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دیده شدن

*حمیدرضا عاطفی

این عطش دیده شدن بد دردی است؛ اگر نگوییم ریشه همه
مشکالت و گره ها همین عطش بی پایان است دست کم می توان
ادعا کرد که یکــی از پایه های اصلی این معضالت همین عطش
دیده شدن است.انگار ما آدمها هویت خودمان را در دیده شدن پیدا
می کنیم و الغیر...
در روزگاران گذشــته که رســانه ها اینگونه وسیع و گسترده
نبودند که در پستوی خانه هم اتفاقات لحظه به لحظه را با دینگ
و دانگی به گوشــمان برسانند این دیده شدن هم ولع و آز کمتری
را بــر می انگیخت و آفات و تبعات کمتری هم داشــت اما امان از
دست این رنگ و لعاب های رســانه ای و اغواگری های لحظه به
لحظه آنها که هر مخاطبی را غلغلک می دهد تا برای دیده شــدن
به هر وسیله ای متوسل شود و گاه در حد بازیچه ای به میدان بیاید!
این دیده شــدن با فعالیت پویا و مثبت و رو به جلو که دارای
هدف و آرمانی است رابطه عکس دارد یعنی هرچه فعال تر و پویاتر
و مثبت تر باشــی عطش کمتری برای دیده شدن داری و هرچه
کــه در کار و حرفه ات رخوت و نخوت و بی تحرکی باشــد این
عطش بیشتر می شود.آهنگســاز ،خواننده ،نوازنده،نویسنده ،بازیگر
و...هرچه پرکارتر و موفق تر باشــد کمتر به دام این الم شنگه های
دیده شــدن می افتد چرا که او اصــا در وجود خود نیازی به دیده
شدن احساس نمی کند.
به عنوان مثال واکنش این دو قوم در مراســم مختلف کامال
متضاد و متفاوت اســت ؛برای آنان که عطش دیده شــدن دارند
ذکر اســم و یا دعوت از وی برای حضــور به هربهانه ای در روی
صحنه بهترین اتفاق محســوب می شــود وبرای کسی که اتکا به
نفس داشــته و از نقش و جایگاه مفید خویش در اجتماع اطمینان
دارد این مسائل فاقد کمترین ارزش و اهمیتی است اما متاسفانه به
دالیلی که به برخی از آنها اشــاره شد تعداداین افراد مستغنی رفته
رفته رو به کاهش اســت و این عطــش رو به فزونی والبته که در
کنار آموزش های فنی و تخصصی موسیقی نبود این استغنای طبع
وخالء بســیاری دیگر از نکات آموزشــی در زمینه مسائل اخالقی
ومعنوی احساس می شود.
***

بعد از برگزاری جشــن هفدهمین سال تاسیس خانه موسیقی
که به همراه معرفی آلبوم و کتاب برتر موسیقی بود ،تشکیل مجمع
عمومی خانه موسیقی به منظور انتخاب اعضای شورای عالی خانه
به عنوان راس هــرم این نهاد یکی از اتفاقــات مهم و تاثیرگذار
فصل پائیز به شــمار می رفت که به خوبی انجام شد.انتخاب استاد
محمدرضا شــجریان که خداوند وجود ایشان را محفوظ و سالمت
بدارد با باالترین رای به عالوه شــش نفر از موسیقیدانان برجسته
ومجرب پشــتوانه خوبی برای خانه موسیقی محسوب می شود به
شرطی که با نگاهی درست و دقیق و با هدف ارتقا کیفی و استفاده
حداکثری از پتانسیل باالی آنان به این شورا نگریسته شود.
خانه موسیقی بعد از حدود هفده سال متاسفانه هنوز از ضعف
بنیه مالی در مضیقه قرارداشــته و بسیاری از طرح ها و برنامه های
کانون هــا و واحد اجرایــی معلق و معطل بودجه کافی اســت و
هیئت مدیره جدید خانه تقریبا در اکثر جلســات اخیر خود راههای
خودکفایی مالی را به عنوان یکی از بندهای ثابت دستور جلسه خود
قرارداده و تا کنون به همه هیئت مدیره کانونها جلســات مشترک
برگزار کرده اســت و امید می رود در آینده نزدیک دســتاوردهای
خوبی نصیب خانه شده و اتفاقات خجسته ای در این زمینه بیفتد.
در چند ماه گذشــته و در پی برگزاری جلسات مشترک هیئت
مدیره کانون ها با هیئت مدیره خانه که برکاتی هم در پی داشــته
اســت فصلنامه خانه موســیقی نیز یک بار دیگراز همه فعاالن و
اعضــای کانون های خانه تقاضا دارد تا به منظــور تبادل افکار و
اطالعات تخصصی خود و اطالع رســانی بهتر و بیشتر در صورت
تمایل مطالب و مقاالت خود را در اختیار کانون پژوهشــگران قرار
بدهند تا از طریق این نشریه به اطالع همه عالقه مندان ،همکاران
محترم و اعضای خانه موسیقی برسد.
در این شــماره با چند نفر از تقدیرشدگان و برگزیدگان جشن
گفت و گو کرده ایم که به علت کمبود جا گفتگوی دونفر از آنها را
در این شــماره آوردیم و بقیه در شماره آینده و همچنین در سایت
منتشر خواهد شد.

* سردبير
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جشن خانه موسیقی
ایران در سایه همدلی
هنرمندان
جشــن هفدهمین ســالگرد تاسیس خانه
موسیقی ایران  10مهر ماه با حضور پرشور
و کــم نظیر اهالی موســیقی بــا تجلیل از
پیشکسوتان موسیقی و معرفی برگزیدگان
دوســاالنه های آلبوم و کتاب برتر در تاالر
وحدت برگزار شد.

این مراســم با تــاوت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز شــد و
سپس سرود جمهوری اسالمی ایران با اجرای زنده گروه کر خانه
هنرمندان به رهبــری محمود میرزایی اجرا شــد .در ادامه قطعه
«چراغ خانه» با موسیقی محمد سریر اجرا شد سپس محمد سریر
روی صحنه حاضر شــد و در ســخنان کوتاهی گفت :من بســیار
خوشــحالم که چنین ارکســتری در خانه هنرمندان ایران تشکیل
شــده و ما میتوانیم در خدمت شــما عزیزان باشیم .ما باید طی
سالهای آینده در عرصه موسیقی دنبال هنرمندان جوانی باشیم که
از استعدادهای نابی برخوردارند ،بنابراین الزم است ما هم به سهم
خودمان از هنرمندان جوان حمایت بیشتری کنیم .دوست دارم در
اینجا از محمدرضا شجریان یاد کنم که همواره طی سالهای اخیر
در کارهای خیرخواهانه تالشهای بســیار چشمگیری انجام داده
اســت .جای او واقع ًا در اینجا خالی اســت و من امیدوارم بار دیگر
شاهد حضور دوباره ایشان روی صحنه باشیم .این قطعه را به این
استاد بیبدیل موسیقی تقدیم میکنم.
در ادامه دو قطعه «شــیرین و فرهاد» و «ایران ،ایران» به
آهنگســازی و رهبری محمد سریر و با صدای محمود میرزایی به
اجرا در آمد .سپس کلیپی با عنوان «خانه موسیقی در دو سالی که
گذشت» پخش شد که در آن به فعالیت های سال های اخیر خانه
موسقی اشاره شده بود.
سپس حمیدرضا نوربخش ،دبیر جشن روی صحنه حاضر شد و
در ابتدای سخنانش ضمن خیر مقدم به حضار از کمبود و کاستی ها
از جملــه نبود فضای کافی برای پذیرایــی از همه عالقمندان به
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حضور در جشــن پوزش خواست .نوربخش در ابتدای سخنانش با
اشــاره به برگزاری انتخابات خانه موسیقی گفت :انتخابات هیات
مدیره کانون های خانه موســیقی با نظم و ترتیب کامل برگزار شد
و همه کانون های ده گانه ایــن مجموعه صنفی منتخبان خود را
شناختند .همانطور که می دانید تمامی موارد مربوط به این انتخابات
هم تحت نظارت خاصی برگزار شــد که شائبه ای بوجود نیاید که
خوشــبختانه هم این چنین بحث هایی مطرح نشد .به هر حال با
توجه به این انتخابات ،فصل جدیدی از فعالیت های خانه موسیقی
با منتخبان تازه نفس این مجموعه آغاز شده و من امیدوارم بتوانیم
با این فضای جدید بر چالش های فائق بیاییم.
*اشتغال هنرمندان موسیقی از دغدغه های جدی
خانه موسیقی است
مدیــر عامل خانه موســیقی در بخش دیگری از ســخنانش
گفت :یکی از چالش های پیش روی خانه موســیقی بحث اشتغال
هنرمندانی اســت که چه در آموزشــگاه ها و چه در آکادمی های
موســیقی مشغول فعالیت هستند و الزم اســت برای اینها فکری
کرد .ما هم اکنون با خیل عظیمی از جوانان با اســتعدادی مواجه
هســتیم که در حوزه اشتغال با مشــکل روبرو هستند و این سوال
پیش می آید کدام عرصه برای اینها مهیا است؟ به اعتقاد من برای
پاســخ به این سوال باید به رســانه ملی رجوع کرد که هیچ گونه
ارتباطی بــا این موضوع ندارد و می توان گفــت که حلقه مفقوده
ما است و متاســفانه وقتی که این حلقه مفقوده وجود داشته باشد
هنرمند با موانع زیادی روبرو می شود.
*مسئوالن برای حضور بانوان در صحنه اجرا دنبال
راه حل باشند
نوربخش در ادامه به بحــث ممانعت حضور بانوان در عرصه
اجرا اشاره کرد و گفت :یکی دیگر از چالش هایی که ما هیچ گونه
توجیه منطقی برای آن پیــدا نکردیم بحث ممانعت حضور بانوان
هنرمند نوازنده روی صحنه های اجرای موســیقی است .ما بر این
باوریم اگر بانوان هنرمند می توانند در آکادمی ها و آموزشگاه های
موسیقی تحصیل کنند پس چطور نمی توانند روی صحنه کار کنند
و متاسفانه در بعضی از شهرها با حضور آنها روی صحنه و اجرای
موسیقی توسط آنان مخالفت می شود .واقعا الزم است تا برای این
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موضــوع که رویکرد کامال قانونی دارد وجهی پیدا شــود نه اینکه
صورت مساله را پاک کنیم .این موضوع یکی از خواست های جدی
ما است که مسئوالن باید به دنبال حل آن باشند.

وی افزود :وقتی موســیقی بر اساس مجوز اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی اســتان قم اجازه روی صحنه رفتن دارند چرا
عدهای دنبال دســتاویزهایی هستند و هر چه به انتخابات سال 96
نزدیک تر می شــویم این دعواها بیشــتر می شود .من از این افراد
می خواهم دستاویز دیگری را برای دعواها پیدا کنید .این موسیقی
مظلوم اســت و همه برای فشــار بر دولت اســت .از هر سوژهای
اســتفاده می کنند .ما دغدغه های مراجع را خیلی خوب می فهمیم.
ما دین مداری و اخالق مداری و قانون مداری را خوب می فهمیم؛
قانونمداری را هم خوب می فهمیم؛ موسیقی ما بخصوص موسیقی
ســنتی  -این میراث گرانبهای این سرزمین -هرنجارمند ترین و
معنوی ترین موسیقی است.
نوربخش تاکید کرد :من از مســئوالن محترم وزارت فرهنگ
وارشاد اسالمی می خواهم که پای این قضیه بایستند چرا که تنها
چیزی که باید روی آن پافشاری کنیم قانون است و بس.

*از نظر مردم برگزاری کنســرت در شــهر های
مذهبی مشکلی ندارد
مدیر عامــل خانه موســیقی همچنین به بحــث ممنوعیت
اجرای کنســرت در برخی شهر ها اشاره کرد و گفت :وقتی ما یک
قانــون داریم ،یک نظام داریم و یــک حاکمیت داریم پس چرا در
بخش هایی از جغرافیای این ســرزمین کنسرت غیرمجاز است و
کســی نمی تواند در آنجا برنامه ای اجرا کند .وقتی در نظرسنجی
برنامه «زاویه»شــبکه چهارم ســیما بیــش از  ۹۹درصد از مردم
می گویند که اجرای برنامه موســیقی در شهرهای زیارتی مشکلی
ندارد ،اگر نظر فقها بر این مبنا اســت که چنین ماجراهایی را باید
به عرف واگذار کرد پس باید به این نکته برسیم که افکار عمومی
یعنی عرف و وقتی عرف مشــکلی برای برگزاری کنســرت ندارد
بنابراین برگزاری کنسرت هم مشکلی نخواهد داشت.

*جای عزیز دل ملت ایران ،در این جشن خالی است
حمیدرضــا نوربخش در بخش پایانی ســخنانش در جشــن
هفدهمین سالگرد تاســیس خانه موسیقی گفت :امروز و در اینجا
جای رئیس محترم شــورای عالی خانه موسیقی ،و عزیز دل ملت
ایران استاد محمدرضا شجریان خالی است.
خوشــبختانه ایشان چندی قبل به ســامت از آمریکا به ایران
بازگشــتند و هم اکنون نیز با حمایت مستمر عزیزان وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی و وزارت بهداشت ،تالش میشود حال جسمی این
هنرمند بهبود پیدا کند .از رسانهها میخواهم که به شایعات دامن نزنند.
آقای شجریان حالشان خوب است و بنده هر روز پیگیر موضوع هستم.
ایشــان برای اینکه به فعالیت های روزمــره خود ادامه دهند
نیاز بــه فیزیوترابی دارند چون در زمانی کــه تحت درمان بودند
مشکالتی برای ایشان بوجود آمد و با فیزیوتراپی در حال رفع شدن
است .باید تا آن زمان همه صبور باشیم و گوش به شایعات ندهیم.
از دفتر موسیقی وزارت ارشــاد که مجوز آلبوم های ایشان را طی
ماه های گذشــته صادر کردند تشکر می کنیم که رونمایی بسیار با
شکوهی هم در هفته گذشته در این مکان از این آلبوم برگزار شد.

*موسیقی را ابزار دعوا های سیاسی نکنیم
نوربخش در ادامه به مســائلی که برای یک کنسرت در شهر
قم بوجود آمده بود اشــاره کرد و گفت :اخیرا کنسرتی در شهر قم
بســیار قانونمند و با محتوای بسیار خوب ،قابل دفاع و با اشتیاق و
استقبال مردم قم اجرا شد .در این برنامه از بهترین آثار موسیقایی
و شــعری استفاده شــده بود .آمده اند چند حاشیه را مورد دستاویز
قرار دادند و مراجع عظام را هم به این قضیه کشاندند .چرا باید باور
کنیم که اینها دغدغه دین است .موسیقی را ابزار دعواهای سیاسی
نکنیم .شــما در هر برنامه ای که بروید اگر دنبال حاشیه باشید بی
تردید حاشــیه پیدا می کنید همانطور که در عزاداری حضرت امام
حسین هم حاشیه پیدا می شود.

*صدای محمدرضا شجریان حق الناس است
نوربخش در ادامه گفت :استاد محمدرضا شجریان حق الناس
اســت و این حق الناس را باید به مردم برگرداند .صدای شجریان
مصداق حق الناس اســت .امیدوارم رســانه ملی ما هم به فکر و
اندیشــه فرو رود .در ماه رمضان که متاسفانه این صدای آسمانی
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را از مردم دریغ کردند امیدوارم که به تدریج این مســائل کم شود.
این روزها روزهای وحدت اســت و روزهایی است که ملت ما باید
ید واحده باشــد و انشاهلل موسیقی ما هم همینطور باشد و با کمک
دولت محترم بتوانیم موانع را حل کنیم.
پس از این ســخنان ،گروه سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ
نیا روی صحنه آمد و قطعاتی از موســیقی نواحی مختلف ایران از
جمله بختیاری ،مازندران ،کردســتان ،گیالن ،ترکمن ،آذربایجان،
بویر احمد و جنوب کشور توسط هنرمندان این خطه ها اجرا شد که
مورد توجه حضار قرار گرفت.
در ادامه نوبت به تجلیل از چهرههای موسیقی نواحی رسید .در
این بخش فرزاد طالبی(رئیس دفتر موســیقی) ،تقی ضرابی(عضوی
هیئت مدیره خانه موسیقی) و دکتر محمدسریر( رئیس شورای عالی
خانه هنرمندان) روی صحنه حاضر شدند و لوح تقدیر و تندیس خانه
موسیقی به دو پیشکسوت موسیقی نواحی حسین طیبی(مازندران)،
عثمان کیمنهای معروف به هورامی(کردستان) اهدا شد .همچنین
در بخش اســتعدادهای جوان موســیقی نواحی از احســان عبدی
پور(لرستان) و علی اسدی(مسجد سلیمان) تقدیر بعمل آمد.
ســپس همچون سال های گذشــته نوبت به اجرای موسیقی
توسط استعداد های جوان رسید .در این بخش علی قنبری (نوازنده
تار ) از شــهر تبریز و مبینا یوســفی(نوازنده گیتار) از شهر گرگان،
بطور جداگانه قطعاتی را برای حضار اجرا کردند.
بخش اول تقدیر و تجلیل از پیشکســوتان عرصه موسیقی با
حضور ســید محمد میرزمانی(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی)،
هنگانه اخوان(عضو هیئت میدره خانه موسیقی) ،داود گنجه ای(قائم
مقام خانه موســیقی) و داریوش پیرنیاکان(رئیس کانون نوازندگان
سنتی) انجام شــد .در این بخش از سوســن بخشایش(صدابردار
پیشکسوت موســیقی) ،فرمان مرادی(ســازنده پیشکسوت ساز)،
میالد کیایی(آهنگساز ،نوازنده و مدرس پیشکسوت سنتور) و سید
عباس سجادی(شاعر و پژوهشــگر حوزه موسیقی) با اهدای لوح
تقدیر و تندیس تجلیل شد.

در مرحله نخست  10آلبوم را برگزیدند و در مرحله پایانی با انتخاب
دو آلبوم به عنوان آلبوم های برگزیده به کار خود پایان داند.
از میــان آثار منتخــب دو اثــر» از روزگار رنــگ آمیز» و
«هیچ مگو» به دلیل تفاوت های هارمونیک و ارکستراســیون در
آهنگسازی مورد نظر هیئت داوران قرار گرفته و بادقت و وسواس
فراوان به عنوان بهترین آلبوم موسیقی ملی ایران انتخاب گردیدند.
همچنین آقایان وحید تاج و مجتبی عســگری از میان خوانندگان
موسیقی ملی ایران در آلبوم های مختلف برتر بودند.
در ادامــه وحید تاج (خواننــده آلبــوم از روزگار رنگ آمیز)،
کوروش دانایی(یکی از آهنگســازان آلبــوم ازروزگار رنگ آمیز)،
مجتبی عســگری(خواننده آلبــوم هیچ مگو) و احســان ذبیحی
فر(آهنگســاز آلبوم هیچ مگو) لوح تقدیر و تندیس خانه موســیقی
را دریافت کردند.
اعضــای هیئــت داروان در این بخش فریدون شــهبازیان،
هوشنگ کامکار ،عباس خوشدل و میالد کیایی بودند.
در ادامه گروه موسیقی سنتی به خوانندگی مجتبی عسگری،
محمدرضــا ابراهیمی(تار) ،احســان ذبیحی فر(کمانچه ،و ســینا
خشکبیجاری(تنبک) به اجرای برنامه پرداختند.
در بخــش دوم تقدیــر و تجلیل از چهره های پیشکســوت
موســیقی علی مرادخانی(معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی) ،شــهرام ناظری( خواننده پیشکوست موسیقی ایران) و
حمیدرضا نوربخش(دبیر جشــن خانه موسیقی) روی صحنه حاضر
شدند و سپس از لوریس چکناوریان(آهنگساز و رهبر ارکستر) ،آذین
موحد(نوازنده فلوت و استاد دانشگاه) و سیاوش ظهیرالدینی(نوازنده
ویولن) با اهدا لوح تقدیر و تندیس خانه موسیقی تجلیل شد.
*معرفی برگزیدگان دوساالنه کتاب برتر موسیقی
در ادامه مسعود شعاری ،بهداد بابایی(از اعضای هیئت مدیره
خانه موســیقی) و آروین صداقت کیــش(از اعضای هیئت داوران
دوســاالنه کتاب برتــر) روی صحنه حاضر شــدند و برگزیدگان
بخش های مختلف کتاب برتر معرفی شد.
هیئت داوران چهارمین دوره کتاب برتر موســیقی جشن خانه
موســیقی در تابســتان  1395از مجموع  347اثر ارسال شده به
دبیرخانــه تعداد  153اثــر در حوزه پژوهــش و  153اثر در حوزه
آموزش و  41اثر در حوزه ترجمه مورد بررســی دادند و در مجموع
 87عنوان کتاب به مرحله دوم راه یافت.
بخش پژوهش:
در مرحلــه دوم از  43عنوان در بخش پژوهش  8عنوان مورد

*معرفی برگزیدگان دوساالنه آلبوم برتر موسیقی
در ادامه با پخش کلیپ دوساالنه آلبوم برتر موسیقی(ازشهریور
 1392تا تیر -)1394که قرار بود در جشــن ســال گذشته که به
دلیل فاجعه منا لغو شد معرفی شود -فریدون شهبازیان ،هوشنگ
کامکارو میالد کیایی( از اعضای هیئت داوران) روی صحنه حاضر
شدند و جوایز برگزیدگان به آنها اهدا شد.
هیئت داوران از مجموع  73اثر ارسال شده به دبیرخانه جشن
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بررسی نهایی قرار گرفت که نتایج به شرح ذیل است:
.1دو کتــاب جشــن موســیقی در فرهنگ هــای شــهری
ایران(ساسان فاطمی)(نشرماهور) و پنجره ای با شیشه های کوچک
رنگی (سینا صدقی ) ( -نشر ماهور) به طور مشترک
.2تا بردمیدن گلها ( محمد رضا فیاض )(-نشر سوره مهر)
.3باد خزان درباره غالمحســین درویش ( فرهود صفرزاده)-
(نشر فنجان)
در این بخش (پژوهش)  5عنوان شایســته تقدیر و دریافت
لوح تقدیر شناخته شدند.
 10قطعه آنالیز ( تجزیه و تحلیل قطعاتی از آهنگســازان ملی
ایران )( نشر هم آواز ) -حمید مرادیان
موسم گل(محمدرضا درویشی) – حمید مرادیان
عجملر -آرش محافظ –(نشر ماهور)
بنیاد ترانه  -علی کمارجی  (-نشر نیماژ)
ارمغان طرب -محسن محمدی –(نشر ماهور)
بخش ترجمه :
با توجه به معیارهای داوری خانه موســیقی و خانه کتاب در
بخش ترجمه شــامل  :میزان تأثیر در رفع نیاز مخاطب – تازگی
و بداعت موضوع – جایگاه علمی اثر – ارتقاء ســطح فرهنگ ملی
و اســامی – انطباق متن اصلی – استفاده از معادل های مناسب
– رعایت یکدستی در کاربرد اصطالحات – تناسب نشر ترجمه با
ســبک مولف و موضوع کتاب – نوآوری در واژه گزینی معادل ها
– شیوایی و رســایی ترجمه – برگردان از زبان اصلی – برگردان
از آخرین ویراســت – نشــانه گذاری و رعایت یکدستی در رسم
الخط – رعایت قواعد دســتوری و نگارشــی – تنظیم پانوشت ها
و یکدســتی ارجاع و استناد -فهرســت های مورد نیاز و واژه نامه
– صفحــه آرایی – طراحی جلد – نوع حروف – قطع و نوع کاغذ
– چاپ و صحافی در نهایت با بررســی دقیق  41عنوان در بخش
ترجمه نتایج زیر گرفته شد:

منتخبین به ترتیب آراء
 .1پدیدار شناسی موسیقی( -مترجم حسین یاسینی)  (-نشر
ققنوس)
.2جوامع علم موســیقی( -مترجم ســید عبداله انوار(نشر ابن
سینا)
 .3مبانی آهنگسازی  -مترجم مسعود ابراهیمی(-نشر هم آواز )
بخش آموزش:
در حــوزه آموزش  153اثر که به مرحله دوم راه یافته اســت
مورد بررسی مجدد قرار گرفت و هیچ کدام از عناوین حائز شرایط
الزم برای انتخاب بهترین اثر سال نشدند .ولی هیئت داوران موارد
زیر را اعالم نمودند:
ســه کتاب ذیل به دلیل استفاده در حوزه آموزش مورد تقدیر
قرار گرفتند.
*کتاب ضرب آوا ( حمید قنبری )
*ضربی های حبیب ســماعی براساس اجرای مجید کیانی –
(آوانگاری شهاب منا)
*ضربی هــای علی اکبر شــهنازی – (نت نگاری حســین
مهرانی)
دو اثر دیگر ردیف هفت دســتگاه موســیقی ایرانی به روایت
مهدی صلحــی (منتظم الحکما ) نغمه نــگاری مهدیقلی هدایت
(مخبر الســلطنه) با مقدمه داریوش صفوت و ردیف آقا حسینقلی
تحریــر فرهاد ارژنگی یادی از نویســندگانی که اکنون در بین ما
نیستند بشود.
همچنیــن هیئت داوران این دوره تصمیم گرفت از ســه اثر
اســتاد مصطفی کمال پورتراب(نگاهی نو به تئوری موسیقی ایران
کلنل علینقی وزیری ،شــرح و تفســیر و ویرایش مصطفی کمال
پورتراب – قواعد علمی هارمونی به عنوان مترجم – شیوه اجرای
تقســیمات ناهمگون زمانی دست راســت و چپ در ساز پیانو) که
در بازه مقرر این دوره کتاب ســال خانه موســیقی منتشر شده اند
و همچنین به دلیل اینکه ســه دوره قبل داور مســابقه کتاب برتر
موسیقی جشن خانه موسیقی بوده اند ،یاد شود.
اعضای هیئت داوران چهارمین دوســاالنه کتاب برتر جشن
خانه موسیقی حمید رضا اردالن ،هومان اسعدی و آروین صداقت
کیش بودند.
پــس از این بخش ارکســتر بادی «کارا» بــه رهبری بردیا
کیــارس به روی صحنه آمد و برای اولیــن بار برای مخاطبان در
جشــن هفدهمین سالگرد تاســیس خانه موسیقی ایران به اجرای
برنامه پرداخت.
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نگاهی به نشستهای پاییزه خانه موسیقی

نشست ماه و معرفی برگزیدگان
مسابقهآهنگسازی
در ابتدای این نشســت با توجه به ایام ماه محرم و سوگواری
سیدالشــهدا(ع) گروه تعزیه "راویان عشق" متشکل از هنرمندن
شــهر قم روی صحنه حاضر شدند و قسمت هایی از تعزیه مربوط
حر و لشــکر یزیدیــان را اجرا کردند .هنرمندان
به گفتگوی میان ّ
گروه تعزیــه امیر زینلی(خواننده) ،منصور تقدســی(خواننده) جواد
فالحتی(ترومپــت) ،مهــدی قاســمی(کوبه ای) و محمد امین
زینلی(کوبه ای) بودند.
در ادامه برنامه امیر مولوی(مجری برنامه) اشــعاری متناسب
بــا ایام محرم و صفر اجرا کرد که مــورد توجه حضار قرار گرفت.
سپس حامدرضا قنبری ،هنرمند نوازنده نی روی صحنه حاضر شد
و قطعاتی را به صورت تکنوازی اجرا کرد.
در ادامه سیدمحمد میرزمانی(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی)
پشــت تریبون قرار گرفت و ضمن خوشــامد گویــی به حضار ،در
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نشســت ماهیانه اعضای خانه موسیقی با موضوع
موســیقی محرم ،اجــرای تعزیه و بــا معرفی
برگزیدگان مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان
روز  1آبان ماه در فرهنگســرای ارســباران و در
میان استقبال مخاطبان برگزار شد.

سخنانی گفت :در جلسه انتخابات من به دوستان نکتهای را یاد آور
شدم و آن اینکه چه من انتخاب شوم یا شخص دیگری انتخاب شود
همه باید به هم کمک کنیم تا خانه موســیقی را بسازیم و با اتحاد
بر مشــکالت پیروز شــویم .به نظر من انتقاد با تخریب خیلی فرق
می کند .اگر نقد یا مسئلهای وجود دارد باید به هم کمک کنیم و آن
را به انجام برســانیم .آقای جمشیدی به خانه موسیقی آمدند و برای
مدیرعاملی اعالم آمادگی کردند .بسیار خوشحال شدیم که افرادی
هستند که برای فعالیت اعالم آمادگی کردند .ایشان گفتند که وقت
من اجازه نمی دهد که تمام وقت آنجا باشم و این جمله را گفتند که
من نیازی به خانه موسیقی ندارم.
رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی گفت :فکر می کنم مشکل
همین جاست که احساس می کنیم به خانه موسیقی نیازی نداریم.
ممکن است هیچکدام از ما به خانه موسیقی نیاز نداشته باشیم ولی
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میرزمانی ،امیر بکان (از اعضای هیئت مدیره کانون آهنگسازان) و
میالد کیایی(نوازنده پیشکسوت سنتور) روی صحنه حاضر شدند و
برگزیدگان این دوره مسابقه آهنگسازی اعالم گردید.
اثر برتر سومین دوره مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان به
اثر «واحه های درنگ» ســاخته بابک میالنی بود که لوح تقدیر و
سکه بهار آزادی به این هنرمند اهدا شد.
هیئت داوران همچنین ســه اثر «افســوس» ساخته فرشاد
مشــفقی« ،سه روایت از خیام» ســاخته علی مقتدایی و «طمع»
ساخته رخشا قاضی زاده را شایســته تقدیر دانست که به هرکدام
لوح تقدیر و سکه بهار آزادی اهدا گردید.
در ادامه بردیا صدر نوری(نوازنده پیانو و آهنگســاز) روی صحنه
حاضر شد و قطعاتی را برای حضار اجرا کرد .در پایان نیز لوح تقدیر به
هنرمندانی که در این نشست به اجرای برنامه پرداخته بودند اهدا شد.

آیا این خانه متعلق به ما هست یا نه؟ ما باید با کمک هم مشکالت
را مرتفــع کنیم .همین جا از آقای نوربخش تشــکر می کنم که با
تمام فشارها و مشــکالتی که داشتند این مسئولیت مدیرعاملی را
پذیرفتند .برای همه آرزوی موفقیت دارم.

*نشست آذرماه و یادی از هنرمندان فقید
نشست ماهیانه اعضای خانه موسیقی  6آذرماه با گرامیداشت
یاد هنرمندن فقید و اجرای موســیقی در ســبک های مختلف در
فرهنگســرای ارســباران و با حضور عالقمندان برگزار شــد .در
ابتدای این مراسم ســیدمحمد میرزمانی(رئیس هیئت مدیره خانه
موسیقی) در ســخنان کوتاهی با گرامی داشت ایام سوگواری ماه
صفر ،نشســت های خانه موســیقی را فرصت مغتنمی برای دیدار
هنرمندان موسیقی دانست و به حضار خوشامد گفت.
سپس زندگی نامه زنده یاد محمدابراهیم شریف زاده(خنیاگر
خراســان) توســط مجری قرائت شــد و کلیپی به یاد این استاد
موسیقی نواحی ایران پخش گردید.
در ادامه گروه کر به سرپرستی رازمیک اوحانیان روی صحنه
حاضر شدند و قطعاتی از موسیقی نواحی ایران با تنظیم آقاجانیان
و کمیتاس را به اجرا در آوردند.
بخش بعدی نشست به گرامیداشــت زنده یاد یداهلل تیموری
نوازنده پیشکســوت تنبور حوزه گوران) اختصاص داشــت .در این
بخش کامــران همت پور (نوازنده تنبور و عضــو کانون نوازندگان
ایرانی و ناشران خانه موسیقی) پشت تریبون قرار گرفت و درباره این
نوازنده به ســخنرانی پرداخت .سپس فیلمی از زندگی و اجرای زنده
یاد تیموری پخش شــد و در ادامه جهانگرد رحمتی (نوازنده تنبور و
از شاگردان زنده یاد تیموری) قطعاتی را به یاد این هنرمند اجرا کرد.
پایانبخش برنامه های نشســت خانه موسیقی اجرای موسیقی

*بضاعت موسیقی در حال شکوفا شدن است
میرزمانی ،عضو هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی
در خصوص مسابقه آهنگســازی گفت :تا کنون سه دوره مسابقه
آهنگســازی در کانون آهنگسازان برگزار شده است،از خصوصیات
این مسابقه این است که جوانان شرکت کردند و ما خیلی خوشحال
هســتیم که بضاعت موســیقی اینقدر درحال شکوفا شدن است و
دارد پیشــرفت می کند .در این مسابقات جوانانی شرکت کرده اند
که تحصیالت عالی موســیقی در رشته آهنگســازی دارند .جای
خوشحالی دارد و افتخارمی کنیم که کشور ما در زمینه موسیقی و
آهنگسازی روز به روز پیشرفت می کند.
عضو هیئت مدیره کانون آهنگســازان افزود :در این دوره که
مختص به موسیقی آکاپال بود ،برای من جالب بود که این دوستان
چطــور نقشهای مختلف آوازی را تصور کــرده اند .توصیه من به
کسانی که میخواهد موسیقی آوازی بنویسند ،با کسانی که خواننده
هستند مشاوره داشته باشند .البته در این مسابقه آهنگسازان وسعت
صداها را درست نوشــته بودند ولی اینکه صدادهندگی هر صدا در
کجا بهتر و درخشان تر است نکته مهمی است.
این آهنگساز در پایان گفت :همچنین فواصلی وجود دارد که
در آکاپال برای خواننده خیلی سخت است .فواصل باید به گونه ای
باشــد که خواننده بتواند راحت باشــد .نکته دیگری که برای من
جالب بود ،بافت هارمونی که اســتفاده کــرده بودند هم برای من
بســیار جذاب بود و برای این دوســتان و جوانان آرزوی موفقیت
دارم و به همه کســانی که در این مســابقه شرکت کردند خسته
نباشید می گویم.
پس از این ســخنان ،امیر بکان(عضو هیئــت مدیره کانون
آهنگســازان) به عنوان نماینده هیئت داوران ســومین مســابقه
آهنگسازی توضیحاتی در مورد روند مسابقه ،ارسال آثار و داوری ها
ارائه کرد .موضوع این مسابقه که فراخوان آن سال گذشته منتشر
شد ،آهنگسازی به فرم آکاپال برای آواز چهارصدایی بر روی یکی
از رباعیات خیام نیشابوری به انتخاب خود آهنگساز بود.
در ادامــه تقی ضرابــی ،وارطان ســاهاکیان ،ســید محمد
8

فصلنامه خانه موسيقي

گـــــــزارش

www.iranhmusic.ir

توسط گروه حســین پرنیا بود .در این اجرا حســین پرنیا(سنتور)،
سامان بازگیر(تار و عود) ،صائب کاکاوند(تار) ،میالد مرادی(کمانچه
و کمانچه آلتو) و پژمان پرنیا(تنبک) به اجرای قطعاتی در دستگاه
همایون و از ســاخته های حســین پرنیا پرداختند که مورد توجه و
استقبال مخاطبان قرار گرفت.

برنامه بعدی به دوئت پیانو و کنترباس گشتاســب بحرینی و
گشســب بانو بحرینی اختصاص داشت .در ادامه نیز دوئت پیانو و
آواز امین آهنگری و مهسا آهنگری اجرا شد.
در ادامه شــایان امیری(عود) ،نفیســه غالمپور(سنتور) و بردیا
حفیظی(دایره) به اجرای ســه نوازی در مقــام نهاوند و دو قطعه از
فرهنگ موسیقایی عرب پرداختند .سپس گروه موسیقی هنرجویان
آموزشــگاه رستاک به اجرای چند قطعه از حسین علیزاده پرداختند.
اعضای این گروه بهناز نجاتی(ســه تار) ،پارمیس حکیمی (سه تار)،
مهدی فخرایی(تار) ،پویا صفدر پور(تار) ،سپیده علینژاد(بم تار) ،ساقی
بصیری(سنتور) ،اسما احمدی(ســنتور) ،مهشید هوشمند(کمانچه)،
گالره سلکی(تمبک) و ساجده اقلیمی (دف) بودند.
در ادامــه گــروه تنببور نوازان فرهنگســرای ارســباران به
سرپرســتی حیدر کاکی به روی صحنه رفــت و قطعاتی را برای
مخاطبــان اجرا کرد.در ادامه برنامه ارکســتر نــوای هنگام به یاد
رحمان مرادی(نوازنده فقید تار و مدرس موسیقی) به اجرای برنامه
پرداختند.
کوروش حجازی(نوازنده تنبک و سرپرســت گروه) ،مجتبی
کشاورز (آهنگساز) ،مجید ابرون(خواننده) ،نیما طباطبایی (نوازنده
تار) ،مزدک المعی (کمانچه) ،یاســمین آقا محمدی(عود) ،مهناز
اطهری (دف) اعضای این گروه بودند.
پایان بخش ایــن برنامه اجرای ســاز و آواز مدنی به همراه
ویولن و تنبک در مایه اصفهان بود.

*حضــور پررنگ مردم و گروه های موســیقی در
نشست پایانی پاییز
نشســت ماهیانه اعضای خانه موسیقی به دلیل تعطیلی شنبه
 27آذر با یک هفته تعجیل در  20آذرماه در حالی برگزار شــد که
چند گروه در سبک های مختلف موسیقی به اجرای برنامه پرداختند
و جمعیت چشــمگیری برای این برنامه در فرهنگسرای ارسباران
حضور داشتند.
در ابتدای این نشســت پس از پخش قرآن و سرود جمهوری
اسالمی ،شهرام صارمی مسئول موسیقی فرهنگسرای ارسباران به
عالقمندان برای حضور در نشســت ماهیانه اعضای خانه موسیقی
خوشامد گفت و سپس گروه کوبه ای نایریکا به رهبری مینو رضایی
و سرپرســتی مهرسیما ســعادت به روی صحنه رفت و قطعاتی را
برای مخاطبان به اجرا در آورد.
بعد از این برنامه نوبت به تکنوازی  3هنرجوی گیتار کالسیک
رسید ملیکا احمدی ،مریم رشوند ،آناهیتا داودی به اجرای قطعاتی
از خوان سرانو ،ویوید جاکوب و چارلز هنز پرداختند.
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گفــت و گـــو
میالد کیایی:

نظارت بر آموزشگاهها
را جـدی بگیـریــد

درآمد:
میالد کیایی آهنگســاز و نوازنده پیشکســوت سنتور از
هنرمندان متشخص و تاثیرگذار عرصه موسیقی است؛به
گفته هوشــنگ کامکار او از بنیانگذاران نوازندگی نوین
ســنتور در ایران به شمار می رود.میالد همواره نوازندگی
و موسیقی را شــوق می داند و نه شغل و در طول بیش
از شصت سال عشــق ورزی ،تالش و ممارست در خلق
آثار زیبا و جاودانه،تابلویی زیبا از زندگی و زیست عارفانه
خویش ترسیم کرده اســت که هر بیننده و مخاطبی را
شیفته و مجذوب خودش می کند.
هنرمندی بی ادعا،عاشــق،مهربان و خیرخواه که در همه
زمینه های آهنگسازی،نوازندگی،تربیت شاگرد،پژوهش
و ارزیابی و داوری با شــوق سرشار حضورداشته و منشا
تاثیرات گرانبهایی شده است.
میالد ،گنجی از تجربه و دانش و مهارت است که کمتر در
یک فرد جمع می شود؛شاید رشد و نمو در خانواده ای اهل
فضل که هریک از برادران و بویژه پدرمرحومش،گرگین
کیایــی (بنیانگذار صنعت فیلم در ایــران) در انتقال این
تجربیات سهم عمده ای داشــته اند موجد این جایگاه
ارزنده شده است.
در جشن هفدهمین سال تاسیس خانه موسیقی که مهر
ماه امســال در تاالر وحدت برگزار شد خانه موسیقی با
اهدا لوح و تندیس از این هنرمند محبوب تقدیر به عمل
آورد.میالد کیایی اخیرا در ادامه تکاپو و جستجوی هنری و
آموزشی خود پیشنهاد حذف یکی از خرک های سنتور را
ارائه داده است.با هم این گفتگو را می خوانیم:
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*پیشــنهادی که برای ســنتور داده اید اینکه یک خرک کم
بشود ،جالب است از این نظر که معموال خرکها را اضافه کرده اند.
از یازده تا الی پانزده هم رســیده است .شما از کجا به این نتیجه
رسیده اید و پیشنهاد مشخص شما چیست؟

من پس از شصت سال تجربه نوازندگی سنتور به یک سری تجربیاتی
رســیده ام که یک مورد آن این است که ســنتور به طور استاندارد هشت
خرک بیشتر احتیاج ندارد .چرا؟ چون جنبه علمی و فنی دارد .باید دو الی سه
کارشناس هم باشند  .بخصوص اینکه با ساز سنتور هم آشنایی و یا تخصص
داشــته باشند .و این را به بحث بگذاریم .به چه دلیل عرض می کنم که به
صورت اســتاندارد سنتور بیش از هشت خرک احتیاج ندارد .سنتور استاندارد
بیش از هفتاد سال است که نه خرک است .و استاد صبا جزو کسانی هستند
که این نه خرک را تائید کردند .ولی اولین کسی که در تاریخ سنتور نوازی،
سنتور نه خرک را باب کرد و اشاعه داد ،حبیب سماعی بود و االن که در سال
 95هستیم ،شاید حدود هشتاد الی هشتاد و پنج سال از این تاریخ گذشته باشد.
*قبل از آن چند خرک بوده است؟

مشخص نیست .شاید متغیر بوده است .اینگونه که پدرم از گذشتگان
نقل می کرد ،شــاید سیم سنتور از فلز نبوده و زه بوده است .گوشیهای
آن هم فلزی نبوده ،بلکه چوبی بوده اســت .همچنین تعداد خرکها هم
نامشخص بوده است .بعضی یازده یا دوازده خرک و بهرحال متغیر بوده
است .اما حبیب سماعی اولین کسی است که به سنتور نه خرک هویت
بخشید و اشاعه داد .و استاد صبا آن را تدوین کرد .و بر اساس دادههای
اســتاد متقدم خودش اینها را مکتوب و نت نویســی کرد .میدانید که
اســتاد صبا چهار جلد کتاب برای ردیفهای سنتور نوشت .که بعداٌ این
چهار جلد را استاد فرامرز پایور ویرایش می کند .و اینکه چه بخش هایی
ویرایش میشــود ،جای بحث دارد .تغییر داده نمی شود ،بلکه ویرایش
هنری میشود .و هر چهار جلد را به یک جلد به نام ردیف سنتور نوازی
تبدیل می کند .که اثر اســتاد ابوالحسن صبا هست .با توجه به تجربیاتی
که از سن ده ســالگی تا االن در نوازندگی سنتور دارم که حدود شصت
و دو سال تجربه اســت .واقع ٌا به این نتیجه رسیده ام که سنتور به طور
استاندارد ،هشت خرک بیشتر احتیاج ندارد .حال اگر بخواهیم از استاندارد
خارج شویم ،میتواند نه عدد باشد .ولی دلیلی هم ندارد که حتم ٌا نه عدد
باشد .میتواند ده الی دوازده یا حتی بیشتر هم باشد .اما استاندارد اینکه
قابل آموزش باشــد و ما این را تدوین کنیم ،و نت نویسی در آن سایز و
تعداد خرک انجام بشــود ،به جهات علمی و فنی عرض می کنم ،هشت
خرک بیشتر احتیاج ندارد.
*این استاندارد چگونه تعیین شد؟

بر اساس تجربه است .من این صحبت را بیش از سی سال است در
مجامع هنری که میروم عنوان می کنم .جالب اســت وقتی که با بیشتر
اســاتید نوازنده سنتور در میان میگذارم ،تائید می کنند .کمتر کسی تائید
نکرده اســت .مث ٌ
ال با اســتاد پایور صحبت کردم .ایشان با تمام استادی و
مکتب دار بودن شــان در زمینه سنتور ،خیلی اعتقادی به تغییر در ساختار
سنتور نداشتند .ایشان میگفتند که استاد ما ،یعنی استاد صبا اینگونه گفته
است .در واقع نمی خواستند که حرمت پیش کسوت خودشان را بشکنند.
البته در این زمینه موافقان و مخالفانی وجود داشــتند؛ مثال زنده یاد پرویز
مشکاتیان کام ٌ
ال موافق بود و میگفت جلسهای گذاشته شود که دفاع کند.
او میگفت که هشت خرک کافی است .حاال اگر از استاندارد خارج شویم،
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است؟

بسیار موافق هســتم .عرض من این است که استاندارد هشت
خرک باشد

*آیا بودن آن یعنی خرک نهم ضرر دارد؟

ضرر ندارد ،بلکه مزاحمت دارد .من مطمئن هســتم نوازندگان
ســنتور که تدریس می کنند ،متوجه میشوند که چقدر برای آموختن
به شاگرد ما مشکل داریم .چون مشابه صداهای مربوط به خرک نهم،
را در خرک دوم هم داریم .مث ٌ
ال نهم سیم زرد را روی سیم دوم سفید
داریم .نهم ســیم سفید را در پشت خرک مشــابه آن را داریم .این را
بزنند یا آن را نزنند .این را یکی کنیم .فرض بفرمائید ما در ســال یا
ماه میخواهیم گوشــهای به نام گوشه حصار در دستگاه سه گاه اجرا
کنیم .این گوشه حصار احتیاج به یک نت َع َرضی که همان خرک نهم
باشد ،دارد .شما فکر کنید که من در تمام طول عمر خود چند بار این
گوشه حصار را زده ام .اگر بخواهم واقع ٌا حساب کنم ،در طول شصت
و دو ســال ده بار اتفاق نیفتاده است .از استاندارد هشت خرک بیرون
میرویم ،و از سنتور با خرک افزوده تری را استفاده می کنیم .من االن
یک سنتور یازده خرک در منزل دارم .که با این سنتور یازده خرک هر
هفت دســتگاه ،پنج مایه که دوازده مقام میشود و گوشههای اصلی
آن را اجرا می کنم .بدون اینکه خرک را تغییر بدهم .هر دستگاه یک
ســری گوشههای اصلی و یک سری گوشههای فرعی دارد .و بدون
تغییر هیچ خرکی ،تمام گوشــههای اصلی را اجرا می کنم  .این کار را
بخاطر دارم که در سال  1342در وزارت فرهنگ و هنر وقت ،در دیدار
شــورای موسیقی آن زمان که سه استاد بودند .و یکی از آن سه استاد
خوشــبختانه زنده است .این سه استاد عبارت بودند از آقای پور تراب،
آقای راد مرد ،آقای دهلوی .آقای دهلوی با توجه به شرایط سنی ایشان
برایشان آرزوی سالمتی دارم .ساز تخصصی ایشان یک مدت سنتور
بوده است .خیلی خوششان آمد که من با یک سنتور یازده خرک چنین
نوآوری کرده بودم .در آنجا من با سوال اینکه آیا به نظر شما باید سنتور
نه خرک باشد ،ایشان هم گفتند که استاد صبا این طور تثبیت و تائید
کرده اند .و این ســاز این فرهنگ را یافته است و باید نه خرک باشد.
ولی من هیچگاه نتوانستم این باید را بپذیرم.

*آیا توانایی و قابلیتهای سنتور افزایش پیدا می کند؟

خیر .آن یک بحث دیگری است .آنها میتواند مانورهای هنری
و نمایشی باشد.

*یعنی یک سنتور هشت خرک میتواند نیازهای مربوط به
اجرای قطعات سنتور را برآورده سازد؟

بله .به صورت استاندارد میتواند انجام بدهد .من تمام ردیفهای
اســتاد صبا و حتی میرزا عبداهلل که برای ردیفهای سنتور بازنویسی
شده و در این زمینه استاد عبدالمجید کیانی هم خیلی زحمت کشیدند.
همه اینها با ســنتور هشت خرک قابل اجرا هستند .مشکلی نیست و
آنقدر که وجود آن مزاحمت دارد ،مزاحمت آن نسبت به بودن آن بیشتر
است .تقاضای من این است که اگر صالح میدانید ،در اولین فرصت
چند استاد سنتور را در یک جلسهای دعوت کنید و این مسئله به بحث
گذاشته شود .من مطمئن هستم که یک روزی تایید خواهد شد .اینکه
سنتور به طور استاندارد ،هشت خرک بیشتر احتیاج ندارد.
*ما یک بحث صنفی در خانه موسیقی داریم .آیا در مورد
مسائل صنفی شما نکتهای یا راهنمایی یا کمبودی هست که
خانه موسیقی باید انجام بدهد و تا به حال انجام نداده است .و
آیا پیشنهادی نسبت به مسائل صنفی دارید؟

من این را میدانم که زبان هنرمندان ،باالخص موســیقی دانان
را همه نمی دانند .و این خیلی ســخت است .اساس ٌا هنر یک کار غیر
استاندارد است .یعنی هنرمند یک کار غیر استاندارد را انجام میدهد.
او در دنیای خودش است .چهار عمل اصلی نیست .خوردن ،خوابیدن،
دستشــویی رفتن و تولید مثل کردن نیست .یعنی کاری که حیوانات
انجام میدهند .دنیایی را که یک انسان هنرمند در آن زندگی می کند،
دیدگاه دیگری نســبت به آن دارد .و این انســان غیر متعارف است.
بارها دیده اید که با یکی از اینها که صحبت می کنید ،در حال زمزمه
کردن است ،او دارد آهنگ میسازد .او در دنیای دیگری است .خداوند
موسیقی بنام لودویک بتهوون ،در خاطراتی از او میخواندم که در زیر
شــیروانی یک خانه زندگی می کرده است .صاحبخانه به دیوار اتاق او
میزند که اجاره خانه اش عقب افتاده است .و او در جواب نت دیگری
را به دیوار میزند .و شــروع به ســاخت سمفونی شماره پنج می کند.
صاحبخانه اجاره خانه اش عقب افتاده ولی او در دنیای دیگری است.
انســان ها ،باالخص هنرمندان نمی توانند مانند یکدیگر باشند .این
مقدمه را از این نظر بیان کردم که کار نهاد صنفی بسیار دشوار و فوق
استاندارد است .اگر خانه موسیقی به عنوان یک نهاد صنفی توانسته تا
این لحظه و در این همه ســالها با هنرمندان کنار بیاید و با مشکالت
اساســی دست و پنجه نرم کند و به نوعی آن را مدیریت کرده خیلی
مهم بوده است .و چون من چندین سالی در گذشته در کاخهای جوانان
مسئولیت داشته ام ،نمی گویم صد در صد اما تا حدودی درک می کنم
که چقدر کار خانه موسیقی مشکل است.

*سنتور شما در حال حاضر چند خرک است؟

ســنتور اصلی که من با آن ساز میزنم ،هشت خرک است .ولی
سازی را که درس میدهم ،نه خرک است .برای اینکه تمام نت هایی
که تا االن نوشته شده اند ،تدوین شده براساس سنتور نه خرک است.

*اگر قرار شود که سنتور هشت خرک باشد ،باید سنتور
جدیدی ساخته شود؟

خیر .خرک نهم برداشته میشود.
*آیا جای آن خالی نمی ماند؟

یعنی خرک نهم با سایز جدید ساخته بشود .برای اینکه عرض من
جنبه علمی داشته باشد ،چون من االن دارم صحبت می کنم .اما شما
میتوانید هفت الی هشت نفر از اساتید سنتور نوازی را دعوت بفرمایید.
و من این را در آن جلســه مطرح کنم .البته اگر متعصب نباشند .چون
تعصب اندیشــه را کور می کند .ما فقط متعصب مذهبی نداریم ،بلکه
متعصب هنری هم داریم .آدم متعصب حاضر نیســت که از استاندارد
خارج بشود .پس متعصب نباشند .و من با دلیل علمی برای آنها تشریح
خواهم کرد که خرک نهم جز مزاحمت فایده دیگری ندارد.

*شما در مقایســه با آن زمان قبل از انقالب و االن چه
برداشتی از فعالیتهای صنفی دارید؟

االن خیلی ســخت است .قبل از انقالب خیلی از چیزها روتین

*نظر شما در ارتباط با سنتور یازده دوازده خرک چگونه
شماره بیست و سوم -پاییز 95
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و عادی بود .تلویزیون ســاز را نشان میداد .و شرایط وجود داشت.
حاال هم اگر دارد صورت میگیرد ،به همت برخی افراد سخت کوش
و با انگیزه اســت و مرهون این عشقی است که نسل جوان به هنر
موســیقی داشته و استعداد سرشاری است که وجود دارد .اما آنچه را
که به نظر من میرســد ،این است که به چند مورد باید توجه کرد.
باید به کار آموزشگاهها نظارت کرد .اگر یک معلم موسیقی ا شتباه
درس بدهد و در ذوق هنر جوی خود بزند ،روح او را کشــته اســت.
قاتل جسم را از بین میبرد ،اما این روح یک هنرمند را برای همیشه
از بین میبردو ذوق سرشار او را ممکن است از بین برده باشد .و این
هم زیاد اتفاق میافتد و گهگاه این را مشاهده می کنم .این را ببینند
که چه کسانی هســتند .چون در خیلی از آموزشگاهها ممکن است
یکی الی دو معلم و مربی آنها شایستگی تدریس داشته باشند .فقط
اینکه مجوز تدریس دارند ،دلیل بر تائید فرهنگ و شخصیت آن آدم

که در کف زمین اســت .حتی دیده ام که آموزشگاهها هم اینگونه
تبلیغ می کنند .از آنها که سوال می کنم چه تضمینی میدهید که در
ده جلســه یادگیری انجام شود؟ میگویند تضمین میدهیم .آنها در
ابتدا پول کالنی را میگیرند ،ده جلسه هم که تمام میشود ،فرد هم
میرود پی کارش .خواهش من این اســت که برای حفظ و حرمت
هنر ،آموزشگاهها و مدرســین آنها باید سر و سامان بگیرند .باید با
نظارت دقیق اگر آموزشــگاهی تخلف داشــت در وهله اول ،تذکر
کتبی و بعد در وهله دوم آن آموزشگاه برای یک مدتی تعطیل کنند.
یا اینکه اگر تکرار شد ،امتیاز آن لغو بشود .و آن کسی هم که تدریس
می کند کارت تدریس او را ملغی اعالم کنند.

*در دولت هشتم صدور کارت تدریس و نظارت با خانه
موســیقی بود اما متاسفانه بعد از استقرار دولت نهم تا کنون
این اختیار از خانه موســیقی گرفته شد و در حال حاضراینها
زیر نظر ارشاد هستند.

ولی ما میتوانیم به ارشاد گزارش کتبی بدهیم و اعالم کنیم که
این گزارش داده شده است ،نه اینکه بی تفاوت بنشینیم .این سه موردی
را که من عرض کردم ،ممکن است که وزارت ارشاد توجه داشته باشد،
ولی حتم ٌا عملی نشده است که من موارد متعدد آن را مشاهده می کنم.
این را حتم ٌا از جانب خانه موســیقی به صورت کتبی با داشتن سابقه
در اینجا اعالم فرمائید که مواردی گزارش میشــود  .ما هم به حکم
وظیفهای که داریم ،به شما که مسئول هستید ،دوستانه اخطار یا تذکر
میدهیم که این مســئله پی گیری شود .مسئله دیگر ،حفظ اخالق و
فرهنگ مداری اســت .اینکه اگر خدای ناخواسته حادثهای شوم و نا
باورانه ،مانند اتفاق و جنجالی که پیرامون کالس قرآن به پا شــد .اگر
خدای ناکرده مث ٌ
ال در یکی از آموزشگاههای موسیقی اتفاق بیفتد خیلی
اوضاع وخیم خواهد شد .این مسئله را هم مقداری جدی تر و به نظر
من باالتر از تذکر ،حتم ٌا با درایت و مدیریت نهاد صنفی باید اداره شود.
* آیا کار جدید و برنامهای را در دست دارید؟ شنیده ایم
که میخواهید یک ارکستری را راه اندازی نمائید؟

بله .درست است .در ســالهای  1345-1342یک برنامه زنده
تلویزیونی به نام بزم آدینه داشــتیم .تلویزیون ملی ایران ،که سیاه
ســفید بود و برنامهها هم به صورت زنده پخش میشدو آن زمان
دستگاه ویدئو نبود .بخاطر دارم که یکی از نوازندگان ما آقای مجتبی
میر زاده بــود که هفتهای یک روز از کرمانشــاه ،صبحهای جمعه
میآمد و صبحهای شــنبه به کرمانشــاه برمی گشت .عشق و امید
داشــت چون برنامه ما زنده بود و با ما ویلون میزد .آهنگهای آن
برنامه را در ســنین نوجوانی من میساختم .منتهی چون آن موقع
تجربه ما کمتر بود و یک صدا اجرا می کردیم ،برخی از آن آهنگها
را برای ارکستر نسبت ٌا بزرگ ،بازسازی کرده ام  .که نزدیک به سی و
هفت الی هشت نوازنده است .که نوازندههای خیلی خوب و صاحب
نامی هستند .اینها را بازسازی کردم و در مراحل پایانی قرار دارد .که
خوشبختانه موقت ٌا اگر فرصت بشود ،آماده شنیدن هم هست.

نمی تواند باشــد .نکته دیگر اینکه برای بعضی از آموزشگاهها عدم
آگاهی هنرجویان برای تهیه ســاز ،یک منشاء سوءاستفاده شده که
خیلی بد اســت .مث ٌ
ال یک ساز را گاه به چند برابر قیمت میفروشند.
مرجعی هم نیست که ساز را به آن نشان دهد .من مشاهده کرده ام
و خیلی بی انصافی می کنند .این را بعنوان مثال عنوان کردم ،چون
مشــاهده کرده بودم .نظارت بر آموزشگاهها خیلی مهم است و این
نظارت را باید خانه موســیقی انجام دهد؛ به قول معروف میگویند
ارزش امامزاده را متولی او نگه میدارد .ما اگر برای نفس هنر ،احترام
قائل نباشیم ،مردم هم احترامی قائل نخواهند بود .بارها و بارها اتفاق
افتاده و من مشــاهده کرده ام که در کف پیادهرو نوشــته شده مثال
آموزش گیتار تضمینی در ده جلســه!! او ٌال اینکه خیلی زشت است

*این کار چه زمانی انجام خواهد شد؟

من فکر می کنم که این کار که یک مجموعه هفت الی هشت
قطعهای است تا قبل از عید انشااهلل به مرحله انتشار میرسد.
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نخستین جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی برگزار شد
نخستین جشنواره موسیقی کالســیک ایرانی از  19تا  24آذرماه
در تاالر رودکی تهران بــه دبیری امیر مردانه و با اجرای  30گروه
در قالب تکنوازی ،ســاز و آواز و گروه نوازی در  5شب برگزار شد.
 24آذرماه طی مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور جمعی از
هنرمندان  ،برخی اعضای هیئت مدیره و شورای عالی خانه موسیقی
و مسئوالن موسیقی کشور برگزار شد ،از گروه های شرکت کننده
در جشنواره تقدیر بعمل آمد.

نویــن ارتباط جمعی در اختیارمان نهاده ،شــیوه ای تازه در اطالع
رسانی جشنواره را تجربه کنیم که در این راه باید از همکاری شبانه
روزی هنرمندان شــرکت کننده در جشنواره و همچنین مسئوالن
سایت تیوال تشکر کنم.
نهایت آرزویی که می توان داشت ،تداوم این جشنواره است
تا هنر واالی موســیقی ایرانی که با تار و پود وجود مردم فرهنگ
دوست این سرزمین بافته شده ،جایگاهی ویژه در مناسبات سالیانه
داشته باشد .اســتقبال کم نظیر مخاطبان از این جشنواره نوری از
امید در دل برگزار کنندگان بر افروخت .مخاطبانی که نشان دادند
در میانه آشــفته بازاری که به نام هنر راه افتاده به اصل و ریشــه
موسیقی اهمیتی در خور ستایش می دهند.
خرســندم درکنار جمعی از دوستان هنرمندم در برگزاری این
رویداد فرهنگی هنری ســهیم بودم و در پایان الزم است مراتب
قدردانی خود را از همه خبرنگاران و اصحاب رســانه که در طول
برگزاری جشــنواره مارا یاری کردند ابراز کنــم؛ که بی همراهی
ایشان راه سخت و مقصد نا پدید می نمود.

مخاطبانی که نور امید در دل برافروختند
* عطا نویدی

وجود جشــنواره ای در قامت«جشــنواره موسیقی کالسیک
ایرانــی» همواره یکــی از آرزوهایی بود که ســال ها به آن می
اندیشیدم .گردهمایی جمعی از هنرمندان مستعد و حرفه ای عرصه
موسیقی ســنتی ایرانی که تاکنون کمتر مجال دیده شدن داشتند
اتفاقی ســت که باید آن را به فال نیک گرفت .قطعا آنچه در این
شش روز روی داد با آنچه در ذهن ایده پردازان و دست اندرکاران
جشــنواره وجود داشت فاصله ای فراوان دارد ،اما همواره نخستین
گام است که جسارت برداشتن دیگر گام ها را می دهد.
هنر موســیقی نســبت به دیگر هنرها از رسانه کمتری برای
دیده شــدن برخوردار است و موسیقی ســنتی ایران از همه شاخه
های موســیقی در این راه مظلوم تر .همین امر وظیفه مارا در امر
روابط عمومی جشــنواره سنگین تر کرد و انگیزه ای داد تا با تمام
توان در این راه قدم بگذاریم.
در این جشــنواره سعی داشتیم با تکیه برتجربه و الگو گرفتن
از دیگر جشنواره های موفق گذشته و با استفاده از آنچه ابزار های
شماره بیست و سوم -پاییز 95
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ب
ج
ت
جشنواره ای رد مقا ل ها م

آن اســت مضراتی هم به همراه داشته و دارد و همانطور که اشاره
شــد شیوع نوعی از آثار و افکار فاقد ارزش های هنری یکی از آن
مضار اســت که دامن گیر جریان موسیقی اصیل و ارزشمند شده،
قطعا تاثیرگذاری این نوع از آثار بر فعاالن نســل جوان عرصه هنر
و حتی برخی دانشــجویان و هنرجویان تبعات و آسیب های جدی
برای موسیقی ملی و آینده آن در پی خواهد داشت.
بدون شک مراکز و نهادهای سیاستگذار و ازجمله دانشگاهها
و مراکز علمی و آموزشــی و بویژه پیشکسوتان و استادان موسیقی
باید نســبت به این موضوع واکنش جدی داشــته و برای مصون
ماندن میراث فرهنگ شنیداری به روشنگری و الگو سازی بپردازند
و قطعا همین جشنواره موسیقی کالسیک یکی از راههای موثر در
مقابله با این موج تهاجم فرهنگی از نوع وطنی! آن است.
جوانان و هنرمندان عزیز نســل نو ،بویژه آنها که برای اعتالی
هنر اصیل و ملی ایران دغدغه دارند و برای پیشرفت موسیقی ایرانی
که مبتنی بر ارزشهای واقعی هویت و موســیقی ایرانی اســت دل
میسوزانند باید این جشنواره را پاس داشته و برای استمرار و ماندگاری
آن که قطعا برکات بی شمار برای موسیقی ایرانی و تمامیت آن دارد از
جان مایه گذاشته و با یکدیگر پیمان دوستی و همکاری ببندند.

نخستین جشــنواره موسیقی کالســیک ایرانی اتفاق
خجســته و مبارکی است که بعد از ســالها افت و افول در
صحنه سیاستگذاری موسیقی ایران ،خون تازه ای به پیکره
کم جان موسیقی کالســیک ایرانی تزریق کرد.بدون شک
اســتمرار این رخداد مهم فرهنگی تا حــد زیادی می تواند
آسیب های جدی و انحرافات مخربی که بر سر راه نوازندگی
و آهنگسازی موسیقی ایرانی ایجاد شده برطرف نماید.

مــوج بلند و پر قیل و قال نوعــی از نوازندگی و به اصطالح
آرتیســت بازی که نمودهایی هم در آهنگسازی و ساخت قطعات
فریبنده داشته در ســال های اخیر ،بنیان ها و ریشه های موسیقی
ســلیم و اصیل ایرانی را نشــانه رفته اســت ؛ جار و جنجال این
موســیقی های بی اســاس و ظاهر فریب که به مدد شــبکه های
رســانه ای غیر رســمی (که آراء و افکار بعضا خــام و نپخته را به
ســرعت و همچون ویروس انتقال می دهنــد) جذابیت و ابعادی
مجازی داده و به همان میزان مخاطبانی نیز جذب کرده است.
گردش آزاد اطالعات و به تبع آن انتشــار آثار فرهنگی که به
یمن گسترش فناوری های موجود دامنه افزونتری یافته ،هرچند که
نعمتی موسع است اما علی رغم همه مزایا و محاسنی که مترتب بر
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هب بهاهن ااشتنر کتاب نظرهی و رهیافت ارف

گامی مهم اما کم سر و صدا
از آغــازی جوانهزنــان و محدود اما بســیار موثــر در برخی
کتابخانههــای کانون پرورش فکری تهران در نیمهی اول دههی
پنجــاه ،تا اســتقبال انفجاری از مهدکودک هایــی که عصرها به
تصرف موسیقیدانهای جوان و فرزندان طبقهی متوسط درمی آمد
در ســالهای پس از جنگ و آغاز دههی هفتاد ،و از آنجا تا امروز

شماره بیست و سوم -پاییز 95

* محمدرضا فیاض

که نام وی حتی در بسیاری شهرستانهای کوچک دور از مرکزهم
طنینانداز اســت ،نام هیچ موســیقیدان تاریخ موســیقی اروپا به
اندازهی کارل ارف آلمانی در ایران تکرار نشــده است؛ شاید بیشتر
از هرجای دیگر دنیا .از نام او در زبان فارســی ترکیبات گوناگون
ساخته شده« :ارف ابتدایی»« ،ارف خصوصی»« ،ارف تضمینی»،
«مربی ارف»« ،سازهای ارف ایرانی» و...این نام همهجا هست :در
آگهی مهدکودک هایی که به دیوار خانه چسبیده ،در پیکبرترهای
محالت ،سر ســفرهی خانوادههایی که برنامهی فردای فرزندشان
را مرور میکننــد ،در گفتگوهای دیگر میانســاالنی که خاطرات
کودکیشــان را مرور میکنند...نام ارف در همه جای ایران شنیده
میشــود ،بدون آنکه برای کثیری از مخاطبان و حتی در برخی
موارد ،متاســفانه ،نزد دســتاندرکاران آن ،بنیادهای نگرشها و
راهکارهای او روشن شده باشد.
قریب نیم قرن حضور بالندهی آموزش موســیقی کودک در
ایــران ،از دهها و دههــا زاویه میتواند موضــوع تحقیقات بکر و
چندجانبهی موسیقایی ،پیراموسیقایی و حتی کامال غیرموسیقایی
قرار گیرد .به برداشت من ،در کلیترین نگاه ،وجه غیرموسیقایی این
اقبال ،از همه تاملبرانگیزتر است :موسیقی ارف یکی از مهم ترین
نمودهای گذر جامعهی ایران از مناسبات سنتی به مناسبات مدرن
اســت .فرزند ،به عنوان نماد آینده ،تبلور آرزوی زیســتی متفاوت،
حتی برای والدین میشود و از این رهگذراست که فرزندساالری،
به مثابهی گشــودگی به آینده ،جایگزین پدرساالری تاریخی ،به
مثابهی نمادی از ماندن در گذشــته میشــود .در صورت صحت
این فرضیه که گســترش خیرهکنندهی آموزش موســیقی کودک
در ایران ،پیش از آنکه از تحوالت موســیقایی و زیباییشناسانه و
هنری برآمده باشد ،معلول تغیییرات جامعهشناختی است ،به نتایج
بسیار بااهمیت ،چندسویه و گونگونی میتوان دست یافت که ذیال
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به اجمال تمام ،تنها به چهار مورد آن ،در راســتای اهمیت انتشار
کتاب نظریه و رهیافت ارف-شول ِورک ،اشاره میشود:
 -1از آنجا که در خــال این دههها در نگاه کالن مدیریتی
تعلیق رسمیت داشتن
کشور ،موســیقی به طورکلی ،همیشــه در
ِ
و نداشــتن به ســر برده اســت ،فضای عمومی آموزش موسیقی
کــودک در ایران صرفــا از اندرکنش متقبــل اموزشدهندگان و
آموزششــوندگان ،تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،شکل یافته
است .دســتگاههای رســمی متولی امر آموزش در ایران هیچگاه
به نیابت از جامعه درصدد آن برنیامدند که ســمت و ســویی برای
این مهم طراحی کنند .اکنون در شــرایطی که به دالیل مختلف،
به خصوص اقتصادی ،حتی سکانداری بسیاری حوزههای سنتی
آمــوزش و پرورش از قبیل ریاضی و علــوم و ادبیات و ،...آموزش
عمومی متوســطه و حتی آموزش عالی هــم به بخش خصوصی
واگذار می شود ،طبیعتا متولیان مدیریتی نمیتوانند داعیهی چندانی
در این حوزه داشــته باشند؛ به هر حال واقعیت آن است که بخش
خصوصی حوزهی آموزش موســیقی کــودک در ایران ،کولهباری
ســنگین و گاه ارزنده از تجارب گوناگون را ره توشــه کرده است.
به عبــارت دیگر بخش مدیریت دولتی ،حتــی اگر نیت مداخله و
تدوین چهارچوب های سیاســتگذارانه برای این حوزه را میداشت
نیز ،اکنون دیگر قادر به تدوین و اجرایی کردن آن نبود.
 -2ماهیت صددرصد خصوصی حوزهی موســیقی کودک در
ایران تبعات چندســویهی خود را داشته است :یک طرف گسترش
خالقیتهای بازیگران برای بهرهمندی از موقعیتهای بهتر؛ یک
طرف گسترش منطق اقتصاد در حوزه ی آموزش هنری ،حوزهای

که طبیعتا مرجح آن است که در کمترین حد ممکن از منطق بازار
آزاد تبعبــت کند .یک طرف انواع تجربههای گوناگون و گاه بدیع،
یک طرف فقدان فضای عمومی و اساســا عدم انگیزه برای ایجاد
فضای عمومی ،با هدف به اشــتراکگذاری تجربهها و همگرایی
دیدگاههای خرد و کالن هنری ،موسیقایی و آموزشی.
 -3یکــی دیگر از تبعات ســیطرهی کامل منطــق بازار آزاد
در حوزهی آموزش موســیقی کودک ،تغییر نســبی سمت فعالیت
آموزشدهنــدگان از جایــگاه آفریننــدهی فرهنگ بــه جایگاه
برآورنــدهی مطالبات فرهنگی جامعه اســت .تحــت این منطق،
گروه قابل توجهی ازدســتاندرکاران موســیقی کودک ،بیش از
آنکه درصدد ساختن فرهنگ موســیقایی و هنری جامعه باشند،
میکوشند با تشخیص ذایقهی غالب فرهنگی جامعه ،هرچه بیشتر
با آن همراستا شــوند و مطالبات مخاطبین را برآورده کنند .براین
ارف
اســاس ،بیربط نخواهد بود اگر از ظهور متناقضنمای نوعی ِ
ایرانی در این سپهر سخن بگوییم .البته نه شخص کارل ارف ونه
دیگرتالیان او داعیهی آن نداشــتند که اسلوبهایشان طابق نعل
به نعل در همه جای جهان قابل اجرا باشــد .از این زاویه وتا آنجا
که به گزینش مصالح کاری و آموزشــی مربوط میشود ،میتوان
ارف ایرانی اســتقبال کرد .اما آنجا که این پدیده ،با برخی
از ظهور ِ
بنیادهــای مقولهی آموزش زاویه میگیرد ،باید با طمانینه بیشــتر
تامل کرد .درهرحال ،برنهاد نهایی فرهنگ هر دوره به نحو بسیار
پیچیدهای از تاثیر و تاثرات متقابل بازیگران دوران پدید میآید ،اما
باید در نظر داشت که نگرهی بازار آزاد فرهنگی ،دامنهی اثرگذاری
آموزشدهنده را بسیار کاهش میدهد و موقعیت فاعل فرهنگساز
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را از او سلب کرده ،او را در بهترین حالت در جایگاه مجری فرهنگ
موجود قرار می دهد.
 -4یکی از بااهمیتترین نمودهای این موقعیت انفعالی فرهنگی
را در حجم تولیدات فکری و نظری حوزهی اموزش موسیقی کودک
میتوان دید .علیرغم آنکه این عرصه ،یکی ازموتورهای نیرومند
تداوم زندگی موســیقایی ایران است ،حیات فکری آن را کمترجایی
میتوان مالحظه کرد؛ هیچ نشریه حقیقی یا مجازی که مستقال به
موضوع آموزش موسیقی کودک بپردازد ،چه به صورت منظم و چه
به صورت گاهنامه ،هرگز در ایران تاســیس نشده و شمار تالیفاتی
که چه وجوه بنیادیــن و چه جنبههای کاربردی و عملی موضوع را
بازتاب دهند ،یا اصال فقط به صورت سیستماتیک خبررسانی کنند،
واقعا انگشتشــمار است .سالها است که هیچ همایش ،سمینار ،یا
حتی گردهمایی سادهای که دست اندرکاران مختلف این حوزه را دور
هم جمع کند تا به تبادل اطالعات بپردازند ،دســتاوردهای ارزندهی
فعالیت خود را جمعبندی کنند و درصدد برطرف کردن نقاط ضعف
باشند ،در ایران برگزار نشده است .حاصل قریب پنجاه سال تالش،
چند صدهزار ســاعت کالس با چند دههزار مخاطب ،حتی در یک
جلد کتاب نظری هم قابل بازیافت نیست .حوزه ی موسیقی کودک
ایران ،علیرغم همهی دستاوردهای عملی گاه بسیارارزنده ،از نزاری
نظری رنج میبرد.
خوشبختانه در سال  1395گام هایی گرچه کمسروصدا ،اما مهم
برای کاســتن از دامنهی این نارساییها و کاستیها برداشته شده
است .انتشار کتاب نظریه و رهیافت ارف-شول ِورک یادداشتهای
بنیادی( )2010-1932را باید رویداد بااهمیتی در حوزهی موسیقی
کودک تلقی نمود .خود صفحه ی عنوان کتاب میرساند که کتاب
توسط مولف واحد تالیف نشــده است .این گلچینی است هدفمند
که از نشــریات همایشگاه دانشگاه ارف-شــول ِورک در سالزبورگ
اتریش به کوشــش و سرپرستی باربارا هسلباخ فراهم آمده است.
خود بارابارا هسلباخ ،از مسئولین ارشد همایشگاه ارف-شول ِورک
ســالزبورگ ،که شهریور ماه سال جاری در تهران به سر میبرد بر
نســخهی فارســی کتاب پیشدرآمدی کوتاه نوشته و کتاب را به
کودکان ایران پیشکش کرده است.
بازهی زمانی گســتردهی این یادداشتها و نوشتهها -1932
2010بر حقیقت نیرومند و بااهمیتی صحه میگذارد :استمرار سنت
در متن نوشــوندگی و سازگار شــدن با اقتضائات جدید .هر کسی
به ســادگی میداند چه تفاوت عظیمی است میان کودکان مونیخ
در  -1932یــک ســال پیش از قدرت گرفتــن رایش ،و کودکان
جهان در  .2010اما تداوم واســتمرار یک نظریه و رهیافت برای
مدت هشــتاد ســال ،تنها به مدد باور بــه کار نظاممند جمعی و
گفتگوهای چندســویه امکانپذیر شده اســت .میشائل کلوگر در
درآمدی بســیار خواندنی و تفکربرانگیــز بر کتاب ،ضمن آنکه به
ســالهای  1930-1880به مثابهی دوران گــذار به عصر جدید
مینگرد و مینویســد «اجتماعهای هنرمندان در اوائل ســدهی
بیستم و کنشهای انفصالطلبانهشــان سرآغازی بود بر گسست
عظیم از ســنت غربی(ص )20در ادامــه تاکید میکند که «قانون
سنتیابی فرهنگی استثنابردار نیست»(همان) .نگرشهای خالقانه
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و بدیع ارف خیلی سریع سنتهای خود را پدید آورد که تداوم آن را
تا همین سال ها میتوان تعقیب کرد.
در مقدمه های چندگانهی کتاب چندین بار قید شــده که این
مجلد اول ،با مجلدهای دوم و سومی هم تعقیب خواهند شد .مجلد
اول با چشم اندازی تاریخی ،در ابتدا آغازگاههای نظریه و رهیافت
ارف را بازتاب میدهد و تصویری جاندار از کنشهای پرشور و در
عینحال آگاهانهی بنیانگزاران مکتب در ســالهای اولیه پیش رو
می گذارد؛ در ادامه بنیادهای آموزش موســیقی به کودکان ،ریتم،
حرکت ،کلمات و...از زوایای گوناگون مورد مطالعه نظری و موردی
قرار میگیرد .مجلد دوم(که هنوز ترجمهی فارســی آن انتشــار
نیافته) ،روی انتفال تجربیات عملی کار با گروههای مختلف تمرکز
میکند ،و در مجلد ســوم ،به کاربست نگرهی ارف-شول ِورک در
کشورها و فرهنگهای گوناگون پرداخته میشود.
طبیعتا بازنمایی جزییات بیشتر در یادداشتی که صرفا به منظور
معرفی کتاب و اهمیت آن نوشــته شده چندان موجه نیست و تنها
میتوان مطالعهی آن را به دست اندرکاران نسبتا پرشمار این عرصه
توصیه کرد .کامران غبرایی که با این اثر نامش برای نخستین بار
به عنوان مترجم بر جلد کتاب مینشــیند ،از خانوادهای برآمده که
در طول چند دهه با انتخابها و ترجمه های ارزنده ،فضای فکری
جامعهی کتابخوان ایرانی را غنیتر ســاخته اند .با چشمپوشــی از

سالها است که هیچ همایش ،سمینار ،یا
حتی گردهمایی سادهای که دست اندرکاران
مختلف این حوزه را دور هم جمع کند تا
به تبادل اطالعات بپردازند ،دستاوردهای
ارزندهی فعالیت خود را جمعبندی کنند و
درصدد برطرف کردن نقاط ضعف باشند ،در
ایران برگزار نشده است
پارهای از لغزشها( ،نظیر معادلیابی بومموسیقیشناســی به جای
اتنوموزیکولوژی) ،امکان خوانش در مجموع روانی را برای خواننده
فراهم میکند .همچنین باید قدردان ناشران کتاب ،موسسه آدمک
و نشر همآواز( که نسخه فارســی را با مجوز رسمی از همایشگاه
ل ِوررک و انتشارات شُ ــت انتشار داده) بود که نه تنها به
ارف-شو 
غنای بیشــتر ادبیات این عرصه یاری رساندند ،بلکه به همهی ما
یادآور شــدند که یک مکتب آموزشی نیرومند ،به همان اندازه که
بــه وجوه عملی میپــردازد ،به ثبت و مکتوب کردن داشــتهها و
دانستهها ،و به نظریسازی تجارب نیز اهتمام میورزد .حجم کمی
و کیفی آنچه در حوزهی آموزش موسیقی کودک ،در کلیت آن ،در
ایران جریان داشته به راستی عظیم است .تنها با ثبت نظاممند آنها
است که افقهای فرارو میتوانند گشوده تر جلوه کنند.
* رئیس کانون پژوهشگران
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آذین موحد ،عضو هیئت موسس خانه موسیقی:

وظیفه ما تبیین جایگاه معنوی موسیقی است
درآمد:
آذین موحد از موســیقیدانان و نوازندگان مطرح ساز فلوت و از
چهره های آکادمیک هنر موســیقی است؛ فعالیت های او کمتر
دچار حاشیه شــده چرا که دغدغه اصلی وی رشد و اعتالی هنر
موسیقی در بستر علمی و آکادمیک و به دور از جار و جنجال های
معمول بوده اســت؛ آذین نه اهل قیل و قال است و نه به دنبال
نــان و نام؛خصیصه بارز و پســندیده ای که کمتر در بین اهالی
امروز فرهنگ یافت می شود؛ او در حال حاضرعضو هیئت علمی
دانشگاه تهران است و به عنوان عضوی از اعضای هیئت موسس
خانه موسیقی شناخته می شود اما به دالیلی که در این گفتگو به
تفصیل به آن اشاره شده از این نهاد کناره گرفته است.
این گقتگو با همه تناقضاتی که در آن دیده می شــود بدون شک
یکی از گفتگوهای مثبت  ،مفید و روشــنگردر حوزه فعالیت های

صنفی و تخصصی هنرمندان موسیقی است.
در این گفتگوی نسبتا چالشی  -دست کم در بیان -خواننده و مخاطب
مصاحبه به عمق و بطن دیدگاه های متفاوت و گاه ســرگردانی که
در راس و بدنه فعاالن جریان موســیقی وجود دارد پی می برد و به
سادگی و روشنی پیچیدگی و صعوبت فعالیت های صنفی به گونه
ای که رضایت طبع و خاطر همه سالیق و عالیق موجود در صنف را
جلب نماید عیان وعریان می سازد.طبعا این گفتگو می تواند سرآغاز
نیکویی برای تضارب آراء و تعامالت سازنده ای باشد که امیدواریم
در نهایت به همگرایی افق دید هنرمندان برای دستیابی به انسجام
بیشتر در حوزه فعالیت های صنفی بینجامد.
در جشن هفدهمین سال تاسیس خانه موسیقی که مهر ماه امسال
در تاالر وحدت برگزار شد خانه موسیقی با اهدا لوح و تندیس از
موحد تقدیر به عمل آورد .با هم این گفتگورا می خوانیم:

*خانم دکتر شــما یکی از اعضای هیات موسس خانه
موســیقی هســتید که نهادی صنفی تخصصی محســوب
می شود .چرا دور افتادید و از خانه موسیقی فاصله گرفتید؟

تشــکر می کنم از اینکه این مســئله برایتان مهم اســت و
همچنین تشــکر می کنم از اینکه من را از اعضای هیات موسس
خانه به حســاب می آورید .حضورم به عنوان عضوهیات موســس
خانه لطفی اســت که همکارانم به مــن کردند ،زیرا زمانی که من
دعوت شدم تا در جلسه نهایی اساسنامه خانه موسیقی حضور داشته
باشم تقریبا همه زحمات را اســتادان کشیده بودند و کارها انجام
شــده بود .اما محبت داشــتند که بنده را هم عضوی از خودشان
بدانند و دعوتم کردند به جلسه نهایی .باز از عجایب سبعه این بود
کــه من بعنوان یکی از اعضای هیات مدیره انتخاب شــدم و این
نشــان دهنده لطف همکارانم به من بود .بدون شک نگاه درست
و دقیقی که به موســیقی داشتند موجب شده بود به این فکر کنند
که یک شخص دانشگاهی هم در جمع هیات مدیره حضور داشته
باشــد .ضمنا فکر می کنم زن بودن من در این مســئله نیز نقش
داشت و همیشــه این عالقه وجود داشته که من بعنوان یک زن
در این نهاد صنفی حضور داشته باشم .در واقع به من لطف کردند.
بنده در طرح مبانی خانه موســیقی یا حتی اهدافی که در اساسنامه
مطرح شــده هیچ وقت نقش موثری ایفا نکردم ولی چون اعتقاد
به جریان های اینچنین و تشــکل های مدنــی دارم و زمانی که
همکاران عزیزم لطف کردند و از من خواســتند حضور داشته باشم
به دلیل اعتقاد که همیشه باید از تشکل های مدنی پشتیبانی کرد و
کسی که متعهد هست همه جا باید حضور داشته باشد تا تعهدات
خودش را پیاده کند بنابراین من با طیب خاطر پذیرفتم و همیشــه
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هم ممنونم از دوســتانم .اما این موضوع برای من شانس بو که در
ان روز رای آوردم و بعنــوان عضو علی البدل هیات مدیره در کنار
همکار عزیزم آقای دکتر ریاحی انتخاب شــدم .ایشان به نفع من
کنار رفتند و گفتند چون فرصت ندارند در جلسات حضور پیدا کنند
من به عنوان عضو علی البدل حضور پیدا کنم.
اما درباره اینکه پرســیدید چرا فاصله گرفتــم باید بگویم در
همان ماه های اول که هیات مدیره کار خود را آغاز کرد یک چیزی
برای همه ما دغدغه بود .دغدغه آقایان روشــن روان ،گنجه ای،
پیرنیاکان ،علیزاده ،درویشی و همه ما .همه می دانستیم وارد وادی
شدیم که ساختارها و در حقیقت بسترهای زیر بنایی اش مشخص
نیســت و نظام فرهنگی هنری اجتماعــی مملکت جایگاه خاصی
برایــش ندارد و ما باید آن را تبیین کرده و بوجود بیاوریم و به یاد
دارم در اشارات و بحث هایی که در جلسات و شورا می شد این بود
که ببینیم چگونه می توانیم از الگوی خانه سینما استفاده کنیم .در
ان زمان یک تعهد بسیار بسیار خاص در همه ما وجود داشت و ان
تعهد این بود که خانه ســینما بعنوان یک تشکل صنفی لزوما در
دل تصمیم گیری های وزارتخانه نیست و یک نهاد مستقل است.
پس خانه موســیقی هم با توجه به اینکه هنرمندان مملکت آن را
تشــکیل داده اند ،و اساسنامه اش را هم هنرمندان مملکت نوشته
اند پس تعهدات آنها نه دولتی بلکه تعهدات حرفه ای به رشــته و
جایگاه هنر موســیقی را باید داشته باشد .من فکر می کنم همه ما
متفق القول به این مســئله متعهد بودیم .اما روند مشکالت و نبود
یک بســتر و زیر ساخت های سازمانی صحیح برای خانه موسیقی
باعث شد ما بیشتر و بیشتر به دامان دولت بیفتیم.
به خاطر دارم از دغدغه های جناب روشن روان که در ان دوره
نقش بســیار پررنگی هم ایفا می کردند این بود که چگونه وزارت
ارشاد می تواند دست ما را بگیرد و کمک بکند جا بیفتیم .در واقع
حاال که وزارت ارشاد جو را آماده کردند و خانه موسیقی را بعنوان
یک تشــکل صنفی تصویب کردند همه ما هم قبول داشــتیم که
باید پشــتیبانی کندتا بستر برای ما آماده شود .اما متاسفانه در یک
فرصت حدود  8-7مــاه دغدغه های ما ادامه پیدا کرد و ما نگران
بودیم که خانه ما کجا خواهد بود؟ درآمدهای ما از کجا خواهد بود؟
و ...برای من روشن شــد که وزارت ارشاد ما را پشتیبانی نخواهد
کرد که برایمان بســتری آماده کند که هنرمندان موسیقی با نگاه
تخصصی تعهدات خودشان را به موسیقی پیاده کنند .این برای من
مشهود بود که خانه موسیقی دوباره حربه ای در دست وزارت ارشاد
است برای پیاده کردن سیاست های وزارت ارشاد.

موسیقی ،احترام به این رشته و جایگاه این هنر را در نظام فرهنگی
و اجتماعــی ایران بازتر و عمیق تر کند .به هر حال پیاده کنندگان
قوانین وزارت ارشــاد و صدا و سیما هســتند .خانه موسیقی نمی
توانــد قانون وضع کند اما به دلیل آگاهی بارز نســبت به نیازهای
رشــته موسیقی که دارد و نسبت به حساسیت هایی که می داند در
بهای این رشــته در جامعه اهمیت دارد و نسبت به حساسیت هایی
که برای احترام به این رشــته در جامعه ای که موســیقی جایگاه
مشــخصی ندارد اگر هم دارد معموال با انگ های همیشه فرهنگی
و مذهبی روبه رو بوده پس خانه موســیقی با آگاهی محتوایی تر
و معنوی تری که به این مســائل دارد بایــد بتواند در کنار وزارت
ارشــاد نه در مقابلش تشــویق کند وزارتخانه به سمت سیاست ها
و برنامــه ریزی هــا و آیین نامه هایی برود که احترام به رشــته و
جایگاه رشــته قوی شود .من فکر می کنم اگر چنین ماجرایی باشد
وزارتخانه مشــکلی نخواهد داشــت .چون متوجه می شود ما نمی
خواهیم کار سیاســی بکنیم و در مبارزه با وزارت ارشــاد قد علم
کنیم .ولی ما می خواهیم به خاطر تعهداتی که به این رشــته داریم
اصولی و متعهد به رشته عمل کنیم .در درجه اول تمام نظام های
فرهنگی و اجتماعی می دانند که حضور رشــته موسیقی در جوامع
بشری به رشد توسعه انسانی و توسعه اجتماعی و فرهنگ انسانی
می انجامد .بنابراین اگر که نظام جمهوری اســامی دغدغه هایی
نســبت به موســیقی به دلیل انگ های مذهبــی و یا کاربرد غلط

هدف خانه موسیقی این نیست که در مقابل
وزارت ارشاد بایستد .اصال هدف ما این نیست
که با کسی مبارزه کنیم .اما همانطور که همیشه
گفتم هدف خانه موسیقی این است که در کنار
مراکزی که متولی موسیقی در مملکت هستند
تعهدات به موسیقی ،احترام به این رشته و
جایگاه این هنر را در نظام فرهنگی و اجتماعی
ایران بازتر و عمیق تر کند
موســیقی در دوران قبل از انقالب دارد ،ایــن نگرش باید برایش
تبیین می شد که خانه موسیقی خودش هم همان دغدغه ها را دارد.
خانه موسیقی خودش هم ناراحت است از اینکه چرا نظام اجتماعی
متوجه ابعاد معنوی موسیقی نشده کما اینکه خیلی از علما نشدند.
خود خانه موســیقی هم این دغدغه را دارد که چرا نظام اجتماعی
فقط به دنبال اقتصاد و سرمایه گذاری در موسیقی است.
مناطــق ما خودجوش معنویــت موســیقی را فهمیدند زیرا
موســیقی اساســا ارتباط بــا معنویت و وجود درون اســت .یک
مادر برای فرزندش الالیی می خواند اســتاد عثمان هورامی سیاه
چمانه را در فرهنگ خودش زنده نگه داشــته به این خاطر اســت
که آنها همه فهمیدند که موســیقی در ایــن فرهنگ باعث یک
نوع انسجام فرهنگی و توسعه انســان مدارای و معنویت در افراد
می شــود .موســیقی در این فرهنگ باعث می شــود که مردم با

* طبیعی اســت که وزارت ارشــاد از یک نهاد مستقل
که ممکن اســت مقابل خودش بایســتدحمایت نکند .این
هنرمندان و هیات موسس هستند که خودشان باید نهادی
مستقل بسازند تا در مقابل جایی که بخواهد منافع صنف را
تضعیف کند بایستند .آیا این اتفاق افتاد؟

هدف خانه موســیقی این نیســت که در مقابل وزارت ارشاد
بایســتد .اصال هدف ما این نیست که با کســی مبارزه کنیم .اما
همانطور که همیشــه گفتم هدف خانه موســیقی این است که در
کنار مراکزی که متولی موســیقی در مملکت هســتند تعهدات به
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یک نگاه عمیق تری به جامعه خودشــان نــگاه کنند و مدنیت را
از طریق موسیقی بشناسد .شــما وقتی می فهمید در یک تحرک
موســیقایی یک نت خارج از کوک می شود آنقدر باید تالش کند
و دغدغه درســت نواختــن و صحیح عمل کــردن را در خودتان
تشــویق کنید ،ایــن آدم دیگر نمی تواند از قانــون فرار کند .این
آدم دیگر از قانونی که می داند به نفع خودش و جامعه اش اســت
نمی تواند بی توجه باشــد .همه نطام های دنیا موســیقی را برای
توسعه مدنیت خواسته اند .چرا در همه نظام ها می گویند موسیقی
از کودکی باید بخشــی از فرهنگ عمومی کودک باشد؟ به دلیل
اینکه همانطور که در موســیقی مناطق ما ایــن جا افتاده و یا در
اروپا آســیا و ...جا افتاده رعایت دســتور العمل ها ،توجه به قوانین
صحیح موســیقی دیسیپلین ،نظم تمرین کردن فهمیدند موسیقی
معنویت و مدنیت را باال می برد و به همین دلیل هم موسیقی وارد
نظام های آموزشــی شده .آن وقت چطور از خانه موسیقی با وجود
اینکــه متخصصین را در دل خود داشــته ،از این دیدگاه دورماند؟
اگر دولت اینگونه متوجه جایگاه موسیقی می شد ،نگرانی هایی را
که نســبت به موسیقی دارد توسط خانه موسیقی رفع می کرد ،ولی
چرا این مســئله نشده .چرا نظام وزارت ارشاد علیرغم دغدغه های
عجیب و غریبی که با فســاد در موســیقی و مسائل مذهبی دارد،
به جای پشــتیبانی از فرهنگ معنوی موســیقی به صنعت عجیب
و غریب موســیقی پاپ دامن زدند .چرا صدا و سیما رسما سیاست
خودش را بر اســاس توسعه موسیقی پاپ بنا کرد؟ در سال 1375
شمسی رسما با آوردن موسیقی لس آنجلسی به ایران با این تفکر
که " چرا لس آنجلســی ها پول در بیاورند و اینجا خودمان تولید
نکنیم" پاپ را حمایت کردند .ببینید وقتی سیاســت یک مملکتی
به این سمت می رود نمی توان توقع زیادی داشت.
در چنین شرایطی توقع من از خانه موسیقی این بود که باید قد
علم می کرد و در مبارزه برای جایگاه فرهنگی و نه تجاری موسیقی
میایستاد .و در مقابل بی فکری دولت راه حل یا پیشنهاداتی میداد.
برگردم به بحث خودمان بعد از  8-7ماه دیدم خانه موســیقی
آن بســتری که من بتوانم در آن تعهدات خودم را برای باال بردن

جایگاه موســیقی در نظام فرهنگی و اجتماعی و سیاســی ایران
اســتفاده بکنم نیســت .این امکان را برای من فراهم نمی کند.
در آن دوره مرتبا افراد مختلف از وزارت ارشــاد در جلسات حضور
میافتنــد و مرتبا و بحث درباره این بود که آنچه از نظر وزارتخانه
صحیح و پســندیده اســت به ما تفهیم کنند .در صورتی که :ما"
باید به وزارتخانه می گفتیم چه چیز درســت اســت یا نیست .اگر
وزارتخانــه نمی تواند آن را پیاده کند بیاید در کنار هم راه حل پیدا
کنیم نه اینکه ما بنشــینیم اینجا در شورا و وزارتخانه به ما بگوید
چه می شود و چه نمی شــود .نهایتا من با توجه به وقت کمی که
داشــتم بعد از چند ماه متوجه شدم هدف هیئت مدیره این شده
که موســیقی یک خانه داشته باشد و پس از آن نوازنده ها را بیمه
کند .واقعیتش من برای این کار نه مناســب بودم نه وقت داشتم.
من با تعهدات بســیار بســیار باال به حضور و جایگاه موسیقی در
فرهنگ اجتماعی و فرهنگی میهنم وارد هیئت مدیره شــده بودم
و دلم می خواســت که توسط موسیقی ما کمک کنیم که فرهنگ
رشــد کند .چون دیدم این امکان وجود ندارد ،رفتم .می توانســتم
اســتعفا بدهــم و جنجال به پا کنم .اما ایــن کار را نکردم خدمت
دوســتانم گفتم احساس می کنم متاسفانه حضورم سمبولیک است
و بــه عنوان یک زن در این جلســات حضور دارم .نظراتم در نظر
گرفته نمی شود و حتی اگر نظری بخواهم بدهم فرصتی برای آن
مدل نظراتی که من می توانم بدهم در جلســه ها نیســت بنابراین
من وقت ندارم در جلســات هیات مدیره شرکت کنم .من دغدغه
هایم برای موسیقی چیزهای دیگری است و تهیه ساختمان خانه
موســیقی و بیمه دادن به هنرمندان وظیفه من نیست .این شد که
کنــاره گرفتم و با اجازه همکارانم دیگر به جلســات هیات مدیره
نرفتــم و بالطبع در دوره بعدی هیات مدیره هم انتخاب نشــدم و
نقشی نداشــتم .بعد از آن در حقیقت من غیر مستقیم اتفاقاتی که
در خانه موســیقی می افتاد را نظاره می کردم و متوجه شــدم خانه
به ســوی همان برداشــتی که من کرده بودم قدم برمی دارد و با
تفکرات من فاصله دارد.
نمی گویم کارهایی که می کرد اهمیت نداشــت .بیمه گرفتن
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برای موزیســین ها که لزوما در اســتخدام مکانی نیســتند خیلی
موضوع مهمی بوده یا اینکه شــکل دادن به کانون های تخصصی
در خانه موسیقی خیلی مهم بوده یا حتی تخصیص دو مکان بعنوان
مکان اداری خانه موسیقی ،مسائل خیلی مهمی بودند ولی اینها از
اهدف اولیه ما نبودند اما بنظر می رســد امروز شدند هدف نهایی
خانه موســیقی و بعد از آن هیچ اقدامی نشد جز موضع گیری های
سیاسی که اتفاقا نزاع را با دولت بیشتر می کرد.
مثال یک هنرمند بنام با دولت مشکل پیدا کرد و خانه موسیقی
در دفــاع از آن هنرمند قد علم کرد .خانه موســیقی کارش دفاع از
مواضع سیاسی هنرمندان نیست .مواضع سیاسی هنرمندان مواضع
شــخصی شان است .یک هنرمند اجازه دارد عضو فالن حزب باشد
یا عضو هیچ جایی نباشــد .و کار هنری خود را انجام دهد و یا اگر
مواضع سیاسی دارد مساله شخصی است .اصال این موضوع به خانه
موسیقی مربوط نمی شود .خانه کارش تفکر هنری هنرمند است.
ضمنا سیاســت های اجرایی درست ندارد بطوریکه وقتی هم
هنرمندان را بیمه می کند چارچوب بیمه مشــخص نیســت .من
خودم دانشــجویان بسیار متبحر را می شناسم که هنوز توسط خانه
موســیقی بیمه نشده اند .مثال دانشجویی را می شناسم که مدرک
موســیقی دارد فوق لیســانس گرفته و کار کیفی انجام می دهد.
ایشان به مدت  5سال اســت که درخواست بیمه داده و رسیدگی
نشده بعد ناگهان می بینیم گروهی چون برایشان پارتی بازی شده
و ناگهان چه مدرک دارند یا ندارند چه نوازنده واقعی هستند یا خیر
و بیمه می گیرند بدون اینکه معیارهای هنری در آنها بررسی شده
باشد .این نشــان می دهد که خانه موسیقی محملی برای دور هم
بودن و دوستی های خاله خرسه شده است.
چرا وقتی در مشــهد مجوز اجرای کنسرتی لغو می شود خانه
موســیقی ناگهان موضع می گیرد و می گوید آقا باید این کنسرت
برگزار شــود!از نظر من نخیر نباید بشــود .چرا باید در شهر مشهد
کنسرت پاپ برگزار شود؟ بدون در نظر گرفتن سیاست های شهر
مشــهد .مثال آقای شــجریان و مســاله پخش ربنا ،این مساله
مشــخصا مربوط به آقای شــجریان اســت .به خانه موسیقی چه
مربوط است که ربنا اجرا شــود یا نشود و اگر هم خانه می خواهد
موضع بگیرد ال اقل مســاله را برای اعضای خودش تفســیر کند
باز کند و دلیل اتخاذ این تصمیم مشــخص را مطرح کند ســپس
موضــع گیری را علنی کند .وقتی خانه موســیقی به دفاع از افراد
اقدام می کند و نه از مواضع هنری یا توجیهات موســیقایی...اینجا
جایی اســت که خانه موسیقی اهداف موســیقی را یادش رفته و
بدنبال اصالح فرهنگ اجتماعی در مورد موســیقی نیست و فقط
به طرفــداری از این هنرمند و آن هنرمنــد می پردازد .اگر تاریخ
خانه موسیقی در این ســال ها را بررسی کنیم می بینیم از اهداف
موســیقی در خانه دفاع نشــده اســت .مثال واقعا خانه موسیقی
نمی توانســته به وزارت ارشــاد بگوید ما یک طرحی داریم برای
طبقه بندی کنســرت ها؟ مثال کنســرت هایی که در تاالر وحدت
و برج میالد می خواهد برگزار شــود یا تمام ســالن هایی که تحت
تکفل وزارت ارشاد هستند .شامل طرح طبقه بندی کنسرت ها بشود
احترام ســبک های گوناگون را حفظ کنند .و این طبقه بندی پیرو
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ضوابط کیفی و با رعایت همه سنت ها و سبک های موسیقی باشد.
چرا خانه موســیقی این کار را نکرده است؟ طبقه بندی کنسرت ها
یکی از مهمترین سیاستگزاری های فرهنگی است که دولت بدان
موظف است که این سیاســت حمایت از سبک ها و سنت ها را در
یک تعادل صحیح بررســی شده تضمین می کند .وقتی دولت این
همه ســال کاری نکرده و ما همه به عنوان هنرمندان موســیقی
میدانیم که که این اثر به پیشــرفت جایگاه فرهنگی موســیقی و
درک صحیح از آن در جامعه کمک خواهد کرد چرا خانه موسیقی
در این راســتا تالشــی نکرده؟ حتی به فکرش هم نیفتاده .از این
جهت این مســاله را می گویم چون موضع گیری خانه موســیقی
همیشه مبتنی بر مسائل مادی بوده و به دنبال تبیین سیاست هایی
که جایگاه رشــته را به یک سر و ســامانی برساند و معیارهایی را
تبیین کند نبوده اســت تا درک مردم را از رشته ای که در فرهنگ
ما بسیار بســیار مبهم است باال ببرد .تبیین معیارهایی که در کنار
وزارت ارشــاد و صدا و ســیما بدان ها توجه نمی شود پس ال اقل
خانه موســیقی کمک کند حداقل با این معیار ها دغدغه های آنها
نسبت به فعالیت های موسیقی بیشتر شود .برای همین من از خانه
دوری گرفتــم چون می بینم کارهایی می کند که با تجربه من و یا
از نظر اجتماعی با ایده های مهمی که در ارتباط با این رشته وجود
دارد اتفاقی ایجاد نمی کند.

چرا وقتی در مشهد مجوز اجرای
کنسرتی لغو میشود خانه موسیقی
ناگهان موضع میگیرد و میگوید آقا
باید این کنسرت برگزار شود! نخیر
نباید بشود .چرا باید در شهر مشهد
کنسرت پاپ برگزار شود؟

*اجازه بدهید با یک جمعبندی ساده موضوع را روشن
تر کنیم ؛شــما به دلیل اینکه فکر کردید خانه موســیقی به
دامان ارشاد افتاده و ازآن اهدافی که مد نظر شماست پرت
شده است ،کناره گرفتید .حال فرض کنید که اگر آن شش
نفر دیگر هم  -یعنی هیئت مدیره هفت نفره -مثل شما فکر
می کردند اهدافتان محقق می شد؟

 اصال جامعه هنری و جامعه موســیقی بــرای اینکه بدانددرست چیست نیاز به خانه موسیقی ندارد .ما در حقیقت همه با هم
هم مســلک ،هم فکر و هم صحبت هستیم .بنابراین فرصت های
تعامل بسیار بسیار زیادی داریم ضمنا در این رشته تشخیص اینکه
چه درســت است و چه غلط خیلی آســان است .در حقیقت اصال
نیازی نیســت که افراد در یک شورا باشند که نظرشان شنیده شود
خیلی راحت می توانند تشــخیص دهند که عملکرد فرهنگی یک
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سازمان در سمت و ســوی صحیح هست یا نه .من چنین چیزی
را در هفت دوره ای که خانه موســیقی فعالیت کرده ندیدم و اتفاقا
مدام ضعیف تر هم شده .در دوره اول که مرتب مدیرعامل عوض
می کردیم .اول آقای مرحوم ناصری مدیر عامل بود وآقای روشن
روان رئیس هیات مدیره .بعد گفتند آقای علیزاده بشود مدیر عامل
ایشان گفتند این سمت را صوری قبول می کنند و عمال کاری نمی
کنند .پذیرفتند ایشــان باشــد و کارهای اداری را شخص دیگری
انجام دهد .نهایتا چرخید و چرخید تا آقای نوربخش انتخاب شدند.
خود همین سمت و سو گرفتن نشــان دهنده این واقعیت بود که
خانه موســیقی نمی خواهد به ســمت اهداف معنوی در موسیقی
پیش برود وگرنه خیلی مشــخص اســت که هنرمندان که نمی
آید مدیرعامل بشــود .تفکرات بنیادی این خانه را مجموعه ای از
هنرمندان که اعضای هیتات مدیره هستند .باید طراحی کنند .ولی
افرادی که در نظام اداری خانه موسیقی قرار می گیرند مجبور بودند
تصمیمات شــورای هیات مدیره را پیاده کنند .ما در هفته ای یک
بار جلسه برایمان کافی بود که تصمیم بگیریم چه کارهایی باید در
خانه بررسی یا پیاده شود .ولی جلسات هیچگاه به تصمیم گیری و
یا حتی بررسی مسائل مهم سپری نمی شد و ضمنا اگر تصمیماتی
گرفته می شد به سمت اجرایی شدن هم نمی رفت.

اســت باید عمل کنیم و این نشــات از دموکراسی و تکثر در هنر
می گیرد .اگر من آدم دموکراتی نبودم میرفتم با دوســتانم مبارزه
می کردم .می رفتم پیش وزیر ارشــادو معاونــش ،می رفتم صدا و
ســیما .می رفتم پیش آیت اهلل فالنی به جراید نامه می نوشتم .اما
هیچ کدام از این کارها را نکردم؛ احساس کردم نظر من با اکثریت
جور پس خداحافظی کردم .من آدم دموکراتی هســتم .لطفا به من
انگ نزنید .اهدافی که مورد نظر من بود نیز در اساسنامه خانه بود
اما در پروســه کار کردن و عملی شدن مفاد اساسنامه متوجه شدم
ظاهرا این هدف مهم نیســت .من هیچ اقــدام مخالفی علیه خانه
موسیقی نکردم .اما نظراتم را همیشه گفته ام و خواهم گفت.

*فکر می کنم به جای خوبی رسیدیم؛ برای تحقق همان
اهدافی که مد نظر شماســت ابتدا باید بســتر و امکاناتی
تهیه شود؛شما برای ســفر به یک مکان دور باید از وسیله
مناســب مثل هواپیما و دیگر وسایل مقتضی استفاده کنید؛
برای اینگونه موارد صنفی و فعالیت های به زعم شما معنوی
هــم قطعا نیاز به امکانات اولیه اســت وقتــی یک نهاد از
خودش ملکی نداشــته باشد ومثال مستاجر وزارت ارشاد یا
هر محل دیگر حاکمیتی باشــد طبعا نمی تواند مستقل عمل
کند...و خیلی واضح است که باید امکاناتی فراهم آید و خانه
موسیقی به عنوان یک نهاد صنفی الزم است که یک ملک از
خودش داشته باشد؛پس ملک هدف نیست وسیله ای است
برای رسیدن به هدف؛نتیجتا نمی توان گفت خانه موسیقی
هدفش را اشتباه گرفته است؛حداقل برای آن موقع.

*چرا نمی رفت؟

به دلیل اینکه به اعتقاد من در برنامه خانه موسیقی اصال قرار
نبود تصمیمات مهم فرهنگی و یا حتی مباحث فرهنگی اتفاق بیافتد.
*مگر همه هنرمند نبودند؟

کامال صحیح اســت هدف مقطعی برای رســیدن به اهداف
بزرگتر .اما چه شــد؟ در ســر راه ظاهرا اهداف بزرگتر به دســت
فراموشی سپرده شدند .پس امیدوار باشیم که شاید این کارها را در
آینده بکنند .هنرمندان همیشه دنیال یافتن روزنه هایی هستند که
جایگاه هنر را در بین آحاد ملتی که برایشــان تالش می کنند باال
ببرند .من همیشــه این نگاه را به خانه موسیقی داشته ام ولی در
طول این  10سال که از خانه موسیقی بیرون آمدم هنوز روزنه ای
را ندیدم باز کنند که در راســتای تبییــن اعتقاداتی که من برای
اصالح و تقویت جایگاه موسیقی بدنبال آنها هستم بوده باشند.

بله.

*شما معتقدید که تشخیص درست و غلط خیلی آسان
است اما از ســوی دیگر از اختالف نظر و نبود همسویی که
منجر به کناره گیر تان شــد صحبت می کنید .آیا تفکر اعضا
هیئت مدیره برای رسیدن به یک اتحاد مناسب نبود؟

نه اصال این دغدغه شــان نبود .بنابراین درک از ماهیت خانه
موســیقی در بین هنرمندانی که ایفای نقــش می کردند نبود .در
حقیقت من به دنبال تبیین جایگاه معنوی موســیقی و هنرمندان
آن در جامعه بودم و ولی اســاتید دیگر بــه دنبال تبیین جایگاهی
برای رسیدگی به نیازهای هنرمندان بودند.

*شما کمال طلب هستید؟

من بســیار پراگماتیک هســتم ...آدم ایده آلیستی هستم که
شــدید پراگماتیک است .من عملگرا هستم واگر جایی هستم که
ببینم در آنجا می توانم عمل کنم و موثر باشــم می مانم به عبارتی
یــا کاری را قبول نمــی کنم یا اگر بکنم بایــد در آن کار بتوانم
درست خدمت بکنم .بنابراین وقتی جایی فرصت اینچنینی را نبینم
بیخودی مردم را مسخره خودم نمی کنم.
من به دنبال اینکه اســمم و عکسم جایی باشد یک جا مدیر
شــوم و یک جا وزیر و عضو هیات مدیره باشم حضور ندارم .من
متفرم از این چیزها ،اگر جایی هستم باید عمل کنم و بانی تغییر در
پیشرفت و اصالحات باشم در این صورت بحث مدیر شدن نیست
بحث خدمت کردن و انجام مسئولیت هاست.

*دغدغه شان چه بود؟

همیــن مســائلی که امروز هدف غایی شــده مثال داشــتن
ساختمان و بیمه و...

*از کجا به این نتیجه رسیدید که راه و اهداف آن شش
نفر اشتباه بود و باید راه شما را می رفتند؟

من نگفتم اشــتباه می کردند .داستان همین جاست که همه
فقط می خواهند درســت و اشتباه کنند .مســاله تبیین اندیشه ها و
سیاست هاست.

*خب اینها همه در بستر تبیین اندیشهها اتفاق میافتد؛
شما میگویید آنها اهدفشان مادی بود .مگر غیر از این است؟

بله .همین را می خواهند پس آن را انجام می دهند .چرا سوال
شما اینگونه طرح شــد که از کجا می دانید راه شمادرست است و
دیگران غلط؟ ما طبق نگرش های گوناگون که به نفع موســیقی

ادامه گفتگو در شماره بعدی فصلنامه
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تکرار
می
ب
زیرو
مختلف
ســطح
هشــت
در
ســی،
ال-
ِ
ِ
ﻣﺎﻳﺴﺘﺮ
ِرك
و
ﻂ

ﺳ

ﺗﻮ
ﻣﻴﻼدي
1691
ل
ِ
ﺳﺎ
در
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺎﻧﺪوﻟﻴﻨﺎﺳﺖ.اﻳﻦ
و
ﮔﻴﺘﺎر
ﺪ

ﻣﺎﻧﻨ
ﺑﺮاﺑﺮ
ِ
ِ
َ
ﺗﻔﺎوت زﻳﺮوﺑﻤﻲِ دو ﺻﻮت را ﺑﺎ واﺣﺪ ﭘﺮده) -(Toneﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻌﺮِّف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻣﻌﻴﻨﻲ اﺳﺖ -
پلّ
اعتدال4
صوتی 3
نامیدند.
باخ
م
گا
را
یکسان
بوجود
را
موســیقی
گســترۀ
یــا
موســیقایی
کان
اصواتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺷﺪودرﺳﺎلِ  1706ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﻳﺪﻫﺎرت ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪ.ﻳﻮﻫﺎن ﺳﭙﺎﺳـﺘﻴﻦ ﺑـﺎخ ﻧﻴـﺰ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻛﺸـﻒ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آن را ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ
1
نســبت-ﻓﻮگبســامد
آورد.بطوریکه
می
بســامدی نیم پــردۀ
نســبت
یکســان
سیستم اعتدال
ﺗﻌﺪﻳﻞزﻳﺮوﺑﺷﺪةدر
ﻼوﺳﻦِدر
ﺳـﻄﻛﺢِخود
ﺳﻴﺴﺘﻢِ ،ر
ﻫﺸـﺖنظی
صدای
هرصدا
48ﻧُﺘﭘﻲﺮِ دﻟﻮد-ورِ ِ
دﻟﻴـﻞ ﮔـﺎمِ ِ
ِ
بهمِ،دراﻳﻦ ِ
5
ﺗﻜـﺮار
ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﻲ-از ﻓﺎآﺛﺎِ -رِﺳﻞ-
درﻋﻠﻢِ ﺻﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ،ردﻳﻒ ﻫﻔﺖ
ﻤـﻲدﻗﻴﻖ
ﺧﻮدﻻرا -ﺑﻪﺳﻲﻧﺎ
ﻧﺎﻣﻴﺪ ِ و ﺑـﻪ ِﻫﻤـﻴﻦ
ﺟﺪﻳﺪ2 ،
2
ّ
1
زیر
شکل
در
موسیقایی
اصوات
کان
ل
پ
.
اســت
  تر
ن
پائی
ردیف
نسبت
دوازدهم
برابرومســاوی ریشــۀ
ودیاتُنیک با هم
ماتیک
کر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.ﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪُ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﻧﺴﺒ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﺻﻮﺗﻲِ
ﮔﺴﺘﺮة
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﻳﺎ
ﻫﺮﺻﺪا ﺑﻪ ﺻـﺪايِ
ﺷﺪه1
آوردمِ .ﺑﺎخ
ﺑﻮﺟﻮدنﻣﻲرا ﮔﺎ
اﻋﺘﺪارالِ ﻳﻜﺴﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢِ
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎيِ
ﺷﻮدوﭘﻠّﻜﺎنِاﺻﻮات اﺑﺪاع
است.
شده
نشان داده
هشتم درست
هشتم درست اســت.به عبارتِ دیگر فاصلۀ
بسامدی
�
ِ
2
ِ
ِ
ﻧﻈﻴﺮِﺧﻮد در ردﻳﻒ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﻠّﻜﺎنِ اﺻﻮات ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ درﺷﻜﻞِ زﻳﺮ ﻧﺸﺎنداده ﺷﺪهاﺳﺖ.
�
دوازدﻫـﻢِ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢِاﻋﺘﺪالِﻳﻜﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻧﻴﻢﭘﺮدة ﻛﺮُﻣﺎﺗﻴﻚودﻳﺎﺗُﻨﻴﻚ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮوﻣﺴـﺎويِ رﻳﺸـﺔ
در
دوازده نیم پردۀ کام ً
نســبت
با
ال مســاوی
بســامدی  ، 2بــه
ِ
ِ
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻫﺸﺘﻢِدرﺳﺖاﺳﺖ.ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻫﺸﺘﻢِ درﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ، ଶﺑـﻪ دوازده 1
بســامدیﻼًهر نیم پرده برابرخواهد بود با
نسبت
تقسیم میଵشود که
ِ
ﻧـﻴﻢ ﭘـﺮدة ﻛـﺎﻣ ِ
భమ ଶ
ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِﻫﺮ ﻧﻴﻢﭘﺮده ﺑﺮاﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ).( ට =1.059463094
ଵ
شناسان  کشورهای
موســیقیدانان و صوت
اﻳﺮا در
آنکه
با
ِ
گذشته،ﺑﺮﺣﺴـﺐِﻣـﺪﻫﺎيِ
ن،ﻫـﺮﻳـﻚ
ﭼﻴﻦ،ﻳﻮﻧـﺎنو
ﺑﺎآﻧﻜﻪدرﮔﺬﺷﺘﻪ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪاﻧﺎنوﺻﻮتﺷﻨﺎﺳﺎنِﻛﺸﻮرﻫﺎيِﻣﺨﺘﻠﻒازﺟﻤﻠـﻪ
دهای
یک
هر
ایران،
و
یونان
چین،
ازجملــه
مختلف
برح َس ِ
ــب ُم ِ
َ
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲِﺧﻮد،ﺑﺮايِ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪِ اﺻﻮات ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﺳﻌﻲِ ﻓﺮاوان ﻛﺮدهاﻧﺪ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻤـﺎمِ ﻣﻤﺎﻟـﻚ دﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ اﺗّﻔـﺎقِ
سعی فراوان
برای
ِ
موسیقایی خودِ ،
تثبیت بسام ِد ِاصواتِ موسیقایی ِ
ِ
ﻧﻈﺮﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ.از ﻗﺮنِ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي در ﻛﺸﻮرﻫﺎيِ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻮﺷﺶﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﺑﺴـﺎﻣﺪ اﺻـﻮات
قرن
ت
ا
به
دنیا
ممالک
م
تما
هنوز
ا
م
ا
ِ
ّفاق نظر نرسیده اند.از ِ
ِ
ِ
کرده اندّ ،
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.در ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶﻫﺎ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در ﺳﺎلِ  1939ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرِ اﻳﺠﺎد ﺣﺲِّ ﺗﻔﺎﻫﻢِ ﺑـﻴﻦ-
کشورهای غربی کوشش هایی به قص ِد تعیین
نوزدهم میالدی در
ِ
اصواتِوﻧُﻬﻤـﻴﻦ ﺷﺴـﺘ
ﻂِ دﺑﻴﺴـﺖ
اﺳـﺖوﺗﻮﺳـ
اﻟﻤﻠﻠﻲ،ﺑﺴﺎﻣ
باال رفتن
موســیقاییﻲِ به عمل آمــد .در نتیجۀ این
بســام
تثبیت
اصواتﺪ")La4ﻻ"ﻳﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺷﺸﻢِﺑﺰرگﺑﺎﻻﺗﺮ از"د"يِ و
ﻣﻴﺎﻧﻲ ِ
حس
کوشش ها یونسکو در
ِ
ســال  1939میالدی به منظو ِر ایجا ِد ِّ
ن ﺳﺎزهﺎ ﻟﻘﺐ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
گ ﮐﻠﻴﺴﺎ را در ﻗﺮنِ  ١٧ﺳﻠﻄﺎ ِ
گ ﺑﺰر ِ
اُر ِتفاهم بین المللی ،بســامد a4
ششم بزرگ
("ال"یی که به فاصلۀ
ِ
ِ
- Werkmeister
Neid
Hart
شستی سفید
توسطِ بیست و نُهمین
باالتر از" ُد ِ
ِ
"ی میانی اســت و ّ
- Johann Sebastian Bach
بسام ِد
کرد.
تثبیت
ِرتز
ه
440
را
شود)
می
نواخته
چپ
ِپیانو ازﺗﺜﺒﻴﺖ ِ
Clavecin
bien
tempere
سمتﻛﺮد.ﺑﺴﺎﻣﺪﺳﺎﻳﺮِاﺻﻮاتﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎيِ ﻧﺴـﺒﺘﻲ ﻛـﻪ
ﺳﻔﻴﺪﭘﻴﺎﻧﻮاز ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد(را  440ﻫﺮﺗﺰ
با"ال"ی  440هِرتز
مبنای نسبتی که
اصوات موسیقایی بر
ســای ِر
ِ
ِ
ِ
ﺑﺎ"ﻻ"يِ  440ﻫﺮﺗﺰدارﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷـﻮد.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪاﺻـﻮاتﻣﻮﺳـﻴﻘﺎﻳﻲﺑﺮﻣﺒﻨـﺎيِ"ﻻ"يِ  440ﻫﺮﺗـﺰ را ﻛـﻮك
ﺗﺜﺒﻴﺖcycle
دارند per
ﺛﺎﻧﻴﻪ)
اصواتِﻳﺎ
اﺧﺘﺼﺎررا(Hz
ﻣﻲ ﺑﻪ
Hertz
ُتیﻫﺮﺗﺰ)
واﺣﺪ
هفتوﺑﺎ
ﺖﮔﻮﻳﻨﺪ
هایﻣﻲ
ﺻﻮت
ﺴﺎﻣﺪﻳﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧ
درگســترۀ
ﭼﭗن
 ﺗﻌﺪاد ﻧَﻮﺳﺎﻧﻲﻛﻪﻣﻮجِ بهمبنای
موسیقایی
تعیینتبسامد
محاسبه می
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲﺑﺮ ِ
انگلیســی،ردیفﺲِﺳﻤ ِ
ﻧﺴـﺒﺘﻲبر ﻛـﻪ ِ
ِاصواتﻣﺒﻨﺎيِ
شــود.ﺮِاﺻﻮا
ﻛﺮد.ﺑﺴﺎﻣﺪﺳﺎﻳ
440دورﻫدرﺮﺗﺰ
ﺷﻮد(
ﻧﻮاﺧﺘﻪ
ﭘﻴﺎﻧﻮاز
دﻫﺪراﺑﻴﺪ
روشﺛﺎﻧﻴﻪاﻧﺠﺎمﻣﻲ ﺳﻔ
ﺻﻮﺗﻲدرﻳﻚ ِ
.
ﻧﺎﻣﻨﺪ
ﻣﻲ
دﻳﺎﭘﺎزون
ﺑﻮد.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﺗﺮ
ﻢ
ﺑ
ﺻﺪا
ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻤﺘﺮ
آن
د

ﺗﻌﺪا
ﻫﺮﭼﻪ
و
زﻳﺮﺗﺮ
ﺻﺪا
ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺛﺎﻧﻴﻪ
در
ﻧﻮﺳﺎن
د

ﺗﻌﺪا
ﺷﻮد.ﻫﺮﭼﻪ
ﻣﻲ
ﺑﻴﺎن
 secondeﺑﻪ(c.p.s
موســیقایی از پایین به باال با شمارۀ صفر تا هشت که پس از نا ِم
کوک دیاپازون می نامند.
"ال"ی  440هِرتز را ِ
ِ
ﺷـﻮد.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪاﺻـﻮاتﻣﻮﺳـﻴﻘﺎﻳﻲﺑﺮﻣﺒﻨـﺎيِ"ﻻ"يِ  440ﻫﺮﺗـﺰ را ﻛـﻮك
ﺑﺎ"ﻻ"يِ  440ﻫﺮﺗﺰدارﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ول ﻣـﻲ
ردﻳﻒ ا
شود-وت ﻧﻈﻴﺮِ ﺧﻮد،در
می 2ﺑﺮاﺑﺮِاﺻﻮا
نوشــته  2و
موسیقایی ،2 ،2 ،2
ﻫﺸﺘﻢ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،2 ،2
 ﺑﺴﺎﻣﺪ اﺻﻮات ردﻳﻒِ داصطالح ًا اُ
صفر
قضایای ثالثۀ ذیل ،بسام ِد اصوات در پیانویی که دیا
ﺻـﺪايِبه
توجه
ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﺑﺴـﺎﻣﺪ با
التینیوم ﺗﺎاصواتِ
ِ
کتاو ِ
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ّ
ﭘﻠّﻜﺎن  2ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺻﺪا اﺳﺖ.
2
.
ﻧﺎﻣﻨﺪ
ﻣﻲ
دﻳﺎﭘﺎزون
ُ
قابل  محاسبه می باشد.
تا هشت نامیده می شــوند-نامگذاری می شوند .فقط با ارگ ِ
های پازون کوک شده است ِ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻗﻀﺎﻳﺎيِﺛﻼﺛﺔذﻳﻞ،ﺑﺴﺎﻣﺪاﺻﻮاتدرﭘﻴﺎﻧﻮﻳﻲﻛﻪدﻳﺎﭘﺎزونﻛﻮكﺷﺪهاﺳﺖﻗﺎﺑﻞِﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
بسامدی
نسبت
-1
صوتی موسیقایی را اجرا کرد.
تمامی گسترۀ
بزرگ کلیسا می توان
هشتم درست  21است .بدین معنا  که  با
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ଶ 
ଶ
ّ
ﺑﺴﺎﻣ ِدﺪصدایی
تضریبﺐِبسام
مجموعۀ
معیﻦن دردر  ሺ ሻکه
اختیا ِر
موســیقایی را در
گسترۀ
سازهای دیگر
ِ
ِ
ﻛﻪ nمتعnلق بهﻣﺘﻌﻠّﻖﺑﻪ-
ﺻﺪاﻳﻲﻣﻌﻴ
ﺑﺎﺗﻀﺮﻳ
ﻣﻌﻨﺎﻛﻪ
اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻦ
صوتیﻫﺸﺘﻢِدرﺳﺖ
بخشــی -ازﻧﺴﺒﺖ
1
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ِ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻗﻀﺎﻳﺎيِﺛﻼﺛﺔذﻳﻞ،ﺑﺴﺎﻣﺪ ଵ
اﺻﻮاتدرﭘﻴﺎﻧﻮﻳﻲﻛﻪدﻳﺎﭘﺎزونﻛﻮكﺷﺪهاﺳﺖﻗﺎﺑ ّﻞِﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﻲଵﺑﺎﺷﺪ.
فاصلۀ
n
که
  آید
ی
م
دست
به
صدایی
د
بســام
است،
حسابی
د
اعدا
که
موســیقایی
صوتی
گســترۀ
از
بخش
دهد.آن
می
قرار
نوازنده
ِ
ِ
ِ
ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖواﮔﺮ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺻﺪاﻳﻲ
اﺳﺖ،ﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲ ﺑﻪدﺳﺖﻣﻲآﻳﺪﻛﻪ nﻓﺎﺻﻠﺔﻫﺸﺘﻢِدرﺳﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔاﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻲ
ଶ 
ଶ
تقسیمﺑﻪ-کنیم
استﻦو اگر
درستﺪ باالتر
شود.صرف
نامیده می
صوتی
گسترۀ
قابل اجرا-1است
صدایی راnبرآنﻣﺘﻌﻠّﻖ
بسام ِد ሺﻛﻪ
در ሻ
ﺻﺪاﻳﻲﻣﻌﻴ
هشتمﺐِﺑﺴﺎﻣ
سازدرﺳﺖ
ﻫﺸﺘﻢِ
ﻧﺴﺒﺖ
اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻦ ِ
توسطِ ساز ِ
ﻣﻌﻨﺎﻛﻪﺑﺎﺗﻀﺮﻳ ِ
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ِ
ّ
را ﺑﺮآن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺴﺎﻣଵﺪ ﺻﺪاﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ  nﻓﺎﺻﻠﺔﻫﺸﺘﻢِدرﺳﺖ ଵﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ).ﻣﻘﺪارِ  nﺑﺎ
ُ
پایین تر
درست
هشتم
فاصلۀ
n
که
آید
می
دست
به
صدایی
د
بسام
قابل
پیان
توس
صوتی
گسترۀ
کلیسا،بیشترین
بزرگ
رگ
ا
از
نظر
ِ
طِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ّ
اﺳﺖ،ﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲ ﺑﻪدﺳﺖﻣﻲآﻳﺪﻛﻪ nﻓﺎﺻﻠﺔﻫﺸﺘﻢِدرﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖواﮔﺮ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺻﺪاﻳﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔاﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻲ
ﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ(
ﻣﺤﺪودﻳ
ﭘﻴﺎﻧﻮ از
ﮔﺴﺘﺮة
پیانﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺟ
آن c8
زیرترین
 a0و
اجرا است.بَم ترین
توجه به گســترۀ پیانو از محدود ّیت برخوردار
اســت( .مقدا ِر  nبا
است.
ِ
صدایرا ُ
ّ
ﺑﺮآن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ِ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺻﺪاﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ  nﻓﺎﺻﻠﺔﻫﺸﺘﻢِدرﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ).ﻣﻘﺪارِ  nﺑﺎ
است) భమ
ଶ
Equal
یکســان(Temperament
اعتــدال
سیســتم
ِ
ِ
ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ(ට
اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻦﻣﻌﻨﺎﻛﻪﺑﺎﺗﻀﺮﻳﺐِﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲﻣﻌﻴﻦ در
اﻋﺘﺪالِ
ﭘﺮدهازدرﺳﻴﺴﺘ
يِﻧﻴﻢ
ﻧﺴﺒﻪﺖﺑﻪﺑﺴﺎﻣﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﺤﺪودﻳﻢِﺖ
ﭘﻴﺎﻧﻮ
ﮔﺴﺘﺮة
-2ﺗﻮﺟ
ଵ
هشتم درست
تقســیم فاصلۀ
)Systemیاگا ِم منســوب به باخ از
اعتدال یکسان
سیســتم
بســامدی نیم پرده در
نســبت
-2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
భమ ଶ
భమ ଶ
بــه دوازده نیم پردۀ کام ً
بســامدی
نســبت
حیث
از
مســاوی
معین
صدایی
د
بسام
تضریب
   با
ه
  ک
ا
معن
بدین
.
است
ِ
ِ
ِ
ﺖට 
ِ
دردر-
اﺳﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﭘﺮده
ﻧﻴﻢ
n
آﻳﺪﻛﻪ
ﻣﻲ
دﺳﺖ
ﺑﻪ
ﺻﺪاﻳﻲ
ﺪ
اﺳﺖ،ﺑﺴﺎﻣ
ﺣﺴﺎﺑﻲ
د

اﻋﺪا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻪ
ّﻖ
ﻠ
ﻣﺘﻌ
n
ﻛﻪ
الሻ
اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻦﻣﻌﻨﺎﻛﻪﺑﺎﺗﻀﺮﻳﺐِﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲﻣﻌﻴﻦ ّ
ට
ﺑﺴﺎﻣﺪሺيِﻧﻴﻢﭘﺮدهدرﺳﻴﺴﺘﻢِاﻋﺘﺪالِﻳﻜﺴﺎن
 -2ﻧﺴﺒ ଵ
١

2
3
4
5

1

2

�

�

�

�

�

�

�

�

ଵ

اﮔﺮﺑﺴﺎﻣﺪ ﺻﺪاﻳﻲ را ﺑﺮآنﺗﻘﺴﻴﻢﻛﻨﻴﻢﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ  nﻧﻴﻢﭘﺮده ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ).ﻣﻘﺪارِ  nﺑﺎ
و భమ ଶ
 ሺ ට ሻﻛﻪnﻣﺘﻌﻠّﻖﺑﻪﻣﺠﻤﻮﻋﺔاﻋﺪادﺣﺴﺎﺑﻲاﺳﺖ،ﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲﺑﻪدﺳﺖﻣﻲآﻳﺪﻛﻪ  nﻧﻴﻢﭘﺮدهﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖ-
23
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ(
پاییزﻳﺖ
ﻣﺤﺪود
ﭘﻴﺎﻧﻮ از
ﮔﺴﺘﺮة
ﺗﻮ ଵﺟﻪ ﺑﻪ
95
سوم-
بیست و
شماره
واﮔﺮﺑﺴﺎﻣﺪ ﺻﺪاﻳﻲ را ﺑﺮآنﺗﻘﺴﻴﻢﻛﻨﻴﻢﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ  nﻧﻴﻢﭘﺮده ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ).ﻣﻘﺪارِ  nﺑﺎ

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ(
ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﭘﻴﺎﻧﻮ از
ﮔﺴﺘﺮة
-3ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ.
 440ﻫﺮﺗﺰ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺑﺴﺎﻣﺪﺑﻪLa4
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ﺳﻔﻴﺪﭘﻴﺎﻧﻮاز ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد(را  440ﻫﺮﺗﺰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮد.ﺑﺴﺎﻣﺪﺳﺎﻳﺮِاﺻﻮاتﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎيِ ﻧﺴـﺒﺘﻲ ﻛـﻪ
ﺪﭘﻴﺎﻧﻮاز ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد(را  440ﻫﺮﺗﺰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮد.ﺑﺴﺎﻣﺪﺳﺎﻳﺮِاﺻﻮاتﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎيِ ﻧﺴـﺒﺘﻲ ﻛـﻪ
ﺑﺎ"ﻻ"يِ  440ﻫﺮﺗﺰدارﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷـﻮد.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪاﺻـﻮاتﻣﻮﺳـﻴﻘﺎﻳﻲﺑﺮﻣﺒﻨـﺎيِ"ﻻ"يِ  440ﻫﺮﺗـﺰ را ﻛـﻮك
ﻻ"يِ  440ﻫﺮﺗﺰدارﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷـﻮد.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪاﺻـﻮاتﻣﻮﺳـﻴﻘﺎﻳﻲﺑﺮﻣﺒﻨـﺎيِ"ﻻ"يِ  440ﻫﺮﺗـﺰ را ﻛـﻮك
دﻳﺎﭘﺎزونﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.
زونﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻗﻀﺎﻳﺎيِﺛﻼﺛﺔذﻳﻞ،ﺑﺴﺎﻣﺪاﺻﻮاتدرﭘﻴﺎﻧﻮﻳﻲﻛﻪدﻳﺎﭘﺎزونﻛﻮكﺷﺪهاﺳﺖﻗﺎﺑﻞِﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻪدﻳﺎﭘﺎزونﻛﻮكﺷﺪهاﺳﺖﻗﺎﺑﻞِﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻪﺑﻪﻗﻀﺎﻳﺎيِﺛﻼﺛﺔذﻳﻞ،ﺑﺴﺎﻣﺪاﺻﻮاتدرﭘﻴﺎﻧﻮﻳﻲ
ଶ
ଶ
 -1ﻧﺴﺒﺖﺑﺴﺎﻣﺪيِﻫﺸﺘﻢِدرﺳﺖ اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻦﻣﻌﻨﺎﻛﻪﺑﺎﺗﻀﺮﻳﺐِﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲﻣﻌﻴﻦ در  ሺ ሻﻛﻪ  nﻣﺘﻌﻠّﻖﺑﻪ-
ଵ
ଵ
ଶ
ଶ
ﻧﺴﺒﺖﺑﺴﺎﻣﺪيِﻫﺸﺘﻢِدرﺳﺖ اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻦﻣﻌﻨﺎﻛﻪﺑﺎﺗﻀﺮﻳﺐِﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲﻣﻌﻴﻦ در  ሺ ሻﻛﻪ  nﻣﺘﻌﻠّﻖﺑﻪ-
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔଵاﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻲاﺳﺖ،ﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲ ﺑﻪدﺳﺖﻣﻲآﻳﺪﻛﻪ nﻓﺎﺻﻠﺔଵﻫﺸﺘﻢِدرﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖواﮔﺮ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺻﺪاﻳﻲ
ﺻﺪاﻳﻲ
درﺳﺖﺑﺴﺎﻣﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖﻢِواﮔﺮ
ﻣﻲﻫﺸﺘ
ﻓﺎﺻﻠﺔ
آﻳﺪﻛﻪn
دﺳﺖﻣﻲ
ﺻﺪاﻳﻲ ﺑﻪ
اﺳﺖ،ﺑﺴﺎﻣ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔاﻋﺪاد
اﺳﺖ).ﻣﻘﺪارِ  nﺑﺎ
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
درﺳﺖﻓﺎﺻﻠﺔﻫﺸﺘ
آﻳﺪﻢِﻛﻪ n
دﺳﺖ
ﺻﺪاﻳﻲ ﺑﻪ
ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺪ ﻛﻨﻴﻢ
ﺣﺴﺎﺑﻲﺑﺮآن
را

ﻓﺎﺻﻠﺔﻫﺸﺘﻢِدرﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ).ﻣﻘﺪارِ  nﺑﺎ
ﻣﻲﺖآﻳﺪ ﻛﻪ n
ﺻﺪاﻳﻲﭘﻴﺎﻧﻮﺑﻪ ازدﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ(
ﻣﺤﺪودﻳ
ﺑﺴﺎﻣﺑﻪﺪﮔﺴﺘﺮة
را ﺑﺮآن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢﺗﻮﺟﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮة ﭘﻴﺎﻧﻮ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ(
 -2ﻧﺴﺒﺖﺑﺴﺎﻣﺪيِﻧﻴﻢﭘﺮدهدرﺳﻴﺴﺘﻢِاﻋﺘﺪالِﻳﻜﺴﺎن
ଶ

భమ

ଶ
ଵ

భమ

ට

اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻦﻣﻌﻨﺎﻛﻪﺑﺎﺗﻀﺮﻳﺐِﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲﻣﻌﻴﻦ

در

ට
اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻦﻣﻌﻨﺎﻛﻪﺑﺎﺗﻀﺮﻳﺐِﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲﻣﻌﻴﻦ در
درﺳﻴﺴﺘﻢِاﻋﺘﺪالِﻳﻜﺴﺎن
ﻧﺴﺒﺖﺑﺴﺎﻣﺪيِﻧﻴﻢﭘﺮده భమ ଶ
ଵ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔاﻋﺪادﺣﺴﺎﺑﻲاﺳﺖ،ﺑﺴﺎﻣﺪﺻﺪاﻳﻲﺑﻪدﺳﺖﻣﻲآﻳﺪﻛﻪ  nﻧﻴﻢﭘﺮدهﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖ-
 ሺ ට ሻﻛﻪnﻣﺘﻌﻠّﻖﺑﻪ
ଵ
ଶ

کــه  nمتعلّــق

اﺳﺖ-
ﭘﺮدهﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﻴﻢﭘﺮده
ﻛﻪ  nﻧﻴﻢ
آﻳﺪﻛﻪآﻳﺪ n
دﺳﺖﻣﻲ
ﺻﺪاﻳﻲﺑﻪ
اﺳﺖ،ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﺣﺴﺎﺑﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
بهﻠّﻖﺑﻪ
ﻣﺘﻌ
اﺳﺖ).ﻣﻘﺪارِ  nﺑﺎ
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
دﺳﺖ ﻣﻲ
ﺻﺪاﻳﻲﺑﻪ
ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﺗﻘﺴﻴﻢﻛﻨﻴﻢ
  حسابیآن
اﻋﺪادرا ﺑﺮ
ﺻﺪاﻳﻲ
اﮔﺮﺑﺴﺎﻣﺪ
 ሺ ටଵሻﻛﻪ nو
بسامد
است،
اعدا ِد
مجموعۀ
భమ

از
ﮔﺴﺘﺮة
ِصداییﺑﻪ
اﺳﺖ(ﻛﻪ  nﻧﻴﻢﭘﺮده ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ).ﻣﻘﺪارِ  nﺑﺎ
باالترآﻳﺪ
ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻲ
دﺳﺖ
ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﻛﻨﻴﻢ
آنبهﺗﻘﺴﻴﻢ
واﮔﺮﺑﺴﺎﻣﺪ ﺻﺪاﻳﻲ ﺗﻮراﺟﻪﺑﺮ
ﺻﺪاﻳﻲﺖﺑﻪنیم پرده
ﻣﺤﺪودﻳn
  آید که
ﭘﻴﺎﻧﻮمی
دســت

برآن تقســیم  کنیم بسامد
صدایی را
بسام ِد
اســت و
اﺳﺖ(
ﺑﺮﺧﻮردار
اگرﻳﺖ
ﻣﺤﺪود
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮة ﭘﻴﺎﻧﻮ از
.
اﺳﺖ
ﺮﺗﺰ
ﻫ
440
ﺑﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ
La4
 -3ﺑﺴﺎﻣﺪ
ِصدایی به دســت می آید که  nنیم پرده پایین تر است( .مقدا ِر n
گسترۀ .پیانو از محدود ّیت برخوردار است)
توجهﻫ به
ﺑﺴﺎﻣﺪLa4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ باّ 440
ﺮﺗﺰ اﺳﺖ
 -3بسام ِد  a4برابر با  440هِرتز است.
روشِ ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :

روش کار بدین قرار است:
اصوات اُکتا ِو
ابتدا با اســتناد به قضیۀ د ّوم و ســ ّوم ،بســام ِد
ِ
محاسبهﻻزم
قابل ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ُﻛﺘﺎوﻫﺎ
ازحیثﺳﺎﻳﺮِ
داشتناﺻﻮا
ل،ﺑﺴﺎﻣ
ﻗﻀﻴﺔ ا
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
اﺻﻮایو
ﭼﻬﺎر
ُﻛﺘﺎﺪوِ
اﺻﻮا،ت ا
می باشــد .بدین منظور قد ِر-
بســامد
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮدر ِ
چهار(اُ
دﺳﺖ ِ
(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ِد
بسام
دست
ﭼﻬﺎر)ادر
  شود.سپس با
میانی)محاسبه م
مقداا ِرﺑﺎ در
ﺷﻮد.ﺳﭙﺲ
ت ﻣﻲ
ُﻛﺘﺎووِ
ت اُﻛﺘﺎوِ
ﺑﺴﺎﻣ
ﺑﺴﺎﻣوﺪکتا ِوﺳﻮم
داﺷﺘﻦِدوم
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻀﻴﺔ
ﻣﻴﺎﻧﻲﺪِ 
7
اصــواتِ اُکتــاو چهار و اســتناد به قضیــۀ اوଵ
مطلق
صدایﺷﺪهمتوالی که فاصلۀ نیم پرده ای
بســام ِد هر
تفاضل
ﭘﻴﺎﻧﻮيِدو ﻛﻮك ِ
ِ
ِ
د
ل،بســام
اصواتِ
ِ
ِ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻛﻪ دﻗّﺖ
ذﻛﺮوِ اﺳﺖ
ﺑﺴﺎﻣﺪﻣﻲاﺻﻮا
ُﻛﺘﺎوﻫﺎ ذﻳﻞ
اﺳﺖ.در اﺟﺪولِ
ﺷﻮد.تﻻزم
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮدرﺳﺎﻳﺮِ
ل،ﺑﺴﺎﻣﺪﺗﺎ اﺻﻮا ّت
ﻗﻀﻴﺔ او
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر و
ﻦِﺑﺴﺎﻣﺪ اﺻﻮاتﺑﻪ اُﻛﺘﺎ
ଵǡǡ
است که د ّق ِت می سازند ،محاسبه می شود.
متناظردرسای ِر اُکتاوها محاسبه می شود.الزم به ذکر
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎيِ ﻻيِ  440ﻫﺮﺗﺰ ﻧﺸﺎن داده ଵﺷﺪه اﺳﺖ.
قضایای ذیل را تأیید می کند.
صفحه بعد
جدول
ِ
بررسیيِ ِ
ﺑﺴﺎﻣ ِدﺪ اﺻﻮات ﭘﻴﺎﻧﻮ ِ
انجام شده
ذﻳﻞبسام
جدوللِ ذیل
ﺷﺪه تاﺗﺎ
محاسبۀ اﻧﺠﺎم
ﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻗّﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻛﻮكﺷﺪه
اﺳﺖ.در
است.در ﺟﺪو ِ
ଵǡǡ
بســامدی هر نیم پرده دو براب ِر نیم پردۀ نظی ِر خود در
 -1مقدا ِر
ِ
الی  440هِرتز نشــان داده
پیانوی کوک شــده بر
اصواتِ
مبنای ِ
ِ
ِ
ﻨﺎيِ ﻻيِ  440ﻫﺮﺗﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ردیف باال  تراســت.با
ردیــف پائین  تر و  1نیم پردۀ نظی ِر خود در
ِ
ِ
شده است.
2

اﺳﺖ :اﺳﺘﻨﺎد ِ ﺑﻪ ﻗﻀﻴﺔ دوم و ﺳﻮم ،ﺑﺴﺎﻣﺪ اﺻﻮات اُﻛﺘﺎوِ ﭼﻬﺎر)اُﻛﺘﺎوِ ﻣﻴﺎﻧﻲ(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در دﺳﺖ
شِ ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮاراﺑﺘﺪا ﺑﺎ

اعتدال یکسان کام ً
ال
سیستم
بسامدی نیم پرده ها در
نسبت
مبنای اینکه
ِ
ِ
ِ
ِ
پیانوی کوک شــده بر
اکنون که بســام ِد اصوات در
ِ
ِ
اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ اﺻﻮات در ﭘﻴﺎﻧﻮيِ ﻛﻮكﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎيِ ﻻيِ  440ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ،ﻣﻘﺪارِ ﻫﺮ ﻧﻴﻢﭘﺮدة دﻟﺨﻮاه)از ﻣﻴﺎنِ-
بسامدی آنها با یکدیگر برابر نیست.به همین دلیل
الی  440هِرتز به دست آمده اســت،مقدا ِر هر نیم پردۀ دلخواه(از برابر است،مقدار
ِ
ِ
اختالف بسامد،
موسیقایی را،نه
فاصلۀ
است که در
ﻣﻨﻈﻮرﻗﺪرِِ -
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪﻳﻦ
صداشناسیﻣﻲ
علمﻞِ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻗﺎﺑ
است)ﺚ ﻣﻘﺪارِ
داده ازﺣﻴ
اﺳﺖ(
داده
ﺗﺸﻜﻴﻞ
را
ﭘﻴﺎﻧﻮ
ﻲ
ِ
ﺻﻮﺗ
ﺮة
ﮔﺴﺘ
ﻛﻪ
اي
ﭘﺮده
ﻧﻴﻢ
ﺑﺴﺎﻣﺪ ِ
صوتی پیانو را تشکیل
میان 87نیم پرده ای که گســترۀ
ِ 87
ِ
ﻣﻄﻠﻖِ1ﺗﻔﺎﺿﻞِ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻫﺮ دو ﺻﺪايِ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﻴﻢﭘﺮدهاي ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
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اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ اﺻﻮات در ﭘﻴﺎﻧﻮيِ ﻛﻮكﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎيِ ﻻيِ  440ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ،ﻣﻘﺪارِ ﻫﺮ ﻧﻴﻢﭘﺮدة دﻟﺨﻮاه)از ﻣﻴﺎنِ-
مقــــــالـــــه-
 www.iranhmusic.irﺗﺸﻜﻴﻞدادهاﺳﺖ( ازﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪارِ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞِ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻗﺪرِ
 87ﻧﻴﻢﭘﺮدهاي ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮة ﺻﻮﺗﻲِ ﭘﻴﺎﻧﻮ را
ﻣﻄﻠﻖِ1ﺗﻔﺎﺿﻞِ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻫﺮ دو ﺻﺪايِ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﻴﻢﭘﺮدهاي ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﻲِ ﺟﺪولِ ﻓﻮق ﻗﻀﺎﻳﺎيِ ذﻳﻞ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲِ ﺟﺪولِ ﻓﻮق ﻗﻀﺎﻳﺎيِ ذﻳﻞ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ଵ
ﻛﻨﺪ.
 -1ﻣﻘﺪارِﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻫﺮ ﻧﻴﻢﭘﺮده دو ﺑﺮاﺑﺮِ ﻧﻴﻢﭘﺮدة ﻧﻈﻴﺮِﺧﻮد در ردﻳﻒ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ و ﻧﻴﻢﭘﺮدة ﻧﻈﻴﺮِﺧـﻮد در ردﻳـﻒ
ଶ
ଵ
ﻧﻈﻴﺮِﺖﺧﻮد در
اﺳﺖﺮِ.ﺑﺎﻧﻴﻢ
دو ଵﺑﺮاﺑ
 -1ﻣﻘﺪارِﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻫﺮ ﻧﻴﻢﭘﺮده
ردﻳـﻒ
ﻳﻜﺴﺎن در
ﻧﻈﻴﺮِﺧـﻮد
ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮدروﺳﻴﺴﺘﻧﻴﻢﻢِﭘﺮدة
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ،ﻣﻘﺪار ﺑﺴـﺎﻣﺪيِ
ﻛﺎﻣﻼً
اﻋﺘﺪالِ
ﻒﭘﺮدهﻫﺎ
ردﻳﻧﻴﻢ
ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﭘﺮدة ﻧﺴﺒ
ଶ
ردﻳـيِﻒ
ﺧـﻮد در
اﻳﻨﻜﻪﺮِ
ﭘﺮدة ﻧﻈﻴ
ﻢﭘﺮدة ﻧﻈﻴﺮِﺧﻮد در ردﻳﻒ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮﺑﺎﻻوﺗﺮ ﻧﻴﻢ
ଶ
ﺑﺴـﺎﻣﺪيِ
ﻛﺎﻣﻼً
اﻋﺘﺪالِ
ﺳﻴﺴﺘﻢِ
ﺑﺮاﺑﺮﻫﺎ در
ﻧﻴﻢﭘﺮده
ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖ.ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ
ﻣﻮﺳـﻴﻘﺎﻳﻲ را،ﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف
اﺳـﺖ،ﻣﻘﺪارﻓﺎﺻﻠﺔ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ
در ﻋﻠﻢِ
ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻪ
دﻟﻴﻞ اﺳﺖ
ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺑﺴـﺎﻣﺪيِ
اﺳـﺖ،ﻣﻘﺪار
ﻢﭘﺮدهﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢِ اﻋﺘﺪالِ ﻳﻜﺴﺎنآﻧﻬﺎﻛﺎﻣﺑﺎﻼً ﺑﺮاﺑﺮ
واﻗـﻊ اﺧـﺘﻼ
،ﻧـﻪ
ﻣﻮﺳـﻴﻘﺎﻳﻲ
ﻓﺎﺻﻠﺔ
ﯼﻢِ
دودر
ﻫﻤﻴﻦ
با234.942635ﻳﺎ هِرتز.
پیانورا )
واقع
می کنند.در
تعریف
موسیقایی
صدای
ﺑﺴﺎﻣﺪ،ﻛﻪدو
نسبت
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ که
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ِ
دﻟﻴﻞ ِ
ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﻪ ِ
ﺻﻔﺮاﺳﺖ.ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ
هﻤﻮارﻩ ﻣﺜﺒﺖ
است ﻋﺪد
ﻖ
برابر ِ
(B7-C8رِتﻣﻄﻠ
فﻗﺪ
اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
درﺁن
ﺖِ
ﻣﻲﻋﻼﻣ
ﮔﺮﻓﺘﻦِ
ﺻﺪاﺷﻨﺎﺳﻲﻧﻈﺮ
ﺑﺪون در
ﺁن
ِﻋﺪدﻋﻠِ
ﻛﻪر
ﺣﻘﻴﻘﯽ،ﻣﻘﺪا
ﻋﺪدﯼ
ﻖ
بســامدی ِ
ﻣﻄﻠ
ﺑﺮاﺑﺮ  -١ﻗﺪرِ
ﻧـﻴﻢﭘـﺮده
ﭘـﺮدهﻳﮏو
اﺻـﻄﻼﺣﺎ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ
يِ
اﺳﺖيِ
ﻣﺪ
ﺖ
ﻧﺴﺒ
ﺻﺪاف
اﺧـﺘﻼ
،ﻧـﻪ
ﺑﺴﺎرا
ﻣﻮﺳـﻴﻘﺎﻳﻲ
دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢِ ﺻﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺎﺻﻠﺔ
ﺻﻔﺮ.
هایﺁن ﻋﺪد ﺗﺎ
ﻓﺎﺻﻠﮥ
فاﺳﺖ ﺑﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﺪد
ﻳﮏ
ﻣﻄﻠوﻖِ
اصطالحات ﻗﺪرِ
کوچکترین نیم  پــرده در پیانو برابر
و
بزرگترین
اختــاف
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و
ن
معی
بســامدی
نســبت
ر
مع
پرده
نیم
پرده
ﭘـﺮدهﻛـو
اﺻـﻄﻼﺣﺎ
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ
ﻧﺴـيِ
دوفﺻﺪا
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ
ﻧـﻴﻢﭘـﺮده ِ
ﺑﺴﺎﻣﺪ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖِ 
ﻛﻨﻨﺪ .ودرﺛﺎﺑــﺖِ
ﺗﻌﺮﻳﻒيِﻣﻲ ِ
ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺳﻴﺴــﺘﻢِﻫــﺎي
ـﻮك
ـﺘﻢتﻫــﺎيِ
واﻗـﻊ در ّﺳﻴﺴـ
ﻣﻌــﻴﻦ
ﺑﺴــﺎﻣﺪ
تﻫـ ِّـﺎ ِيِ
ـﺒﺖ
ﻣﻌــﺮِّ
ﻧـﻴﻢﭘـﺮده
ﭘـﺮده و
اﺻـﻄﻼﺣﺎ
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.در واﻗـﻊ
 233.3073999هِرتز.
است با
فیثاغورث،
سیستم
د
(مانن
مختلف
کوک
های
سیستم
ِ
ِ
ِ
ﺳﻴﺴــﺘﻢِﻫــﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﻣﺎﻧﻨــﺪ
هایﻛـ.ـﻮك
ي
ِ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺘﻢ
ﺳﻴﺴـ
در
ـﺖ
ﺛﺎﺑـ
و
ﻦ
ﻴ
ـ
ﻣﻌـ
ي
ِ
ـﺎﻣﺪ
ﺑﺴـ
ي
ِ
ـﺎ
درﻫـ
ثابتـﺒﺖ
ﻣﻌــﺮِّف ﻧﺴـ
ِ
ـﺎي (...ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫـ و
ﻳﻜﺴﺎن
اﻋﺘﺪالِ
ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث،زارﻟﻦ،
ﺳﻴﺴــﺘﻢِ
ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ﻴﻦ و ﺛﺎﺑــﺖ در ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫــﺎيِ ﻛــﻮك
 -5بزرگترین نیم پردۀ پیانو تقریب ًا 143.675براب ِر کوچکترین
هستند.
و)...
یکسان
اعتدال
زارلن،
ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث،زارﻟﻦِ ،
اﻋﺘﺪالِ ﻳﻜﺴﺎن و  (...ﻫﺴﺘﻨﺪ .
భమ ଶ
 (.ﻫﺴﺘﻨﺪ .
 -2ﺣﺎﺻﻞِ ﺗﻀﺮﻳﺐِ ﻣﻘﺪارِ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻧﻴﻢﭘﺮدهاي دﻟﺨﻮاه در  ටﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪارِ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻧﻴﻢﭘـﺮدهاي ﻛـﻪ
بســامدی ଶنیمభమپــرده ای دلخواهଵدر نیم پردۀ پیانو است.
تضریب مقدا ِر
حاصل
-2
ِ
ِ
ِ
ﺗﻀﺮﻳభమﺐِ ﻣﻘﺪارِ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻧﻴﻢﭘﺮدهاي دﻟﺨﻮاه در  ටﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪارِ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻧﻴﻢﭘـﺮدهايଶﻛـﻪ
 -2ﺣﺎﺻﻞِ ଶ
های
اﺳـﺖنه ﺑـﺎمقدا ِر
پرده-
భమටنیم
-6ﺑﺮپرده و
باالتر
ﻧﻴﻢنیم
مقدا ِر
استﺑﺎبا
ايଵﻛـﻪ
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ
ﻣﻘﺪارِ
اﺳﺖ
دهاي دﻟﺨﻮاه در  ටﺑﺮاﺑﺮ
پرده-ایﻢِ که ب ِ
بسامدی ثابت که  -نسبت ِ
ﻣﻘـﺪارِ ِ
اﺳﺖ ِ
ﭘﺮدهاي دﻟﺨﻮاه
الفاصلهيِ ﻧﻴﻢ
ﻣﻘﺪارِ ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﺗﻘﺴﻴ
ﭘـﺮدهﻞِ
ﺣﺎﺻ
بسامدیو
ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
برابر ﺑِ
ﺑﺮاﺑﺮ
ଵ

دلخواه
ای
پرده
نیم
بسامدی
مقداﻢِ ِر
ﺑِﻼﻓﺎﺻﻠﻪاست
مختلف کوک می باشند.
های
معی
ِ
ﻣﻘﺪارِﻛﻪ ِ
نیرِدر سیستم ِ
دﻟﺨﻮاهبرﺑﺮ  భమටଶଵﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ ِ
ﺑﺎﻻﺗﺮو اﺳﺖ وِ
حاصل ﺣﺎﺻﻞِ ِ
ﭘﺮده
ﻧﻴﻢ
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ
ﺗﻘﺴﻴ
ﻣﻘـﺪا
భమ
بسامدیﺑـﺎ ّ
تقسیمଶ
اي اﺳﺖ.
ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ
ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ
اي
ﭘﺮده
ﻧﻴﻢ
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ට
ﻢِ ﻣﻘﺪارِ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻧﻴﻢﭘﺮدهاي دﻟﺨﻮاه ﺑﺮ
ﻣﻘـﺪارِ
اﺳـﺖ ﺑـﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ
ଵ
است.
تر
پائین
باالفاصله
که
ای
پرده
نیم
بسامدی
ر
مقدا
با
است
نتایج
همچنین
و
جداول
و
شــکل
ارقام،
اســت
ذکر
به
الزم
ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ِ
برابرﭘﺮدهاي ﻛﻪ ِ
ِ
ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻧﻴﻢ
ﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
ً
ّ
پیانو
پردۀ
نیم
کوچکترین
بسامدی
ر
مقدا
-3
برابر
طراحی و حاصل شده است.
محاسبه،
ف
ل
مؤ
توس
ال
کام
حاصله
طِ
ِ
ِ
ي
ِ
ﺑﺴـﺎﻣﺪ
ر
ِ
ﻣﻘـﺪا
و
ﺮﺗﺰ
ﻫ
1,63523509
ﺑﺎ
اﺳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ
(
A-A0
)
ﭘﻴﺎﻧﻮ
ﭘﺮدة
ﻧﻴﻢ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ
ي
ِ
ﺑﺴﺎﻣﺪ
ر
ِ
ﻣﻘﺪا
3
ّ
ّ
بزرگترینﺑﺎنیم
بســامدی
مقدا ِر
ﭘﻴﺎﻧﻮو
ﭘﺮدةِرتز
ﺘﺮﻳﻦه
1.63523509
ﺑﺴـﺎﻣﺪيِ
پردۀﺮﺗﺰ و
1,63523509ﻫ
اﺳﺖ
 (A-A0ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺰرﮔﻧﻴﻢ
استيِباﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ
 -3ﻣﻘﺪارِ ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﻣﻘـﺪاﻫرِﺮﺗﺰ.
234.942635
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ اﺳﺖ
B7-C8يِ ِ(
ﭘﺮدةو) ﭘﻴﺎﻧﻮ
ﻣﻘـﺪا)رِ ﺑﺴـﺎﻣﺪ
ﻧﻴﻢﺮﺗﺰ
1,63523509ﻫ
ﺎﻧﻮ )  (A-A0ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ଵ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﻢﭘﺮدة ﭘﻴﺎﻧﻮ ) ( B7-C8ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  234.942635ﻫﺮﺗﺰ.
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  234.942635ﻫﺮﺗﺰ.
منابع:
 -4اﺧﺘﻼف ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﻢﭘﺮده در ﭘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  233,3073999ﻫﺮﺗﺰ.
یونان باستان (نمونۀ موردی:گام فیثاغورث و آریس ُتکسن)
موسیقایی در
تطبیقی
مطالعۀ
ﺑﺮاﺑﺮارشد،
کارشناسی
پایان
انجیری ،امیر
ِ
ِ
فواصلﺮﺗﺰ.
ِ 233,3073999ﻫ
اﺳﺖ ﺑﺎ
ﭘﺮدهنامۀدر ﭘﻴﺎﻧﻮ
(،)1393ﻧﻴﻢ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ
 -4اﺧﺘﻼف ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و
 233,3073999ﻫﺮﺗﺰ.
ﺮده در ﭘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
سازهای زهی و بادی ،تهران :مؤلّف.
آکوستیک
غالمحسین ( ،)1384مق ّدمه ای بر
اسماعیل زاده ها،
ِ
ِ
اﺳﺖ .
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﻢ
143,675ﺑﺮاﺑﺮِ
ﻧﻴﻢﭘﺮدة
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
5
ایرانی)تهران :انتشاراتِ ادارۀ ِّ
نگارش وزارتِ فرهنگ و هنر
کل
موسیقی
ایران (گام ها و
موسیقی
اصول
مداومت
(،)1355
برکشلی-،مهدی
دستگاهﭘﺮدة ِ
ﭘﻴﺎﻧﻮدرﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ِ
ِ
هایﭘﻴﺎﻧﻮ ِ
ِ
علمی موسیقی ،جل ِد ا ّول ،تهران :نش ِر چشمه
های
پیرامون
( ،)1387مجموعۀ
مصطفی کمال
ﭘﺮدةُراب،
 -5ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﻢپورت
ﭘﻴﺎﻧﻮ اﺳﺖ .
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﻢ
143,675ﺑﺮاﺑﺮِ
ﭘﻴﺎﻧﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
دانستنی ِ
مقاالتیﭘﺮدة ِ
ِ
ﭘﻴﺎﻧﻮ اﺳﺖ
،ویراست چهارم با تجدی ِد نظ ِر کلّی،تهران :نش ِر چشمه
چاپ سی و نُهم
(مبانی
تئوری موسیقی
مصطفی .کمال (،)1388
ﭘﺮدةُراب،
14ﺑﺮاﺑﺮِ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﻢپورت
ِ
ِ
موسیقی نظری)ِ ،
ِ
ِ
ﻛـﻮك
ﻣﺨﺘﻠـ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ ﻣﻌﻴﻨﻲ
ي
ِ
ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ
ﻛﻪ
ﺛﺎﺑﺖ
ي
ِ
ﺑﺴﺎﻣﺪ
ر
ِ
ﻣﻘﺪا
ﻧﻪ
ﭘﺮده
ﻧﻴﻢ
و
ﭘﺮده
6
ﻒ نای
نی و
تهرانيِ:نش ِر
در د ّوم،
موسیقی،جل ِد
علمی
های
دانستنی
پیرامون
مقاالتی
کمال(،)1391مجموعۀ
،مصطفی
ُراب
ت
پور
ِ
ِ
ِ
ﻛـﻮك
ﻣﻌﻴﻨﻲ در
ﺑﺴﺎﻣﺪيِ
موسیقیﻧﺴﺒﺖﻫﺎ
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ -
ﺑﺎﺷﻨﺪ.يِ
ﻣﻲﺑﺴﺎﻣﺪ
ﻣﻘﺪامرِ
ﻧﻪ
 -6ﭘﺮده و ﻧﻴﻢﭘﺮده
تهران  :ماهور
،ویراستﻒجدید،
،چاپ
ناتالی
آکسفورديِ(ترجمۀ
(،)1390تاریخ
ِیبر َه
ا
جرالد
ﺳﻴﺴﺘﻢد ّوﻫﺎميِ ﻣﺨﺘﻠـِ
چوبینه) ِ
ِ
ِ
ﺑﺖ ﻛﻪ  -ﻧﺴﺒﺖﻫﺎيِ ﺑﺴﺎﻣﺪيِ َﻣﻌﻴﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎيِ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﻮك
:انتشارات پیشرو
موسیقی جهان،تهران
،تاریخ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .راهگانی ،روح انگیز ()1376
ِ
ِ
ِ
شناسی موسیقی ،تهران  :نش ِر نی
شهمیری ،امین(، )1388درآمدی بر صوت
ِ

نوشتها :ذﻛﺮ اﺳﺖ ارﻗﺎم،ﺷﻜﻞوﺟﺪاول و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞِ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟّﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ،ﻃﺮّاﺣﻲوﺣﺎﺻﻞﺷﺪه
پی ﻻزم ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ.وﺟﺪاول و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞِ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟّﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ،ﻃﺮّاﺣﻲوﺣﺎﺻﻞﺷﺪه
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ارﻗﺎم،
اﺳﺖ
فرکانس صوت می گوینــد و با واح ِد هِرتز ( Hertzبه اختصار  )Hzیا دور در ثانیه (cycle
ﺷﺪهمی دهدرابَســامدیا
انجام
دریک ثانیه
موج
تعداﺳِ د نَ
ِ
سانیﻒکه ِ
ﺣﺎﺻﻞ
صوتیﺮّاﺣﻲو
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ،ﻃ
ﻂَ و ﻣﺆﻟّ
 -1ﺗﻮ
ﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞِ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً
 per secondeبه )c.p.sبیان می شود .هرچه تعدا ِد نوسان در ثانیه بیشتر باشد صدا زیرتر و هرچه تعدا ِد آن کمتر باشد صدا بَم تر خواهد بود.
اﺳﺖ .
صدای پلّکان 2 8
ردیف ا ّول می باشند .بسام ِد باالترین
 -2بســام ِد
ردیف د ّوم تا هشــتم ،به ترتیب  2 7و  2 1 ،2 2 ،2 3 ،2 4 ،2 5 ،2 6برابر ِاصواتِ نظی ِر خود ،در ِ
اصوات ِ
ِ
ِ
برابر پایین ترین صدا است.
سلطان سازها لقب داده بودند.
قرن 17
رگ
ِ
 -3اُ ِ
ِ
بزرگ کلیسا را در ِ
4- Werkmeister
5- Neid Hart
6- Johann Sebastian Bach
7- Clavecin bien tempere

مطلق یک عدد همواره مثبت یا صفراســت.به دیگر ســخن
عالمت آن اســت.بنابراین قد ِر
گرفتن
عددی آن بدون در نظر
 -8قد ِر
ِ
مطلــق عددی حقیقی،مقدا ِر ِ
ِ
ِ
ِ
مطلق یک عدد برابر است با فاصلۀ آن عدد تا صفر.
قد ِر
ِ
شماره بیست و سوم -پاییز 95
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جناب دماوندی 1246- 1352
نام اصلی اش محمد فالحی است در روستای احمدآباد دماوند
به دنیا آمد .پدرش مالعلی آموزگار خصوصی حسام السلطنه بود و
جناب را برای تحصیل به مدرســه صدر فرستاد .پدرش از دوستان
صمیمی ســردار اســعد بختیاری بود و در تنها مصاحبه ای که از
جناب دماوندی موجود اســت که در سال  1350در دی ماه انجام
یافته و بدیع زاده با ایشان مصاحبه می کند می گوید:
پدرم مرا به منزل سردار اسعد بختیاری می برد و با او دوست
صمیمی بود آنجا آســیدجعفر الهیجانی که از اســتادان آواز بود و
اســتاد عارف قزوینی هم بود حضور داشــت پدرم گفت که محمد
پسرم صدایی دارد تعلیمش بده سپس شروع به کار کردیم .عصرها
می رفتیم با برادرم کنار خندق دروازه تهران آنجا تمرین می کردیم
یک مدت هم رفتم اصفهان نزد ســید رحیم و دیگر اســاتید .آنجا
مدتی بودم و برگشــتم تهران من هر روز به منزل ســردار اسعد
بختیاری میرفتم و اذان می دادم یک بار هم ســفیر انگلیس آنجا
بود وقتی اذان دادم ده لیره پول درآورد که به من بدهد گفتم آقای
ســفیر من اذان می گویم برای اذان پول از کسی نمی گیرم خیلی
اصرار کرد نگرفتم .بعد سید جواد بدیع زاده می پرسد از خوانندگان
امروزی چه کســانی خوب می خوانند مــی گوید گلپایگانی خیلی
خوب می خواند ســرهنگ ایرج خوب مــی خواند .دلم برای ادیب
تنگ شــده می خواهم او را ببینم .ســپس از وی می خواهند که
چیزی بخواند می گوید این جان کندن است خواندن نیست و ادامه
می دهد که میرفتم حجره حاجب الدوله در بازار علی اکبر شــیدا
طبقه باال بود یکروز رفتم تصنیفی را خواند نوشتم آنجا یاد گرفتم
و آمدم منزل و تصنیف را می خواند که در آخر آورده می شود.
جناب دماوندی از مالکین بزرگ دماوند بود و مردی بســیار
نیکو سیرت و در امور خیریه پیشگام درمانگاه بیمارستان – مسجد
و حســینیه ســاخت و خانه برای زوجهای جوان وی در خردادماه
 1352ش درگذشــت و در حســینیه احمدآباد که خود بنیادش را
گذاشته بود دفن گردید.
در کتاب روح اهلل خالقی سرگذشت موسیقی جلد  1چاپ دوم
ص  1362-370ش چنین نوشــته .همچنین جناب دماوندی که
چند صفحه از او به یادگار مانده است.
آثار ضبط شده از جناب دماوندی
در ســال  1291ش در تهران چهارمین دوره ضبط صفحات
گرامافون است .جناب دماوندی در این دوره از ضبط با هنرمندانی
چون جناب میرزا حســینقلی نوازنده تار حسین خان اسماعیل زاده

بهروز مبصری

نوازنده کمانچه و میرزا اسداهلل خان نوازنده تار و سنتور و علی اکبر
خان شهنازی نونهال  14ساله نوازنده تار همکاری دارد.
اولین اثر ضبط شــده از جناب دماوندی بیات اصفهان است با
تار جناب میرزا حسینعلی که مجموع ًا با ایشان  6اثر را به ضبط می
رساند -اصفهان – دشتی – قطار – ابوعطا – افشاری – شوشتری
شماره کاتولک 14-12595
تار جناب میرزا حسینعلی – آواز جناب دماوندی
افشاری
شعر حافظ
چو یار برسد صلح است و عذر خواهد
توان گذشت ز جور رقیب در همه حال

شماره کاتولوک 14 – 12684
تار میرزا حسینعلی – آواز جناب دماوندی
دشتی
شعر شاطرعباس صبوحی
برای زلف تو ای شوخ شانه الزم نیست
برای صید خاطر ما دام و دانه الزم نیس
بکش  ،بسوز به تاراج ده به یغما ببر
برای قتل محبان بهانه الزم نیست
جالب اینجاست که خواننده از اشعاری استفاده کرده که شاعر
در قید حیات بوده این کار در  5دوره ضبط قاجاریه میان خوانندگان
متداول بوده زیرا با شاعران هم عصر خود در حشر و نشر بودند که
امروزه نیز رایج است و تحت تاثیر یکدیگرند.
از اتفاقات جالب آواز خواندن جناب دماوندی با نوازنده نونهال
 14ســاله علی اکبر شهنازی است که فرزند جناب میرزا حسینقلی
است.
شماره کاتولک 14- 12964
آواز جناب دماوندی – تار علی اکبرخان شهنازی
بیات ترک
شعر سعدی
گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود
آنچنان جای گرفته است که مشکل برود
جنــاب دماوندی با علی اکبرخان شــهنازی  3اثر را به ضبط
میرساند -بیات ترک – تصنیف باد فرح بخش – افشاری
همچنین جناب دماوندی با میرزا اسداهلل خان نوازنده تار  2اثر
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را در شــور به ضبط می رســاند  .بعد با حسین خان اسماعیل زاده
نوازنده کمانچه  7اثر را به ضبط می رســاند .سه گاه – مخالف –
بیداد – دشتی – افشاری – بیات اصفهان – گیلکی
شماره کاتولک 14-12691
کمانچه حسین خان اسماعیل زاده – آواز جناب دماوندی
شعر منسوب به ناصر خسرو
گیلکی
الهی راست گویم فتنه از توست
ولی از ترس نتوانم چغیدن
اما صفحه اذان وی که آخرین صفحه ضبط شده در این سری
ضبط می باشــد به عنوان حسن ختام برنامه ضبط است که میرزا
اسداله خان نیز ترجمه می کند .روی دوم صفحه مناجات است که
در مایه بیات کرد تحریرهــای زیبایی را اجرا می کند این صفحه
اذان اولین اذانی اســت که در ایران ضبط می گردد که با استقبال
فراوان روبرو شد .بطوریکه بارها و بارها باز تولید شد.
جناب دماوندی در این سری ضبط مجموع ًا  20اثر را به ضبط
می رســاند اما در دوره پهلوی اول به ســال  1312ش مجدداً به
ضبط آثار خود اقدام می کند که با تار نی داود است که مثنوی پیچ
آن معروف اســت از تعداد دقیق آثار ضبط شده جناب دماوندی در
این دوره اطالع دقیق در دســت نیست .نکته آنکه جناب دماوندی
و اقبال آذر تنها خوانندگانی هســتند که هم در دوره قاجاریه و هم
در دوره پهلوی اول اقدام به ضبط آثار خود نمودند.
جناب دماوندی دارای وسعت صدا و ادوات تحریر مناسب بوده
و یکی از ویژگی های بارز او در آواز لحن فارسی است که او را از
خوانندگان دیگر که لهجه دارند متمایز می کند و دیگر استفاده از
تحریرهای مرکب و متنوع و تسلط در بم خوانی است.
ابتــکار و ســلیقه در انتخاب شــعر و فن بیان نیز نشــان از
اطالعات دقیق آواز شعر و تسلط وی به ردیف دستگاهی موسیقی
ایرانی است.
از ایشــان تنها دو دوره ضبط آثار موجود است و یک مصاحبه
که در اواخر عمر با ایشــان انجام یافته وی تا آخر عمر در دماوند
زندگی کرد.
شعر تصنیف شیدا که جناب دماوندی آنرا در مصاحبه خواند.
جانم جانم جانم جانم جا ...نم
من قدر حسن روی تو دانم

دلم را بردی
غمم نخوردی
از وفا ماه
به چشم مستت
غمزه و جان خواه
هر دم به شکل دیگران ای یار
اید به جلوه در همان جانم
وی که سلطانم گه از دل آزارم ()2
وقتی ز خوبانم خدا دگر مرنجانم
شیدا مکن ما را
آشفته و بی جا مکن ما را
ای زلف تو زنجیر دو صد سلسله مجنون ما را
چشمان خمارت بالی دل مفتون ما را
از ناوک مژگان مفشان خون دل ما را
بیا ای میوه باغ دل
از روی بار از روی باران حاصل من
بنشین به برم ای قمرم تاج سرم
یک نظر سیر ببینم
در زلف گره گیر گره کرده بمیرم

بیا بیا بیا بیا بیا  ...با ناز
ای دلبر شیرین بر طناز
مزن مزن مزن مزن مزن مزن هر دم
از تیر غمزه است صنم ُمردم
منابع و مأخذ:

سرگذشت موسیقی روح اهلل خالقی جلد 1
گلبانگ سربلندی  -دکتر بهمن کاظمی
مصاحبه  14دی ماه  1350ش
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اخبـار
رضوانی راد(وکیل و مشاور حقوقی خانه موسیقی) در مورد تغییرات
پیشــنهادی از سوی هیئت مدیره برای تصویب در مجمع عمومی
مطرح گردید.
پس از بحــث ،رایزنی و تبادل نطر اعضــای مجمع عمومی
در این مجمع ،الحاق ســه بند به اساسنامه خانه موسیقی از جمله
شــورای صیانت با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع عمومی خانه
موسیقی قرار گرفت.

با رای مجمع عمومی

اعضای شورای عالی خانه موسیقی انتخاب شدند

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده خانه موسیقی  16آبان
ماه جهت انتخاب اعضای شورای عالی خانه موسیقی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی)
گزارشی از نقش و عملکرد این شــورا به مجمع عمومی ارائه کرد و
با توجه به انتخابات اعضای این شــورا در اهمیت شورای عالی خانه
موسیقی و همچنین وظایف اساسنامهای آن توضیحاتی ارائه داد.
پس از این سخنان و معرفی کاندیدا های عضویت در شورای
عالی که از سوی هیئت مدیره به مجمع عمومی معرفی شدند رای
گیری آغاز شد و ســپس به ترتیب آرا محمدرضا شجریان ،فرهاد
فخرالدینی ،محمد ســریر ،هوشــنگ کامکار ،داریوش پیرنیاکان،
حســن ریاحی ،داود گنجه ای بعنوان اعضاي شــوراي عالي اين
نهاد انتخاب شدند.
مطابق اساسنامه ،شورای عالی خانه موسیقی باالترين مرجع
تخصصي و فني خانه موســيقي ،متشکل از هفت نفر از موسيقي
دانان برجستـه ،متعهد ،خوش نام و فعــال در عرصـــه موسيقي
و در زمينه هاي مختلف موسيقي است كه حداقل سي سال سابقه
فعاليت هنري در كشور داشته و عضو خانه موسيقي باشند.
این افراد به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي به
عنوان اعضاء شــوراي عالي خانه موسيقي برای یک دوره انتخاب
مي شوند.

با اکثریت قاطع آراء

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی شد
هیئت مدیره خانه موسیقی در جلســه  25مهرماه با اکثریت
قاطــع آرا حمیدرضا نوربخش رابه عنــوان مدیر عامل دوره جدید
انتخاب کرد.
این جلسه با حضور داود گنجه ای ،سید محمد میر زمانی(رئیس
هیئت مدیره) ،تقی ضرابی ،هنگامه اخوان ،مسعود شعاری ،حمیدرضا
نوربخش(از اعضای هیئت مدیره) ،آذر هاشمی(بازرس) و حمیدرضا
عاطفی (مدیراجرایی خانه) در ساختمان فاطمی برگزار شد.
در این جلسه پس از بررسی برخی موارد از جمله پرداخت حق
عضویت اعضا ،مســائل و منابع مالی خانه موسیقی و دیگر مسائل
مرتبط با خانه،درباره انتخاب مدیر عامل جدید خانه موســیقی نیز
بحث و تبادل نظر شد.
اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی در این جلسه نیز در ادامه
جلســات قبل به بررسی برنامه ها و سوابق کاندیداهای پیشنهادی
برای ســمت مدیر عاملــی پرداختند که در نهایــت هیچکدام از
برنامه ها و ســوابق افراد نتوانســت اعتماد اعضای هیئت مدیره را
برای قبولی سمت مدیرعاملی خانه موسیقی جلب کند.
سپس اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی با توجه به سوابق و
تجربیات آقای نوربخش در زمینه مسائل اجرایی خانه او را بهترین
گزینه موجود در بین کاندیداها شناخته و از وی خواستند تا مجددا

إلحاق بند شوراي صيانت به اساسنامه
مجمع عمومي فوق العاده خانه موســیقی با دســتور جلســه
تغییرات در اساســنامه خانه موســیقی ،روز ١٦آبان پس از إتمام
مجمع عمومي عــادي بطور فوق العاده در محل خانه موســيقي
برگزار شد.
در ابتدا توضیحات حمیدرضــا نوربخش (مدیر عامل) و کاوه
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مسئولیت مدیرعاملی نهاد خانه را قبول کند.
درپایان اعضای هیئت مدیره بــا اکثریت قاطع آرا حمیدرضا
نوربخش را به عنوان مدیرعامل جدید خانه موسیقی برگزیدند.
الزم به توضیح است که متعاقب انتخاب اعضای هیئت مدیره
در تیرماه ســال جاری برای انتخــاب مدیرعامل جدید با توجه به
امتناع آقای نوربخش برای قبولی این سمت هیئت مدیره فرصت
ســه ماهه ای را برای بررسی گزینه های موجود تعیین کردند و در
این مدت برنامه ها و ســوابق اجرایی چند نفــر از کاندیداها مورد
بررســی قرار گرفت که در نهایت مورد قبــول هیئت مدیره قرار
نگرفت.

در کانون نوازندگان کالسیک فرزاد دانشمند به عنوان رئیس
کانون ،علــی اکبر کردبچه بــه عنوان نایب رئیــس و امیرپدرام
طاهریان به عنوان دبیر اجرایی و سخنگوی کانون برگزیده شدند.
در کانون آهنگسازان با رای اعضای هیئت مدیره تقی ضرابی
به عنوان رئیس کانون ،وارطان ساهاکیان به عنوان نایب رئیس و
علی بکان به عنوان دبیر و سخنگوی کانون انتخاب شدند.
نخستین جلســه هیئت مدیره کانون صدابرداران نیز تشکیل
شد و در آن سوســن بخشــایش به عنوان رئیس کانون ،مهدی
سالک اردستانی به عنوان نایب رئیس و علیرضا آزادگان به عنوان
سخنگوی کانون برگزیده شدند.
در کانون ناشــران هم غالمعلی علمشاهی به عنوان رئیس
کانــون ،صدرالدین حســین خانی به عنوان نایــب رئیس کانون،
علی عزیزی به عنوان دبیر کانون و محســن رجب پور به عنوان
سخنگوی کانون انتخاب شدند.
در جلســه کانون خوانندگان کالســیک که با حضور اکثریت
اعضای هیئت مدیره این کانون برگزار شد شهال میالنی به عنوان
رئیس کانون ،محمدرضا صفی نایــب رئیس و پوژنگ پروازی به
عنوان دبیر و سخنگوی کانون معرفی شدند.
جلسه هیئت مدیره کانون ســازندگان ساز هم تشکیل شد و
فرمــان مرادی به عنوان رئیس ،بیــاض امیر عطایی نایب رئیس،
یداهلل گودرزی دبیر و داریوش النجری به عنوان ســخنگو انتخاب
شدند.
در جلســه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی هم با
توجه به درگذشت اســتاد مصطفی کمال پورتراب ،رامین آزاد آور
(عضو علی البدل اول) بــه عنوان عضو جدید هیئت مدیره کانون
معرفی گردید .در این جلسه با توجه به اینکه داود گنجه ای ریاست
کانون را نپذیرفتند ،به اتفاق آرا آذر هاشمی به عنوان رئیس کانون
مدرســان و رامین آزاد آور به عنوان دبیر و ســخنگوی این کانون
انتخاب شدند.

مشخص شدن روسای کانون های ده گانه
خانه موسیقی
جلســات هیئت مدیره جدید کانون هــای تخصصی پس از
تعطیالت سالیانه و در شهریور و مهر  95تشکیل شد که در جلسات
اول روســای هیئت مدیره و دیگر ســمت های کانون ها مشخص
گردیدند.
در اولین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی داریوش
پیرنیاکان به عنوان رئیــس کانون ،زیداهلل طلوعی به عنوان نایب
رئیس و بهداد بابایی به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب شدند.
اولین جلســه کانون خوانندگان ســنتی هم با حضور اعضای
هیئت مدیره این کانون برگزار شــد و در آن با رای اعضا هنگامه
اخوان به عنــوان رئیس کانون ،نصراهلل ناصح پــور نایب رئیس،
قاســم رفعتی به عنوان ســخنگو و مظفر شــفیعی به عنوان دبیر
هیئت مدیره کانون انتخاب شدند.
در کانون پژوهشگران با توجه به یکسان بودن رای دو نفر از
اعضا ،محمدرضا فیاض به عنوان رئیس کانون(به مدت دو سال)،
حمیدرضــا عاطفی به عنوان نایب رئیس(رئیس دو ســال دوم) و
بهروز مبصری به عنوان دبیر جلسات برگزیده شدند.

داریوش پیرنیاکان

غالمعلی علمشاهی

هنگامه اخوان

فرمان مرادی

سوسن بخشایش

محمدرضا فیاض

شهال میالنی

آذر هاشمی

تقی ضرابی

فرزاد دانشمند
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زندگی عادی و روزمره خود بازگردد.
وی افزود :خوشحالم که امروز بیژن کامکار و اردشیر کامکار،
از اعضای گروه عارف در این اجرا ما را همراهی میکنند.
پــس از این ســخنان قطعــه خزان(به آهنگســازی پرویز
مشــکاتیان) اجرا شد و ســپس یک قطعه آوازی توسط همایون
شــجریان اجرا گردید و پایانبخش برنامه نیــز تصنیف اال یا ایها
الساقی(با شعر حافظ و آهنگ مشــکاتیان) بود که با استقبال کم
نظیر حضار مواجه شد.
جمعیت مشــتاق برای حضور در مراســم تا حدی بود که از
ســاعاتی قبل روبروی تاالر وحدت حضور داشــتند ولی با وجود
تکمیــل ظرفیت تاالر وحدت تعداد زیــادی از عالقمندان تا پایان
مراسم موفق ورود به تاالر نشدند.

رونمایی از آلبوم «طریق عشق»؛ اثری قدیمی از
محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
مراســم رونمایی آلبوم «طریق عشــق» با صدای محمدرضا
شــجریان و اجرای گروه عارف به سرپرستی و آهنگسازی پرویز
مشــکاتیان صبح روز دوشــنبه 5 ،مهرماه با حظور جمع زیادی از
عالقمندان و هنرمندان در تاالر وحدت برگزار شد.
در ابتــدای این مراســم کلیپی از آلبوم «طریق عشــق» با
عکسهایی از محمدرضا شجریان ،پرویز مشکاتیان و گروه عارف
از پخش شد.

نحوه استفاده از خدمات بیمه تکمیلی اعالم شد
اعضای خانه موسیقی که برای بیمه تکمیلی سال جاری ثبت
نام کرده اند می توانند در صورت نیاز با ارائه مشــخصات فردی در
مراکز درمانی از خدمات این بیمه استفاده نمایند.
در ســال جاری کارت بیمه تکمیلی صادر نشــده و اعضایی
که در بیمــه تکمیلی تا پایان مردادماه  95ثبــت نام کرده اند در
صــورت نیاز با حضور در مراکز درمانی طــرف قرارداد بیمه ایران
با ارائه مشــخصات فردی(نام و کد ملی) از خدمات بیمه تکمیلی
استفاده کنند.
اعضا جهت دریافت ســایر هزینه های پزشکی انجام شده از
ابتدای قــرار داد (اول تیر  )95می توانند در تهران به ســاختمان
مرکزی صندوق اعتباری هنر و در اســتان ها به شــعب پرداخت
خسارت بیمه ایران مراجعه نمایند.

اجرای این مراسم را پرویز پرستویی ،بازیگر سینما و تلویزیون
بر عهده داشــت .پرستویی در ابتدای سخنانش گفت :من مجری
نیســتم ،سخنران هم نیستم و سر رشتهای هم ندارم .اگر میبینید
اینجا هستم به خاطر این اســت که به نمایندگی از جامعه هنری
به عنوان عضوی از فرهنگ و هنر و به خاطر دوســتی و دل خودم
آمدم .من آمدهام از عشق بگویم و طریق عشق که مسلک آفریننده
اثر اســت .مسلک «خسرو آواز» این مرز و بوم ،راز و نیاز و سیر و
سلوک او در موالنا و حافظ در کنار پرویز مشکاتیان و گروه عارف.
در ادامه کلیپی پخش شــد و در آن هر یک از اعضای گروه
عارف(بیــژن کامکار ،داریوش پیرنیاکان ،اردشــیر کامکار ،محمد
فیروزی) درباره تشــکیل گروه عارف و همکاری با شــجریان و
مشکاتیان سخن گفتند.
در ادامه برنامه گروه موسیقی به خوانندگی همایون شجریان
و به همراه بیــژن کامکار(دف) ،ارژنگ کامکار(تنبک) ،ســهراب
پورناظری(کمانچه) بابک غسالی(عود) ،میالد محمدی(تار) مهیار
طریفی(سنتور) و آئین مشکاتیان(تنبک) به روی صحنه آمدند.
همایون شــجریان پیش از اجرای موســیقی گفت :هرگاه در
مقابل شما قرار میگیرم خودم را برای صحبت کردن و اجرا ،حقیر
احساس میکنم .در طول این مراسم سعی کردهام خودم را کنترل
کنم و احساســاتی نشــوم ،اما الحق که جای من اینجا نبود ،بلکه
جای پدرم اینجا بود .او به علت وضعیت جســمانی خود نمیتواند
از منزل خارج شــود و فیزیوتراپی میکند .امیدوارم هرچه زودتر به

مدت زمان تحویل مدارک پزشکی یکماه پس از تاریخ انجام
هزینه است و بعد از اتمام زمان مذکورشرکت بیمه ایران هیچگونه
تعهدی در قبال پرداخت هزینه ندارد.
اعضــا می توانند برای اطالع از شــرایط دریافت هزینه های
پزشــکی و جدول خدمات بیمه تکمیلی ،به ســایت خانه موسیقی
مراجعه نمایند.
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عنوان کنسرت مایستر به هنرنمایی پرداخت.
پوئم ســمفونی «کاروان عشق» برداشتی متفاوت از موسیقی
عاشورایی است و بر اساس اتفاقات دهه ی اول محرم الحرام و با
نام بزرگان واقعه ی کربال ســاخته شده است .در این اثر از ردیف
موســیقی ایرانی و موسیقی تعزیه اســتفاده ی فراوان شده است.
همچنین در این اجرا از اشعار حافظ شیرازی که تلویحا برای واقعه
عاشورا سروده شده استفاده گردید.

انتشار فراخوان

چهارمین مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان
برگزار می شود
فراخــوان چهارمین مســابقه کانون آهنگســازان و رهبران
ارکســتر خانه موسیقی برای آهنگسازی ارکســتر بادی (چوبی و
مسی) و سازهای ضربی منتشر شد.

موضوع مسابقه:
آهنگســازی برای ارکســتر بادی (چوبی و مسی) و سازهای
ضربی با الهام از تم های موسیقی محلی و ایرانی
زمان اثر :بین  3تا  5دقیقه
نحوه شرکت در مسابقه:
 آثار باید به صورت پارتیتور(نت نوشته) ارائه شود.عالقمندان جهت شرکت در مسابقه باید مبلغ 300.000ریالطی فیش پرداختی به شماره حساب  106000342002بانک ملی
شعبه صبا  546به نام خانه موسیقی واریز کنند.
 تحویل فرم شرکت در مسابقه و تحویل به دبیرخانه مسابقهمهلت ارسال آثار:
آثــار باید تا پایان بهمن ماه  1395به همراه فرم شــرکت در
مسابقه ،پارتیتور و فایل صوتی با فرمت  Midiیا  Audioاثر به
دبیرخانه مســابقه واقع خانه موسیقی در ساختمان فاطمی تحویل
گردد.
پس از بررسی وارزیابی توسط داوران شده و طی مراسمی به
سه نفر از برگزیدگان لوح تقدیر و جوایزی اهدا می گردد.
شرکت در این مسابقه برای عموم عالقمندان آزاد است
الزم به توضیح اســت ،فرم شرکت در مسابقه از سایت خانه
موسیقی قابل دانلود است.

به همت کانون پژوهشگران خانه موسیقی

فیلم مستند زندگی آلفرد لومر در خانه هنرمندان
به نمایش درآمد
فیلم مســتند زندگی و آثار آلفرد لومر موسیقیدان فرانسوی به
کارگردانی مهران پورمندان 11اذرماه در ســالن استاد شهنار خانه
هنرمندان به نمایش در آمد .این مســتند مروری به زندگی و آثار
آلفرد لومر موسیقیدان فرانسوی است که در دوره ناصری به ایران
می آید و اولین سرود ملی ایران را ساخت.
لومر که طی قرارداد سه ساله برای راه اندازی ارکستر و تعلیم
و تربیت نوازندگان سازهای غربی به ایران می آید در دربار قاجاری

پوئم سمفونی «کاروان عشق» به روی صحنه رفت
ســمفونی «کاروان عشــق»که نگاهی متفاوت به موسیقی
عاشــورایی داردبه رهبری ســعید اردیانی  13،14و  15آبان ماه با
حمایت خانه موسیقی در تاالر وحدت به روی صحنه رفت.
این برنامه به خوانندگی مهیار شادروان و محمدهاشم احمدوند
با همراهی گــروه کر به روی صحنه مــی رود و جابر اطاعتی به
شماره بیست و سوم -پاییز 95
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دارای جایگاهی می شــود و پس از انقضا قرارداد دیگر به فرانسه
برنگشته و پس از فوتش در قبرستان دوالب تهران به خاک سپرده
می شود.
در ایــن فیلم به ابعاد مختلف زندگی لومر از جمله ارتباط او با
لژ فراماسونری و تجارت تریاک اشاراتی شده است.
همچنین این مســتند درباره ساخت سرود ایران جوان(وطنم
وطنم) با صدای ســاالر عقیلی که بر اساس تم اصلی این سرود و
با شعری از بیژن ترقی ساخته شده و اختالفاتی که بر سر مالکیت
معنوی ســرود پیش آمده پرداخته و با پیمان ســلطانی و سیاوش
بیضایی نیز گفتگوهایی انجام شد است.
نویسنده فیلمنامه و کارگردانی این مستند مهران پورمندان از
پژوهشــگران موسیقی است که به مدت شش سال برای تهیه آن
وقت صرف کرده اســت .با توجه به ارزش تاریخی این مســتند و
زمان پخش آن ،برخی از اعضا و پژوهشــگران طی تماس با خانه
موسیقی درخواست پخش دوباره این مستند را دارند.
این فیلم به همت خانه موســیقی و کانون پژوهشگران خانه
موسیقی به نمایش در آمد.

سباستين باخ «« ،سه موومان برای اندوه» از «بهمن مه
«يوهان
َ
آبادی «و «والس (آوای بهار) ،اپوس  »410از « يوهان ا ِشتراوس
(پسر)» اجرا شد که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.
در این برنامه بهمن مه آبادی (سرپرســت آنسامبل موسیقی
ســل ،نوازنده ویولن) درباره هر یک از قطعات و موضوع «ادبیات
در موســیقی» توضیحاتی ارائه داد که بســیار مورد توجه و عالقه
مخاطبان قرار گرفت .اعضای گروه ســل در این اجرا نهال محبی
(ویلن) ،ارغوان صباحی و ســیامک ســلطانعلی زاده (ویوال) ،سارا
عبداهلل زاده و پرنشید شکوهی (پیانو) بودند.
عیادت جمعی از مسئوالن موسیقی از
حسین دهلوی

با استقبال گرم مخاطبان برگزار شد

کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل در خانه
هنرمندان
کنسرت پژوهشی آنسامبل موســیقی سل با عنوان «ادبیات
در موســیقی»  18آذرماه در میان استقبال گرم مخاطبان در خانه
هنرمندان ایران برگزار شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانه موسیقی ایران به همراه
جمعی از مســئوالن موســیقی  15آذرماه به دیدار حسین دهلوی
(استاد موسیقی ایران) رفتند.
حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی) ،ســید محمد
میرزمانی(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) ،فرزاد طالبی(مدیرکل
دفتر موســیقی) ،بهــرام جمالی(مدیر عامل انجمن موســیقی) به
همراه سوســن اصالنی(همسر اســتاد دهلوی) ،دکتر محمدعلی
جزایری(عضــو کانون پزشــکان خانــه موســیقی) ،و حمیدرضا
عاطفی(مدیر اجرایی خانه موســیقی) در آسایشــگاه وارستگان از
استاد حسین دهلوی دیدار کردند.
در این دیدار مســئوالن موسیقی در گفتگو با پزشکان معالج
حســین دهلوی از نزدیک در جریان روند درمانی و وضع جسمانی
این استاد پیشکسوت قرار گرفتند .همچنین نوربخش در گفتگویی
با سوسن اصالنی از نقش ارزنده استاد حسین دهلوی در موسیقی
کشور و تربیت شــاگردان فراوان توسط این استاد یاد کرد و برای
ایشان آرزوی سالمتی و تندرستی نمود.
سوســن اصالنی هم ضمــن قدردانی از حضور مســئوالن
موســیقی بر بالین اســتاد دهلوی خواســتاد توجه هر چه بیشتر
مسئوالن به استادان معمر و برجسته کشور شد.
حسین دهلوی(استاد موســیقی ایران و عضو هیئت موسس
خانه موسیقی) متولد  1306در تهران است و در چند سال اخیر به
بیماری آلزایمر مبتالســت و چندی ست با صالحدید و تحت نظر
خانواده در آسایشگاه بستری است.

در ابتدای این کنسرت بهمن مه آبادی ضمن خوش آمد گویی
به حضار در بــاره عنوان این کنســرت صحبت هایی ارائه کرد و
توضیحاتی درباره «ادبیات در موسیقی» توضیحاتی ارائه کرد.
پس از این ســخنان در بخــش اول «اوورتــور اگمنت» از
«لودویــک وان بتهوون»« ،الرگو از زمســتان (چهارفصل)» از
«آنتونيو ويوالدي» ،در بازار ایران» از « آلبرت كتلبی» »،موسیقی
فولک ،اپوس  ،38شــماره  »2و «دانک ،اپوس  ،62شــماره »2
و «والــس ،اپــوس  ،38شــماره « از « ادوارد گريك» « ،رقص
مردگان» «از « كاميل َسن-سان» به اجرا در آمد.
پس از آنتراکت چند دقیقه ای در بخش دوم « اورتور ایدومِنئو
« از «ولفگانگ آمادئوس موزار»« ،رستاخیز »140 BWV .از
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