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رست گاریردسکوتاست!
*حمیدرضا عاطفی
دستم به قلم نمی رود؛ شاید از بی حوصلگی و نومیدی است...
شاید تاثیر فضای مسموم و نفرت زایی است که متاسفانه دراین ماه
های اخیر بین اهالی موســیقی بیش از پیش ساری و جاری شده
است ...شاید هم حق با دوستانی است که می گویند کمی محافظه
کار شده ام ! ...هرچه هست چند روزی بیشتر است که فصلنامه را
معطل این مقدمه یا به عبارتی سرمقاله کرده ام...
نمی دانــم از کجا آغــاز کنم و از چه موضوعی بنویســم که
واجب تر باشــد! بدون رودربایســتی نمی دانم از کجایش بگویم و
بنویسم که به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب (یعنی همان
محافظه کاری!) اگر بنویســیم که این معاونت ارشاد با آن معاونت
ارشاد قبلی برای خانه موسیقی و به طریق اولی برای موسیقیدانان
توفیری نداشته شاید به دوســتانمان بربخورد (بماند که خیلی ها
اعتقــاد دارند آن بهتر بود) ...اگر بنویســیم آن همه وعده وعیدها
برای راه اندازی مجدد ارکسترهای سمفونی و ملی که آقای رئیس
جمهور قولش را داد و مردم برایش کف بســیار زدند و ســوت غرا
کشــیدند پس چی شد باز هم همینطور !....اگر از تعطیلی موسیقی
فرهنگسراها و وعظ های بی عمل آن شیخ بگویم که ممکن است
موضوع را سیاســی کنند و به خانه انتقاد کنند ....اگر ازدوســتان
رســانه ای خودمان بنویسم که چقدر بی دقت و سهل انگار برای
مطالبشــان تیتر می زنند و از القاب و اوصاف خیالی بهره می برند
و اصال به موضوعات اصلی و اساسی نمی پردازند باز ممکن است
تعبیر دیگری شود ...
شــاید باید کمی بیشــتر صبر کنیم تا ابرها کنار رود ،سموم
منتشــره برطرف و حقیقت آشکار تر شــود ...به عبارتی کار را و
قضاوت را به صیرفی روزگار و صافی دلهای پاک وا نهیم تا شــاید
اینگونه به فرجامی نیک برســیم...بر این منوال ،هم دوستانمان را
نگه داشته ایم و هم حقیقت را به آینده و مخاطبان را به صبرحواله
داده ایم ...این است راه رستگاری  ...یادمان باشد که اینجا نهادی
صنفی اســت و باید بــه اجماع و نگاه کلــی مجموعه مدیریت و
سیاستگذاری های آن بهای الزم داده شود.

شیوه غالب ترجیح منافع جمعی و حفظ پایگاه و جایگاه بیش
از پانزده هزار عضو اســت و لذا باید با حلم بیشتر به آینده امیدوار
بــود و دولت تدبیــر و امید هم که هنوز در آغاز راه اســت وعمر
معاونت هنری و باالخص مدیر دفتر موســیقی هم که هنوز به ده
ماه نرسیده است الجرم دم فرو می بریم تا کی سر بر آوریم .اما از
ســوی دیگر باید قبول کرد که زاویه های دید متفاوت است؛ نمی
توان برای همیشه سکوت کرد...
روی دیگر ســکه انتقاداتی اســت که به خانه موسیقی وارد
می کنند ...به این موارد نیز باید پاســخ گفــت؛ اکثریت قریب به
اتفاق اعضای هیــات مدیره معتقدند که بایــد فعالیت های خانه
شفاف و روشن بوده و به همه منتقدان و اعضای دلسوز این امکان
داده شود که پاســخ پرسش ها و ابهامات خود را دریابند و در این
خصوص جناب داود گنجه ای قائم مقام خانه بیش از همه ســعی
در انجام این امر داشته و دارد و بارها تکرار و تاکید کرده است که
در نشســت های آخر ماه این تریبــون آزاد در اختیار منتقدان قرار
گیرد....البته با این توضیح که حســاب افراد هتاک و کسانی که با
دشمنی و غرض شخصی در قالب انتقاد به بستن افترا و تهمت به
این نهاد مشغولند جداست چرا که آنها اساسا هیچ پاسخی رضایت
شان را جلب نمی کند.
در پایان الزم می دانم تا به نخســتین فســتیوال موســیقی
تهران که در آخرین ماه تابستان سال جاری در فضای باز عمارت
مسعودیه برگزار شد اشاره ای کوتاه بکنم؛ نیازی به توضیح اضافه
در خصوص اهمیت و ضرورت برگزاری این فســتیوال نیست که
فراوان در این باره نوشــته و گفته اند.در همین شماره فصلنامه هم
به تفصیل در باره آن اظهار نظر شــده است اما یک نکته اساسی
و مهم در باره آن می توان گفت که اتفاقا در بروشــور جشــن هم
به آن اشــاره کرده و از قول عزیزی نوشــته ام که دست باال زدن
برای انجام چنین کارهای بزرگی بویژه در این فضای نا همگون و
شرایط موجود عین راندن کشتی در خشکی است و تو خود حدیث
مفصل بخوان از این مجمل.
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شباهیموسیقیردعمارتمسعودهیزرینورماه

همانطور که مدیرعامل خانه موســیقی در سال های گذشــته وعده داده بود و با همکاری شــورای مشورتی این نهاد ،جشن
پانزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی در قالب «فستیوال موسیقی تهران» و در فضایی منحصر بفرد و تاریخی یعنی عمارت
مسعودیه تهران برگزار شد .شبهای مهتابی نیمه شهریور ماه ،گروه های مطرح و فعال موسیقی کشور در سبک های متفاوت با
محوریت خانه موسیقی گرد هم آمدند و فضایی خاطره انگیز را برای مخاطبانشان رقم زدند.

تار) ،ســیامک جهانگیری(نی) ،ســینا جهان آبادی(کمانچه) ،صبا
علیزاده(کمانچــه) ،رادمان توکلی(تار) ،ســیاوش برهانی(بم تار)،
محمد انشایی(قیچک) و احمد مستنبط(تنبک) بودند.
حضور گروه هم آوایان و بخصوص حسین علیزاده ،استاد موسیقی
ایرانی در این عمارت تاریخی در نظر بسیاری از مخاطبان تداعی گر
اصالت موسیقی ایران و پیوندی میان موسیقی و معماری بود.

هم آوایی با فستیوال موسیقی تهران

غوغای کامکار ها در زیر نور ماه

نخستین اجرای فستیوال موسیقی تهران در  12شهریور ماه،
مربوط به گروه هم آوایان به سرپرستی حسین علیزاده و خوانندگی
محمد معتمدی بود.
در بخش اول این کنســرت که در مایــه بیات ترک بود ابتدا
پیــش درآمد بیات ترک به اجرا در آمد و ســپس ســاز و آواز بر
روی شعری از سعدی ،چهارمضراب بیات ترک ،ادامه ساز و آواز و
تصنیف دیر فانی بر روی شعری از موالنا اجرا شد.
در بخش دوم و پس از اســتراحت کوتاه گروه ،قطعات سماع
با شعری از ســلمان ساوجی ،مثنوی با شعری از موالنا ،سرمست،
بداهه نوازی تار ،دل دیوانه با شــعر بابا طاهر ،هنگام ،شــعر نیما
یوشیج و تصنیف باده تویی با شعر موالنا اجرا گردید.
اعضای گروه هم آوایان به سرپرســتی و نوازندگی حســین
علیــزاده در ایــن اجرا محمد معتمــدی(آواز) ،علی بوستان(ســه
فصلنامه خانه موسيقي

دومین کنســرت این فســتیوال با اجرای گروه کامکارها 13
شــهریور در فضای باز و شــب مهتابی عمارت تاریخی مسعودیه
برگزار شــد که با اجرای قطعات کردی و فارســی این گروه شب
پرشوری را برای مخاطبان به همراه داشت.
در بخش اول قطعاتی از هوشــنگ و ارسالن کامکار بر روی
اشعاری از موالنا ،خاقانی و اخوان ثالث و با همخوانی اعضای این
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گروه به اجرا در آمد.
در بخش دوم اعضای گروه کامکارهــا با ترکیبی متفاوت از
بخش نخســت و با لباس های ســنتی کردی روی صحنه حاضر
شــدند .حضور بیژن کامکار به عنوان خواننده و نوازنده دف در این
بخش با تشــویق حضار مواجه شد و قطعات کردی با صدای این
هنرمنــد و با همراهی گروه کامکارها در میان اســتقبال کم نظیر
عالقمندان اجرا شد.
پس از اجرای قطعه آخر که «قاســم خان» نام داشت ،گروه
کامکارها با تشویق های پی در پی مخاطبان بار دیگر روی صحنه
حاضر شدند و قطعه «کابوکی» را اجرا کردند.

اعضای گروه پالت :روزبه اسفندارمز (سرپرست گروه و نوازنده
کالرینــت باس و کالرینت) ،امید نعمتــی (خواننده) ،محمد امین
طاهری(درامز) ،داریوش دهقانی آذر (کنترباس) ،مهیار طهماسبی
(ویلنســل) ،کاوه صالحی (گیتــار) و سردارسرمســت (آکاردیون
وملودیکا) بودند.
ندای مردان خدا در عمارت مسعودیه پیچید

عمارت مسعودیه به روایت گروه پالت
شاید متفاوت ترین سبک موسیقی که در طی سالهای فعالیت
خانه موســیقی به اجرای برنامه پرداخت ،گروه پالت بود .سومین
کنسرت فستیوال با اجرای گروه پالت در میان استقبال عالقمندان
این گروه  14شهریور ماه در عمارت مسعودیه برگزار شد.
گــروه پالت در میان اســتقبال خوب مخاطبانشــان به روی
صحنه حاضر شــدند .امید نعمتی ،خواننــده این گروه اعالم کرد:
قصد نداشتیم پیش از انتشار آلبوم دوم گروه پالت در ایران کنسرت
برگزار کنیم ولی وقتی از طرف خانه موســیقی به ما پیشنهاد شد
در فســتیوال موسیقی تهران حضور داشته باشیم آن را پذیرفتیم و
خوشحالیم امروز در میان مخاطبان و عالقمندان هستیم.

گروه شــمس ،به سرپرســتی کیخســرو پور ناظری یکی از
پرســابقه و قدیمی ترین گروه های موســیقی ایران که موسیقی
آن بر اســاس ساز تنبور اجرا می شــود ،اجرای چهارمین کنسرت
فستیوال موسیقی تهران را در  15شهریور به عهده داشت.
در بخش اول این کنسرت تهمورس و سهراب پور ناظری به
اتفاق حسین رضایی نیا و آئین مشکاتیان روی صحنه حاضر شدند
و قطعاتی را به صورت دو نوازی تنبور به همراهی ساز های ضربی
برای حاضران اجرا کردند.
پــس از پایــان این بخش دیگــر اعضای گروه شــمس به
سرپرستی کیخســرو پور ناظری به روی صحنه آمدند چند قطعه
با کالم این کنسرت به صورت همخوانی اجرا گردید.
قطعات افسانه تنبور ،افسانه دل ،دلبر از ساخته های کیخسرو
پورناظری و قطعات مرغ دل و یار یار ســاخته سهراب پور ناظری
در بخش دوم کنسرت اجرا شد.
تصنیــف «مردان خدا» با شــعر فروغی بســطامی خاطره
انگیزترین قطعه ای بود که برای مخاطبان اجرا شــد و شنیدن این
قطعه خاطرات سال های دور که گروه تنبور شمس آغاز بکار کرده
بود را برای عالقمندان تداعی می کرد .این قطعه برای بار دوم در
قسمت بیز برنامه به درخواست مخاطبان اجرا گردید.
اعضــای گروه شــمس در این اجــرا کیخســرو پورناظری،
تهمــورس پورناظری ،ســهراب پورناظری (تنبــور) ،نجمه تجدد
(همخوان) ،حســین رضایی نیا (دف) ،آئین مشــکاتیان (کوبه ای)،
کاوه گرایلی ،علیرضا جوادی ،خورشــید دادبــه ،نیکناز میرقلمی،
سپند دادبه (تنبور) و آرین کشیشی (باس) بودند.

در بخش اول این کنســرت ،گروه پالت قطعاتی از آلبوم اول
خود نظیر یادگار دوســت ،مثلث ،نگاه کن ،والس شماره 1و درس
علوم را به اجرا در آوردند.
همچنین گروه پالت قطعه ای بی کالم را اجرا کرد که اعالم
شد نام این قطعه «عمارت مسعودیه» است.
پس از استراحتی کوتاه ،گروه پالت در بخش دوم روی صحنه
حاضر شــدند .در ابتدای این بخش هم امید نعمتی به نمایندگی از
گروه پالت از خانه موسیقی برای برگزاری این جشنواره تشکر کرد
و در ادامه قطعاتی جدیدی از این گروه اجرا شــد که با اســتقبال
خوب مخاطبان این ژانر از موسیقی مواجه شد.
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پس از استراحتی کوتاه در ابتدای بخش دوم ،علیرضا قربانی
به اتفاق بهنام ابولقاســم(پیانو) به روی صحنه آمدند و یک قطعه
ســاز و آواز در دســتگاه نوا برای حضار به اجرا گذاشتند .در ادامه
اعضای گروه اشــتیاق بــه روی صحنه آمدنــد و قطعات از خون
جوانان وطن ،بی خوابی ،زلف سیاه ،ارغوان و مدار صفر درجه را در
میان استقبال کم نظیر مخاطبان خود اجرا کردند.
پس از اتمام کنسرت با تشــویق حضار علیرضاقربانی دوباره
روی صحنه حاضر شد و تصنیف «ای ایران» را به اجرا گذاشت و
مخاطبان بصورت ایستاده این آهنگ را همخوانی کردند.
اعضای گروه اشــتیاق در این اجرا ســامان صمیمی(ارکستر
مایســتر) ،نیلوفر محبی(ویولن اول) ،محســن عبــادی ،مهجین
کاوری زاده(ویولن دوم) ،کاوه تســعیری ،حســام حســینی(آلتو)،
بصیر خاموشی ،هانیه کازرونی(ویولنسل) ،حامد قدسی(کنترباس)،
حسام ناصری(فلوت) ،مهسا یوسفی نژاد(هورن) ،ترگل خلیقی(تار)،
زکریا یوسفی(پرکاشــن) ،بهنام ابوالقاســم(پیانو ،شــیوا سروش،
روشــنک کی منش(همخوان سوپرانو) و ســمیرا محسنی ،مهدیه
صفدری(همخوان آلتو) بودند.

شور و شیدایی در پرمخاطب ترین اجرای فستیوال
تهران

پنجمین و پرمخاطب ترین کنســرت از فســتیوال موسیقی
تهران با اجرای همایون شــجریان و بــرادران پورناظری در میان
استقبال کم نظیر مخاطبان و جوانان  16شهریور برگزار شد.
دربخش اول کنســرت همایون شــجریان به اتفاق سهراب
پورناظری به همراه ساز های کوبه ای به اجرای ساز(تنبور) و آواز
بر روی اشعاری از موالنا پرداختند.
در ادامــه و در بخش دوم همه اعضای گروه روی صحنه
حاضر شدند و به اجرای قطعاتی پرداختند که ساخته تهمورس
پورناظری بود .قطعات اجرا شــده در این بخش کولی(شــعر
سیمین بهبهانی) ،دل به دل(شــعر هومن ذکایی) ،شتک(شعر
حســین منزوی) ،در حصار شب(شعر شــفیعی کدکنی) ،چونی
بی من (شــعر موالنا) ،قطعه بی کالم از عشق(آهنگ سهراب
پورناظری) ،از عشق(شــعر حسین منزوی) و در نهایت تصنیف
پرمخاطب چرا رفتی با شــعری از بانوی غزل ایران ،ســیمین
بهبهانی بودند.
پس از پایان کنسرت با تشویق مخاطبان که نشان از رضایت
آنها از این برنامه داشــت ،گروه دوباره روی صحنه بازگشــتند و
قطعه دل به دل با صدای همایون شــجریان را دوباره اجرا کردند
که بسیاری از عالقمندان با آن به همخوانی پرداختند.

پیش از اجرای کنســرت های هر شب بازیگران سینما و تاتر،
طناز طباطبایی ،حبیب رضایی ،حامد بهداد ،سحر دولتشاه و مهناز
افشار متنی که از سوی خانه موسیقی تهیه شده بود درباره فستیوال
موسیقی تهران ،کمپین «من از موسیقی حمایت می کنم» و دیگر
فعالیت های این نهاد صنفی را قرائت می کردند.
برگزاری فســتیوال موســیقی تهران در بافت تاریخی شهر
تهران در نظر بسیاری از مخاطبان امری متفاوت و درخور تحسین
بــود .برخی از عالقمندان اظهار می کردند برگزاری کنســرت در
فضای باز و مــکان های تاریخی و خارج از ســالن های معمول
کنسرت می تواند بر جذابت برنامه ها بیافزاید.
مسئوالن عمارت تاریخی مســعودیه نیز ترتیبی اتخاذ کرده
بودنــد که مجموعه عکس هــا و توضیحاتی در مورد این عمارت
در محوطه سرســبز چیده شود و مخاطبان پیش از اجرای کنسرت
فرصت داشــتند تا با قدمت عمارت مسعودیه و جزئیات این بنای
زیبا آشنا شوند.

شب اشتیاق عمارت مسعودیه با آواز قربانی
ششــمین کنسرت فستیوال در  17شــهریور به اجرای گروه
اشتیاق به خوانندگی علیرضا قربانی اختصاص داشت که این گروه
توانست آهنگ های خاطره انگیزی را برای مخاطبان خود به اجرا
در آورد.
در ابتدای کنسرت ،علیرضا قربانی در سخنان کوتاهی با ابراز
خوشحالی از برگزاری جشنواره موسیقی تهران از تمام کسانی که
به نحوی از برگزاری این جشــنواره حمایت کردند تشکر کرد .در
بخش اول قطعات هوای جنون ،کیف انگلیسی ،آخرین جرعه جام،
زندگی ،تو ای پری کجایی ،باران و شب دهم به اجرا در آمد.
فصلنامه خانه موسيقي
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جشــن پانزدهمین سالگرد تاســیس خانه موسیقی امسال
بسیار متفاوت تر از دوره های گذشته و در قالب فستیوال
موسیقی تهران در فضایی منحصر به فرد برگزار شد.
این فســتیوال که نامش «تهران» نهاده شد با حضور گروه
های موســیقی شاخص در ژانر های مختلف ،در نظر بسیاری
از اهالــی موســیقی آغــاز یــک فصل نــو همراه بــا همدلی
هنرمنــدان در ایران بود .در گفتگــو هایی کوتاه نظر برخی
اعضای شــورای عالی ،هیئت مدیره ،شورای مشاوران خانه
موسیقی و نمایندگان گروه های اجرا کننده در فستیوال را
درباره این اتفاق نو و جذاب جویا شدیم.

فصل همدلی اهالی موسیقی

داود گنجه ای ،عضو شورای عالی و هیئت مدیره :خانه موسیقی که یک نهاد تخصصی است
بایــد کارهایی بنیادی و تاثیرگذار انجام دهد و به نوعی برنامه ریزی کند تا مردم تفاوت موســیقی
ریشه دار و با محتوا را از موسیقی بی محتوا و سطحی متوجه شوند.
ما امســال شاهد آغاز فصلی نو در موسیقی کشــور بودیم...فصل همدلی اهالی موسیقی  ...و
امیدوارم که این همدلی ها ادامه دار باشد و دیدیم که در این فستیوال از ژانر های مختلف موسیقی
جمع شدند و هنرنمایی کردند و قدرت و اثر این موسیقی ها هم مشخص شد.
این فســتیوال هم قطعا کاســتی هایی داشته و اصوال امالی ننوشته غلط ندارد؛ ضعف و قوت
های این برنامه در هیئت مدیره در حال بررســی اســت و امیدواریم ضعف های آن از بین برود و
در آینده شــاهد یک فستیوال جهانی موسیقی باشیم که وابسته به یک نهاد صنفی مدنی موسیقی
دانان ایران است.

یک خاطره خوب از اجرای موسیقی

داریوش پیرنیاکان ،عضو هیئت مدیره و دبیر و سخنگو :برگزاری فستیوال اتفاق مهم و خوبی بود ،چون
در ایران چنین چیزی را تا بحال نداشتیم که در هفت شب گروه هایی بیاییند و حول یک محوریتی برنامه اجرا
کنند .این مساله اتفاقی جدید و بسیار مهم بود که خانه موسیقی با مدیریتی بسیار خوب این فستیوال را برگزار
کرد .این اتفاق می تواند سر آغاز یک فستیوال گسترده و پرمحتوا تر برای سال های بعد باشد.
برگزاری این فســتیوال فقط بخاطر نگاهی هنری به موســیقی بود و به مناسبت و یک روز خاصی
برگزار نشــد .گروه هایی که در این فســتیوال برنامه اجرا کردند بسیار مطرح و فعال هستند و چه گروه
های ســنتی و چه گروه پاپ همه مخاطبان خودشــان را داشتند و بسیار با استقبال روبرو شد .بعد از این
هنرمندانی که فعالیت دارند به فســتیوال موســیقی جدی تر نگاه کنند تا در سال های آتی از گروه های
بیشتری در این فضا استفاده کرد.
در کنار گروه های مطرحی که حضور دارند باید گروه های جوان نیز برنامه داشته باشند .گروه های
جوان اگر ببینند جایی برای عرضه کار خود ندارند سرخورده می شوند .باید این مقوله را در فستیوال مورد
نظر قرار داد و مدیران اجرایی خانه موسیقی به این مساله واقف هستند.
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نویدبخش رونق موسیقی در کشور

زید اهلل طلوعی ،نوازنده تار و عضو هیئت مدیره  :همانطور که می دانیم برای اولین بار اســت که
جشن خانه موسیقی بصورت فستیوال در یک مکان تاریخی بسیار زیبا اجرا شد .این بنای تاریخی یک
سمبل بود که برای خانه موسیقی اهمیت بسیاری داشت.
ســالهای آینده قطعا گروه های بیشتری در این برنامه حضور خواهند داشت و تولد این فستیوال
می تواند نوید بخش رونق موسیقی در کشور باشد که این اتفاق فرخنده توسط تنها نهاد مدنی موسیقی
دانان یعنی خانه موسیقی ایران شکل گرفت.
امیدواریم که ســال های آینده در این فستیوال از موســیقی دیگر کشورها نیز استفاده شود و رونق
بیشتری پیدا کند و ما خوشحالیم که با زحمات دوستان ما این برنامه به نحو احسن برگزار می شود.

فستیوالی به نفع خانواده موسیقی

نصراهلل ناصح پور ،عضو هیئت مدیره  :برای برگزاری فســتیوال موســیقی تهــران ماه ها فکر و
برنامه ریزی شــده بود .محیط آن بسیار اســتثنایی و متفاوت بود که در معرفی و اجرای موسیقی نقش
بسیار خوبی داشت.
با توجه به محدودیت هایی که برای موســیقی وجود دارد ،اجرای چنین فســتیوال هایی می تواند
به نفع خانواده موســیقی باشــد .چون به هر صورت عده ای روی صحنه می آیند و برای دیگران هم
انگیزه ای پیدا می شود که کار تولید کنند.
با توجه به اینکه خانه موسیقی همیشه مورد انتقاد واقع بوده که از موسیقی پاپ حمایت نمی کند،
ولی ما از همه موسیقی ها طرفداری می کنیم و موسیقی را یک مساله صنفی می دانیم به همین جهت
یک گروه پاپ هم در این فستیوال حضور داشت.
هنرمنــدان و گــروه هایی که در مراســم اختتامیه نیز به اجرای برنامــه پرداختند هم از کیفیت و
هماهنگــی خوبی برخوردار بودند بخصوص آغاز مراســم که با اجرای گروه موســیقی نواحی با حضور
نمایندگان موسیقی نواحی مختلف همراه بود ،نمادی از همدلی مردم ایران را به همراه داشت .همچنین
تقدیر از هنرمندان پیشکسوت نیز کار شایسته و درخوری بود که باید ادامه پیدا کند تا قدردانی و احترام
به اساتید در جامعه فراموش نشود.

با شکوه ترین جشن در طول پانزده سال

آذر هاشــمی ،بازرس خانه موســیقی  :اجرای این فستیوال یک قدم بســیار خوبی بود که خانه
موسیقی برداشت و مانند همیشه بانی یک کار زیبا در موسیقی بود .گروه هایی هم که حضور داشتند
بسیار فعال و مطرح بودند و امیدواریم این کار ها ادامه پیدا کند .باید کاری کنیم که گروه های جوان
نیز تشویق شوند تا با کارهایی قوی روی صحنه حاضر شوند و برنامه اجرا کنند.
همیشــه جای خالی این فستیوال در موسیقی احساس می شد که با تالش مدیران اجرایی خانه
موســیقی این اتفاق فرخنده در مکان تاریخی بسیار زیبا صورت پذیرفت .امیدوارم سال های آینده نیز
این اتفاق ادامه پیدا کند و روز به روز شاهد گسترده شدن فعالیت های خانه موسیقی و جهانی و بین
المللی شدن فستیوال موسیقی تهران باشیم.
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فستیوال موسیقی تهران گامی برای اعتالی این هنر

هوشنگ کامکار ،عضو شورای عالی  :برگزاری چنین جشنواره ای توسط خانه موسیقی که تنها نهاد
صنفی موسیقی دانان است می تواند گام مهمی در جهت اعتالی هنر موسیقی و پیشرفت و استقالل این نهاد
باشد و این نکته بسیار مثبتی است .و امیدوارم این راهی باشد تا در سال های آینده گروه های بیشتری در
این راه قدم بگذارند و بویژه گروه های جوان و نوپا نیز در آن شرکت کنند.
امیدوارم با تالش تیم اجرایی خانه موسیقی شاهد پربار شدن هر چه بیشتر این فستیوال باشیم.

فستیوال موسیقی تهران سال آینده بین المللی شود

علیرضا قربانی ،خواننده و عضو شــورای مشاوران خانه موسیقی  :ما قریب یک سال در جلسات منظم
با مدیرعامل خانه موســیقی و دیگر اعضای این شــورا ،انتقادها و پیشنهادهایی را مطرح کردیم تا این خانه
بتواند نقش فعالتری را در زمینه موسیقی ایفا کند.
گمان کردیم که کمبود یک فســتیوال موســیقی که توسط نهادهای صنفی  -نه با حمایت حاکمیت و
تحت فشار
دولت -برگزار شــود ،به شدت احساس میشود .به خصوص اینکه موسیقی در کشور ما همواره ِ
بوده است .در نتیجه تصمیم گرفتیم فستیوالی را با حضور کسانی که بیشترین فعالیت را در طول سال داشته
و مخاطبان خودشان را دارند و در عین حال در ارتباط با خانه موسیقی هستند ،برگزار کنیم .اگرچه امیدواریم
که تعداد گروههای شــرکت کننده در ســالهای بعد هم به جهت تعداد و هم به جهت کیفیت بیشتر شود و
عالوه بر آن جنبهی بینالمللی پیدا کند تا فستیوال موسیقی تهران به صورت پربارتری درآید.

فستیوال موسیقی تهران یک برند جهانی خواهد شد

سهراب پورناظری ،آهنگساز و عضو دیگر شورای مشورتی :فکر کردیم تا میتوانیم از حضور نخبگان
موســیقی از جمله حسین علیزاده ،گروه کامکارها ،کیخسرو پورناظری و همچنین همایون شجریان برای
برگزاری یک فستیوال استفاده کنیم .اگر چه امیدواریم بعد از این حرکت ،این شورا منشا تصمیمات اساسی
در زمینه موسیقی باشد.
امیدورام شــورای مشورتی ،یک جریان عامل در موسیقی باشــد و در کنار آن ،دیگر هنرمندان هم
از این شــورا حمایت کرده و به آن بپیوندند تا این حرکت بتواند منشــا اقداماتی بهتر برای موسیقی باشد.
تالش خواهیم کرد تا از ســال آینده ،بخش بینالملل را نیز به جشــنواره اضافه میکنیم؛ چون هدفی که
ما برای این جشــن در نظر گرفتهایم ،این اســت که به صورت یک برند جهانی درآید .ضمن اینکه در
ســالهای بعد گروههای بیشتری از موسیقی پاپ و همچنین کسانی که در سبکهای دیگر موسیقی نیز
فعالیت دارند ،حضور داشته باشند.

پیام مهر آمیز فستیوال موسیقی تهران

تهمورس پورناظری ،آهنگساز و عضو شورای مشورتی  :فستیوال موسیقی تهران پیام بسیار مهرآمیزی
دارد و آن اینکه اهالی موسیقی میتوانند کنار هم باشند و با هم همدلی و رقابت کنند ،اما از آنجا که همه از
یک خانواده هستند؛ باید خواه ناخواه کنار هم باشند .از سال گذشته اتفاقات خوب بسیاری در فضای عمومی
کشــور و همچنین موسیقی در حال رخ دادن است و در خانه موسیقی هم یکی از این اتفاقات خوب ،حضور
فعال تعدادی از فعاالن عرصهی موســیقی اســت که حضوری پررنگ در صحنهی موسیقی دارد و حاال با
خان ه موسیقی همراهی میکنند تا اهدافی که میتواند به ارتقای موسیقی ما کمک کند را به ثمر برسانند.
ی دانان ســبکهای گوناگون بــرای اولین بار در کنار هم جمع شــدهاند تا حضوری
از اینکه موســیق 
موســیقایی کنار هم داشته باشند جای خوشحالی دارد و امیدوارم تا سال آینده ،چهرههای پرنفوذتر و بزرگ
تری نیز در اجراها حضور داشته باشند»
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هیجان یک اجرا در عمارت مسعودیه

روزبه اسفندارمز ،سرپرست گروه پالت :این فستیوال و جشن خانه موسیقی بهانه خوبی بود تا جامعه
موسیقی نیز با یکدیگر متحد شوند و منافع مشترکشان را پیگیری کنند.
فستیوال موسیقی تهران میتواند گامی مثبت و اولیه برای این موضوع باشد و به عنوان نمادی از اتحاد
سبکهای مختلف موسیقی باشد که بدون شک در آینده ثمرات مهمی را به بار خواهد آورد .جامعهی موسیقی،
باید تالش کنند تا فعالیتهای صنفی خودشان را افزایش دهند و حال این جشنواره میتواند آغاز مناسبی برای
این ماجرا باشد .به خصوص اینکه حاال گروه هایی که در این جشنواره حضور دارند از سبکهای متفاوت هستند
و همین میتواند نقطه مهمی در اتحاد جامعه موسیقی باشد که تاکنون کمتر رخ داده است.
سالها ،این ذهنیت به وجود آمده است که اهالی موسیقی نمیتوانند در کنار یکدیگر کار کنند و ساز
بزنند و حاال برگزاری این جشــن ،نشان داد که موســیقیدانان تا چه اندازه موافق انجام کارهای صنفی
جهت ارتقای وضعیت خودشان هستند.

هدف و روش دو پیش نیاز فستیوال

حمیدرضا عاطفی ،عضو هیات مدیره کانون پژوهشــگران و دبیر شــورای مشاوران :در حد اینکه سدی
شکســته شد و یک فستیوال مستقل موســیقی آن هم در فضایی جدید و عمارتی تاریخی برگزار شد اتفاق
بسیار مهم و خوشایندی رخ داد ...اما به عقیده من اگر این برنامه می خواهد استمرار داشته باشد -گویا قرار
چنین اســت -در حقیقت ازاین به بعد کار واقعی و راه دشــوار شورا و خانه موسیقی آغاز می شود چرا که تا
اهداف جشنواره به روشنی مشخص و تبیین نشود و آئین نامه ای منظم و دقیق در خصوص نحوه مشارکت
وهمراهی گروه ها و هنرمندان متقاضی آن نوشــته نشــود این فستیوال ره به جایی نخواهد برد و قطعا هیچ
اجرا و کنسرتی هم هر چند پر مخاطب و جذاب نمی تواند به این فستیوال معنا و محتوا ببخشد.

فستیوالی به مناسبت موسیقی

همایون شــجریان خواننده و عضو دیگر شورای مشورتی  :فستیوال موسیقی تهران برآیند همفکری
و همراهی شــورای مشاوران خانه موسیقی بود ...تشکیل شورای مشورتی خانه موسیقی بدون تردید یکی
از انگیزه های خوب اعضای خانه موســیقی برای حضور قدرتمندتر در فعالیت های صنفی اهالی موسیقی
خواهد بود و من امیدوارم بتوانم به سهم خود در جهت رسیدن به این اهداف کوشا باشم.
برگزاری این فســتیوال با توجه به اینکه هیچ مناسبتی غیر از موسیقی نداشت خیلی خوب و به نظرم
اتفاق مهمی بود که خالء آن در این سالها احساس می شد امیدوارم در سالها و دوره های بعدی به صورت
بین المللی برگزار شود و گروه ها و هنرمندان برجسته و بزرگی در آن شرکت کنند.

یک اتفاق خجسته در موسیقی ایران

حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موســیقی و دبیرفستیوال :در سال های گذشته این وعده داده شده
بود که جشــن خانه موسیقی بصورت یک فستیوال برگزار شود .حدود یک سال پیش شورای مشورتی خانه
موســیقی را تاسیس کردیم و دوستان نخبه جوان در این شورا به ما پیوستند و شروع کردیم به همفکری با
اعضای هیئت مدیره و شورای عالی .کپی رایت و همچنین برگزاری فستیوال موسیقی تهران از مباحثی بود
که در این شورا به آن پرداخته شد.
در کشــور جشنواره های مختلفی داشــتیم که عمدتا دولتی بودند امسال اولین بار است که در بخش
خصوصی و در خانه موســیقی یک فســتیوال جدی شکل گرفت و باید با جدیت هم از آن حمایت شود تا در
ســال های آینده هم مخاطبان خودش را پیدا کند .فستیوال موســیقی تهران که طی یک هفته برگزار شد
اتفاق خجسته ای است که باید خیلی قدردان آن باشیم.
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درآمــد :متــن بیانیه مانند خانه موســیقی در حمایت از هنر موســیقی و توجه
دادن مخاطبان به رعایت حقوق مادی و معنوی هنرمندان هر شب توسط یکی از
بازیگران ســینما و قبل از اجرای کنسرت در فستیوال موسیقی تهران قرائت
میشد؛ در شب اجرای ارکستر پالت این مسئولیت برعهده حبیب رضایی بود.
وی متن مزبور را به نحوی طنزگونه که بیشتر به تمسخر شبیه بود تا طنز قرائت
کرد؛ یادداشت زیر به همین بهانه نوشته شده است.

حبیب رضایی ،هنرمند شــریفی اســت .روی هنرمند بودنش
تاکیــد می کنم چــون قویا معتقدم از معدود آرتیســت های همه
فن حریف ســینمای ایران است .ذاتِ هنر را به خوبی می شناسد
و درک واقعی اش از شــرایط اجتماعی ،همیشــه تحسین برانگیز
بوده است.
آنقدر هم می شناســمش که مطمئن باشم از ادا و اطوارهای
روشــنفکری رایج روزگار ما  ،همیشه دور بوده است و زندگی اش
را تمام قد وقف چیزی کرده که به آن عشق می ورزد .سینما.
اینها را گفتم کــه بگویم این طبیعی ترین حق حبیب رضایی
اســت که آن اعالمیــه چند خطی «حمایت از موســیقی و قانون
کپی رایــت» را به هر صورت و شــکلی که دوســت دارد بخواند.
بخندد ،گریه کند ،پانتومیم بازی کند ،کالهش را از سرش بر دارد،
اپرا بخواند و قس علــی هذا .هیچ کس هم روی این کره خاکی
حق ندارد حتی انگشــت اشاره اش را رو به او بگیرد و بگوید مثال
چه اصراری اســت که این اعالمیه کوتاه در مورد دلیل تشــکیل
فســتیوال و برنامــه هایی که دارد را به بدترین شــکل ممکن ،با
پریدن از روی نوشــته و جویده جویده خواندن کلمات و تشــویق
جمعیت به دست زدن های پیاپی و بی دلیل اجرا کنیم؟
طبیعتــا این حق حبیب رضایی اســت که بــه عنوان یک
هنرمند شــاخص ،حق داشته باشد شــکل گویش و شیوه ارایه
مفهــوم را خودش انتخاب کند .هیــچ حرجی هم قطعا و طبیعتا
بر او نیست؛ فقط کاش حبیب جان رضایی که قطعا دغدغه هنر
این مملکت را دارد می دانســت فقدان همان کپی رایتی که آن
باال مســخره شد و هزار و هفتصد نفر آدم قاه قاه به این ترکیب
نامانوس و خارجکی خندیدند  ،پدر موسیقدان های این مملکت
را درآورده اســت! هنرمندان کوچک را نابود و هنرمندان بزرگ
را مســتاصل کرده اســت .کاش به حرف های آن استاد بزرگ
و مسلم موسیقی ســنتی ایران گوش میداد که می گفت همین
اواخر  ،از انتشــار آلبوم آخــرش ،تنها دو میلیــون تومان پول
گرفته اســت و آنقدر اثر در اینترنت و موبایل و سی دی فروشی

ها غیرقانونی تکثیر شــده است که کسی رغبتی به خرید آلبوم
اصلی ندارد و همین اســت که دیگر رغبتی به انتشار اثر جدید
ندارد و لذت شــنیدن صدایش را برای ما محدود کرده است به
یکی دو کنسرت در سال.
حبیــب رضایی ایضا می تواند آن باال حتی اســتفاده از بیت
مشــهور (به نام خداوند جان و خرد) فردوسی در ابتدای اعالمیه را
به ســخره بگیرد ،شورای مشورتی فستیوال و برنامه هایشان برای
ســال های آینده را با خنده و شوخی از ســر خودش باز کند و از
رویشــان بپرد .فقط کاش می دانست اصرار و پای فشاری همین
شورای چند نفره بر اجرا در عمارت مسعودیه نزدیک بود فستیوال
موســیقی تهران را تا مــرز تعطیلی و محاق پیــش ببرد و مجوز
برگزاری این جشنواره را باطل کند.
حبیب رضایی عزیز حتما دلیل و توجیهی برای آن شــکل از
اجرا در شــب کنسرت پالت داشته است .هیچ کس هم در این دنیا
صالحیــت ندارد که خط کش بردارد و بگوید رفتارش حرفه ای یا
غیر حرفه ای بوده است .آنچه که عیار درستی و نادرستی رفتار ما
را نشان خواهد داد ،صرفا تفاوت باورهای درونی ما با چیزی است
که رفتارهای بیرونی ما تلقی می شوند.
جیب
ما می توانیم دغدغه هنر داشــته باشــیم ،دلمان برای ِ
هنرمندان و ســهم ناچیز آنــان از آفرینش های خالقانه ایشــان
بسوزد ،از تصدی و سیطره دولت بر فضاهای هنری شکایت کنیم
و بر طبل حمایــت از فعالیت بخش خصوصی و حمایت صنفی از
هنرمندان و آثارشان بکوبیم اما نمی توانیم در بزنگاه تولد نخستین
فســتیوال موسیقی بخش خصوصی کشور ،آن هم پس از طی راه
پر مشــقت اخذ مجوز و گواهی و تائیدیه هزار نهاد موازی نظارت
کننده  ،روی ســن برویم و جــدی ترین بخش این برنامه که می
خواهد بگوید این فســتیوال چرا تشــکیل شده است را به بدترین
شکل ممکن  ،خالی از معنا کنیم.
این چیزی است که باید قضاوت شود.
* مشاور حقوقی خانه موسیقی
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با پاسداشتآوازاریانیربگزارشد

مراســم یادمان اولین سالگرد درگذشت احمد ابراهیمی ،استاد آواز ایرانی
 20تیرمــاه بــا حضور جمعــی از هنرمنــدان ،شــاگردان احمــد ابراهیمی و
عالقمندان و به همت خانه موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در ابتدای این مراســم فیلم کوتاهی دربــاره زندگی زنده یاد
احمد ابراهیمی پخش شد و سپس حمیدرضا نوربخش ،مدیر عامل
خانه موســیقی به دعوت علیرضا پورامید(مجری مراســم) پشت
تریبون قرار گرفت و گفت :امروز برای ارج نهادن به آواز و یکی از
آوازخوانان این سرزمین دور هم جمع شده ایم .آشنایی من با استاد
ابراهیمی به اوایل دهه  60برمی گردد که اســتاد محمد موسوی
یک نوار کاســت از صدای ایــن هنرمند برایم پخش کرد که یک
صدای خسته با حال و هوای کم نظیر و سبک و سیاقی خاص بود.
وی افــزود :بعدها توفیق پیش آمد تا از نزدیک این اســتاد را
ببینم که دریایی از معرفت ،فضیلت و انســانیت برای من مجسم
شد که در کمتر کسی این فضائل را دیده ام.
تواضع در وجود احمد ابراهیمی نهادینه شده بود
نوربخــش درباره ویژگی های احمد ابراهیمی گفت :ایشــان
همچنین اشراف زیادی به ادبیات داشت .امروزه گاهی آوازخوانان
ما به عنوان ابزار کارشان به شعر نگاه میکنند ولی وقتی هم میشود
که شعر دلمشغولی آنها محسوب می شود .وقتی خواننده ای کاری
را عرضه میکند می تواند از آواز او دریافت که آیا شــعر را فقط رو
خوانی می کند و یا اینکه شــعر را بــا تمام وجودش درک کرده و
بیان می کند و اینجاســت که آواز تاثیــر فراوان دارد و در ذهن و
ضمیر مخاطب می نشیند .اســتاد ابراهیمی به این صورت با شعر
برخورد می کرد و با ادبیات عجین بود و میشد ایشان را یک ادیب
دانست .وقتی به این نکته پی بردم که کتابخانه استاد ابراهیمی به
خانه موســیقی اهدا شد و وقتی این کتاب ها را تورق می کردم در
برخی صفحه ها حاشــیه هایی نوشته بودند و نکاتی را اشاره کرده
بودند که نشان از مطالعه با دقت این کتاب ها بود.
نوربخــش گفت :یکی دیگر از ویژگی های شــخصیت احمد
ابراهیمی تواضع بود .گاهی این تواضع ها آنقدر نمایشی است که از
صد ها تکبر بدتر است .وقتی تواضع در شخصیت کسی وجود نداشته
باشد خیلی حالتی نمایشی پیدا می کند.
به رسانه ملی دیگر امیدی نداریم
این خواننده و مدرس آواز در پایان ســخنانش گفت :رســانه
ملی ما وضعش معلوم است و دیگر امیدی به آن نداریم .روزگاری
خواننده های توانایی داشتیم ولی امروز چه بر سر آواز آمده است؟
تمام عیار یک خواننده به آوازی است که عرضه می کند .همه باید
هم سطح خود را ارتقا دهیم و گوش جامعه را با آواز آشتی دهیم .
پس از این سخنان سهیل حکمت آرا به اجرای تکنوازی سه تار در
فصلنامه خانه موسيقي

دستگاه شور پرداخت .در ادامه علیرضا پورامید از حسن ناهید ،نوازنده
پیکسوت نی خواست تا دقایقی درباره احمد ابراهیمی سخنرانی کند.
ناهید در ســخنانش با اشاره به سابقه آشنایی با احمد ابراهیمی گفت:
من از سال  39با ایشان آشنا شدم و دوستی هایمان ادامه داشت .آقای
ابراهیمی مرا با استادان زیادی آشنا کردند .ایشان فردی بسیار مهربان
بود که یادشان همیشه با من است .در طول مدتی که در خدمت ایشان
بودم بسیار آموختم و همیشه به من کمک می کرد .ناهید در ادامه به
بیان خاطراتی از زنده یاد احمد ابراهیمی پرداخت.
شهرام ناظری :نسل قدیم همه دلپذیر بودند
پس از این ســخنان شــهرام ناظری ،خواننده پیشکســوت
موسیقی ایران پشــت تریبون قرار گرفت و گفت :ای کاش پیش
از این که هنرمندان از دســت بروند می توانستیم زحماتی که در
ســالیان طوالنی کشیده اند را بتوانیم در مراسمی جبران کنیم .در
جامعه ما وقتی کســی از میان مــی رود او را عزیز می کنند ولی
تا وقتی زنده اســت برای او ارزشــی قائل نیستند .حتی اگر از نظر
هنری هم باال باشد زیاد به او توجه نمی کنند.
وی افزود :من خودم شاهد بودم که وقتی استاد پایور زنده بودند با
اینکه در عظمت ایشان شکی نیست ،برخی نکاتی منفی می گفتند .ولی
وقتی فوت کردند القاب عجیبی به او دادند .این رفتار درستی نیست که ما
داریم .این بسیار تاسف برانگیز است که این برخورد در جامعه ما می شود
ای کاش همه چیز روی حقیقت واقعی خود حرکت می کرد.
ناظــری گفت :جامعه و ما گناهی نداریم .رســانه ها که چیزی
یــاد نمی دهند .آقای نوربخش در مــورد آواز گفتند و من باید بگویم
جامعه تقصیر ندارد که آواز االن دست چندم شده است .چون نه امکان
آموزش بوده و بسیاری از مراکز هم از بین رفت .خواننده از کجا باید یاد
بگیرد؟ بنابراین به تقلید روی می آورد .در مورد ارزش استادی زنده یاد
ابراهیمی ،و مرام و مسلک ایشان همه خوب می دانند .من از صمیم
قلب ایشان را دوست داشتم .اصوال نسل قدیم همگی دلپذیر بودند .ما
با تمام استادان قدیم که در ارتباط بودیم خیلی کم دیده بودم که صفات
ناپسندی داشته باشند .همه یک بزرگ منشی و پاکی بیکرانی داشتند.
در ادامه داریوش پیرنیاکان و علیرضا قربانی به اجرای ســاز و
آواز بداهه در دســتگاه شور پرداختند و این اولین همکاری این دو
هنرمند به احترام زنده یاد احمد ابراهیمی بود.
در پایان مراسم ،سوسن ابراهیمی(فرزند زنده یاد احمد ابراهیمی)
از خانه موسیقی ،فرهنگســرای ارسباران و هنرمندان و عالقمندان
برای برگزاری و حضور در این مراسم قدر دانی و تشکر کرد.
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مروری رب واژ هاهی

»وزن»«،ایقاع»و«اصول«

رد موسیقیاریانی

در کتابها و رسالههای موسیقی ایرانی و همچنین در ادبیات
منظوم و منثور ایرانی با واژههای وزن ،ایقاع و اصول برمیخوریم
که دانســتن معنــا و کاربرد آنهــا اهمیت زیــادی بهویژه برای
عالقهمندان و پژوهشگران موسیقی قدیم ایران دارد .در سطور زیر
در حد توان یک مقالة کوتاه سعی خواهد شد با استفاده از منابع در
دســترس فارسی نوشته صاحبنظران شناختهشده موسیقی ایرانی
مطالبی کوتاه و قابلفهم ذکر شود.
خالقی ( ،1345ص:)21
«وزن عبارت است از ضرب یک قطعه موسیقی که از اجتماع
چنــد امتداد مختلف در تحت انتظام مخصوصی حاصل میشــود.
عنصر اصلی موسیقی صداست و میتوان وزن را به روح موسیقی
تعبیر کرد؛ زیرا همانطور که روح محرک انســان است وزن هم
به موســیقی جان میدهد و موسیقی موزون سبب تحریک شدید
احســاس و مولد هیجان میشود .بشر از زمانهای گذشته با وزن
آشنایی داشــته و حتی بعضی عقیده دارند که وزن اولین موسیقی
اوست زیرا وزن در طبیعت موجود است و در بسیاری از آثار طبیعت
نمونهای از وزن احســاس میشــود .غیر از آثار طبیعی در اغلب
چیزهایی که بشر ساخته نمونهای از وزن موجود است».
مالح ( ،1363ص )286
«وزن یکی از ارکان موســیقی اســت به همین ســبب به آن
«اصول» گفتهاند .در موسیقی علمی علم االیقاع (یعنی وزن شناسی)
خود مبحثی است جداگانه و سخت واجد اهمیت .همچنان که وزن
یا ایقاع یا ضرب (و یا ریتم) در موســیقی از ارزش خاصی برخوردار
است در شعر نیز از ارکان جدانشدنی این هنر مصوت بشمار میآید».

بهروز وجدانی*

مالح( ،1367ص )5
«قدیمیترین تعریفی که از وزن یا به قول قدما ایقاع داریم از
اریستوکسنوس ،فیلسوف و شاگرد ارسطو ،است (قرن چهارم پیش
از میالد مســیح) .این دانشمند در کتاب اصول نغمه وزن را چنین
تعریف کرده است :وزن نظم معینی است در ازمنه».
فروغ (،1363ص)9-10
«ایقاع در موسیقی معادل و قرینه وزن شعر است و عبارت است
از نقراتی (نقره یعنی زدن مضراب به سیم) که ترکیب بخصوصی از
مجموع آنها حاصل شود .در نتیجه از تکرار متوالی این ترکیب ایقاع
به وجود میآید .وزن یعنی تعادل اجزاء کالم از لحاظ صوت و چون
در قدیم بربط بیش از ســایر سازها متداول و رایج بوده و کاملترین
ساز آن ایام محسوب میشده علمای قدیم تحقیقات خود را در این
مورد بیشتر روی بر بط و طرز نواختن آن تدوین کردهاند).
وزیری ( ،1371ص )233
«وزن در موســیقی عدم مســاوات در کشش ،قوت و ضعف
وزیر و بمی اصوات اســت .چنانکه اگر عدم مساوات نباشد قوت و
ضعف و اگر قوت و ضعف نباشــد زیر و بمی وزن را معلوم خواهد
نمود .وزن یکی از مســائل مهم و از توانگریهای شایان موسیقی
مدرن است .تجســس و یافتن وزنهای جدید یکی از بزرگترین
مشغولیات آهنگسازان است».
دهلوی (،1349ص)16
«اکثر محققان وزن را عنصر اصلی و قدیمی موسیقی میدانند
زیرا در نواختن سازهای اولیه نقش اصلی را به عهده داشته است.
همانطور که اکثر ســازهای قبایل وحشــی را هنوز آالت ضربی
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تشــکیل میدهد .منظور از وزن در موسیقی به کار بردن صداها و
سکوتها با امتدادهای گوناگون است».
مراغی ( ،2536ص)89
«ایقاع جماعتی از نقرات باشــند که میان آنها زمانهای معینه
محدوده واقع شــود مشــتمل بر ادواری چند متساوی در کمیت بر
اوضاعــی مخصوص که ادراک تســاوی آن ادوار و ازمنه به میزان
طبع سلیم مستقیم توان کرد و اگر کسی را طبع سلیم مستقیم نباشد
اگرچه در علوم شتی ید طولی و مرتبه اعلی باشد ادراک ازمنه و ادوار
نتواند کرد و این بسیار دیدیم که باوجود استحضار در علوم دقیقه در
وقت سماع نغمات و ایقاعات حرکات بیوزن اصول کردندی:
ازمنه ایقاعی را نیز ارکان است که ادوار ایقاعی از آنها مترتب
میشوند و ارکان بر سه قسم است  :سبب ،وتد ،فاصله.
ادوار ایقاعی نزد ارباب صناعت عملیه از عرب ،شــش است:
ثقیــل اول ،ثقیل ثانی ،خفیف ثقیل ،رمل ،ثقیل رمل ،هزج .اگرچه
ادوار ایقاعی بیشــتر از اینها نیز ممکن است اما قدما در کتابهای
خود این شش دایره را ذکر کردهاند».
مراغی ( ،2536ص )189
اســتاد تقی بینش در تعلیقات کتاب ارزشمند مقاصد االلحان
تألیف عبدالقادر مراغی همانند دیگر آثار موســیقائیاش با کلمات
و ادبیات بســیار ساده که قابلفهم برای همگان است در خصوص
واژه «ایقاع» چنین توضیح میدهد:
«ایقاع از مباحث مهم موسیقی قدیم بوده است زیرا بهوسیله
علم ایقاع ترکیب نغمهها و اصوات موســیقی ســنجیده و پرداخته
میشده اســت .ایقاع برای موســیقی حکم عروض را برای شعر
داشته اســت زیرا همانطور که بحور شــعری از ارکان عروضی
ســاخته میشود موســیقی هم دوایری داشته اســت که از زمینه
ایقاعی تشکیل میشده است .عبدالقادر مراغی اقوال علمای سلف
را درزمینة ایقاع نقل کرده و خود نیز تعریفی جامع و مانع پرداخته
است .خالصه اینکه ایقاع مجموع ضربههایی است (نقره) که بین
آنها زمانهای معین و محدود واقع باشد».
عبدالمومن بن صفیالدین ( ،1346ص)112 ،93 ،37
«بحور اصول را از حرکات کواکب سبعه سیاره استنباط کرده
ضرباتش را تعداد کردهاند که هر یک بهقدر ســیر آن ستاره مذکور
خواهد شــد که سریعالسیرند یا بطیالسیر .موســیقی را  24بحر
اصول به شرح زیر است:
ضرب الفتح ،اوسط ،نیم ثقیل ،فاخته کبیر ،فاخته ثقیل ،ضرب
القدیــم ،هزج ،رمــل صغیر ،ترک ضرب ،فــرع مخمس ،محجر،
خفیف ،رمل طویل ،چنبر ،مخمس ،برافشان ،اوفر ،مقدم ،شاهنامه،

سماعی سنگین ،ثقیل ،سماعی روان ،دور روان ،مأتین»
عبدالمومن بن صفیالدین در رســاله موسیقی بهجتالروح با
شــرح و تفسیر و ذکر تعداد ضربات هر یک از بحور اصول با نظم
و نثر صحبت کرده و دایره موســیقی را شــرح داده است .صاحب
رســاله فوق موسیقی ایرانی را شامل  6آوازه 12 ،مقام 24 ،شعبه و
 48گوشــه میداند که همراه با نام  24بحر اصول روی یک دایره
ذکر کرده است .واژه «اصول» در این رساله همانند سایر کتابها
و رسالههای موسیقی ایرانی به معنای «اوزان» موسیقی آورده شده
که از اهمیت اصلی و اساسی در موسیقی برخوردار است.
فرهنگ آنندراج
«اصــول بهاصطالح فارســیان به معنی حرکــت موزون و
خوشآیند و بهاصطالح موســیقیان به معنی آنکه به هندی آن را
«تال» گویند و نزد عجم هفده است:
مخمس ،بحــر ترک ضرب و آن را ترکی نیز گویند ،دو یک،
دور ،ثقیل ،خفیف ،چهارضرب ،درافشــان ،مأتیــن ،ضرب الفتح،
اصول فاخته ،چنبر ،نیم ثقیل ،اوفر ،ارصد ،رمل ،هزج.
		
به عشق اگر برسی بی شراب مست شوی
چنانکه بی دف و نی خودبهخود اصول کنی (مالتشبیهی)
زتاب سیلی غم چون صدای دف گاهی
برون ز دایره پا مینهم ولی به اصول (وحید)
زاهد ز پنج گاه نماز ریاییاش
بر دین حق ببین چه اصولی گرفتهای (محسن تأثیر)
وجدانی ( ،1386ص )81 ، 80
«اصول» جمع واژه اصل به معنای پایه ،رکن و وزن اســت.
اصول به معنای ادا و اطوار نیز در شــعر شــاعران پارسی گوی و
فرهنگ عامه جنوب خراسان (شهرســتان بیرجند) بسیار متداول
است .حکیم نزاری قهستانی که از شاعران بلندمرتبه همین منطقه
است در این خصوص سروده است:
پای برون نهی از حد خویش
دست مزن رقص مکن بی اصول
اصطالح «اصول و کچول» که به معانی حرکات موزون بدن
و رقص سر میباشد در فرهنگعامه مردم بیرجند رواج بسیار دارد.
در این مورد نیز حکیم نزاری قهستانی میفرماید:
از آن جمله پنجاه من بار کرد
چو رقاص کچول بسیار کرد
در موسیقی «اصول» به معنای «اوزان» بکار رفته که اهمیت
اصلی و اساســی دارد .هفده آواز اصلی موســیقی قدیم ایران نیز
«اصول» نامیده میشدند.

خالقی ،روحاهلل ،1345 ،نظری به موسیقی ،بخش اول ،انتشارات گلبهار ،تهران.
دهلوی ،حسین ،1349 ،آموزش تمبک ،ناشر هنرستان عالی موسیقی ملی ،تهران.
عبدالمومن بن صفیالدین ،1346 ،بهجت الروح ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
فرهنگ آنندراج.
فروغ ،مهدی ،1363 ،شعر و موسیقی ،نشر سیاوش ،تهران.
مراغی ،عبدالقادر ،2536 ،مقاصد االلحان ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.

مالح ،حسینعلی ،1363 ،منوچهری دامغانی و موسیقی ،انتشارات هنر و فرهنگ،
تهران.
مالح ،حسینعلی ،1367 ،پیوند موسیقی و شعر ،نشر فضا ،تهران.
وجدانی ،بهروز ،1386 ،فرهنگ جامع موســیقی ایرانی ،نشر گندمان و نشر دایره،
تهران.
وزیری ،علینقی ،1371 ،تئوری موسیقی ،انتشارات صفی علیشاه ،تهران.
*رئیس کانون پژوهشگران
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زیرافکن ،زیرافکند ،زیرافگند
بابک خضرائی

نام زیرافکن /زیرافکند را در فهرست الحان منسوب به دوره
ساســانی میتوان دید (سپنتا ،ص14؛ مشحون ج ،1ص)63؛ اما از
مختصات موسیقایی آن اطالعی در دست نیست.
در دورة اسالمی ،قابوسنامه (تالیف قرن چهارم) از کهنترین
منابعی اســت که در آن نام «زیرافگند» به عنوان یکی از ده پردة
موسیقی آمده است (عنصرالمعالی ،ص  .)196نظامی گنجوی نیز
«زیرافکن» را به عنوان یکی از الحان موســیقی ساســانی آورده
اســت آنجا که (در سرود گفتن باربد) میگوید :ز ترکیب ملک برد
آن خلــل را  /به زیرافکن فروگفت این غزل را (ص  .)377محمد
نیشــابوری (قرن ششم) «زیرافگندة بزرگ» را همان «سازگاری»
دانسته که برگرفته از بخش زیر شعبة «سپهری» است و سپهری
خود از شــعبههای پردة راســت و نیز مخالف راست است و تاکید
شده که زیرافگندة بزرگ در شمار هیچیک از پردههای دوازدهگانه
یا شعبات شــشگانه نیســت .نیز در ادامه زیرافگند را برگرفته از
تیزی (بخش زیر) پردة مخالف راســت دانســته است (نیشابوری،
ص و 62ـ .)63عالء منجم در رســالة اشجار و اثمار (تالیف اواخر
قرن هفتم) «زیرافکند خُ رد» را جزو هفت پردة اصلی و «زیرافگند
بــزرگ» را جزو هفت پردة فرعی (زایــدة پردة نگارین) ذکر کرده
اســت (مقدمة پورجوادی بر نیشابوری ،ص  49ـ  .)50نیز به نظر
میرسد «زیر خرد» و «زیر بزرگان» که در مصر ع «کان زیر خرد و
زیر بزرگانم آرزوست» در غزلی منسوب به مولوی (ص  )139آمده،
اشاره به زیرافکند کوچک و زیرافکند بزرگ داشته باشد .نیز در در

غزلی دیگر منســوب به مولوی به دو زیرافکند (که میتوان گمان
برد زیرافکند کوچک و بزرگ است) اشاره شده :از هر دو زیرافکند
بندی بر این دلم بند /آن هر دو خود یک است و ما را دو مینمایی.
صفیالدین در رسالة شرفیه «جنس مفرد اصغر» را که یک
ذیالخمس (با ابعاد کل و یک نهم ،کل و یک هشــتم ،کل و یک
ســی و پنجم ،کل و یک دوازدهم ،و کل و یک ســیزدهم) است،
به قول اهل عمل موســیقی« ،زیرافکند کوچک» خوانده است و
میگوید اگر بُعدی با نسبت یک و یک چهارم (که مجموع دو بُعد
کل و یک نهم و کل و یک هشــتم اســت) هم از آن کاسته شود
باز هم نام آن تغییری نخواهد کرد (صفیالدین ،1385 ،ص  72ـ
 .)73به این ترتیب میتوان گفت که ذیالخمســی با ابعاد (جـ جـ
ب ط ط) و نیز جنسی با ابعاد (جـ جـ ب) به نظر صفیالدین هر دو
زیرافکند کوچک به شمار میروند این نکته بر شمردن نام اجناس
دهگانه نیز تایید میشود که جنسی با ابعاد (جـ جـ ب) را زیرافکند
نامیده است (همان ،ص.)135
ُ
زیرافکنــد در کتاب االدوا ِر صفیالدین ارموی دایرة پنجاه
و نهم از ادوار هشــتاد و چهارگانه و یکی از دوازده دور اصلی است
کــه نغمههای آن به ایــن ترتیب :ا جـ هـ ح ی یب یجـ یو یح (با
ابعاد جـ جـ ط جـ جـ ب ط جـ) است (صفیالدین ،1380 ،ص ،33
 .)64 ،43صفیالدیــن دور بزرگ را نیز جزو ادوار دوازدهگانه اصلی
معرفی کرده اســت (همان ،ص  .)43محتمل اســت زیرافکند در
14
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اینجا همان «زیرافکند کوچک» و بزرگ همان «زیرافکند بزرگ»
باشــد .شاهدی که میتوان آن را تا حدی موید این مطلب دانست
این است که عبدالقادر مراغی که به نظام صفیالدین وفادار است و
معمو ًال دور مورد نظر را زیرافکند (نه کوچک) خوانده (برای نمونه
نک .همان ص  ،)142 ،128 ،126 ،99در یکی از دستنوشــتههای
خود به هنگام ذکر فهرســت نام مقامهــای دوازدهگانه ،به جای
زیرافکند نام «کوچک» را آورده اســت اســت (مراغی ،پانویس 1
ص .)161
میــان نغمههــای دور زیرافکند و دور بــزرگ در روایت
صفیالدین ارتباطی میتوان یافت؛ بــه این ترتیب که ابعاد میان
نغمههای دور بزرگ (ا د و ح یا یجـ یه یز یح) چنین اســت :جـ ط
جـ جـ ب ط جـ جـــ  ←( .صفیالدین ،1380 ،ص  )65حال اگر
این دور را از نغمة هفتم آن آغاز کنیم ،دور دیگری (با این ابعاد :جـ
جـ ط جـ جـ ب ط جـ) به دست میآید که همان ابعاد دور زیرافکند
است .نیز اگر دوری را از نغمة دوم زیرافکند آغاز کنیم ،همان دور
بزرگ به دست میآید.
در رسالة موسیقی بنایی (تالیف در  )888ذیالخمس یازدهم
بــا ابعاد جـ جـ ب ط جـ «زیرافکند بزرگ» خوانده شــده اســت
(بنایی ،ص)34
زیرافکند به گفتة صفیالدین «حزن و فتور» در خاطر شنونده
پدید میآورده است (صفیالدین ،1380 ،ص .)84این نکته را پیش
از در رســالة موسیقی کنزالتحف (تالیف در اواسط قرن هشتم) نیز
میتوان دید که زیرافکند در آن «ش ّد الحزن» یا مقام اندوه خوانده
شده است (حسن کاشــانی ،ص  .)124دربارة وقت مناسب برای
خواندن و نواختن زیرافکند هم نجمالدین کوکبی بخارایی (ص)64
بهترین هنگام را برای آن وقت «نماز خفتن» دانسته است.
نامهــای ادوار دوازدهگانة دورة صفوی همــان نامهای ادوار
صفیالدین اســت اما به جای زیرافکند نام کوچک دیده میشــود
(میثمــی ،ص  )202کوکبی بخارایی (زنــده در  )928نیز تصریح
کــرده که زیرافکن را کوچک نیز گویند (صَ .)49صفَدی (احتماال

قــرن دهم) یکی بودن زیرافگند و کوچک را نادرســت میداند و
میگوید در صورتی که دو نغمه به کوچک اضافه شود به زیرافکند
بدل میگردد (پورجوادی ،ص .)51
گرچه در رساالت پس از صفوی نام زیرافکند را به عنوان یک
مقــام نمیتوان یافت ،با این همه این نام در ترکیب با دیگر نامها،
همچنان ،با تناقضاتی ،به عنوان یک شــعبه یا گوشه مطرح است.
مث ً
ال در نسیم طرب (تالیف در قرن دهم) «رکب زیرافکن» یکی از
شعبههای مقام کوچک است (نسیمی ،ص  .)75این در حالی است
که کوکبی بخارایی (ص )52رکب را شعبهای برگرفته از بخش بم
مقام زیرافکن ذکر کرده اســت .در بهجتالروح (تالیف حدود قرن
یازدهم) «زیرافکن بزرگ» از گوشــههای مغلوب است و مغلوب
خود یکی از دو شــعبة مقام عراق اســت (صفیالدین عبدالمومن،
ص )93؛ حال آن که در رسالة کوکبی بخارایی (ص )53زیرافکن
بزرگ مرکب از مقام بزرگ و آواز «مایه» اســت .نیز در رسالة در
بیان علم موســیقی و دانستن شــعبات او (ص )67که احتماال در
قرن  12یا  13تالیف شــده ،زیرافگن بزرگ یکی از گوشــههای
شــعبة ماهور است که از قسمت بم آن گرفته شده و ماهور خود از
شعبههای مقام نواست.
پس از دورة صفوی و جایگزین شــدن نظام دستگاهی به
جای نظــام دوازده مقام ،نام زیرافکنــد (برخالف مقامهایی چون
راســت و نوا) به عنوان یک دســتگاه دیده نمیشود (← مقدمة
خضرائی بر ضیاءالدین یوســف ،ص بیست و دو) .اما ظاهرا نامی
شــناخته شده بود اســت چنان که قاآنی در قصیدة ( 255در مدح
محمدشــاه قاجار) گوید :ازین خبرش غم زدود و زهره فزود  /چو
لهو بادهگسار از نوای زیرافکن.
امروزه زیرافکند نام یک گوشــه در دستگاه ماهور است که
واسطة گوشــة «حصار ماهور» به گوشة «داد» است (← برومند،
ص 170؛ معروفی ،بخش ماهور ،ص 27و .)30
بخشهایی از این مقاله به سفارش بنیاد دایرهالمعارف اسالمی
(دانشنامه جهان اسالم) نوشته شده است.

منابع:

علی بن محمد معمار بنایی ،رســاله در موســیقی ،چاپ عکسی با مقدمه داریوش صفوت و تقی بینش ،تهران1368 ،ش؛ در بیان علم موسیقی و دانستن شعبات
او ،از نویســندهای ناشــناس ،چاپ امیر حســین پورجوادی ،در :فصلنامه ی ماهور ،شــمارة  ،15بهار 1381؛ نورعلی برومند (راوی) ،ردیف میرزا عبداهلل برای تار و سه
تار ،آوانویســی ژان دورینگ ،تهران 1385 ،ش؛ ساســان سپنتا ،چشم انداز موسیقی ایران ،تهران1369 ،ش؛ صفیالدین اُرموی ،کتاب االدوار فی الموسیقی ،چاپ آریو
الروح ،تصحیح رابینو دی
رســتمی ،تهران1380 ،ش؛ ضیاء الدین یوسف ،کلیات یوســفی ،چاپ بابک خضرائی ،تهران 1390 ،ش؛ عبدالمومن بن صفی الدین ،بهجت ّ
برگوماله ،تهران 1346 ،ش؛ عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر ،قابوسنامه ،چاپ غالمحسین یوسفی ،تهران1364 ،ش؛ حسن کاشانی ،کنزالتحف ،در :سه رساله فارسی
در موســیقی ،چاپ تقی بینش ،مرکز نشــر دانشــگاهی ،تهران 1371 ،ش؛ عبدالقادر بن غیبی مراغی ،جامع االلحان ،چاپ بابک خضرائی ،تهران 1388 ،ش؛ کوکبی
بخارایی ،رســالة موســیقی ،در :سه رسالة موسیقی قدیم ایران ،چاپ منصوره ثابتزاده ،تهران 1382ش؛ موسی معروفی ،ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی ،با مقدمه
و شرح مهدی برکشلی ،تهران1374 ،ش؛ مولوی جالل الدین محمد بلخی ،کليات شمس تبريزي ،چاپ بديعالزمان فروزانفر ،تهران 1380 ،ش؛ نسیمی ،نسیم طرب،
چاپ امیر حسین پورجوادی ،تهران 1385 ،ش؛ نظامی گنجوی ،خسرو و شیرین ،چاپ وحید دستگردی ،تهران1313 ،ش؛ محمد بن محمود بن محمد نیشابوری ،رساله
موسیقی ،چاپ امیرحسین پورجوادی ،در :مجله معارف ،دوره دوازدهم ،ش 1و  ،2فروردین ـ آبان .1374
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ی
س
ق
رپواهناهیمو یاریان
پس از انقالب مشــروطه و ضبط اولین نواهای موســیقی در
ســال  1284ش و تاثیر آن در روند تاریخ اجتماعی ایران در سال
 1291ش بانــوان هنرمند از خلوت دربــار بیرون آمده و به ضبط
آثار موســیقی پرداختند که افتخار خانم -زری خانم و امجد خانم
اولین های ضبط آثار موسیقی بانوان هنرمند بودند.
پس از آخرین ضبط دوره قاجاریه  1293در سفر هنرمندان به
تفلیس یک وقفه  14ســاله به دلیل انتقال حکومت از قاجاریه به
پهلوی شــد .اما در سال  1306ش بانوان هنرمند تربیت یافته شد
aه نســل جدید به ضبط آثار خود پرداختند که قمرالملوک وزیری
و ملوک ضرابی از پیشــگامان بانوان هنرمند بود که آثار نفیسی از
خود به یادگار گذاشتند.
در دوره معاصر در موســیقی ایرانی ســه بانوی هنرمند با نام
پروانه پا به عرصه موسیقی گذاشتند که هر سه نفر خواننده بودند و
آثار نفیسی از خود به یادگار گذاشتند که به ترتیب عبارت است از :
-1پروانه معروف به موچــول (چون ماه) نام اصلی اش بتول
رضایی بود و در اندرونی دربــار قاجار نزد اکرم الدوله به فراگیری
آواز پرداخت مدتی هم شــاگرد رضاقلی خانی نوروزی(شام بیاتی)
شد .همســرش از خانواده شیخ االســامی های قزوین بود و به
شــغل خیاطی اشتغال داشت و بیماری سل نیز داشت .پروانه پس
از جدایی او شــوهری اختیار نکرد زیرا خود نیز بیماری سل داشت
در صدایش حزن و اندوهی بود که تا اعماق روح آدمی اثر میکرد.
پروانه در ســال  1307آثاری با صدای خودش به ضبط رساند
وی اولین شخصی است که سه تار نواخته و صدای سه تار را برای
اولین بار به ضبط میرساند .این نکته قابل ذکر است که در  5دوره
ضبط قاجاریه هیچیک از هنرمندان اثری با ســاز سه تار به ضبط

* بهروز مبصری

نرســانده و پروانه اولین شخصی است که سه تار نواخته و خود نیز
آواز خوانده اســت .از وی مجموعا  10صفحه گرامافون ( 20روی
صفحه) به ضبط رســیده است که با ســه تار خودش و تار قوام و
سنتور حبیب سماعی آوازهایی را اجرا کرده است.
اولین اثر ضبط شــده از وی تصنیف ابو عطا «هرکسی» 1و2
 با تار قوام است.دومین اثرش منصوری و زابل است که خود نیز سه تار نواخته
و خوانده اســت که اولین اثر از صدای ســه تار نیز می باشد- 3.
مثنوی افشاری 1و 2که با سه تار خودش «آواز مثنوی» میخواند.
-4ضربی ابوعطا1و 2با تار قوام است.
 -5تصنیف ســه گاه «مهر پدر» 1و 2که با ســه تار خودش
است.
 -6آواز شور و شهناز 1و 2با سنتور حبیب سماعی
-7بیات اصفهان 1و -8-2ماهور دلکش و ابوالچپ 1و-9=2
آواز ابوعطــا و حجاز1و 2گریلی و «ضربی شــهناز»  1و  2که با
سنتور حبیب سماعی است.
در سرگذشت غم انگیز او آمده که پس از جدایی از همسرش
حبیب میکده فرزند ســلیمان خان میکــده آزادیخواه معروف که
جوانی نجیب و آراســته بود به پروانه عشق می ورزیدو پروانه هم
فریفته او بود این جوان در ســال  1303خودکشی کرد و پروانه را
در آتش ماتم خود سوزاند.
استاد شــهریار که حبیب میکده را می شناخت شعری بدین
مضمون برایش سرود (با تلخیص)
واحسرتا به مرگ حبیبی به روزگار
چون او گلی نداشت اگر صد بهار کرد
16
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آوخ که شمع بزم محبت حبیب مرد
پروانه را بالکش شبهای تار کرد
پروانه در اثر بیماری ســل در سن  25سالگی به سال 1312
درگذشت .آرامگاهش در ابن بابویه تهران است.
 -2پروانــه نمازی جعفری (معروف بــه پروانه نمازی) متولد
 1310در یکی از روستاهای آذربایجان بدنیا آمد و پس از مهاجرت
بــه تبریز از ســال  1324به خوانندگــی روی آورد ابتدا به اجرای
ترانه های آذری پرداخت و شــهرت بدست آورد سپس مورد توجه
ســرهنگ محمد شــب پره قرار گرفت و آهنگهای آذری او را به
فارسی برگرداند و از او خواست که فارسی بخواند با ترانه «آن بام
بلند که می بینی بام من اســت» آغاز کرد و در سال  1332با ترانه
شــبهای تهران ساخته مجید وفادار شهرتی بدست آورد و در سال
 1335آهنــگ معروف مرا ببوس را بــرای اولین بار در فیلم اتهام
ساخته رشید یاســمی که در خرداد ماه آن سال به نمایش درآمده
بود اجرا کرد وی اولین کسی است که این ترانه را خوانده و بعدها
حسن گل نراقی،ویگن و دیگران آنرا بازخوانی کرده اند.
آهنگ مرا ببوس بوســیله کمپانی نصراهلل عشــقی به روی
صفحــات گرامافــون  78دور بــه بازار عرضه شــد روی صفحه
گرامافون نوشته  -شــماره کاتولک  - 288 -مرا ببوس از فیلم
اتهام -بانو پروانه آهنگ و ارکستر مجید وفادار-شعر از هاله (حیدر
رقابــی) .وی خواننده رادیو نیز بود که بــه دعوت مجید وفادار در
تهران مشــغول به خواندن شد وی در اواخر سالهای دهه  1330از
خوانندگی کنارگیری کرد .آثارش در آرشیو رادیو نیز موجود است.

 -3خاطــره پروانه -نــام اصلی اش اقدس خاوری اســت.
خاطره پروانه در خیابان شــاهپور (وحدت اسالمی فعلی) میزیست
و همسایه پروانه (موچول) بوده و در زمان فوت پروانه (موچول) 4
ساله بوده .هیچگونه نسبتی با ایشان نداشته است نام خاطره پروانه
را امیر جاهد شــاعر و ترانه سرا برایش انتخاب کرد( .نقل معروف
اینکه صبا این نام را برای او برگزید) امیر جاهد بعد از قمرالملوک
وزیری تنها با ایشان کارکرد و بخشی از آثارش را به اجرا درآورد.
خاطره پروانه به شغل آموزگاری اشتغال داشت در سال 1336
برای تهیه آرم برنامه ای در رادیو مثنوی خواند اســتاد صبا پس از
شــنیدن این صدا او را تشویق به خواندن کرد و به شاگردی استاد
صبا درآمد از ســال  1336تا  1356ش در ارکستر فرهنگ و هنر
بود و خواننده رسمی در ارکستر شماره  7بود که به رهبری عبداهلل
جهان پناه بود.
از جمله آثارش ســروش آســمان  -آن شب -ساخته محمد
حیدری و به یاد استاد صبا ســاخته تجویدی است .وی در برنامه
گلها نیز چند اثر اجرا کرده اســت .خاطره پروانه داســتان نویس
حرفه ای بود و ســه جلد کتاب به نام کاردل-کرشــمه ســاقی-
الالیی زندگی به رشــته تحریر درآورد که انتشارات امیرکبیر آنرا
به چاپ رساند .آقای اسکندانی همسرش در سال  1368فوت می
نماید از خاطره پروانه ســه پســر و یک دختر باقی است .پسرش
جمشید اســکندانی مترجم و نویسنده است .خاطره پروانه در سال
1388فوت کرد .آرامگاهش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا است.
مبصری

تاریخ موسیقی ایران حسن مشحون جلد  2صفحه 690

تصنیفها -ترانه ها و سرودهای ایران زمین -صفحه  - 162سعید مشکین قلم
زنان موسیقی ایرانی  -صفحه  201-227توکا ملکی
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مراسم تقدیر از گروه آوازی تهران برگزار شد

همدلی رمز موفقیت است

در پی کســب مدال طال و نقره توســط گروه آوازی تهران به سرپرستی میالد عمرانلو در
جشنواره کشور لتونی ،مراسم تقدیر از این گروه  26مردادماه در تاالر وحدت و با حضور
جمعی از هنرمندان ،مسئولین و عالقمندان در تاالر وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پیروز ارجمند(مدیرکل دفتر موسیقی) که
گروه آوازی تهران را در جشــنواره لتونی همراهی کرده بود گفت:
امشب همگی گرد هم آمدیم تا از گروهی تقدیر کنیم که بزرگترین
افتخار موسیقی کشور ما را به ارمغان آورده است .میالد عمرانلو از
جوانان ارزشمندی است که من از سالها پیش افتخار همکاری با او
را داشتم و زمانی که به دفتر موسیقی مراجعه کرد و موضوع حضور
گروهش در مسابقات جهاتی لتونی را مطرح کرد در معاونت هنری
و دفتر موســیقی نهایت تالش خود را انجام دادیم که بتوانیم به
این گروه کمک کنیم و من هم توانستم این گروه را همراهی کنم.
مدیرکل دفتر موسیقی افزود :من در این سفر چند روزه موفق
به دیدار بــا وزیر فرهنگ چین ،رییس انجمــن جهانی کر ،مدیر
بخش آســیا و اروپای این انجمن و تعدادی دیگر از استادان بین
المللی شــدم که نتایج خوبی را برای ما به همراه داشت که طبق
رایزنی های انجام گرفته رییس انجمن جهانی کر برای آشنایی با
ظرفیت گروههای کر کشور طی دو ماه آینده به ایران سفر خواهد
کرد ضمن اینکه ما در جشــنواره بین المللی موسیقی فجر امسال
هم میزبان وی خواهیم بود.
هم اکنون بیش از ســه میلیون دانش آمــوز فعال در عرصه
ســرود دانش آموزی داریم بنا براین در تفاهمنامه ای که با وزارت
آموزش و پرورش داشــتیم قرار شد ما برای توسعه و علمی کردن
ســرود دانش آموزی کمک کنیم.مقدمات تشکیل انجمن ملی کر
ایران فراهم شــده و ما از هفته آینده اولین جلسه این انجمن را با
حضور هنرمندان و گروههای فعال این شاخه هنری آغاز خواهیم
کرد .همچنین باید اعالم کنم گروه کر ارکســتر سمفونیک تهران
هــم آزمون خود را برگزار کــرده و به زودی با رهبری دکتر حمید

عســگری کار خود را در دفتر موسیقی وزارت ارشاد از سر خواهد
گرفت.
در ادامه ارجمند مختصری درباره جشنواره گروه کر در کشور
لتونی توضیحاتی ارائه کرد و گفت :در این جشنواره  29شاخه وجود
داشت و  465گروه شــرکت داشتند .هر گروه می توانست در سه
شــاخه حضور پیدا کند و گروه آوازی تهران توانست در دو شاخه
مدال طال و در یک شــاخه مدال نقره کســب کند .این مسابقات
بصورت المپیادی برگزار می شــود و کسانی که سقف نمراتشان از
یک حدی باالتر میرود مدال کسب می کنند.
وی افــزود :من از زبان داوران می شــنیدم که پس از اجرای
گروه آوازی تهران می گفتند فــوق العاده بود و نکته جالب توجه
این بود که می گفتند کشور ایران مهد موسیقی کر نیست و با این
قدرت چقدر خوب می تواند ظاهر شود در حالی که گروه آوازی در
بخش پاپ ســاز هم به همراه نداشت .کسب چنین مقامی توسط
یک گروه منســجم و همدل ایرانــی نویدبخش دوره جدید و افق
روشن در موسیقی ایران است بنابراین ما تا آنجا که در توان داشته
و داریم از چنین فعالیتهایی حمایت خواهیم کرد.
وی دربــاره وضعیت دفتر موســیقی در ابتــدای دوره دولت
یازدهم گفت :در ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بعد از
حضور در دفتر موسیقی وزارت ارشاد با مخروبه ای روبه رو شدیم
که بسیار ســعی کردیم خود را به نقطه صفر نزدیک کنیم و االن
آزمون های ارکستر های ملی و سمفونیک و گروه کر برگزار شده
و رهبر های آنها مشــخص شدند و این نشان از یک تحول خوب
در این مجموعه داشته است.
مدیرکل دفتر موسیقی در پایان گفت :در اینجا اعالم می کنم
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دفتر موســیقی هزینه های گروه آوازی تهران جهت شــرکت در
مسابقات جهانی کر سال آینده که در کشور روسیه برگزار می شود
را تقبل می کند و امیدوارم در این دوره حداقل  5گروه از ایران در
این فستیوال شرکت کنند.
در ادامه میالد عمرانلو ،سرپرســت گروه آوازی تهران پشت
تریبون قرار گرفت و گفت:از خانه موســیقی و مسئوالنی که ما را
دیدند سپاسگزاری می کنم و الزم می دانم که از تک تک اعضای
گروه نیز تشکر کنم که حتی با هزینه شخصی برای پابرجا ماندن
گروه تالش کردند تشکر کنم.
عمرانلو افزود :از همه اعضای گروه که در چند ماه اخیر برای
کسب این افتخار تالش کردند تشکر می کنم و این موفقیت بدون
همراهی اعضای گروه میسر نبود.
گروه آوازی تهران نشــان داد کــه می توانیم در
ایران گروه کر داشته باشیم
سخنران بعدی مراسم نادرمشایخی ،آهنگساز و رهبر ارکستر
بود .مشایخی گفت :بسیار خوشحالم که میالد عمرانلو و گروهش
توانســتند این کار را پیش ببرند و این جریان که اتفاق افتاده اصال
مســاله کمی نیست .یعنی مدال طال یا نقره زیاد مهم نیست .مهم
این است که با این کار دو مطلب خیلی مهم را این گروه نشان داد.
وی افزود :اول اینکه ما قادر هســتیم کروه کر داشته باشیم
با اینکــه از نظر صدایی زبان مان اجازه نمی دهد صدای ســر را
بشــنویم .دوم اینکه این مســاله را برای جوانان مشخص کرد که
شــما خودتان هستید و خودتان می توانید و این امکان را دارید که
هر لحظه شروع کنید.
این آهنگســاز گفت :مطلبی که دارد اتفاق می افتد این است
که ما با یک عادت شنیداری داریم کار می کنیم و مخلوطی از چند
عادت شنیداری است که بســیار منحصر بفرد است .مساله اصلی
کیفی اســت که دارند این گروه های کر چه کار می کنند .کار این
گروه بســیار جالب است چون مســاله عادت شنیداری را با مساله
زیبایی ادغام کرده است.
رمز موفقیت گروه آوازی تهران همدلی آنهاست
در ادامه مراســم محمدرضا صادقی خواننــده و مدرس آواز
کالســیک پشــت تریبون قرار گرفت و گفت :من در سال  85به
دعــوت آوای عمرانلو به این گروه پیوســتم تا تمرینات هفتگی و
آموزش صدا ســازی کالســیک به اعضای گروه را آغاز کنم .این
تمرینات آنقدر برای من اشــتیاق داشــت که در هرجلسه همدلی،
پشتکار و همبســتگی فکری را در این گروه مشاهده می کردم و
آینده روشنی را برای آنها تصور می کردم.
وی افزود :این گروه لیاقت همه حمایت ها را داشــته و دارد
و خیلی خوشــحالم گروه جوانی برای خودش اینقدر امتیاز کسب
کند و به یک ثبات هنری برســد و اینها زیر سایه آقای عمرانلو و
پشتکار شبانه روزی ایشان است .علت موفقیت این گروه همدلی و
پرکاری آنها است و هیچ وقت یاد ندارم برای مدال به روی صحنه
رفته باشند و فقط برای نام ایران در صحنه ها حضور داشتند و دل
فصلنامه خانه موسيقي

مردم را با اجرای موسیقی فاخر شاد کردند.
جوانان ما در عرصه جهانی شگفتی آفریدند
پس از این ســخنان ،گروه آوازی تهران به روی صحنه آمد
و دو قطعه کالســیک را برای حضار اجرا کــرد و در ادامه عباس
سجادی(مجری) از محمدرضا شجریان ،رئیس شورای عالی خانه
موسیقی خواست تا دقایقی به سخنرانی بپردازد .شجریان در ابدای
ســخنانش گفت  :جوانان شما شگفتی آفرین شدند! من وقتی خبر
این موفقیت را شــنیدم خیلی خوشحال شــدم زیرا این جوانان با
دســت خالی رفتند .این گروه سال هاست هیچ اسپانسری ندارند و
بصورت خودجوش ،با انگیزه و عشقی که دارند و دلشان برای هنر
و سرزمینشان می تپد ،روی پای خودشان ایستادند و این شگفتی
را برای ما آفریدند.
محمدرضا شــجریان افزود :من باید از آنها تشکر کنم که چه
پشــتکاری کار کردند و نام ایران را در عرصه بین المللی ســربلند
کردند .این کار کوچکی نیســت زیرا در عرصه های جهانی رقیب
خیلی زیاد است .از کشور چین فقط شش هزار نفر شرکت کردند
و بچه های ما فقط  17نفر بودند .این تعداد کم شگفتی آفریدند.
رئیس شورای عالی درباره قطعه ای که گروه آوازی اجرا کرد
گفت :من دســت اندرکار آواز هســتم و می دانم وقتی ساز نباشد
خواننده نمی تواند ژوست و هماهنگ بخواند ولی اعضای این گروه
به نحو احسن کار خود را ارائه کردند و به آنها آفرین می گویم که
کاری را انجام دادید که در فرهنگ ما نبوده است.

در ادامــه مراســم محمدرضــا شــجریان(رئیس شــورای
عالــی خانــه موســیقی) ،فریــدون شهبازیان(آهنگســاز) ،نادر
مشایخی(آهنگســاز) ،حمیدرضــا نوربخش(مدیــر عامــل خانه
موسیقی) ،پیروز ارجمند(مدیرکل دفتر موسیقی) ،نسرین ناصحی و
شهالمیالنی(اعضای هیئت مدیره کانون خوانندگان کالسیک) به
روی صحنه آمدند و لوح تقدیر اعضای گروه آوازی تهران به سمیرا
محسنی ،یلدا نوروزی ،روشــنک کی منش ،گلناز نویدان ،مهدیه
صفدری ،ســولماز جوانبخت ،شیوا ســروز ،نازنین روستا ،مهرداد
ناصحی ،محمد اروج زاده ،سید مهدی ابطحی ،فرهاد خزری ،علی
مسیبی ،نوید یزدانیان ،حامد فقیهی و میالد عمرانلو اهدا شد.
پایان بخش این مراســم اجرای چند قطعه در شــاخه پاپ
و فولکلور توســط گروه آوازی تهران بود که مورد توجه حضار
قرار گرفت.
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خنیاگران،منادیانزندگی

نگاهی وضعیت اجتماعی هنرمندان
موسیقیدان در دوره ساسانیان

آذر پوربهرام

مقدمه :
با توجه به اســناد تاریخی باقیمانده از دوران ساســانیان ،موســیقی در جنبه های مختلف
زندگی مردمان از فقیر تا غنی در رزم وبزم در جنگ و صلح کاربرد داشــته و همه اقشــار
جامعه آن دوران به گونه ای با آن آشنایی داشتند بطوریکه حتی به جوانان  ،موسیقی رزمی
تعلیم داده میشده وهنرمندان با حمایتی که از جانب دربار و مردم وجود داشت به ساخت
سازهای جدید و الحان مختلف تشویق میشدند( .سامی علی-ص)27این مقاله سعی دارد
به بررسی وضعیت اجتماعی هنرمندان موسیقیدان در دوره ساسانیان بپردازد.

بودند و هر کس می توانســت به شرط چشــم پوشی از بسیاری
مواهب یکســره به دسته گوسان ها وارد شــود .مجموعه شواهد
نشــان می دهد که گوسان در زندگانی پارتها و همسایگان ایشان
تا اواخر عصر ساســانی نقش مهمی داشته اند ؛ پادشاه و مردم را
ســرگرم می کرده  ،در بزم و رزم و شادی وسوگ حضور داشته،
نوحه ســرا و طنز پرداز و داستان گو و نوازنده و شاعر و نگهدارنده
دســتاوردهای قدیم و {بیان کننده} موقعیت زمانه خود بوده است
زمانی در فقر و زمانی در بهترین امتیازات زندگی درباری به سر می
برده اند گاه تکنواز و گاه عضو یا سرپرســت گروهی از نوازندگان
بوده اند بدیهی اســت که گوسان ها طبقات مختلفی را شامل می
شدند و در تمام قشرهای جامعه از شاه تا گدا گوسان های مختلف
حضور داشــتند( 1.نصری اشــرفی –جهانگیر-ص)52در « یادگار
زریران و در شاهنامه فردوسی اشاره های فراوانی به چنگ نوازی
و آواز خوانی شــاهزادگان می شــود خنیاگری به عنوان یک فن
(تکنیک ) اصالت ًا درخدمت زندگی و تشدید لذات حیات بوده و تنها
طبقه مخصوصی بدان اشتغال نداشته اند.
ابن خردادبه ( متوفای 300ق) می نویسد« :بزرگ ترین خنیاگر
ایران در زمان خســرو پرویز ،بهلبد (پهلبد) بود وی در چنگ زدن
دست داشت و ســخنان موزون می خواند و برای آنها آهنگ می
ساخت و هر گاه حادثه ای روی می داد که دبیران و خبرگزاران از
رسانیدن آن به شاه بیم داشتند به او می گفتند و او آوازی برای آن
می ســاخت و ضربی بر آن ترتیب می داد که خشم را فرو نشاند .
بهرام گور خود نیز به موسیقی نیاز فراوان داشته است و در شاهنامه
چنین آمده که در شــکارگاه بر شــتری نیرومند ،چهار رکاب می
نهاده اند و او بر رکاب های زرین آن بر می نشسته است و کنیزکی
رامشگر چنگ نواز را بر رکاب های سیمین می نشانده تا در بیایان
و بدنبال نخجیر نیز از نوای اوبهره مند شــود.در نقشــهای به جا
مانده از دوره ساسانی نشانه های وجود موسیقی و دختران خنیاگر

طبقه اجتماعی هنرمندان موسیقیدان :با اینکه دوره
ساســانیان ،جامعــه ای طبقاتی و توأم با نفاق بــوده ولی در کتب
تاریخی به جای مانده نشــان می دهد که موسیقی بطور مشترک
تقریبا در همه طبقات جایگاه مناسبی داشته و یادگیری آن در همه
طبقات آزاد بود و برای لذت دنیوی و ثواب اخروی مورد اســتفاده
قرار می گرفته است .موسیقی دانها در این زمان بسیار طرف توجه
شــاهان ساسانی بوده اند (ثعالبی نیشابوری) اردشیر اول-241( 1
-224م) برای آنها مقامی بین طبقات مردم معین کرد که از حیث
درجه متوسط بود .بهرام گور چون بی اندازه به بزم و طرب عالقه
داشــت مقام آنان را باالتر برد و در زمان خسرو پرویز (590-628
– م)نیز بسیار مقرب شدند به طوری که در زمان او موسیقی ایرانی
در یک موقعیت طالیی قرار گرفت( .ایازی سوری ص .)102
در حجاری های به جامانده از آن دوران جایگاه موســیقیدانان
کامال مشــهود اســت همگی درمرکز و یا روبروی شــاه و یا در
باالترین قســمت تصاویر جای گرفته اند که بیانگر رونق موسیقی
در این دوره بوده و جایگاه واالی هنرمندان موســیقیدان را نشان
می دهد.
بنا بر اســناد تاریخی اندکی که از دوره اشکانیان مانده ظاهراً
دبیرســتانهایی برای آموزش موســیقی وجود داشته است(جنیدی
فریــدون ،ص )27که احتمــاال برای بــزرگ زادگان نیز در دوره
ساسانیان موجود بوده است.
جایگاه اجتماعی هنرمندان موســیقیدان در دوران
ساسانی
در دوره ی ساســانی ســرایندگان و نوازنــدگان را خنیاگر یا
بــه زبان پهلوی اشــکانی «گوســان» می نامیدنــد .این خنیاگر
داســتان های حماسی و عاشــقانه را به خاطر می سپردند و همراه
با ســاز می خواندند .گوسان ها خانواده نبودند بلکه صنف مستقلی
20

فصلنامه خانه موسيقي

مقــــــــــــاله

www.iranhmusic.ir

حجاری شکار گوزن – تاق بستان

در آیین مزدک نیروی شــادمانی که نماینده آن موسیقی است به
اندازه دیگر نیروها مهم بوده است (.جاحظ-تاج ص)-22
آرتور کریســتین سن مستشــرق دانمارکی که درباره تمدن
ایران در عهده ساسانی تحقیق میکرد نیز با تحسین و تعجب اشاره
می کند که در زمان حکومت ساسانیان و در عهد اردشیر خنیاگران
( نوازندگان و سازندگان) در ردیف مامورین عالیرتبه دولت بودند و
4
این حمایت از اعتبار موسیقی در عهد اردشیردارد.
منابع :
الجاحــظ ابوعثمان عمر بن بحر-تاج در اخالق پادشــاهانومنش ایشان-یافته احمد زکی پاشــا-ترجمه حبیب اله نوبخت-
نوبخت1308-
ایازی ســوری – الهه عسگری مرضیه -گزوانی هنگامه –نگرشــی بر پیشینه موسیقی در ایران به روایت آثار پیش از اسالم
– انتشارات سازمان میراث فرهنگی (پژوهشگاه ) 1383
 ثعالبی نیشــابوری-عبدالملک بن محمد بن اســماعیل –تاریخ ثعالبی-نشر نقره1368-
جنیدی فریدون-زمینه شناخت موسیقی ایرانی –-انتشاراتپارت –سال 1372
 -دریایی تورج --تاریخ و فرهنگ ساسانی –نشرققنوس1346 -سامی علی  -تمدن ساسانی جلد اول و دوم-نشر سمت 1388-نصری اشرفی جهانگیر-گوسان پارسی-نشر حوزه هنری 1385-

در شکارها فراوان اســت( .جنیدی فریدون -ص )32مشهورترین
خنیاگران این دوره نکیسا و بامشاد و در زمان خسرو پرویز رامتین
چنگ نواز معروف همدوره باربد را می توان نام برد( .دریایی تورج
ص)– 26-25
چنان بد که یک روز بی انجمن
به نخجیر گه رفت با چنگ زن
کجا نام آن رومی  ،آزاده بود
که رنگ رخانش چو بیجاده بود
به پشت هیونی دمان بر نشست
2
ابا سرو آزاده  ،چنگی بدست
در دربار شــاهان ساســانی رســم براین بود که افراد ( علی
الخصوص هنرمندان )با شــرفیابی به حضور شاهان در صورتی که
موجب خوشــنودی شاهان را فراهم میکردند شاه دستور میداد نام
آنها را در دفاتر و اسناد تاریخی ضبط کنند و اینها تا ابد از مزایایی
برخوردار میشــدند مثال مالیــات از آنها گرفته نمیشــد و مقرری
دریافت میکردند ودر اعیاد و جشنها اجازه شرفیابی داشتند(جاحظ-
تاج -ص.)-53
در این دوران با اینکه موبدان زرتشــتی از موســیقی استفاده
فراوان می کردند ولی پیروانشان را ازتوجه به موسیقی بر حذر می
داشــتند3روح آیینی موسیقی ایران تا حد زیادی در این عصر  ،پیرو
تعلیمات مزدکیان بود در این آیین موسیقی اهمیت بسیاری داشت
پی نوشتها:

 -1اردشیر بابکان خود موبدزاده بود.
 -2به جای خنیاگر در متون قرون بعد ،نواگر و چامه گو و رامشگر و حتی واژه های عربی «مطرب و مغنی» نیز به کار رفته است
 -3این همان دخترکی است که بگفته نظامی به بهرام گفته است که « کار نیکو کردن از پر کردن است »
 -4مری بویس با طنزی محققانه و رندانه عقیده دارد  :جایی که جاذبه و اغوایی در کار نباشد  ،اخالقیون ندرت ًا چیزی را نهی می کنند می توان فتوای روحانیان
را گاه بر وجود جاذبه افسونی و کشش شدید نسبت به خنیاگری عصر ساسانی تلقی کرد.
 -5تاریخ دانان در گذشته نام گروه ها را در هر طبقه با تفاوت هایی نوشتند ولی در همه آنها جایگاه رامشگران و خنیاگران آشکار است.
فصلنامه خانه موسيقي
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نش
س
بس
تاهیات تان93

تعطیالت تابســتانی هیئت مدیره کانون های خانه موسیقی و مصادف شدن با ماه مبارک
رمضان باعث شد نشست ماهیانه اعضای خانه موسیقی و عالقمندان تنها در مرداد ماه
برگزار گردد .جلسه تیرماه به هم اندیشی هیئت مدیره های کانون های تخصصی خانه
موسیقی اختصاص داشت.
جلسه هم اندیشی هیئت مدیره های کانون های تخصصی برای بررسی برنامه های نیمه
دوم سال  93و همچنین دیگر مسائل خانه موسیقی  22تیرماه با حضور اعضای هیئت
مدیره کانون های مختلف برگزار گردید.

در ابتدای نشست تیرماه حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه
موسیقی ضمن خوشامد گویی به اعضای هیئت مدیره کانون های
تخصصی گفت :در این جلســه قصد داریــم دیدگاه های اعضای
محتــرم هیئت مدیره هــا را درباره برنامه هــای تخصصی خانه
موســیقی جویا شویم تا بتوانیم برنامه های نیمه دوم سال را با این
نظرات بهتر برگزار کنیم.

هستیم .پس از آن هم نقل انتقال خانه موسیقی به مکان جدید را
خواهیم داشت که قطعا فصل تازه ای از فعالیت های این نهاد آغاز
شده و نقطه عطفی برای ما خواهد بود.
پس از این ســخنان چند تن از اعضــای هیئت مدیره های
کانــون ها نظرات خــود را بیان کردند و قرار شــد این نظرات در
هر کانون بررســی و طی ماه های آینده بصورت مکتوب به هیئت
مدیره اصلی و مدیرعامل تحویل گردد.
در ادامه این برنامه حمیدرضا نوربخش در باره مصطفی کمال
پورتراب ،اســتاد پیشکسوت موسیقی گفت :همه ما این استاد توانا
را به عنوان تئوریسین و مدرس می شناسیم که شاگردان بسیاری
در زمینه موسیقی تربیت کرده اند اما امروز می خواهم بگویم استاد
پورتراب نوازنده بسیاری از ساز های کالسیک هم هستند .ایشان
نوازنده توانای پیانو هســتند که من تــازه به این موضوع پی بردم
و از ایشــان می خواهم قدری برای ما در این محفل گرم و تقریبا
خصوصی نوازندگی کنند.
در ادامه ،مصطفی کمال پورتراب این پیشــنهاد را پذیرفت و
پشت پیانو قرار گرفت و یک قطعه کالسیک و یک قطعه ایرانی را
نواخت و سپس چند تن از شاگردان پورتراب قطعه ساری گلین را
به همراه پیانو ایشــان همخوانی کردند که فضایی گرم و صمیمی
پدید آمد.
اجرای موسیقی رمضان در خانه موسیقی
ســپس پیمان بزرگ نیا ،پژوهشــگر موســیقی نواحی پشت
تریبون قرار گرفت و گفت :موســیقی مذهبــی همواره در نواحی
مختلف ایران وجود داشــته و به تناسب هر آئین مذهبی موسیقی
مناسب آن نیز وجود داشت.
وی افــزود :هر یــک از نواحی مختلف ایران بنا بر شــرایط

وی افزود :در نیمه اول ســال ســعی کردیم بیشــتر تمرکز
برنامه های خانه موســیقی بر روی مســتر کالس ها و همچنین
بزرگداشت استادان و مفاخر موسیقی باشد .همچنین در این مدت
بخش مسابقه کتاب برتر موسیقی مربوط به جشن خانه موسیقی را
داشتیم که عمده فعالیت واحد اجرایی خانه به این بخش اختصاص
داشت و تا چند روز دیگر داوری آن آغاز می شود.
نوربخش گفت :در ماه آینده نیز تمام تمرکز ما بر روی برنامه
های جشن خانه موسیقی است که امیدواریم با تمهیداتی که انجام
شده باشکوه تر از دیگر سال ها برگزار شود و در این بخش نیازمند
نظرات سازنده اعضای محترم هیئت مدیره کانون های تخصصی
22

فصلنامه خانه موسيقي

گــــــــزارش

www.iranhmusic.ir

موسیقی و تجلیل از پیشکسوتان موسیقی برگزار می شود.
نوربخش در ادامه درباره مراسم برگزاری مراسم تقدیر از گروه
آوازی تهران گفت :قرار است امشب طی مراسمی در تاالر وحدت
از گروه آوازی تهران تقدیر شود .گروه آوازی تهران در ماه گذشته
در یک جشــنواره توانســت دو مدال طال و یک نقره کسب کند.
برخی از دوســتان که وبسایت جشــنواره را دیده بودند به ما می
گفتند این گروه حائز مقامی نشده است.
مدیرعامل خانه موسیقی افزود :این فستیوال بصورت المپیادی
برگزار می شــود واختصاص به این صورت بود که هرکس از یک
نمره ای به باالرا کسب می کرد به او نشان طال یا نقره می دادند
بنابراین ممکن اســت گروه های دیگری امتیازات بیشتری کسب
کرده باشد و مدال بیشــتری گرفته باشند.تقدیر ما از گروه آوازی
تهران به این دلیل اســت که اصوال گروه های کر در ایران بسیار
کم هســتند و اعتقاد داریم اگر گروهی موفق می شود در جشنواره
ای دیده شــود و حضور پیدا کند ،باید مورد تقدیر قرار بگیرد و آنها
را تشویق کنیم و به آنها خسته نباشید بگوییم.
پس از این ســخنان نوربخش از مصطفــی کمال پورتراب،
آهنگســاز و عضو شورای عالی خانه موسیقی خواست تا به عنوان
پیشکسوت موسیقی دقایقی به نوازندگی پیانو بپردازد .پورتراب در
ادامه با وجود کهولت ســن دقایقی به نوازندگی پرداخت که بسیار
مورد توجه حضار قرار گرفت.

جغرافیایی و تاریخی آن موسیقی خاص خود را داشتند و موسیقی
رمضان نیز یکی از رپرتوار های مشــترک همه اقوام ایرانی است
که با تغییراتی در نواحی مختلف اجرا می شد.
این پژوهشگر موسیقی گفت :یکی از شاخص ترین فرم های
موســیقی رمضان ،سحر خوانی اســت که برای بیدار کردن مردم
جهت عبادت و خوردن ســحری اجرا میشد و با شعر های در باره
شکر درگاه پروردگار و مدح رسول خدا و ائمه به اجرا در می آمد.
وی در پایان افزود :امروز قرار اســت موســیقی عاشیقی بر
پایه اشعار مناســب ماه مبارک رمضان و دو قطعه «استاد نامه» و
«مناجات نامه» به اجرا در بیاید.
در ادامه عاشــیق قدرت میرزاپور ،حســن میرزاپور و حســن
گوزلی به اجرای موسیقی رمضان پرداختند که با استقبال کم نظیر
حضار مواجه شد.
ســپس با نوای «مثنوی افشاری» و دعای ماندگار«ربنا» که
با صدای محمدرضا شــجریان از بلندگو های خانه موسیقی پخش
شد ،حضار به استقبال اذان مغرب رفتند و در محوطه خانه موسیقی
در ضیافت افطار شرکت کردند.
دیــدار اعضای هیئــت مدیره کانون های خانه موســیقی تا
ســاعاتی ادامه داشــت و در گفتگو های صمیمی تر نظرات خود
را نسبت به برنامه های خانه در ماه های آینده بیان می کردند.
نشست مردادماه و نوازندگی پیانو مصطفی کمال
پورتراب
همچنین دیدار ماهیانه هنرمندان ،عالقمندان و اعضای خانه
موسیقی 26 ،مردادماه در ساختمان فاطمی برگزار گردید.
در ابتدای این نشســت حمیدرضــا نوربخش(مدیرعامل خانه
موســیقی) ضمن خوش آمد گویی به حضار دربــاره برنامه های
این نهــاد در روزها و ماه های آینده توضیحاتی ارائه کرد و گفت:
امســال با تالشهایی که داشــتیم و طبق وعده ای که داده بودیم
می خواهیم جشــن پانزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی را در
قالب «جشنواره موسیقی تهران» برگزار کنیم.
وی در ادامه گفت« :جشنواره موسیقی تهران» از  12تا  18شهریور
ماه در فضای باز عمارت مسعودیه برگزار می شود که  6شب به برگزاری
کنســرت گروه های مختلف اختصاص دارد و در شب آخر  18مردادماه
اختتامیه جشن خانه موسیقی با معرفی برگزیدگان دوساالنه کتاب برتر
فصلنامه خانه موسيقي

در ادامه نشست کیوان پهلوان ،نویسنده کتاب «دف و دایره»
پشــت تریبون قرار گرفت و درمعرفی کتابــش گفت :این کتاب
حاصل بیســت ســال تحقیق و پژوهش من است و پس از سالها
توانستم آن را بچاپ برسانم که مراسم رونمایی آن روز چهارشنبه،
 29مردادماه ،ســاعت  18در خانه هنرمندان برگزار می شــود و از
همه هنردوستان میخواهم در این برنامه شرکت کنند.
پس از این ســخنان بهرام ارشــد راد(فلوت) بــه همراه رضا
کاغذکنانی(گیتار) به اجرای دو نوازی از آثار باخ ،پیاتزوال و ماکادو
پرداختند که مورد توجه حضار قرار گرفت.
ســپس قدرت اهلل انتظامــی ،نوازنده و مدرس پیشکســوت
موسیقی پشــت تریبون قرار گرفت و خاطراتی از دوران همکاری
با مصطفی کمال پورتراب نقل کرد و در ادامه به درخواســت وی
پورتراب یک قطعه دیگر برای حضار اجرا کرد.
23

گــــــــزارش

www.iranhmusic.ir

گردهمایی باشکوهومتفاوتردیکعمارتقدیمی
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اعضایخاهنمو یپازند نسا ردات سا ن هادر ن ردنتف
مراســم اختتامیه جشــن پانزدهمین ســالگرد تاسیس
خانه موســیقی با معرفی برگزیدگان کتاب برتر موسیقی،
تجلیل از پیشکســوتان و اجرا های متنوع 18 ،شــهریور
ماه در میان اســتقبال کم نظیــر هنرمندان و عالقمندان
در عمارت مسعودیه تهران برگزار شد.

پس از تالوت قرآن کریم و پخش ســرود جمهوری اسالمی،
گروه هاالی(حرکات آئینی ایلیاتی شاهســون) در ابتدای برنامه ها
به اجرای قطعاتی به همراه ساز سرنا و دهل پرداختند.در ادامه دبیر
جشــن پشت تریبون قرار گرفت و پس از خوشامد گویی به حضار
گفت :فستیوال موسیقی تهران که طی یک هفته برگزار شد اتفاق
خجسته ای است که باید خیلی قدردان آن باشیم.
حمیدرضا نوربخــش در ادامه گفت :حدود یک ســال پیش
شورای مشــورتی خانه موسیقی را تاسیس کردیم و دوستان نخبه
جوان در این شــورا به ما پیوستند و شــروع کردیم به همفکری
با اعضای هیئت مدیره و شــورای عالی .کپــی رایت و همچنین
برگزاری فســتیوال موسیقی تهران از مباحثی بود که در این شورا
به آن پرداخته شد .خوشــبختانه این فستیوال محقق شد و آن را
به انجام رساندیم.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :دوســتانی کــه به ما خرده

می گیرند که ما به نســبت به برخــی از اتفاقات بی تفاوت حرکت
می کنیم بدانند که واقعا چنین نیســت به ویژه اینکه هم شــورای
عالی خانه موسیقی و هم هیات مدیره خانه موسیقی همه اتفاقات
حوزه موســیقی را رصد می کند و آنجا که باید واکنش نشان دهند
این کار را انجام می دهد.
وی افزود :ما در بحث تعطیلی کنسرت ها همواره پیگیر بوده
ایم کما اینکه در جلسه ای که هنرمندان با رییس جمهوری داشتند
این موضوع را مطرح کردم که امنیت شــغلی هنرمندان باید حفظ
شود .وقتی یک نهاد رسمی دولتی برای کنسرت مجوزی را صادر
می کند پس و نباید در برخی از شــهر ها شــاهد تعطیلی کنسرت
ها باشیم.
نوربخــش گفت :ما در زمانی کــه از حضور نوازندگان زن در
کنسرت ها ممانعت به عمل می آمد ،موضع خود را نشان دادیم و
گفتیم که این موضوع اصال درست نیست و این از مطالبات جدی
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موســیقی دانها اســت .چراکه معتقدیم موسیقی زن و مرد ندارد و
بسیاری از هنرمندان شایسته ما در میان خانم ها هستند.
وی در ادامــه افزود :آنجایی که بحــث تعطیلی کالس های
فرهنگســراها بود هم موضوع را پیگیری کردیم .جلسات متعددی
را با مســووالن سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران برگزار
کردیم و در این جلسات دغدغه های هر دو طرف اعالم شد .طی
آخرین پیگیری که داشــتیم به ما قــول دادند که از پایان مهر ماه
کالس های موسیقی فرهنگســراها بازگشایی شود که امیدواریم
این وعده محقق شود.
نوربخش گفت :یک نکته دیگر هم شنیدم که امیدوارم درست
نباشد .اینکه برخی استانها خود ادارات ارشاد می خواهند در جایگاه
تهیــه کننده قرار بگیرند و در برگزاری کنســرت های موســیقی
شریک شــوند .اگر چنین چیزی باشد مایه تاسف است و من فکر
میکنم دولت نباید هیچ گاه با بخش خصوصی رقیب باشــد و باید
فقط وظیفه نظارتی و حمایتی خودشان را داشته باشند.

در ادامه ژاله صادقیان که اجرای مراســم را به عهده داشت با
قرائت متنی از درگذشتگان سال گذشته اهالی موسیقی یادی کرد
و برای آنان رحمت ایزدی آرزوی نمود.
پس از این برنامه داود گنجه ای ،دکتر محمد سریر ،مهندس
مرتضی کاظمی ،کیخســرو پورناظری روی صحنه حاضر شــدند
و از تندیــس و لوح خانه موســیقی به چهارتن از پیشکســوتان
موسیقی نواحی سبزعلی خجسته( ،چهارمحال و بختیاری) ،عاشیق
محمدحســین دهقان(ارومیــه) ،قنبر راســتگو(هرمزگان) و خضر
قادری(سردشت) اهدا شد.
در ادامه دکتر محمد سریر(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی)
پشــت تریبون قرار گرفت و ضمن خوش آمد به حضار این مراسم
گفت :ما و جامعه موســیقی به شدت نیازمند پشتیبانی مخاطبان و
عالقه مندان موسیقی هستیم .به طور حتم این حضور شماست که
به ما انگیزه می دهد تا بتوانیم به سهم خود نوای خوش را به شما
برســانیم و به نظر من برگزاری اولین فستیوال موسیقی تهران که
با استقبال خوبی از ســوی تماشاگران مواجه شد آغاز خوبی برای
ماست که هدف اصلی آن جوانان هستند.
رئیس هیئت مدیره خانه موســیقی گفت :امســال گروههای
برجسته ای در فســتیوال موســیقی تهران حضور پیدا کردند اما
همین موضوع از نظر ما آغازی بــرای حضور هنرمندان جوان در
دوره های بعدی اســت که بتوانیم از ظرفیت های آنها اســتفاده
کنیم؛ هنرمندانی که واقعا مســتعد در عرصه موســیقی هستند اما
تاکنون امکان حضور در صحنه را نداشــتند و این حیف است که
نتوانیم از هنرنمایی آنها استقاده کنیم.
دکتر ســریر در بخشــی از ســخنان خود گفت :هم ما و هم
مســووالن ،مالحظات موسیقی کشــورمان را می دانیم .البته من
معتقدم هر صوتی موســیقی نیســت چراکه ما زمانی می توانیم از
موســیقی یاد کنیم که جنبه های هنــری آن نیز مورد توجه قرار

دبیر جشن پانزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی درپایان
ضمن تشــکر از همه همکاران و مسئوالنی که برای برگزاری این
فســتیوال همکاری کرده اند منتی را دربــاره قانون کپی رایت و
کمپین «من از موســیقی حمایت می کنم» قرائت کرد که در آن
به مســاله کپی و دانلود غیر قانونی موسیقی اشاره شده بود.در این
متن اعالم شد این کمپین از اواخر آبان ماه شروع به کار می کند.
پس از این ســخنان گروه موسیقی نواحی ایران به سرپرستی
پیمان بزرگ نیا به روی صحنه حاضر شــدند و موسیقی هایی از
مناطق هرمزگان ،مازندران ،خراسان ،گردستان ،گیالن ،بختیاری،
لرســتان ،ترکمن و قشقایی را اجرا کردند .از جذاب ترین موسیقی
های این بخش اجرای موسیقی آذربایجان به همراه حرکات آئینی
این خطه از ایران بود که بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت.
فصلنامه خانه موسيقي
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گیرد به همین خاطر آن چیزی که جنبه موسیقی دارد حتما توسط
مسووالن نیز پذیرفته می شود.
پس از این ســخنان نوبت به اجرای کوارتت کمانچه رسید .در
این بخش نسیم اربابی(سرپرست گروه) ،سارا هستی ،نیلوفر شهبازی
و مهرزاد خردمند به روی صحنه آمدند و دو قطعه «تاسیان» و «تلخ
چون باده» از ساخته های نوید دهقان را به اجرا در آوردند.
در ادامه نوبت به تجلیل از پنج تن از پیشکســوتان موسیقی
ایران شــد .در این بخش فرهاد فخرالدینی ،هوشــنگ ظریف و
کامبیز روشن روان روی صحنه حاضر شدند و به دکتر فاطمه هما
سادات افسری(مدرس و پژوهشگر موسیقی) ،تقی ضرابی(مدرس
و آهنگساز) ،دکتر امیراشرف آریان پور(مدرس و پژوهشگر) ،حسن
ناهید(نوازنده پیشکسوت نی) و محمد موسوی (نوازنده پیشکسوت
نی) تندیس و لوح تقدیر خانه موسیقی ایران اهدا شد.
بخش بعدی جشن خانه موسیقی دو نوازی فلوت و پیانو بود.
در این بخش فیروزه نوایی (فلوت) به همراه آرپینه ایسرایلیان(پیانو)
به اجرای قطعه فانتزی اثر کارمن پرداختند.
در قسمت بعدی مراسم اختتامیه جشن خانه موسیقی نوبت به
معرفی برگزیدگان دوســاالنه بهترین کتاب موسیقی رسید .در این
بخش بیانیه هیئت داوران توسط مجری قرائت شد .هیئت داوران
این بخش آقایان مصطفی کمال پورتراب ،حسین یاسینی و هومان
اسعدی بودند.
ســپس مصطفی کمــال پورتــراب ،داریــوش پیرنیاکان
و نصــراهلل ناصح پور بــه روی صحنه دعوت شــدند و جوایز
برگزیدگان اهدا گردید .در بخش پژوهشــی سید حسین میثمی
برای کتاب «بررســی و تحلیل موســیقی کالسیک در قزوین
( از دوران صفوی تا اواخر قاجار)» انتشــارات ســوره مهر حائز
رتبه اول شــد و رتبه دوم نیز نیز کیوان پهلوان ،برای «کتاب
دف و دایره در تاریخ ایرانی» بود.
همچنیــن در ایــن بخش کتاب «ســه تار» نوشــته فرهود
صفرزاده (انتشارات ماهور) و «کتاب اهل ساز (سازشناسی موسیقی
بوشــهر)» نوشته محسن شریفیان (انتشارات داستان سرا) شایسته
تقدیر شناخته شدند

در بخش کتاب آموزشی ،کتاب «صد درس» ،نوشته علی اکبر
مرادی به عنوان کتاب برگزیده معرفی گردید.
کتاب برگزیده بخش ترجمه نیز کتاب «الموســیقی الکبیر از
ابونصر فارابی» ترجمه و شــرح به فارسی از زنده یاد دکتر مهدی
بر َکشــلی که به تازگی توسط انتشارات سروش منتشر شده است،
معرفی شد.

در ادامه مراســم ،حمیدرضا نوربخش دوباره پشــت تریبون
قرار گرفت و به عنوان نماینده جامعه موســیقی کشور در سخنانی
از مصطفــی کمال پور تراب بخاطر نقــش ویژه ای که در تربیت
شــاگردان و همچنین آموزش موســیقی داشته است تشکر کرد و
با اهدای لوح خانه موســیقی به این استاد پیشکسوت تقدیر بعمل
آورد.
آخرین برنامه مراســم اختتامیه جشــن خانه موسیقی ایران،
اجرای همایون شــجریان و ســهراب پورناظری(تنبور) بود که به
همراه حســین رضایی نیا و آئین مشــکاتیان روی صحنه حاضر
شدند و قطعات خداوندان اسرار را به اجرا گذاشتند و با استقبال کم
نظیر حضار مواجه شد.
با پایان این بخش ،نخستین جشنواره موسیقی تهران و جشن
پانزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران در شبی مهتابی و
در عمارت زیبای مســعودیه در قلب بافت قدیمی تهران قدیم به
کار خود پایان داد.
26

فصلنامه خانه موسيقي

درگذشتگان

www.iranhmusic.ir

ردگذشت گاناتبستان93

عالالدین باباشهابی
عالالدین باباشهابی ،موسیقیدان و خواننده مشهور کردستان  5تیرماه  1393در سن  75سالگی در یکی
از بیماستان های تهران درگذشت.
ســید عالالدین باباشهابی در سال  1318در شهر سنندج بدنیا آمد و نوه زنده یاد استاد سید علی اصغر
کردستانی خواننده نامدار کرد بود.وی از سن هفت سالگی با ورود به دبستان ،با موسیقی آشنا شد ،در سال
 1335با خواندن سرود ای وطن در رادیو سنندج بطور رسمی کار خوانندگی را آغاز کرد و از سال  1346به تهران آمد.
وی با ارکســتر کردی ،ارکســتر رامتین ،ارکستر لشکری ،ارکستر باربد و ارکستر نکیســا و ارکسترهای فرهنگ و هنر ،کار
خوانندگی را پس از گذراندن دوره کوتاه سلفژ نزد فرهاد فخرالدینی و آواز نزد زنده یاد محمود کریمی پی گرفت و تا آخر عمرش
با رادیو و تلویزیون ایران همکاری داشت.حاصل این تالش ها اجرای حدود  60ترانه در ارکسترهای یاد شده بود.
سید قدمیار حسینی
سید قدمیار حسینی تنبور نواز پیشکسوت در سن  120سالگی بر اثر کهولت سن  6تیر  1393دار فانی
را وداع گفت.
ســید قدمیار حسینی را به نوعی می توان قدیمی ترین راوی نغمه های باستانی تنبور به حساب آورد.
ســیدقدمیار حســینی در بکتر متولد شد و تنبور را از همان کودکی از نیاکانش ،پدرش و پسر عموهایش که
همگی تنبور نواز بودند فرا گرفت.
این هنرمند موســیقی نواحی نزد سید نصرالدین جیهون آبادی شــاگردی کرد و به دلیل توانایی اش در نوازندگی تنبور از
دست استادش یک تنبور دریافت کرده بود.سید قدمیار بر اساس باورهایش هرگز بر روی سن ظاهر نشده بود تا اینکه چند سال
قبل در یک جشنواره موسیقی برای او بزرگداشتی ترتیب دادند و پا بر روی سن گذاشت.
گنجعلی سلمان زاده
گنجعلی ســلمان زاده از سرنا نوازان برجســته موسیقی قشقایی به علت ایست قلبی  6تیر  1393درگذشت .او تاثیر بسزایی
بر ســاختار موسیقی قشقایی طی  4دهه گذشته داشــته که غیر قابل انکار است .او در ضبط آثاری چون«رقص های قشقایی»،
«نغمه های عاشقی» و «چنگی های قشقایی» نیز همکاری کرده بود که این آلبوم ها توانایی خاص این نوازنده سرنا را به خوبی
نشان می دهد.
این نوازنده سرنا در جشنواره های مختلفی چون جشنواره موسیقی نواحی کرمان ،جشنواره موسیقی کوچ ،و برخی جشنواره
های موسیقی حماسی در تهران نیز شرکت کرده و نوازندگی اش مورد توجه اهالی فن قرار گرفته بود.
گلناز شهباز زاده
هنرمند جوان عضو خانه موســیقی و نوازنده ســاز های کالسیک  11شــهریور  1393در پی ابتال به
بیماری سرطان در تهران درگذشت.
این هنرمند متولد شــهريور  1358بود و از کودکی فراگيری موسيقی را آغاز کرده بود و در زمينه های
مختلفی چون نوازندگی ويلن ،فلوت ريکورد ،آواز و تدريس موسيقی ارف فعاليت داشت.
گلناز شــهباز زاده همچنين فارغ التحصيل رشــته موسيقی از دانشــگاه تهران بود و چند سالی نيز به عنوان عضو گروه کر
ارکستر سمفونيک تهران فعاليت داشت.
شــهباززاده پيش از درگذشتش وصيت کرده بود که پيکرش برای انجام تحقيقات علم پزشکی به دانشگاه تهران اهدا شود
بنا براین مراسم خاکسپاری برای وی انجام نشد.
فصلنامه خانه موسيقي
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اخبـار
غنا و تکامل یافته و اکنون فشرده شده و خالصه شده ویژگی های
یک تمدن اســت .من کوشش کردم تا آن را حفظ کنم .به تمام و
کمال آن خدشه ای وارد نکنم ،حرمت اش را بدارم و اگر می توانم
چیزکی به غنایش اضافه کنم ،تا دیگرانی شاید آن را متحول کنند
و از آن چیزی کامل تر بسازند.
الزم به توضیح اســت که بعد از شــهرام ناظری این دومین
نشان شــوالیه در زمینه هنر موسیقی است که به هنرمندان ایران
زمین تعلق می گیرد.

نشان شوالیه بر سینه شجریان

موسیقی پیشآهنگ دیپلماسی
فرهنگی است

دیــدار و ضیافت افطــار صمیمی با برگزیــدگان عرصه
فرهنگ و هنر با دکتر حســن روحانی ،رئیس جمهور  3مرداد
ماه با حضور جمعی از هنرمندان و ســخنرانی نماینگان شاخه
های مختلف هنری برگزار شد .حمیدرضا نوربخش مدیرعامل
خانــه در این دیــدار در حضور رئیس جمهــور گفت :در ابتدا
الزم می دانم تشــکر کنم از مجموعه فرهنگی و هنری دولت
یازدهم و معاونان محترم ایشــان کــه فضای آرامش و امنیت
را ایجاد کردند.

نشــانه شــوالیه که باالترین نشــان فرهنگی کشور فرانسه
محسوب می شود ،عصر دوشنبه 2 ،تیرماه به محمدرضا شجریان،
استاد آواز و رئیس شورای عالی خانه موسیقی ایران اهدا گردید.
در این مراســم برونو فوشه(سفیر کشــور فرانسه) در ابتدا به
سخنرانی پرداخت و در ادامه نشان شوالیه به محمدرضا شجریان،
استاد آواز و رئیس شورای عالی خانه موسیقی اهدا شد.
در ایــن مراســم هنرمندانــی از جمله فرهــاد فخرالدینی،
حسین علیزاده ،محمدرضا درویشی ،حمیدرضا نوربخش ،همایون
شــجریان ،محمود دولت آبادی ،اصغر فرهادی ،لیال حاتمی ،رضا
کیانیان و  ...حضور داشتند.
محمدرضا شجریان ،اســتاد آواز ایران و رئیس شورای عالی
خانه موســیقی در این مراسم به سخنرانی پرداخت .وی در بخشی
از ســخنانش گفت :مــن در تمام طول این نیم قرن کوشــیدم تا
این ســنت ریشــه دار خنیاگری ایرانی را با همه زوایا و گوشه ها،
همه غنــا و عظمت و تنوعش حفظ کنم و پاس بدارم و ســپس
آن را به آیندگان منتقل کنم .کوشــیدم که این ســنت خنیاگری
را که در عمق این تمدن کهنســال ریشــه دارد ،از چنگ نوازان
هخامنشــی تا موسیقیدانان ساسانی و ســپس قاریان کالم وحی
پاســداری کنم و اگر می توانم چیزی بر آن بیفزایم و اگر همیشه
کوشــش کردم تا حافظ و پاسدار دقیق این سنت باشم تنها به این
قصد بوده که در غیاب آن معماری با شــکوه ،آن شعر و ادب غنی
و درخشــان  ،کتابت و خطاطی و مینیاتور و دیگر مایه های هنری
این تمدن ،موســیقی ایرانی اکنون تنها بازمانده ،حافظ و پاسدار و
نماینده یک تمدن کهنسال اما در حال نابودی یا دستکم دگرگونی
است ،باشد .موسیقی ایرانی ،ســینه به سینه در دل عاشقان حفظ
شــده ،از پستویی به گوشــه ای پناه برده ،طی قرن ها پاالییش و
نظم یافته ،فردیت های هنرمندان در طی تاریخ به آن افزوده شده،

وی افزود :نخستین بحثی که هنرمندان موسیقی در حال حاضر
دارند بحث بحران هویت اســت .بعد از گذشت  35سال از پیروزی
انقالب اسالمی هنوز روی بایدها و نبایدها و یا حالل بودن و حرام
بودن این هنر بحث اســت .انتظار داریم شــان و جایگاه هنرمندان
موسیقی حفظ شود تا بتوانند هویت خود را تثبیت شده بدانند.
نوربخش در بخش دیگری از صحبت های خود به دیپلماسی
فرهنگی اشــاره کــرد و گفت :در صحبتهای خــود به کرات از
دیپلماسی فرهنگی نام بردید و همه ما می دانیم که هنر موسیقی
پیشآهنگ این دیپلماسی فرهنگی است ،پس بیاییم تالش کنیم
هنرمندان موسیقی کارشان را با آسودگی خیال انجام دهند.
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این خواننده و مدرس آواز ایرانی در ادامه با اشاره به لغو مجوز
کنسرت های موسیقی در شهرستان ها گفت :بارها شاهد بوده ایم
کنســرت هایی که مجوز رسمی از وزارت ارشاد داشتند در اجرای
شهرســتان ها لغو شده اند .این در حالی اســت که دولت ها باید
پشت مجوزهایی که ارائه می کنند ،بایستند.
مدیرعامل خانه موســیقی ادامه داد :اشتغال زایی جوان های
فعال در حرفه موســیقی و همچنین فــارغ التحصیالن این هنر از
دیگر دغدغه های ما در خانه موســیقی است .جوان ها با عشق و
امید فعالیت می کنند ولی متاســفانه آینده روشــنی برای آنها نمی
توان تصویر کرد.
نوربخــش در پایان صحبت های خود گفت :شــما به عنوان
رئیس جمهــور منتخب ایران دو بار یکی در فیلم تبلیغات انتخابی
و دیگــری در مناظرات خود نام محمدرضا شــجریان را بردید و
حاال انتظار داریم بعد از گذشــت یک سال و استقرار دولت یازدهم
شــرایطی فراهم شود تا آواز این صدای ماندگار بار دیگر در کشور
طنین انداز شود.

آغاز ثبت نام مستر کالس صدابرداری

مستر کالس صدابرداری ویژه آموزش پلوتوس و تیون سمپل
با همت کانون صدابرداران در خانه موســیقی برگزار می شود .در
این مستر کالس که با همت کانون صدابرداران برگزار می گردد،
مباحث پلوتوس و تیون سمپل آموزش داده خواهد شد.
مدت زمان این کالس ها  50ســاعت اســت که  30ساعت
بصورت تئوری و  20ساعت آن به صورت عملی در استدیو برگزار
می شود.
الزم اســت هنرجویــان برای کالس های تئــوری لپ تاپ
شخصی خود را به همراه داشته باشند.
عالقمندان برای اطالع از جزئیات برگزاری و همچنین هزینه
این کالس ها می توانند با خانه موسیقی تماس حاصل نمایند.

استقرار واحد بیمه و عضویت
در ساختمان جدید

کمک ناظری و جمعی از نیکوکاران به
بیماران جذامی شهر مهاباد

کنســرت شــهرام ناظری ،خواننده پیشکســوت مردمی در
تاریخ هــای  18و  19شــهریور ماه در تاالر وزارت کشــور برگزار
شــد ،چند روز بعد جمعی از هنرمنــدان و خیران به دعوت وی در
درفتر روزنامه شرق جمع شدند تا برای بیماران جذامی شهر مهاباد

واحد بیمه و عضویت خانه موســیقی در ساختمان جدید این
نهاد واقع در محدوده میدان فاطمی مســتقر شد و اعضا می توانند
به این محل مراجعه نمایند.
واحد بیمه و عضویت خانه موســیقی از امروز در ســاختمان
جدید پاســخگوی اعضا برای پیگیری امور بیمه ،بیمه تکمیلی و
مراحل عضویت خواهد بود.
نشانی و تلفن های ساختمان جدید به شرح زیر است:
تهــران ،میدان فاطمی ،ابتدای خیابان شــهید گمنام ،خیابان
جهانمهر ،نبش بوعلی سینای غربی -خانه موسیقی ایران
تلفن66482075 - 66482074
فصلنامه خانه موسيقي
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کمک هایی را اختصاص دهند.
در این جلســه که مسئوالن روزنامه شــرق (آقایان مظاهری،
رحمانیان،محمدی،براتی و )...ناصر ملک مطیعی ،نادر مشایخی ،محمد
معتمدی،شاهرخ تویســرکانی ،حمیدرضا عاطفی و چند تن از خیران
نیزحضور داشــتند ،در ابتدا شهرام ناظری با تاکید به لزوم رسیدگی به
محرومان و بیماران نیازمند جامعه گفت :اهالی کردســتان و بیماران
جذامی مهاباد دچار یک نوع مظلومیت مضاعف هستند چرا که دولت
آنطور که باید و شاید به این استان محروم رسیدگی نمی کند.
خواننده پیشکسوت موسیقی ایران افزود :از این رو وظیفه خود
دیدم و تصمیم گرفتم به نیازمندان این منطقه بیشــتر کمک کنم
و بخشی از عواید کنسرت هایم را به این قشر اختصاص بدهم.
در ادامــه محمد معتمدی(خواننده جوان موســیقی ایران) نیز
با اشــاره به اینکه هیچگاه شاگرد اســتاد ناظری نبوده این جلسه
را به عنوان نخســتین جلسه شــاگردی ای خود محسوب کرد و
گفت :آقای ناظری قلب بزرگ و رئوفی دارند و من این جلســه را
به عنوان نخســتین جلسه درس انسانیت و بزرگواری می دانم که
از ایشان فرا گرفتم.
همچنین هر یک از حضار در سخنانی با تقدیر از این حرکت
شایســته  ،برای این هنرمند آرزوی توفیق کرده و ابراز امیدواری
کردنــد این کمک ها هر چه زودتر به دســت بیمــاران نیازمند و
محروم شهر مهاباد برسد.
در پایان این جلســه هر یک از حاضــران و خیران مبالغی را
جهــت کمک به بیماران جذامی شــهر مهاباد اختصاص دادند که
مجموعا  78میلیون تومان برای این اقدام خیر خواهانه جمع شد.
شــهرام ناظری پیش از این هم در پی حادثه آتش ســوزی
مدرسه شین آباد پیرانشهر که به سوختگی چندین دانش آموز دختر
منجر شده بود ،در تهران کنسرت داد و بخشی از عواید آن را برای
کمک به دانش آموزان حادثه دیده اختصاص داد.
در این جلســه خیــران دیگری چون مجیــد پازوکی ،حبیب
معصومی،محمدمیرعبدالباقی و...حضور داشتند.

خاطره انگیز از ســاخته های مختاباد و بــا صدای این هنرمند به
اجرا در آمد.
دکتر عبدالحسین مختاباد ،عضو خانه موسیقی و عضو شورای
اسالمی شــهر تهران در نشســت خبری این کنســرت در خانه
موســیقی گفت :پیشــنهاد این برنامه را من در صحن علنی شورا
دادم که دو شــب کنســرت برگزار کنیم و عواید آن را به کودکان
غزه اختصاص بدهیم تا مرهمی بر زخم های بیش از نیم قرن این
مردم تحت ستم باشد .و این برنامه توسط شهرداری و شورای شهر
تهران برنامه ریزی شده است.
وی در خصوص نحوه رســیدن عواید این کنســرت به مردم
غزه گفت :این ترتیبات باید توســط شورای شهر هماهنگ شود تا
یا به ســازمال ملل متحد یا به سفیر فلسطین داده شود تا به مردم
غزه برسد.
مختاباد در ادامه پاســخ به ســوالی در مورد تضمین رسیدن
برخی کمک ها از جمله خون های اهدایی به مردم غزه گفت :این
یک پیام بین المللی برای مردمی اســت که خونشان به ناحق بر
زمین ریخته می شــود هر کسی در هر گوشه ای از دنیا باید حتی
در حد ســخن یا پول یا یک رفتار نمادین به این مردم مظلوم کار
کنــد .ما وظیفه داریم کارمان را انجام دهیم و اگر این کمک ها به
غزه نرسد باز هم پیام ما سر جایش هست که چرا از اهدای کمک
به زنان و کودکانی که در یک گوشــه از دنیا به آنها ظلم می شود،
جلوگیری می شود.
مختاباد از مطبوعات ،خانه موســیقی ،شــورای اسالمی شهر
تهران ،روزنامه همشهری و فروشگاه شهروند برای حمایت از این
کنسرت تشکر کرد.

مختاباد در حمایت از کودکان غزه
به روی صحنه رفت

کنسرت دکتر عبدالحســین مختاباد به همراه ارکستر رودکی
به حمایت از مردم مظلوم غزه 2 ،و  3شهریور ماه در سالن همایش
های برج میالد برگزار شد
در بخش اول این کنســرت به همراه پیانو ســامان احتشامی
شــعری از احمد شاملو(از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید) اجرا
شــد و در بخش دوم چند قطعه جدید و همچنین دو قطعه قدیمی

بدرقه پیکر بانوی غزل ایران با
شعر و موسیقی

سیمین بهبهانی ،غزلســرای ایرانی  28مرداد ماه در گذشت
و مراسم تشییع شــد پیکر وی  31مرداد با حضور جمع زیادی از
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هنرمندان ،اهالی ادبیات و عالقمندان در تاالر وحدت برگزار شد.
در ابتدای این مراســم ابوالحســن تهامی ،داماد ســیمین
بهبهانــی متنــی را از طرف خانــواده آن مرحومــه قرائت کرد.
همچنین در این مراســم جواد مجابی(نویسنده) و محمود دولت
آبادی(نویســنده) نیز در باره شــخصیت ادبی و فرهنگی سیمین
بهبهانی سخنرانی کردند.

بهبهانی بود .بهبهانی در ســخنانش از حضور مردم در این مراسم
قدردانی کرد و گفت :او به معنای واقعی وطن و مردمش را بســیار
دوست داشت و به همین خاطر تصمیم گرفت که یک متر و هفتاد
سانت گورش از خاک وطنش باشد.
پس از این مراســم ،پیکر ســیمین بهبهانی به سوی بهشت
زهرا(س) تشــییع شــد تا طبق وصیت وی در آرامگاه خانوادگی
بخاک سپرده شود.

«هارمونی جامع کابردی» در موزه
موسیقی رونمایی شد

مراســم رونمایی از کتاب «هارمونی جامع کاربردی» نوشته
کامبیز روشنروان(عضو هیئت موسس خانه موسیقی)  29شهریور
با حضور جمعیاز هنرمندان پیشکســوت موســیقی ،عالقمندان و
معاون هنری وزیر ارشاد در موزه موسیقی برگزار شد.
در این مراســم ،صالح رامسری (مدیر انتشارات معین) ،علی
مرادخانی (معاون هنری وزیر ارشــاد و مدیر عامل موزه موسیقی)،
بیــژن بیژنی(خواننده و خوشــنویس) ،اســماعیل تهرانی(نوازنده
پیشکســوت و آهنگساز) ،فرهاد فخرالدینی(آهنگساز پیشکسوت و
عضو شورای عالی خانه موسیقی) و کامبیز روشن روان(آهنگساز)
به سخنرانی درباره ویژگی های این کتاب پرداختند.

در ادامه محمدرضا شجریان ،استاد آواز و رئیس شورای عالی
خانه موسیقی گفت :ســام و درود به شما مردمان حقشناس ،از
جانب هنرمندان خانه موســیقی به ساحت مادری و زنیت بهبهانی
که در ادب و غزل ایران تاریخ ســاز شــده است تسلیت میگویم.
بهبهانی زنی بود که همه جهان را به شکل خانواده خود دید و آنها
را به صلح و صفا دعوت کرد .او با پشــتکار به خود پشتوانه حقوق
زن و مادری شد.
شــجریان در ادامه گفت :من ســخنی به نقل از استاد دادبه
عرض میکنــم و آن این که جهان را مردان میســازند ومردان
را زنان .ملتی که بیبهره از این زندگی باشــد مردنی اســت .من
آمده ام امروز بگویم که ســیمین برای همیشه زنده است و زندگی
میکند هرچند که امروز مادری سرشار از مهربانی از میان ما رفته
است اما میشود امید داشت که بیش از این قدردان مادران و زنان
سرزمین مان باشیم.
در ادامه مراسم شهرام ناظری (خواننده پیشکسوت و مردمی)
قطعــه ای آوازی بــر روی شــعر «دوباره می ســازمت وطن» از
سروده های بهبهانی خواند که با استقبال بسیار مواجه گردید.
اجرای همایون شــجریان با شــعر «رفت آن سوار کولی» و
همچنین آواز صدیق تعریف از دیگر برنامه های این مراسم بود.
ســخنران پایانی این مراسم ،علی بهبهانی ،پسر ارشد سیمین
فصلنامه خانه موسيقي

همچنین در این برنامه سوسن اصالنی(دهلوی) با ساز سنتور
بــه همراه علیرضا گلبانــگ به اجرای ســاز و آواز پرداختند و در
قســمتی دیگر از برنامه انوش جهانشاهی به اجرای تکنوازی سه
تار پرداخت.
در پایان مراســم نیــز هنرمندان به اتفــاق از کتار هارمونی
جامع کاربردی نوشته کامبیز روشن روان رونمایی کردند و عکس
یادگاری گرفتند.
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سی
م
ی
سرو نزغل
گویمت مام سخن یا سرو سیمین غزل
علم میکده ،پیمانه ی نوشین غزل
بانوی یکصد و هفتاد که افراخت به جان

()1

رایتی در خور البرز نو آئین غزل
چشم بر دست زمانم که برآرد چو توئی
گرچه گویند ترا خاتم و آمین غزل
مدعی از سر نفرت ز دروغت آزرد
تا ابد نیست گریزیش ز نفرین غزل
رنگ وا رنگ حریری است پر از چین سخنت

دو رباعی از یدا هلل عاطفی کرمانشاهی

تحفه ها برده ز شیراز به ماچین غزل

بانویزغل

نیست پرواز مگر عشوه موزون دو بال
این کرشمه است نهان در پر شاهین غزل
مرکب خون و خشونت نبرد راه به جای
ای خوشا مقصد شبدیزی و شیرین غزل
بزم نیما و امید است و فروغ و احمد

او سحر حالل بود و جادوی غزل

شهر یاران سخن نادر و پروین غزل

کوچید ز باغ شعرمان ،بوی غزل

پای این پنجره میعاد گه عشق و هنر

بس گردش روزگار باید کهِ ،ز نو

راه این کوچه به داالنی دیرین غزل

سیمین دگر آید و بانوی غزل
***

برای سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران

نیمای غزل فسانه گردید و گذشت

تهران  31مرداد  93روز خاکسپاری او

در شعر زمان ،یگانه گردید و گذشت
تا ِزمزمه هست و دل نمیرد سیمین

»حشمت اهلل کم گویان «هنر

او زنده جاودانه گردید و گذشت

 -1اشاره به شعر یک متر و هفتاد صدم از سیمین
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