیره کانون سازندگان ساز و عدم تمکین این هیئت از قوانین
و مصوبات موجود ب��ا تصویب هیئت مدیره مقرر شد مسائل و

ام��ور کانون سازندگ��ان ساز توسط مدیرعام��ل و با استفاده از
مشاوران متخصص در این زمینه انجام پذیرد.

اخبار هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره خانه موسیقی به غیر از مرداد ماه که
در تعطیالت تابستانی بسر می برد ،در ایام دیگر تابستان بطور
منظ��م تشکیل شد و اعضای هیئ��ت مدیره به مسائل مختلف
خانه رسیدگی کردند.
در یک��ی از ای��ن جلسات درباره روز موسیق��ی با توجه به
سوابق موجود و رد اعالم روز موسیقی از سوی شورای انقالب
فرهنگی مقرر شد مدیر عامل با کمسیون شورای عالی انقالب
فرهنگی این مسال��ه را مجددا مطرح کند و نتیجه را به هیئت
مدیره گزارش دهد.
در جلسات دیگر هیئت مدیره مسائلی از جمله جشن خانه
موسیق��ی و افرادی که قرار است مورد تقدیر قرار گیرند ،نشان
فارابی و همچنین تاسیس شعب خانه موسیقی بحث و تصمیم
گیری شد.
الزم به توضیح است ،اعض��ای هیئت مدیره خانه موسیقی
محم��د سریر(رئیس هیئت مدی��ره) ،داود گنج��ه ای(قائم مقام)،
حمیدرض��ا نوربخش(مدیر عام��ل) ،داریوش پی��ر نیاکان(دبیر و
سخنگو) ،نصراهلل ناصح پور ،تقی ضرابی و زیداهلل طلوعی هستند.
در جلس��ات هیئت مدیره آذر هاشمی(ب��ازرس خانه) و حمیدرضا
عاطفی (معاون اجرایی خانه موسیقی) نیز شرکت می کنند.

اجرای «کامکارها» در جشن خانه موسیقی

هوشن��گ کامکار ،سرپرست گروه کامک��ار ها اعالم کرد
این گروه در جشن سیزدمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی به
اجرای برنامه می پردازد.
هوشن��گ کامک��ار ،آهنگساز و عضو ش��ورای عالی خانه
موسیق��ی ایران در باره جزئیات این اجرا گفت :دو قطعه با نام
های»ساقی��ان» ساخته من و «یار مرا» ساخته ارسالن کامکار
در «جش��ن» موسیقی اجرا می شود که ای��ن قطعات بر روی
اشعار موالنا ساخته و برای ارکستر ساز های ایرانی و گروه کر
تنظیم گردیده است.
سرپرست گ��روه کامکارها در ادامه گفت :خواننده قطعات
آوازی بی��ژن و ارسالن کامکار هستند و بین دو قطعه تکنوازی
کمانچه و سنتور خواهیم داشت که اردشیر و اردوان کامکار آن
را اجرا می کنند.
اعضای گروه کامکارکار ها در اجرای مزبور بیژن کامکار،
پشن��گ کامکار ،قشن��گ کامک��ار ،ارژنگ کامک��ار ،ارسالن
کامکار ،اردشیر کامک��ار ،اردوان کامکار ،مریم ابراهیمپور ،هانا
کامکار،صبا کامکار و نیریز کامکار هستند.

