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یکس��ال دیگ��ر به پای��ان آمد و خ��دای را سپاس��گزاریم
ک��ه توفیق خدمت یافتیم ت��ا در دور پرش��تاب روزگار بر مدار
فرهن��گ و در جه��ت تعالی گام برداریم.اتفاقات خجس��ته ای
در س��ال  1392برای ملت ایران وبوی��ژه جامعه فرهنگی رقم
خورد؛ بدون شک مهمترین آنها انتخابات  24خرداد و پیروزی
ش��عار تدبیر و امید و تش��کیل دولت یازدهم ب��ود که بار دیگر
جری��ان حیات و زندگ��ی را در مجاری فرهنگ و هنر ش��تاب
بخش��ید و به تبع آن وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی که در
س��الیان اخی��ر تمامی بودج��ه و همت و تالش خ��ودش را به
جای آس��یب شناسی،سیاس��تگذاری و نظارت ،بيشتر به رقابت
با بخش خصوصی ،تخفیف فعالیتهای هنری حوزه موس��یقی
و م��د لباس و اینجور چیزها صرف ک��رده بود به مدار فرهنگ
اصیل و توجه به زیرساخت ها و در یک کالم اصالح ساختار و
سیاستگذاری اصولی بازگشت.
ای��ن بازگش��ت را باید به فال نیک گرف��ت و با انتصاب و
انتخاب وزیر و مدیران شایسته ای چون جنتی،مرادخانی،ارجمند
و دیگر یاران همراه باید به آینده روشن کلیه رشته های هنری
بویژه موسیقی خوشبین بود.
برخی ناظران و منتقدان با ارزیابی ش��ش ماه گذش��ته و
از زمان آغاز به کار وزارت ارش��اد دول��ت جدید تا به امروز که
با حضور همین مدیران مقبول هنرمندان س��پری ش��ده است
نقدهای جدی را به کارنامه ش��ش ماه��ه آنها وارد می دانند و
با اش��اره به کندی حرکت ها و اقدامات در زمینه های مختلف
مدعی هس��تند که انتظارات و توقع��ات جامعه هنری به ندرت
برآورده شده است.
به عنوان مثال عدم رویکرد جدید در صدور مجوزها بویژه
در اس��تان ها و مبسوط الید بودن مسئوالن دولت قبل در این
مراکز ،استمرار دخالت نهاد های مختلف در اجرای برنامه های
مج��وز دار ،بی برنامگی در امور جش��نواره ها و...از موارد مورد
ذکر اس��ت و به طور مش��خص ضعف در برنامه های جشنواره
موسیقی فجر به لحاظ محتوایی بویژه نامناسب بودن بخش ها
و برنامه های مراس��م اختتامیه یک��ی دیگر از موارد و انتقادات
مطرح شده در این خصوص است.
الزم به ذکر ست که آقایان مرادخانی معاون هنری ارشاد
و ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی ،اخیرا در دیدار با هیئت مدیره
خان��ه با پذیرفتن ضعفهای موج��ود در بخشهای مختلف از
جمله در جشنواره موسیقی فجر اذعان داشتند که تا حد زیادی
از این ضعف ها مربوط به برنامه ریزی های قبلی است و قول
دادند که بهترین جشنواره موسیقی فجر سی سال اخیر در سال

آتی برگزار شود.
به هر حال به نظر ميرسد هنوز براي قضاوت درخصوص
عملكرد اين مديران زود اس��ت و بايد فرصت بيش��تري به آنها
داد.
از س��وی دیگ��ر و در امت��داد اخبار خوش س��ال  92خانه
موس��یقی نیز یکی از بهترین س��الهای عمر چهارده ساله اش
را طی کرد چرا که در این س��ال موفق ش��د با همت دوس��تان
همراه از اعضای هیئت مدیره گرفته تا برخی مسئوالن دلسوز
و فرهنگی ش��هرداری تهران به آرزوی چندین و چند ساله اش
که دستیابی به محیطی بزرگتر بود دست پیدا کند.
سلس��له جنبان این حرکت بزرگ برای خانه موسیقی مثل
همیش��ه آقای گنجه ای ب��ود که واقعا به مص��داق یکی مرد
جنگی در شاهنامه علی رغم همه مشکالت برای رسیدن خانه
موس��یقی به اهداف و خواس��ت های به حق اعضایش جنگید
و چه زیباس��ت جنگیدن این مرد هنر که ابزار او عش��ق است
و محب��ت و نیزخنیاگ��ری و خوانندگی و بذل��ه گویی و گوش
جان س��پردن به درد دل همه دوستان و همکارانش و با همین
مس��لک و روش اس��ت ک��ه در دل همه دوس��تان و از جمله
مس��ئوالن فرهنگی رخنه کرده و اس��باب خی��ر و برکت برای
همه ش��ده اس��ت.همه ما و همه اعضا و هم��ه اهالی فرهنگ
مدیون چنین مردانی هس��تند هرچند که کوته بینانی هم سعی
در کاهش انگیزه های او و یارانش دارند و با سمپاشی و دروغ
پراکنی و افترا در تاریکی نشس��ته و س��نگ به روش��نایی می
اندازند.اما همچو فرهاد بود کوه کنی پیش��ه استاد و امیدواریم
ک��ه طول عمر با ع��زت واجر دنیا و آخ��رت نصیب این عضو
شایس��ته خانه ش��ود تا همه حتی اغیار نیز از برکت وجود این
مرد بهره مند شوند.
به هرحال س��ال به پایان رسیده و طلیعه روشنایی،بهار و
سرس��بزی و طراوت اس��ت و بهتر است که همه ما ببخشیم و
ببخش��اییم و فضا را تلخ نکنیم و برای همه حتی برای کسانی
هم که برای منافع ش��خصی خود مانع پیش��رفت نهاد و صنف
می شوند آرزوی اصالح و ترقی و همزیستی در فضای ارامش
و گفتگ��و کنی��م که منفعت همه در همدل��ی و همراهی با هم
اس��ت /حس��نت به اتفاق مالحت جهان گرفت/آری به اتفاق
جهان می توان گرفت.
س��ال نو برهمه هنرمندان،اعضای خانه موسیقی مسئوالن
همراه در معاونت ارش��اد ،شهرداری تهران بویژه آنها که همواره
یاروهمراه اهالی فرهنگ و هنر هستند مبارک و خجسته باد.
* سردبیر

گزارش

وعده رئیس جمهور در اولین دیدار رسمی با هنرمندان :

ارکسترهاي سمفونیک و ملی احیا می شود

فصلنامه خانه موسيقي

روز چهارش��نبه  18دی ماه چهرههاي آشنا از شاخه های
مختلف هنری در تاالر وحدت گرد هم آمدند تا در اولین جلسه
مش��ترک با دکتر حس��ن روحانی ،رئیس جمهور ایران شرکت
کنند و دغدغه ها و انتظاراتش��ان را از دولت تدبیر و امید بیان
کنند .صحب��ت های صریح و صمیمی نماین��دگان هر یک از
ش��اخه های هنری نشان از امیدی داشت که در دل اهالی هنر
جوانه زده است.
در ابتدای این جلس��ه ،علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی از پررونق ش��دن خان��ه های اهال��ی فرهنگ و هنر
صحبت کرد و در بخشی از سخنانش گفت :خانه سینما گشوده
ش��د و می کوشیم دیگر خانه های اهالی فرهنگ و هنر را نیز
پ��ر رونق ت��ر و آبادتر کنیم .خاری که از پای س��ینمای ایران
درآمده ،راه را برای حرکت پر اقتدار صنعت س��ینمای کشور به
آینده هموار کرد.
وی با بیان اینکه امروز جامعه فرهنگ کش��ور بیش از هر
زمان دیگر نیازمند فضا برای گفت و گو اس��ت ،اظهار داش��ت:
گفت و گو بین گروه هایی که بحث های آش��کار و پنهان ،بذر
جدایی و تفرقه را بین آن ها کاش��ته اس��ت و به ناحق به این
سرمایه های بزرگ اجتماعی بدگمان شده اند.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی خطاب به رییس جمهوری
و هنرمن��دان حاضر گف��ت :در طلیعه بهار تدبی��ر و امید و ماه
هایی که گذش��ت ،کوشیدیم بر اس��اس رهنمودهای جنابعالی
اعتم��اد رابه جامعه هنری بازگردانی��م .ما مدیرانی را برگزیدیم
که فرهنگ و هنر را می شناس��ند ،به اهالی فرهنگ عشق می
ورزند و در جه��ت هدایت و حمایت از فعالیت های فرهنگی-
هنری تالش می کنند و نه ایجاد موانع و عوامل بازدارنده.
در این دیدار رضا امیر خانی(نویسنده) ،ابراهیم حقیقی(استاد
هنرهای تجس��می) ،محمد مهدی عسگرپور(کارگردان) ،نغمه
ثمینی(از فعاالن عرصه تاتر) ،عبدالجبار کاکایی(دبیر جش��نواره
ش��عر فجر) و کامبیز روشن روان(آهنگس��از و موسیقیدان) به
بیان مش��کالت و همچنین مطالبات خود از دولت تدبیر و امید

پرداختند.
کامبی��ز روش��ن روان ،عضو هیئت موس��س و مدیرعامل
اسبق خانه موس��یقی گفت :موسیقی کشور حال خوبی ندارد و
در چند سال اخیر حالش وخیم تر شده است .هنرمندان ما پس
از انقالب ،خالقیتش��ان را در اختیار انق�لاب قرار دادند  ،برای
مردم موس��یقی ساختند و خواندند اما با بی مهری و نامهربانی
روبرو شدند.
این آهنگس��از در ادامه با اش��اره به ضعف های موجود در
عرصه آموزش موس��یقی در کشور توضیح داد :چند سالی است
که نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی کاهش یافته و امروز
می توان مجوز یک آموزش��گاه آزاد موس��یقی را در هرجایی از
این شهر خریداری کرد.
روش��ن روان درباره وضعیت پژوهش موس��یقی نیز ادامه
داد :عده ای که در این بخش مشغول به فعالیت هستند عاشق
موسیقی بوده و از تمام وجودشان مایه گذاشتند و هیچ امکاناتی
در اختیار آنان قرار نمی گیرد.
وی به اعمال س�لایق شخصی در شهرستان ها در زمان
برگزاری کنسرت های موسیقی اشاره کرد و توضیح داد :اقتدار
وزارت ارشاد در سال های اخیر در شهرستان ها زیر سوال رفته
و ارشاد باید از مجوزهایی که می دهد محافظت کند.
این موس��یقیدان به تعطیلی چند ساله ارکستر سمفونیک
تهران با س��ابقه  80ساله اش��اره کرد و گفت :دیگر بدون این
ارکستر س��مفونیک شاهد نواخته شدن س��رود ملی جمهوری
اسالمی ایران به صورت زنده نیستیم.
روش��ن روان همچنین به از بین رفتن ارکس��تر موسیقی
ملی اشاره کرد و احیای این دو ارکستر سمفونیک را با حمایت
رییس جمهوری خواستار شد.
روش��ن روان در پایان سخنانش گفت :خانه موسیقی خانه
دوم موس��یقی دانان اس��ت و باید حمایت ش��ود  .همچنین از
شهرداری تهران هم برای اینکه برای ساختمان خانه موسیقی
کمک کرده است تشکر می کنم .
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اما دکت��ر روحانی ،رئیس جمهور
که س��خنان اهالی هنر ،نقطه نظرات،
انتق��اد و انتظاراتش��ان را ش��نیده بود،
آخرین سخنران این جلسه بود.
رئی��س جمهور گف��ت :هنر قالب
نیس��ت ،هنر قال��ب و معناس��ت ،هنر
خالقیت اس��ت .این نوع جلس��ات هم
برای هماندیش��ی و همفک��ری اهالی
اقلیمه��ای متن��وع فکری اس��ت تا از
همدیگر درک نزدیکتر و متقابلی داشته
باش��یم .ذات هنر با مفهوم خیر و نیکی،
یکی است .قبل از عصر جدید ،هنر بسیار
فراتر از هنرهای زیبا تفسیر میشد .هنر
گفتوگو ،هنر معاشرت ،هنر دیپلماسی ،هنر زندگی مسالمتآمیز ،دولت تأمین مس��ایل مهم و ملی اس��ت ،مثل مس��أله امنیت،
سیاس��ت خارجی که سیاست خارجی و اعمال دیپلماسی صرف ًا
هنر زندگی بدون کینه و هر کار بیعیبی هنر است.
رئیس جمه��ور گفت :هنرمن��د البته در مس��یر هنر ،باید از طری��ق دولت انجام میگی��رد و نهاد دیگ��ری حق مداخله
ب��ا مردم ،ذوق مردم و خواس��ت م��ردم خ��ود را نزدیک کند .ندارد .البته خطوط کلی سیاس��ت خارجی طبق قانون اساس��ی
هن��ر ب��دون آزادی معنا ندارد و خالقیت تنها در س��ایه حریت توس��ط رهبری معظم تعیین میش��ود ،اما در حوزههای دیگر
امکانپذیر است ،اما اعمال محدودکنندهای نیز برای هنر وجود مثل اقتصاد و فرهنگ باید تصدیگری دولت به حداقل برسد.
دارد .قبل از آنکه سانس��ور و ممیزی به دولت ها منتسب شود ،در شرایطی نیستیم که دولت بتواند آثار هنری خلق کند و هیچ
خود جوامع بش��ری و اجتماع ،اولین قدم ق��رار دادن چارچوب دولتی نتوانسته است آثار هنری فاخری بوجود بیاورد.
رئی��س جمه��ور گف��ت :دولت کت��اب نمینویس��د ،فیلم
برای هنر است ،عادات ،رسوم ،اخالق جامعه ،فهمها و درکها
نمیس��ازد ،موزیک نمیس��ازد ،ش��عر نمیس��راید .دولت باید
همه اینها مرزبندیهایی را برای هنر مشخص میکند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت :هنرمند تس��هیل کننده راه برای اصحاب فکر و هنر باشد .یادمان باشد
نه قرار اس��ت زینتالمجالس باشد و نه اپوزیسیون .هنرمند نه و هم��ه بدانیم هنر خطر نیس��ت و هنرمند امنیت کش��ور را به
قرار اس��ت نوک پیکان تحوالت سیاس��ی باشد و نه قرار است مخاطره نمیاندازد .به هنر و هنرمند اعتماد کنیم ،نگاه امنیتی
گوشهنش��ین خرابات و خانه .هنرمند قرار نیست هر چه دولت به هنر بزرگترین اش��تباه امنیتی اس��ت .در بحث امنیت؛ اولین
یا جامعه یا حتی روش��نفکران میگویند ،به تصویر بکش��د ،که قدم تش��خیص منابع تهدید است .در جامعه امروز منابع تهدید
برداش��ت خود را دارد و قرار هم نیست که با دولت یا جامعه در ما آس��یبهای اجتماعی اس��ت .از فقر و فحش��ا گرفته تا رواج
بیاعتمادی اجتماعی تا فساد اقتصادی.
ستیز باشد و بجنگد.
دکتر روحانی در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به
روحاني در ادامه خاطر نش��ان کرد :چرا نظارت بر س��ینما
و کتاب و موس��یقی را به اهلش واگذار نکنیم ،چه اشکال دارد تعطیلی ارکس��ترهای س��مفونیک و ملی ایران گفت :از اینکه
که انجمنهای صنفی بخش��ی از بار مسئولیت وزارت ارشاد را ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی به تعطیلی کشیده شده است،
بسیار متأس��فم و حتم ًا این دولت در همین ماههای آینده اینها
بر دوش گیرند.
رئیس جمهوری افزود :به هم اعتماد کنیم؛ دوران ،دوران را احی��اء خواهد کرد ،اگر چه ممکن اس��ت وزیر باز هم کارت
اعتماد اس��ت .وظیفه دولت مداخله در هنر نیست ،وظیفه ذاتی زرد بگیرد.این دولت به تمام تعهدات و قول هایی که در دوران
انتخابات به مردم داده اس��ت ،عمل خواهد
ک��رد؛کارت زرد ب��رای این دول��ت نگرانی
نیس��ت .به امثال آقای جنتیه��ا به عنوان
مداف��ع از حقوق هنرمن��دان و آزادی افتخار
میکنیم.
در این مراس��م همچنین ارکستر زهی
به سرپرستی س��امان صمیمی و خوانندگی
علیرض��ا قربان��ی و گ��روه آوازی تهران به
سرپرس��تی میالد عمرانلو و خوانندگی وحید
تاج به اجرای موس��یقی پرداختند .یک تاتر
هم نوش��ته محمد رحمانیان با بازی حبیب
رضایی به اجرا در آمد.

فیروزه نوایی ،نوازنده پیشکسوت فلوت:

رقابت به حسادت مبدل شده است

درآمد:
فیروزه نوایی ،نوازنده و مدرس فلوت زمس��تان امس��ال پس از سالها به ایران آمدو برای نخستین بار پس از انقالب اسالمی،
در تاریخ های 8و  9بهمن و س��پس  26بهمن در جش��نواره موس��یقی فجر ،رسیتال فلوت و پیانو را به صحنه برد .نوایی همچنین با
وجود تراکم کاری اش در روز آخر سفر به ایران ،در نشست ماهیانه اعضای خانه موسیقی به هنرنمایی پرداخت و سپس عازم کشور
سوئیس شد .گفتگوی ما با این هنرمند را پیش از اجرای کنسرت هایش بخوانید .او در این گفتگو از سوابق کاری اش ،انگیزه سفر
به ایران ،اجرای کنسرت ها و تاثیر گرفتن از سخنان رئیس جمهور در دیدار با هنرمندان سخن گفت.
*لطف�ا کم�ي درب�اره خ�ود و س�وابق هن�ری ت�ان
بفرمایید.

*آيا در این سالها كه به ایران رفت و آمد داشتید به
اجرا فکر می کردید؟

فصلنامه خانه موسيقي

م��ن فی��روزه نوایی ،متول��د  1333در زمان آق��ای غریب از
هنرستان عالی موسیقی فارغ التحصیل شدم و بورسی به من داده
ش��د که در سال  1974میالدی برای ادامه تحصیل به وین رفتم
بعد از  4س��ال از آنجا هم فارغ التحصیل ش��دم .در آنجا به من
توصیه می شد که در وین بمانم و در ارکستر های مختلف کار کنم
ولی به ایران برگشتم و برای ارکستر سمفونیک تهران امتحان دادم
و به عنوان اولین بانوی نوانده فلوت وارد ارکستر سمفونیک تهران
در زمان آقای مشکات شدم.

بعد از انقالب من یکی دو س��الی در ایران بودم ولی به دلیل
بی برنامگی های ارکستر سمفونیک و با توجه به اینکه  17سال از
عمرم را در راه نوازندگی و آموزش صرف کرده بودم ،مجبور شدم
عازم وین شوم .در وین در کنسرواتوار شوبرت مشغول تدریس شدم
تا االن هم در یک مدرس��ه تدریس می کنم که امسال بازنشسته
می ش��وم .در تمام این  40س��ال که در اروپا زندگی می کنم هر
شاگردی را که تربیت کردم و جایزه گرفته حسرت خوردم که چرا
ایرانی نیست و من چرا نباید در ایران تدریس نکنم.
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گفتوگو

بله فقط برای دیدن مادرم می آمدم و برمی گشتم .اما هرگز
برای اجرا برنامه ای نداشتم .چون فکر می کردم جامعه درگیر چیز
های دیگری اس��ت که بعدا باد نوبت هنر بشود .االن امیدوارم .در
دیدار هنرمندان با آقای دکتر روحانی من هم حضور داشتم و قول
هایی که درباره هنر و هنرمندان داده شده اگر عملی بشود فکر می
کنم همه هنرمندان یک به یک به ایران برگردند.
*کدام قس�مت از صحبت ه�ای آقای رئیس جمهور
شمارا امیدوار کرد؟

وقتی گفتند من دس��ت خودم را به طرف هنرمندان دراز می
کنم .یا اینکه گفتند جامعه بدون هنر و هنرمند را به راحتی می توان
از بین برد .همینطور ایشان گفتند دولت من با تمام توان سعی می
کند ارکستر سمفونیک و ملی را بازگشایی کند  .وقتی فرمودند من
از بسته شدن این ارکستر ها متاسف هستم؛ من به گریه افتادم.
*چطور به فکر اجرای کنسرت در ایران افتادید؟

فصلنامه خانه موسيقي
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عامل اصلی این بود که یک روز قبل از وقتی که ارکس��تر
سمفونیک بسته شود به تاالر رودکی رفته بودم ،تا تمرین را گوش
کنم .یکی از جوانان ویولونیس��ت پیش من آمد و و سوال کرد در
کجای اروپا زندگی می کنم وقتی گفتم در وین س��اکن هس��تم
و س��ازم فلوت اس��ت ،آن جوان گفت پس حتما باید خانم فیروزه
نوایی را بشناس��ید! آن موقع بود دیدم که این دوس��تان اسمی از
ما در خاطرشان هست ول چهره مارا نمی شناسند .در واقع جرقه
اول همانجا زده شد که در ایران اجرا داشته باشم .تا اینکه به من
پیش��نهاد شد برای مس��تر کالس به ایران بیایم و فکر کردم اگر
بخواهم شاگردان به من اطمینان کنند باید یک کنسرت بگذارم.
در همین موقع هم جشنواره موسیقی فجر از من برای اجرا دعوت
کرد که من  26بهمن در جشنواره اجرا خواهم داشت.بنابراین برای
دوشب کنس��رت هم برنامه ریزی کردم که  8و  9بهمن رسیتال
فلوت و پیانو با همکاری خانم آرپینه ایس��راییلیان در تاالر رودکی

اجرا خواهیم داشت.

*قطعاتی که برای اجرا انتخاب کردید بر چه اساسی
است؟

قطعات را طوری انتخاب کردیم که هم برای اهالی موسیقی
و هم عالقمندان گوشنواز و لذت بخش باشد .قطعات از دونیتزتی،
بوزا ،هونگر ،انسکو ،بورتن ،دبوسی ،پرکفیف و  ...انتخاب شده است
که مدت برنامه هم حدود یک ساعت و نیم خواهد بود.

*برای برنامه های آموزش�ی در ایران چه فکر هایی
کرده اید؟

طرح های زی��اد دارم .اولین چیزی که دلم می خواهد انجام
شود ،یکپارچگی بین فلوت نوازان است که خیلی زیاد هستند .پایه
و اساس آموزش فلوت خیلی نابسامان است .در اینجا رقابت خیلی
زیاد است اما متاسفانه رقابت در اینجا جای خودش را به حسادت
داده و هیچکس دیگری را قبول ندارد .رقابت نباید اینطور باش��د.
این برای رشد واعتالی موسیقی ملی ایران آفات بزرگی است.

*از هم�کاری ه�ای خودتان با موس�یقیدانان ایرانی
بگویید.

قرار اس��ت با کمک خانم دکتر موحد که در دانش��گاه تهران
تدریس می کنند در انجمن فلوت نوازان شرکت کنم و در آنجا عضو
ش��وم و از داخل آنجا کارها را ش��روع کنیم .مثل ارکستر فلوت هم
همانقدر ساز دارد ،فلوت آلتو ،باس ،پیکولو و  ...وجود دارد که می توان
یک ارکس��تر فلوت درست کرد و این از نقشه ها من است .در یک
ارکستر همه به هم کمک می کنند که کار خوب اجرا شود.
*در پایان اگر صحبت خاصی هست ،بفرمایید.

امیدوارم بتوانم برای جامعه موس��یقی مفید باشم .در اینجا با
یک دخت��ر خانمی کار می کردم و دیدم چق��در بچه ها در اینجا
تشنه آموختن و دانش هستند و وقتی این اشتیاق را می بینم انرژی
زیادی می گیرم.

با آهنگساز و خواننده موسيقي فيلم «آرايش غليظ»

خواستیم بدون کلیشه کار کنیم

فصلنامه خانه موسيقي

همایون ش��جریان و سهراب پور ناظری جدا از صحنه کنسرت و آلبوم موسیقی ،امسال
در جش��نواره فیل��م فجر همکاری دیگری را تجربه کردند .موس��یقی فیل��م «آرایش غلیظ»
(آقاي حميد نعمتاهلل) و تیتراژ پایان آن بین اهالی موسیقی که فرصت دیدن این فیلم را در
جش��نواره فیلم پیدا کردند واکنش های مختلفی را به همراه داش��ت .در فرصت کوتاهی که
س��هراب پور ناظری و همایون ش��جریان میهمان خانه موسیقی بودند از آنها خواستم در باره
این موسیقی توضیح دهند .امیدواریم پس از اکران سراسری این فیلم و در فرصتی بیشتر با
این دو هنرمند بیشتر در مورد موسیقی فیلم گفتگو کنیم.
س��هراب پورناظری :برای تیتراژ اول این فیلم فکر کردیم فضای موسیق ریمیکس باشد
موس��یقی متن هم بر اساس اتفاقاتی که می افتد ساز بندی عوض می شود .برای تیتراژ آخر
هم از شعر «با من صنما» موالنا استفاده کردیم .ملودی این کار سنتی است که در شوشتری
خوانده شده.س��اختار آن نو اس��ت و تنظیم اش موس��یقی الکترونیک است که با گیتار برقی،
س��ه تار ،درامز و  ...اجرا ش��ده اس��ت .فکر می کنم هر کسی این موس��یقی را می شنود وارد
شوک بشود.
همایون ش��جریان :در یک جمله باید بگویم بخاطر فضای فیلم یا نباید به این کار ورود
می کردیم ولی حاال که وارد آن ش��دیم باید به قول معروف دیوانه بازی راه می انداختیم .و
این بر اس��اس هیجان درون فیلم بود .روند فیلم طوری بود که نمی ش��د غیر از این کار کرد.
باید طوری کار می کردیم که به جنس فیلم می خورد .خود فیلم س��اختار جالبی دارد که اگر
یک تصنیف شس��ته رفته ای روی آن می گذاشتیم در کلیشه وارد می شد .در واقع خواستیم
بدون کلیشه کار کنیم.
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گزارش
گزارشی از مراسم تشییع حسین یوسف زمانی

محمد سریر :آینده به افرادی مانند یوسف زمانی
احتیاج دارد

فصلنامه خانه موسيقي
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حسین یوسف زمانی ،نوازنده و مدرس ویولن و آهنگساز
هنرمن��دی بود که  10دی ماه دار فانی را وداع گفت و جامعه
موس��یقی را سوگوار کرد .مراسم تش��ییع این هنرمند  14دی
م��اه از مقابل تاالر وحدت و با حضور جمع��ی از  ،هنرمندان
دوستان ،شاگردان و عالقمندان او برگزار شد .در ابتدای این
مراسم دکتر محمد س��ریر ،رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی
پش��ت تریبون قرار گرفت و گفت :فقدان این دوست ،هنرمند
گرامی ،معلم ارزشمند روزگار ما و عضو پیوسته خانه موسیقی
را به همه تس��لیت می گویم .هر بار که برای چنین مناس��بت
هایی اینجا حاضر می ش��وم ،به این می اندیشم که چه کسی
و چگونه جای این بزرگان را خواهد گرفت.
وی با اش��اره به توانای��ی های کم نظیر یوس��ف زمانی
گفت :کس��ب این توانایی ها بس��یار دش��وار اس��ت و من در
جامع��ه جوان مان این همت و نیت را کمتر می بینم .در دهه
س��ی با این استاد بودم تالش ایشان ،انگیزه های بلند و نگاه
به افق های دور را در ایش��ان مش��اهده می کردم .رس��یدن
به این اهلیت ها و بینش و گذش��ت آس��ان نیس��ت و آن را
ام��روزه در میان هنرمندان مان کمتر م��ی بینیم .هنرمندانی
مانند مرحوم یوس��ف زمانی پیشرو و الگو برای جوانان بودند
و هس��تند .عدم حضور این هنرمندان ضایعه ای بزرگ برای
جامعه هنری اس��ت.
رئیس هیئت مدیره خانه موس��یقی گفت :چند روز قبل از
این اتفاق که با ایش��ان تلفنی صحبت کردم و قرار بود با هم
دیداری داش��ته باش��یم که دوران بیماری ایشان بسیار کوتاه
بود و متاسفانه ایشان از میان ما رفتند .همیشه فکر می کنیم
این اتفاقات با فاصله بس��یار زیادی رخ می دهد اما همیش��ه
در کنار ماس��ت پس باید قدر حضور اینگونه اساتید را بیش از
پیش بدانیم  .همچنین باید به این نکته بیاندیش��یم که آینده
با نبود این اس��اتید چه خواهد شد .آن همت و اهلیت در نسل
های جدید چقدر ش��کل می گیرد؟ ما باید امیدوار باش��یم و
بدانیم این اس��اتید رهروانی دارند و الگو هایی برای کس��انی
هستند که باید جای آنها را بگیرند و در آینده به افرادی مانند
یوس��ف زمانی احتیاج داریم.

وی در پای��ان با اش��اره به ویژگی های هنری یوس��ف
زمان��ی گفت :ایش��ان در حوزه هنر موس��یقی مانند س��تونی
بودن��د و عش��ق و عالقه عجیب��ی تا روز های آخر داش��تند.
م��ا جلس��ات متعددی در ش��وراها ،داوری ه��ا و در کار های
آهنگس��ازی داش��تیم و با هم مشورت می کردیم من همیشه
بارقه عالقمندی و مهری که به جامعه ایران و وطن دارند را
حس می کرد .مرحوم یوس��ف زمانی علیرغم اینکه موسیقی
کالس��یک کار می کردند ،در تمام کارهایشان ریشه هایی از
موس��یقی ملی وجود داشت و این هویت را در آثارشان جاری
کردن��د.
پس از این سخنان  ،عباس سجادی(مجری مراسم) پیام
تس��لیت استاندار کردستان به مناس��بت فقدان حسین یوسف
زمانی  ،هنرمند کردس��تانی قرائت کرد همچنین متنی به قلم
رامین یوس��ف زمانی (نوازنده ویولن و فرزند حس��ین یوسف
زمانی) که در خارج از کش��ور بس��ر می برد قرائت ش��د.
در ادامه قدمعلی س��رامی ،از همکاران و دوستان قدیمی
حسین یوس��ف زمانی پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی
ردباره ویژگ��ی های اخالقی این هنرمند گفت :از س��ال 51
تاکنون افتخار دوس��تی با زنده یاد حس��ین یوس��ف زمانی را
داش��تم چیزی جز پاک دامنی ،پاک سرشتی و آدمیت از این
هنرمند کردس��تانی ندیدم .یوس��ف زمانی اس��تادی پیگیر و
مصمم در حوزه موس��یقی بود که برای اعتالی موسیقی ملی
ایران از هیچ کوشش��ی دریغ نکرد.
در ادامه نیز عبدالحسین مختاباد ،خواننده و عضو شورای
اس�لامی شهر تهران پش��ت تریبون قرار گرفت در سخنانش
با ابراز تاس��ف از فق��دان این هنرمند گفت :من از س��ال 75
خدمت مرحوم یوس��ف زمانی رس��یدم و و با ایشان در ارتباط
بودم و وی را در این مدت نه تنها یک موس��یقیدان بلکه یک
فلیس��وف و ادیب دیدم که انصافا خدمات شایس��ته ای را در
عرصه موس��یقی انجام داد.
دکترمختاباد پس از س��خنان کوتاه��ش قطعه آوازی بر
روی شعر حافظ(آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت)
در دس��تگاه ش��ور اجرا کردو فض��ا تحت تاثیر ای��ن آواز قرار
ت
گرف�� .
در پایان مراس��م تش��ییع دختر زنده یاد حس��ین یوسف
زمانی پش��ت تریبون حاضر ش��د و با قرائت یادداشتی از همه
هنرمندان ،مس��ئوالن و عالقمندانی که ب��ا این خانواده ابراز
همدردی کردند تش��کر کرد .پیکر مرحوم حس��ین یوس��ف
زمانی پس از تش��ییع از مقابل تاالر وحدت ،به بهش��ت زهرا
(س) منتقل و در قطعه هنرمندان بخاک سپرده شد .همچنین
مراس��م یادبود ای��ن هنرمند روز  16دی ماه ب��ا حضور جمع
زیادی از عالقمندان در مس��جد نور برگزار ش��د.

گزارش
يادبود آهنگساز خاطرهها در موزه موسيقي

آواز ناظری به یاد همایون خرم

پس از ای��ن برنامه ش��هرام ناظری ،خوانن��ده محبوب و
مردمی پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی گفت :همایون
خ��رم در قلب همه اهالی موس��یقی ایران ج��ای دارد .صحبت
کردن درباره این هنرمند سخت است زیراهمه ما با آثار او آشنا
هس��تیم .اکنون و در این برهه از زمان که نس��یمی در عرصه
فرهنگ و هنر وزیدن گرفته اس��ت ،جای همایون خرم در جو
موس��یقی ایران خالی اس��ت .تعداد هنرمندان در هر جامعه ای
بسیار اس��ت ،اما در هر قرنی تنها چند هنرمند ظهور می کنند
ک��ه هنرش��ان به قلب م��ردم راه پیدا کند و خ��رم یکی از این
هنرمندان بود.
وی افزود :خلق اثری که جامعه را به سمت رشد و پیشرفت
ببرد کار هر کس��ی نیست .اما همایون خرم از جمله هنرمندانی

ناص��ح پور ،آذر هاش��می ،محمد اس��ماعیلی ،فضل اهلل توکل،
رامبد صدیف ،امین اهلل رش��یدی ،بزرگ لش��كری ،محمد علی
لقا ،بهناز ذاکری ،س��عید ثابت ،افلیا پرتو ،گیتی خسروی ،قاسم
رفعتی ،رامین مهمانپرست(س��خنگوی پیشین وزارت خارجه) و
جمع زیادی از عالقمندان و هنرمندان حضور داشتند.
حاش��یه :صدها نفر به این مراس��م دعوت ش��ده بودند اما
س��الن تنها ظرفیتی کمتر از پنجاه نفر را داش��ت و این نکته با
گالیه برخی از هنرمندان مواجه ش��د و برخی به اعتراض موزه
را ترک کردند.
با توجه به دعوت از اصحاب رسانه هیچ جایگاه مخصوصی
برای خبرنگاران و عکاسان رسانه ها در نظر گرفته نشده بود و
آنها به سختی گزارش این مراسم را تهیه کردند.
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مراس��م نكوداش��ت زنده ی��اد همايون خرم ،آهنگس��از و
نوازنده ویول��ن 30 ،دی ماه با حضور جمع زیادی از هنرمندان
و عالقمندان در موزه موسیقی برگزار شد .این مراسم با افتتاح
نمایشگاه عکسی از پرتره های همایون خرم که با تالش فروغ
بهم��ن پور به روایت زندگی این هنرمند فقید از دوران کودکی
تا آخرین سال های زندگیش اختصاص داشت آغاز شد.
پس از افتتاح نمایشگاه عکس ،هنرمندان و عالقمندان در
اس��تودیو موزه موسیقی حاضر ش��دند .در ابتدا عباس سجادی،
مجری برنامه این مراس��م را به جای«یاد بود»« ،یادهس��ت»
عنوان کرد و بر حضور همیشگی مرحوم همایون خرم در میان
اهالی موسیقی تاکید کرد .پس از سخنان ابتدایی ،فیلم مستند
از زندگی همایون خرم به کارگردانی بکتاش آبتین به مدت 30
دقیقه پخش ش��د .این فیلم به گفتگو با همایون خرم ،اعضای
خانواده او و دوس��تانش اختصاص داشت که در بخش هایی از
فیلم این هنرمند به روایت زندگی و چگونگی ساخت برخی از
آثار ماندگارش پرداخت.
پ��س از پخش فیل��م ،بابک ش��هرکی(نوازنده ویولن و از
ش��اگردان همایون خرم) به همراه س��امان احتش��امی(نوازنده
پیانو) به اجرای چند قطعه ماندگار از همایون خرم پرداختند که
در برخی قطعات حضار با همخوانی این هنرمندان را همراهی
می کردند.

بود که آثارش ه��م در دل خواص و هم در میان عموم جامعه
جایگاه ویژه ای داشت .من با همایون خرم اثر مشترکی ندارم.
اما مالقات های زیادی با هم داشتیم و در این مراسم ها من و
خرم بیش��تر بیننده بودیم و دیگران می نواختند و می خواندند
اما هیچ گاه فرصت نشد با هم همکاری داشته باشیم.
ش��هرام ناظری س��خنانش را ب��ا آواز روی ش��عر مولوی
(ش��ادباش ای عشق خوش س��ودای ما) پایان داد .وی قبل از
اجرای آواز گفت :در مراس��م هایی که به بزرگداشت هنرمندان
اختص��اص دارد ،چند بیت از موالن��ا را می خوانم .این بیت ها
بیش از هر چیز احس��اس من را نس��بت به بزرگان هنر ایران
بیان می کند.
خواندن این چند بیت توس��ط ناظری با استقبال کم نظیر
حضار مواجه شد.
علیرضا شجاعی فر ،شاعر و یکی از دوستان همایون خرم
آخرین سخنران این مراسم بود که به بیان چند خاطره از زنده
یاد خرم پرداخت.
این مراسم با تکنوازی پیانو مزدا انصاری که چند قطعه از
همایون خرم را نواخت ،به پایان رسید.
در ای��ن مراس��م خان��واده مرح��وم همایون خ��رم ،علی
مرادخانی(معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس
موزه موس��یقی) ،فخری ملکپور ،لوریس چكناواریان،نصراهلل
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مقاله

موسیقی در رستم التواریخ
بابک خضرائی*
رس��تمالتواریخ ن��ام کتاب��ی اس��ت ک��ه دربردارندة
برخی اطالعات و ش��رح ح��وادث و رویدادهایی از زمان
س��لطنت شاه سلطان حس��ین صفوی تا اواس��ط سلطنت
فتحعلیش��اه قاجار اس��ت .نویس��ندة آن محمد هاش��م،
متخلص به آصف ،و ملقب و مش��هور به رستمالحکماست
ک��ه فتحعلیش��اه به او لق��ب صمصا مالدول��ه داده بوده
اس��ت .تالی��ف کتاب ب��ه گفتة مول��ف از تاریخ  1193ق
آغ��از و تدوی��ن نهایی آن در س��ال  1247ق ب��ه پایان
رس��یده اس��ت (مقدمه ،ص .)6
پارهای اطالعات موس��یقایی و نیز نام سازهایی که در
این کتاب آمده ب��ه جهت آن که اطالعاتی اندک از آن دوران
به جا مانده ،حائز اهمیت است.

فصلنامه خانه موسيقي
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سابقهی اصطالح تختهحوضی یا روحوضی

به گواهی رستمالحکما نصب تخت بر حوض (یا پوشاندن
حوض با تخته) و تبدیل آن به جایگاهی برای اجراي موسيقي
دست کم از زمان کريمخان زند در شيراز سابقه داشته است:
در میان چهار س��وی مذکوره حوض پرآبی بود و بر باالی
آن ح��وض تختی گذارده بودند و مطربان و رامش��گران بر آن
تخت به ترتیب نشس��ته و به س��ازندگی و نوازندگی مش��غول
بودند (ص .)345

در وصف موسیقی دورة کریمخان زند

در آن زمان عش��رت نش��ان علم خوش موسیقی شیرین
دلک��ش در همه جا با حس��ن عمل و چون نتیج��ة کلیة زهرة
زهراس��ت در دلگش��ایی و جانفزایی اهل عالم بیبدل و []...
رونق��ی بی��ش از حد و اندازه و جان خالی��ق را تازه مینمود و
آالت و ادواتش در همه جا منظور نظر و در هر مکان جلوهگر،
عل��ی الرغم زهاد [ ،]...یعنی دف و نقاره و س��رورنای و رود و
عود و چنگ و چغانه و رباب و بربط و موس��یقار و نی و تنبک
و طنب��ور و س��نطور و چهارتار ،و مطرب��ان آن زمان هریک از
صاحب وقوفی ،رش��ک فاریابی و در شیرین نوایی ،غیرت باربد
بودهاند (ص .)412

مالفاطمه از خنیاگران عصر کریمخان زند

م�لا فاطمه مذکوره زنی بود میانه باال و س��یاه چرده []...
در نغمهپردازی و خوشآوازی رشک بلبالن گلستانی [ ]...بوده
و [ ]...ب��ه قدر بیس��ت هزار بیت از منتخبات ش��اعران قدیم و
جدید در بر داش��ت که در هر مجلس��ی آنها را به مناس��بت و
ب��ه موافقت آواز دف و نق��اره و نالة نی و نغمة چنگ و بربط و
صدای عود و رود و س��رود و رباب میخواند و هزار دس��تان از
شنیدن آواز خوش جانبخش ،از شاخة گلبن بیهوش میافتاد
(ص .)342

نام سازها

رستمالحکما از سازهای ارغنون ،بربط ،بوق ،تنبک ،تنبور،
چار /چهارتار ،چغانه ،چنگ ،دف ،رباب ،رود ،سرنای ،سرورنای،
س��فید مهره (نوعی ساز بادی که از صدف میساختهاند و بوق
حمام نیز گفته شده) ،سنج ،س��نطور ،صور ،طبل ،طنبور ،عود،
کرنا ،کرنای ،کورکه (گورگه) کوس ،موسیقار ،نای ،نقاره و نی
مکرر نام برده است (نک واژهنامة کتاب).
در این میان نام چنگ و سنطور (سنتور) و تنبک اهمیت
ویژهای دارد .مولف در شرح مجلس عروسی علیمرادخان زند
(بی��ن س��الهای  1196تا  1199ق) از س��از چنگ نام میبرد
(ص  )443که موید این مطلب اس��ت که تا آن زمان این ساز
در اصفهان رایج بوده اس��ت .اشاره به س��از تنبک در توصیف
موس��یقی دورة کریمخان زند (ص  )412نیز سابقة این ساز را
دست کم به آن دوره میرساند .ساز سنتور احتماال در آن دوره
تازه رایج ش��ده بوده است که گزارشهای رستمالحکما از این
ساز از نظر میگذرد:

سنطور (سنتور)

 .3در وص��ف محمدرض��ا ولد آق��ا کبیر ص��راف (معاصر
فتحعلیشاه)
محمدرض��ای ولد آقا کبیر صراف که به هندوس��تان رفته
و دعوی پادش��اهی نمود و به لطایفالحی��ل پایتخت زنگبار را
گرف��ت و مه��راج را معزول نم��ود [ ]...در آن وق��ت پنه پارته
(بناپارت) پادشاه انگلیز 1ایلچی به تهنیت و مبارکباد نزد نواب
بنده پرور که آقا محمد رضای مذکور باشد فرستاد.
[ ]...اتفاق ًا ارادة به ش��کار رفتن نمود .پنجاه هزار س��وار و
پیاده آراس��ته و [ ]...و پنج هزار نفر از لولیان ش��یرین کار طناز
خواننده و نوازنده و سازنده [ ]...همه با دف و نقاره و عود و رود
و بربط و س��نطور و چنگ و چغانه و رباب و موس��یقار و صد و
پنجاه کرنای زرین از طرف دست راست و صد و پنجاه کرنای
سیمین از طرف دست چپ و صد کوس اسکندری از چرم فیل
که بر پش��ت فیل مینهادند با بوقها و س��نجها و گورگههای
بسیار [( .]...ص  21ـ .)24
منبع
رستمالحکما محمد هاشم آصف ،رستمالتواریخ ،به اهتمام
محمد مشیری ،تهران.1352 ،
 .1بناپارت در رستمالتواريخ به غلط پادشاه انگليس معرفي
شده است.

فصلنامه خانه موسيقي

 .1نک« .در وصف موسیقی دورة کریمخان زند» که
پیشتر ذکر شد.
 .2ورود علیمرادخان زند به اصفهان [بین سالهای
 1196تا  1199ق]
[علیمرادخان] وارد دارالس��طنه اصفهان گردید و [ ]...به
رتق و فتق امور فرمانروایی [ ]...مش��غول ش��د .از جانب دولت
روم [ ]...و از جانب ملوک هند و سند و فرنگ نیز به مبارکباد
و تهنیت ،رس��والن و س��فیران آمدند و اهل اصفهان بالطوع و
الرغب��ه به جهت ورود خیریت نمودش بازارها را در هفت روز و
هفت ش��ب زینت و آیین بس��تند و [ ]...و در همه جا بزم طرب

آراس��ته و دف و نق��اره و عود و رود و چن��گ و رباب و بربط و
س��رور نای و نی و چارتار و تنبور و سنطور و موسیقار با آهنگ
و نوا و دس��تان ،و ارباب وج��د و رقص و لهو و لعب و مطربان
خوش س��از نغمهپرداز خوشآواز زهره را بیهوش [ ]...نمودند
(ص .)441
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گزارشی از كانون آهنگسازان

برگزاری گردهمایی ها یعنی ایجاد انگیزه
و انتقال تجربه
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امیرب��کان عض��و و س��خنگوی کان��ون آهنگس��ازان در
یادداشتی درباره برنامه های برگزار شده به همت این کانون و
همچنین برنامههای سال آینده توضیحاتی ارائه کرد .یادداشت
امیر بکان به شرح زیر است:
کانون آهنگسازان و رهبران ارکستر و کر یکی از تخصصی
ترین کانون های مجموعه خانه موسیقی است که در طول این
سالها از ابتدای تاس��یس خانه تا کنون بیشترین تعداد اعضای
مدیری��ت عامل و هیئت مدیره از حضور این اس��اتید بهره مند
گردیده است حضور اس��اتیدی همچون استاد مرحوم فریدون
ناصری اس��تاد دکتر سعیدشریفیان اس��تاد کامبیز روشن روان
اس��تاد حسین علیزاده واستاد دکتر محمد سریر که همگی این
آهنگس��ازان کارنامه درخش��انی را در فرهنگنامه شنیداری این
س��رزمین به یادگار گذاش��ته اندو این حضور خود گواه بر این
موضوع است.
در اینجا جا دارد با احترام از مرحوم استاد فریدون ناصری
مدیر عامل فقیدخانه موس��یقی یاد کنم که اگر حضور و قبول
مس��ئولیت ایش��ان در ای��ام گذش��ته نبود چی��زی از مجموعه
ارکستر س��مفنیک تهران باقی نمی ماند گرچه امروز نشانی از
آن مجموع��ه پویا و نوازندگان با انگیزه اش نیس��ت ولی آرزو
می کنیم س��ال آینده با تدبیرو درایت در نهایت احترام و حفظ
شان نوازندگان با انگیزه و با دانش دوباره شاهد احیای ارکستر
س��مفنیک تهران و ارکستر موسیقی ملی ایران باشیم و حضور
ارکس��تر نیز انگیزه ای باشد برای آهنگس��ازان تحصیل کرده
ک��ه در کنار یکدیگر با حضور یک رهب��ر کار بلد و با مدیریت
تخصصی این ارکستردوباره جایگاه خود را باز یابد.
طی این س��الها جدای از دغدغه رفع و رجوع مش��کالت
صنفی منجمله بیمه در خانه موس��یقی و مجموعه مدیریتی با
عنایت به فراهم آوری برخی امکانات که به عنوان امور رفاهی
در اختیار هنر مندان موسیقی قرارمی گرفت کانون های صنفی
نیز به فراخور احواالت جاری در موس��یقی کش��ور اقداماتی را
انج��ام دادند که قابل توجه بود همچنین برگزاری نشس��تهای
ماهانه نیز محفلی شد جهت دیدار و ارتباط بین موسیقی دانان
از صنوف مختلف که به حق کاری است شایسته وقابل احترام
و جای تش��کر و قدردانی داریم از هیئت مدیره محترم خانه و
باالخص شخص آقای دکتر محمد سریر ،رییس محترم هیئت
مدیره خان��ه که در نهایت خلوص تجربی��ات فرهنگی خود را
در اختیار هم��گان و صنوف قرار می دهند و وجودش��ان مایه
دلگرمی و ایجاد تمرکز است و همچنین استاد تقی ضرابی که

امير بكان*
به عنوان ریاست کانون همواره از ایشان چه در دانش و بینش
و احترام می آموزیم.
در س��ال ن��ود و دو هیئت مدی��ره کانون آهنگس��ازان با
توجه به وجود ظرفیت ها و پتانس��یل موج��ود در کانون اقدام
به برگزاری برنامه های متنوع و تخصصی در حوزه آهنگسازی
علمی و اجرای آهنگسازان معاصرعضو کانون نمود که ماحصل
این برنامه ها بر گزاری مس��ابقه آهنگس��ازی برای موس��یقی
مجلس��ی  -نیز برگزاری دو مستر کالس آهنگسازی موسیقی
معاصر و آهنگس��ازی برای آنس��امبل و ساز س��لو و همچنین
اجرای موس��یقی قطعاتی برای دوئت ویلن و ویلنسل و اجرای
قطعه ای برای ویلن و پیانو و جلسه نقد و بررسی اثری ازیکی
از آهنگس��ازان معاص��ر و جوان آق��ای کارن کیهانی بود که با
استقبال خوبی همراه گردید.
همچنین در برنامه آخر امس��ال که در روز شش��م اسفند
برگزار ش��د اجرای پنج نفر از دانش��جویان رش��ته آهنگسازی
دانش��گاه تهران در قالب اهنگس��ازی برای ساز سلو و توجه به
قابلیتهای س��ازها که همگی از دانشجویان کالس آهنگسازی
آقای دکتر امیر مهیار تفرش��ی پوراس��تاد دانش��گاه تهران واز
اعضای هیئ��ت مدیره قبلی کانون و اعضای پیوس��ته و عضو
شورای فنی کانون نیز هستند شاهد بودیم که با استقبال خوب
اساتید و دانشجویان همراه شد.
نفس برگ��زاری این برنامه ها نوع��ی گردهمایی و دیدار
و دیده ش��دن موس��یقی دان و موسیقی اس��ت یعنی اجتماعی
فرهنگی از هنرمندان که برای ایجاد انگیزه و برای انتقال یک
تجربه کنار یکدیگر می نش��ینند و می آموزند و می آموزانند و
چه زیباس��ت چنین تجمع باشکوهی که سراسر انرژی است و
ادب و نزاکت هنرمند موسیقی.
کانون آهنگس��ازان در سال جدید نیز برنامه های متنوعی
را در دستور کار دارد و آن برگزاری دو مسابقه آهنگسازی است
که فراخوان آن متعاقبا در س��ایت خانه موس��یقی و خبرگزاری
های رس��می منتشر خواهد شد .همچنین عالوه بر اجرای آثار
آهنگسازان معاصر و عضو کانون جلسات تفسیر موسیقی معاصر
و برگزاری مس��تر کالس های دیگری در حوزه آهنگسازی و
رهبری ارکس��تر خواهیم داشت که به موقع در مورد آن اطالع
رسانی خواهد شد.
ایامتان همواره بهاری و پرشکوه باد.
* عضو و سخنگوی کانون آهنگسازان

فجر بيست و نهم؛ جشنوارهاي ماقبل
قويترين جشنواره موسيقي!
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بیس��ت و نهمین جش��نواره موس��یقی فجر با حضور 112
گروه در بخش رقابتی و جنبی از  24بهمن تا  1اسفند در تهران
و چند استان كشور به شكل نه چندان قوي برگزار شد.
معاون هنري و مدير كل دفتر موس��يقي ارشاد قول دادند
جشنواره سال بعد (دوره س��يام) قويترين جشنواره موسيقي
فجر از ابتدا تا زمان برگزاري باشد .به هر حال گزارشي از اين
دوره را مرور ميكنيم.
در این دوره گروههای ش��ركت كننده در بخش رقابتی در
شاخه های كالس��ی ایرانی ،كالسیک غیر ایرانی ،آهنگسازی
كالس��یک ایرانی ،آهنگسازی كالسیك غیر ایرانی ،پایان نامه
 ،موسیقی حماسی و در بخش جنبی در شاخه های بین الملل،
س��نتی ،اركس��ترال ،پاپ ،نواحی ،كودك ،بانوان ،نسلی دیگر،
اس��تعدادهای درخش��ان و نمایش فیلم در سالن های رودكی،
وحدت ،ایوان شمس ،برج آزادی  ،فرهنگسرای نیاوران ،اریكه
ایرانیان ،فرهنگسرای ارسباران ،خانه هنرمندان و سالن همایش
های برج میالد به روی صحنه رفتند.
ت و نهم به اول اس��فندماه ،با
جش��نواره موس��یقی بیس�� 
معرف��ی گروههای برگزیده و تجلیل از اردوان كامكار و فریماه
قوامصدری به كار در تاالر وحدت خود پایان داد.مراسم اختتامیه
ب��ا حضور عل��ی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،علی
مرادخانی معاون امور هنری وزیر ارش��اد ،احمد مس��جدجامعی
رییس شورای ش��هر ،پیروز ارجمند رییس جشنواره و مدیركل
دفتر موس��یقی ،حسن ریاحی دبیر جش��نواره ،علی ترابی دبیر

اجرایی جش��نواره و هنرمندان عرصه موسیقی در تاالر وحدت
برگزار شد.
حسن ریاحی ،دبیر جشنواره در سخنانی به ارائه گزارشی از
روند برگزاری جشنواره پرداخت و در سخنانش گفت :جشنواره
بیست ونهم همانند دوره قبل ،بخش پژوهش خود را به اکران
فیلمهای مس��تند ایرانی و خارجی اختصاص داد که با استقبال
بسیار خوب دانشجویان و مخاطبان جدی هنر موسیقی مواجه
ش��د.حضور گروههای شاخص بینالمللی ،استقبال بسیار خوب
از هم��ه بخشهای جش��نواره ،همراهی و حمای��ت هنرمندان
پیشکسوت در چهارچوب شورای سیاستگذاری و هیات انتخاب
و داوری و همراه��ی هنرمندان نس��ل دوم و س��وم موس��یقی
کشورمان ،جشنوارهای قابل قبول را برایمان رقم زد؛ هرچند تا
رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.امیدوارم که جشنواره
بینالمللی موسیقی فجر با حمایت همه هنرمندان ،دولتمردان،
دوس��تداران هنر و مدیران فرهنگی کشور راه تعالی و پیشرفت
را بپیماید و نش��اندهنده ظرفیته��ای کاملتر و جامعتری از
خانواده بزرگ موسیقی ایران زمین در سالهای آتی باشد.
در ای��ن مراس��م ب��ا پخش نماهنگ��ی از زندگ��ی فریماه
قوامص��دری و اردوان كام��كار ،با حضور وزیر ارش��اد و معاون
هنری وزیر از مقام هنری این دو هنرمند تجلیل شد.
وزیر ارش��اد  :برای اجرای موسیقی فاخر به حمایت بخش
خصوصی نیاز داریم
علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،نیز در مراسم
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اختتامیه جش��نواره موس��یقی به س��خنرانی پرداخت .جنتی در
بخش��ی از سخنانش گفت:جشنواره موس��یقی فجر بر این باور
اس��توار است که جریان متعالی فعالیتهای هنری کشور را آن
گونه که شایس��ته اس��ت در جامعه فرهنگدوست و هنرپرور
ایران پویا و ش��اداب نگاه دارد .موسیقی هنری است به قدمت
تاری��خ و ایرانیان در تداوم ،تعالی و تکامل آن نقش��ی ممتاز و
متمایز داش��تهاند و تردیدی نیس��ت که بخش مهمی از تاریخ
موسیقی جهان با تاریخ چند هزار ساله موسیقی ایران کمال پیدا
میکند.هنرمندان و هنردوستان بر این نکته واقفند که موسیقی
ایرانی به لحاظ دس��تگاهی ،مقامها ،پردهها و تنوع س��ازها در
جهان کمنظیر و بیبدیل اس��ت .از این رو موسیقیدانان ایرانی
در عرص��ه جهان��ی از جایگاهی رفیع و مقام��ی منیع برخوردار
هستند.
جنتی جشنواره بینالمللی موسیقی فجر را عرصه گزینش
آثار موسیقیایی و معرفی پدیدآورندگان دانست و افزود :در این
جشنواره هنرمندان عرصه موسیقی ،آثاری را که بدیع و شایسته
ستایش هس��تند در کنار گروههای بینالمللی و در بخشهای
بدیع س��ازی و آوازی ،نغمهها و دس��تگاههای موسیقیایی ارائه
میدهند.
جنت��ی با تاکید بر ضرورت مش��ارکت بخش خصوصی در
توس��عه هنر موس��یقی گفت :دولت به تنهایی نمیتواند زمینه
اجرای موس��یقی فاخر و کنسرتهای بزرگ را فراهم کند و در
این زمینه به حمایت بخش خصوصی نیاز داریم.یکی از الزامات
اجرای موس��یقی وجود س��النهای مجهز و با کیفیت است که
بخش خصوص��ی میتواند با شناس��ایی و تجهیز س��النهای
مناسب در این زمینه گام بزرگی بردارد.
جنتی با اش��اره به مساله دیپلماس��ی فرهنگی گفت :باید
از ظرفیتهای موس��یقی برای گس��ترش روابط با کشورهایی
که با گونههای مختلف موس��یقی ارتب��اط برقرار میکنند بهره
بگیریم تا عالوه بر حرکت در راس��تای اهداف سیاست خارجی
کشور به تحقق پیشنهاد رییسجمهوری مبنی بر جهان عاری
از خش��ونت جامه عمل بپوشانیم .بخشی از استعدادهای هنری
در موس��یقی ایران به دلیل س��ختگیریها و تنگنظریها از
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عرصه قانونی دور ماندهاند ،باید با برقراری ارتباط بیشتر با این
هنرمندان از استعدادهای آنها در جهت موسیقی سالم و فاخر
اس��تفاده کنیم .امیدوارم با توجه بیش��تر به مقوله اقتصاد هنر،
زمینه را ب��رای حمایت از حق مالکیت معنوی هنرمندان ایران
به خصوص موس��یقیدانان که آثارشان در مسیر تعدی و کپی
غیرمجاز بیشتر قرار دارد  ،فراهم کنیم.
مرادخانی :ارکس�ترهای سمفونیک و ملی کارشان را
آغاز می کنند

علی مرادخانی ،معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی ،دیگر س��خنران این مراس��م بود .وی در بخشی از
س��خنانش گفت :امیدواری��م با کمک بزرگان کش��ور به همه
بخشهای موس��یقی بپردازیم و هیچ چی��زی را حذف نکنیم.
موس��یقی میتوان��د نگاهی فرهنگی در دنیا نس��بت به ما رقم
بزند و ویترینی برای ما باشد.نس��ل آین��ده برای ما گنجینهای
بزرگ اس��ت .استادان موسیقی از کاری که جوانان در جشنواره
امس��ال کردند شگفتزده بودند.طرحی داریم که یک درصد از
بودجه عمرانی نهادها را به هنرهای تجسمی اختصاص دهیم.
امیدواری��م که با یاری مجلس و عنای��ت آقای باهنر این طرح
تصویب شود تا بتوانیم نمادهای ایرانی و اسالمی را آنگونه که
شایسته است در معرض دید همگان قرار دهیم.
مرادخانی در پایان گفت :ارکس��ترهای س��مفونیک و ملی
با عنای��ت رییسجمهور به زودی کارش��ان را آغ��از میکنند.
همچنین زمینههایی فراهم ش��ده که دیپلماسی فرهنگی بین
ایران و کشورهای دنیا شکل بگیرد.
مراس��م اختتامیه بیس��ت و نهمین جش��نواره بین المللی
موسیقی فجر با اجرای چند گروه موسیقی نیز همراه بود.

برگزیدگان جشنواره بیست و نهم
در بخش آهنگسازی موسیقی كالسیك ایرانی:

تندیس زرین جشنواره  ،لوح تقدیر و جایزه  6میلیونی خود

را مشتركا به كورش متین از تهران به خاطر آهنگسازی قطعه
طل��وع و مجتب��ی حبیبی از تهران به خاطر آهنگس��ازی قطعه
همراز اهدا كردند.
هیات داوران آهنگسازی موسیقی كالسیك ایرانی :مهدی
آذرسینا ،محمدجلیل عندلیبی و رضا شفیعیان
در بخش آهنگسازی موسیقی كالسیك غیرایرانی:

تندی��س زرین جش��نواره ،ل��وح تقدیر و جای��زه نقدی 6
میلیونی به طور مش��ترك به هادی رحمانی از تهران به خاطر
ساخت قطعه سوییت برای ارکستر و عرفان وکیلی از تهران به
خاطر ساخت قطعه گنبد افالک شد.
داوران بخش آهنگسازی موس��یقی كالسیك غیرایرانی:
کامبیز روش��نروان ،محمد سریر ،هوش��نگ کامکار و شاهین
فرهت
در بخش آهنگسازی پایاننامهها :

قطع��ه  Black,redو نیلوف��ر كریمی از كرج برای س��اخت
قطعه كسوف را شایسته دریافت لوح تقدیر دانستند.
در بخش گروهنوازی موسیقی كالسیك ایرانی :

تندی��س زرین ،لوح تقدیر و جایزه نقدی  9میلیون تومانی
را به گروه «سرش��ک» به سرپرستی یحیی علوی از مشهد به
عنوان رتبه اول ،لوح تقدیر و جایزه  6میلیون تومانی را به گروه
«شمس��ا» به سرپرستی سید نیما طیرانی بطحایی از تهران به
عن��وان رتبه دوم و لوح تقدیر و جای��زه  3میلیون تومانی را به
گروه «ردیف» به سرپرس��تی سیدمحمدجواد صانعی از کاشان
به عنوان رتبه سوم اهدا شد.
داوران بخش گروهنوازی موس��یقی كالسیك ایرانی :ارفع
اطرایی ،کیوان ساکت و عبدالحسین مختاباد
در بخش گروهنوازی موسیقی كالسیك غیرایرانی:

تندیس زرین جشنواره ،لوح تقدیر و جایزه نقدی  6میلیونی
به طور مشترک به نیلوفر کریمی از كرج به خاطر ساخت قطعه
رخ و علیرضا اکبرپور از كرج به خاطر س��اخت قطعه س��مفونی
شماره  1اپوس شماره یک اهدا شد.
هی��ات داوران بخ��ش آهنگس��ازی پایاننامهه��ا :کامبیز
روشنروان ،محمد سریر ،هوشنگ کامکار و شاهین فرهت

«ارکس��تر مجلسی رسا» به سرپرس��تی مظفر نبیلی و به
رهبری رامیار بهزادی از کرج را شایسته کسب رتبه دوم شد و
لوح تقدیر و جایزه نقدی  6میلیون تومانی جش��نواره را به این
گروه اهدا گردید.
هیات داوران بخش گروهنوازی موسیقی كالسیك غیرایرانی:
رافائل میناسکانیان ،منوچهر صهبایی و جاوید مجلسی

تندیس زرین جش��نواره ،ل��وح تقدیر و جای��زه نقدی 10
میلی��ون تومانی به کیوان عالیی از مش��هد به خاطر س��اخت
قطعه تهمتن اهدا شد.
هیات داوران بخش آهنگسازی ویژه با عنوان آهنگسازی
موس��یقی حماسی :مهدی آذرسینا ،محمدجلیل عندلیبی و رضا
شفیعیان
همچني��ن هیات داوران بخش آهنگس��ازی یاس��ر عدل
هری��س از كرج به خاطر س��اخت قطعه چه��ار مینیاتور برای
ارکس��تر س��مفونیک ،محمود میرزایی از تهران برای س��اخت
قطع��ه خلیج فارس ،محمد كیوان از اصفهان به خاطر س��اخت

جایزه اول شامل تندیس زرین جشنواره ،لوح تقدیر و جایزه
نقدی  9میلیون تومانی به گروه «آوازی سونات» به سرپرستی
محس��ن بافنده از س��اری ،جایزه دوم شامل لوح تقدیر و جایزه
نق��دی  6میلیون تومانی به گروه « ُکر صمات» به سرپرس��تی
آزاده عظیمی از ش��یراز و جایزه سوم شامل لوح تقدیر و جایزه
نقدی  3میلیون تومانی به طور مشترك به گروه « ُکر آرارات»
به سرپرستی آراکس خاچاطوریان از تهران و گروه « ُکر انجمن
موسیقی خراسان رضوی (صبا)» به رهبری محمدجواد سامنژاد
و به سرپرستی محمد یوسفی از مشهد اهدا شد.
هی��ات داوران بخ��ش آواز جمع��ی :وارطان س��اهاکیان،
مهدی شمس نیکنام و رازمیک اوحانیان

در بخ�ش آهنگس�ازی ویژه ب�ا عنوان آهنگس�ازی
موسیقی حماسی :

در بخش آواز جمعی:
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تارنوازي ظريفطبع
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آخرین فرزند ذکور جناب میرزا حسین قلی فراهاني برآمده
از خاندان موسیقیدان و سرآمد خنیاگران دورة قاجاریه ،تولدش
مقارن ش��د با اولین ضبطهای صفح��ات گرامافون در تهران.
در هم��ان دوران کودک��ی نابترین موس��یقی را از پنجههای
سحرانگیر پدر میشنید و در لوح جان محفوظ نگاه میداشت.
ده ساله بود که پدرش را از دست داد و تار را نزد برادرش
عل��ی اکبر خ��ان تکمیل کرد و به دلیل روح ش��یدا و لطافت و
ظرافت نهفتهای که داش��ت ش��یوة نوازندگیاش در بیان لحن
بس��یار متفاوت با برادرش ش��د و لحن ممتاز و توانایی بیان و
ش��یوة منحصر به فرد نواختن مضرابهایش او را پیش��گام در
ش��یوهای کرد که بیان خاص خود را داش��ت و اس��اتید امروزه
چون جلیل ش��هناز ،فرهنگ ش��ریف ،لطف اهلل مجد ،فریدون

* بهروز مبصری
حافظی ،ش��اپور حاتمی و مهدی تاکس��تانی ک��م و بیش و به
نوع��ی تحت تأثی��ر مضراب نوازی و س��بک وی بودهاند اما با
لحن و سلیقههای منحصر به فرد خود.
محمدرضا لطفی میگوید ش��اپور حاتمی و لطفاهلل مجد
بیشترین تأثیر را در مضراب نوازی به دلیل شاگرد بودنشان نزد
عبدالحسین شهنازی گرفتند.
عبدالحس��ین ش��هنازی در میدان بهارستان کوچه نظامیه
کالس درس داش��ت و در آنجا جهانگیر وفادار ،برادر بزرگتر
مجید وفادار ،ویلن درس میداد.
آنجا عبدالحس��ین ش��هنازی با س��ید جواد بدیع زاده آشنا
ش��د و دوستی آنها باعث میش��ود که در آینده آثاری به ضبط
برسانند.

منابع و مأخذ
بديعزاده ،الهه ،گلبانگ محراب تا بانگ مضراب /خاطرات
جواد بديعزاده ،پيشگفتار ،حاش��يهها و فهرستها سید علیرضا
میر علی نقی نشر نی 1382؛
کنیي��ر ،مايکل ،صفحههای فارس��ی ش��رکت گرامافون
 1899تا  ،1934مترجم محسن محمدی ،تهران :انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی.1386 ،
مبص��ری ،بهروز ،گفتهه��ا و ناگفتهه��ا /خاطرات مهدی
کمالیان ،نشر نی1381 ،؛
* عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران
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اولین اثر ضبط شده از عبدالحسین شهنازی در 23سالگی
او در س��ال  1307با کمپانی هیزمس��ترویس است که  6روی
صفحه ( 3صفحه گرامافون ،در همایون و بیداد ،راست پنجگاه
و ماوراالنهر ،و بیات اصفهان 1و  )2اس��ت که هر س��ه صفحه
تک نوازی است.
نیز در همین س��ال  6روی صفحه ( 3صفحه گرامافون) با
کمپانی کلمبیا با آواز اقبال آذر (در افش��اری و دش��تی و نوا) به
ضبط میرساند.
در سال  1308نیز آثاری را با آواز و تصانیف جواد بدیعزاده
ضبط کرده است.
بدیعزاده در خاطرات خود میگوید که با مس��ئول کمپانی
صحبت کردیم و قرار شد که  3صفحه آواز و  2تصنیف بخوانم
که اولین آن در همایون بود که شعر آن را نور اهلل همایون گفته
و آهنگ آن را خودم ساختم که به نام «جلوه گل» است:
جلوه گل بوی سنبل و ناله چنگ
بانگ بلبل کرده صحن چمن پر ز غلغل
آواز همایون :به خدا اگر بمیرم که دل از تو برنگیرم
برو ای طبیبم از سر که دوا نمیپذیرم
نی��ز صفحات افش��اری ( 1و  )2با تصنی��ف «ای مرغ» و
صفحه چه��ارگاه که در این صفحات رضا روانبخش ضرب و
ویلن جهانگیر وفادار نیز شنیده میشود.
از این سال به بعد بنا بر دالیل نامعلوم اثری از عبدالحسین
ش��هنازی روی صفحات گرامافون ضبط نمیش��ود با تاسیس
رادیو در اردیبهشت ماه  1319وی جزو اولین گروه نوازندگانی
ب��ود که در رادیو به اجرای برنام��ه پرداخت و همکاری خود را
با ابوالحس��ن صبا ،مرتضی محجوبی ،حس��ین تهرانی ،حبیب
س��ماعی و مرتضی نی داود آغاز کرد و با خوانندگانی چون تاج
اصفهانی ،ادیب خوانس��اری و بدیع زاده به همکاری پرداخت.
سند شماره  69در کتاب تاریخچة رادیو که مربوط به خردادماه
 1321اس��ت نشان میدهد که وی به عنوان نوازنده طراز اول
با ماهی دویس��ت تومان به اس��تخدام رادیو در آمده است .این
س��ند به امضای رئیس وقت موس��یقی رادیو علی نقی وزیری
رسیده است.
آقای مهدی کمالیان در کت��اب خاطرات خود (گفتهها و
ناگفتهها ،ص )67میگوید (با تلخیص):
چهار جلسه ایشان را دیدهام .شخص ًا آشنایی نزدیک نداشتم
مردی بسیار پر احساس و عارف بود که در میان نوازندگان آن
دوره کم نظیر بوده اس��ت .حت��ی اختالف زیادی از نظر فکری
با برادرش حاج علی اکبرخان داش��ته که در نوازندگیش هویدا
اس��ت .فقط یک ش��اگرد به ن��ام لطف اهلل مجد داش��ت؛ البته
افرادی هستند که میگویند شاگرد ایشان بودهاند شاید بودهاند
ولی بنده اطالع ندارم .دوس��ت بنده آق��ای میرهادی میگفت
من شش ماه نزد عبدالحسین شهنازی میرفتم و پیشرفتی در
نواختن تار نکردم یک روز به منزلش رفته بودم عبدالحس��ین
شهنازی مستخدم خودش را صدا کرد و گفت تار آقا را تا دم در

ببرید یعنی دیگر نیایم و بدین وسیله عذر مرا خواست.
نگارنده در س��ال  1359در مردادماه در مالقاتی که با
فرهاد دلشادفر فروش��نده ادوات موسیقی و تعمیرکار سازهای
غربی و ایرانی داشتم قرقره سیمی ضبط شدهای از عبدالحسین
شهنازی برایم گذاشت که شور نواخته بود .توضیح آن که اولین
ضبط صوتهای سیمی با نام آکوتک در سال  1325وارد ایران
ش��د و بعدها در س��ال  1334نوار ریل به ایران آمد که آرش��یو
رادیو از این سال به بعد درست شد.
متأسفانه از سرنوشت آن ضبط صوت و اثر ضبط شده
از تار عبدالحسین شهنازی بعد از فوت نابهنگام فرهاد دلشادفر
در سال  1372اطالع دقیقی در دست نیست.
عبدالحسین شهنازی چند کنسرت در شهرهای اصفهان،
ش��یراز و رش��ت اجرا کرد ولی به دالیل حساس��یت فوقالعاده
و طبع ظری��ف کمتر در محافل هنری حض��ور مییافت؛ تنها
دوس��ت صمیمیاش س��ید جواد بدیعزاده بود و دختری از وی
یادگار مانده است.
در س��ن  43سالگی س��کته قلبی کرد و در روز  27اسفند
 1327درگذشت .وقتی او را به بیمارستان میبردند به دوستانش
پیغام میدهد که س��ری به او بزنند و کمک حالی باشند کسی
نمیآید! پیکرش را در روز  28اس��فند م��اه در امامزاده عبداهلل
ته��ران در حیاط اول به خاک میس��پارند .به خاطر تعطیالت
نوروز خبر مرگش در یک سطر در هفته نامه ویژة نوروز بسیار
کمرنگ در جراید آن روزگار اعالم میشود .مجلس ختم او به
همت دوس��ت صمیمیاش ،جواد بدیعزاده در یکی از مس��اجد
بازار تهران گرفته شد .واعظ معروف ،فلسفی بر منبر رفت و از
هنر او تجلیل کرد.
مرحوم علی اکبر خان شهنازی به شاگردش آقای داریوش
پیرنی��اکان گفته بود که مرا پس از مرگ��م در امامزاده عبداهلل
دفن کنید زیرا برادرم آنجاس��ت و عج��ب آنکه علی اکبرخان
ش��هنازی نیز در  26اس��فند ماه  1364درگذشت و در امامزاده
عبداهلل حیاط دوم دفن گردید.
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گزارش
نشست های ماهیانه و اجراهايي متنوع
س��اختمان فاطمی خانه موسیقی در زمستان  92همچون
دیگر فصل های س��ال پذی��رای اعضا و عالقمن��دان بود که
یکشنبه آخر هر ماه برای دیدار و نشست ماهیانه به این مکان
می آیند .نشست های ماهیانه پس از چند سال برگزاری مداوم
دیگر در بین اعضا جا افتاده و با حضور آنها روز به روز نشست
ها پر بار تر می ش��ود .کمبود جا ش��اید اولین چیزی باش��د که
دوس��تداران ،هنرمندان و حتی مس��ئولین خانه موسیقی را آزار
م��ی دهد و بار ها ه��م از زبان مدیر عامل و دیگر مس��ئولین
خانه این مس��اله گفته شده که در صدد تهیه مکانی در شان و
مناس��ب اعضا و هنرمندان هستند .که شاید این مساله در سال
آتی حل ش��ود و نشست های سال  93در مکانی جدید برگزار
ش��ود .آنچ��ه در زیر می خوانید گزارش دو نشس��ت دی ماه و
بهمن ماه امسال است.
نشست دی ماه و یادی از یوسف زمانی
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دی��دار ماهیان��ه هنرمن��دان ،عالقمن��دان و اعضای خانه
موس��یقی  24دی ماه با یادی از هنرمند فقید حس��ین یوسف
زمانی در س��اختمان فاطمی برگزار شد .در ابتدای این نشست
دکتر محمد س��ریر ،رئیس هیئت مدیره خانه موس��یقی با ابراز
تاس��ف از درگذشت حسین یوس��ف زمانی گفت :این دیدار ها
برای ما غنیمتی اس��ت و باید این دیدار ها را با چشم دل نگاه
کنیم و امیدوار باشیم این دیدار ها تکرار شود.
وی افزود :همه ما س��وابق درخشان خانواده یوسف زمانی
را در موس��یقی م��ی دانی��م .آن چیزی که برای م��ن در مورد
ایش��ان بس��یار مهم بود و من از س��ال های هنرستان در دهه
 30ایشان را خوب می شناختم و میدیدم که بسیار سختکوش
هستند .ایش��ان انگیزه و عش��ق به ارتقا درکارشان بسیار زیاد
بود ،ایش��ان در حوزه موس��یقی نظامی هم فعالیت داش��تند اما
در بخش موسیقی احساسی و عاطفی هم توانایی های باالیی
داش��تند .مرحوم یوسف زمانی در این حدود  50سال عالوه بر
نوازندگی در ارکس��تر س��مفونیک و جاهای دیگر ،به کارهای
آهنگس��ازی هم کردند و به یک بلوغی در کارشان رسیدند .در
کارهای اخیرشان که همه ش��نیدیم ،جانمایه های بسیار قوی
و ارزش��مندی وجود دارد که در حوزه ارکسترال کارهای ایرانی
بسیار ماندگار اس��ت و مثل یک کالس و مکتب برای کسانی
است که در این حوزه قدم بر می دارند.

دکتر س��ریر در ادامه س��خنانش به فق��دان یکی دیگر از
اهالی موس��یقی اشاره کرد و گفت :س��ه روز پیش رضا ماهرو
زاده ،نوازنده ارکس��تر س��مفونیک در ده��ه  40و  ،50یکی از
هنرمندان بسیار خوب که از نظر تکنیک و دانش بسیار باال بود
مارا ترک کردند.رضا ماهروز زاده نوازنده ارکستر اپرا هم بودند
و در دهه اخیر در ارکستر ملی و سمفونیک هم فعالیت داشتند.
ایش��ان در دوره هنرستان ش��اگرد اول بودند و در رشته حقوق
بی��ن الملل تا مقطع دکترا تحصیل کردند .در این س��ال های
اخیر که ارکستر ملی و سمفونیک تعطیل بود در یک افسردگی
زندگی می کردند.
وی افزود :این هنرمندان بدنه موسیقی ما هستند و کسانی
که کار آهنگس��ازی می کنند می دانند اگر نوازندگان اینچنینی
نباشند کار ها نشان داده نمی شود .اینها هستند که به آثار جان
می دهند و آثار از دریچه چش��م و انگشتان آنها رد می شود و
شان و منزلتی پیدا می کند و در جانها نفوذ می کند.
سریر در پایان برای اهالی موسیقی آرزوی سالمتی کرد و
گفت :باید قدر این زمانها و دیدار ها را بدانیم و از درکنار بودن
ها استفاده کینم.
پ��س از این س��خنان ،هاله وزیری که اجرای مراس��م را
به عهده داش��ت بیوگرافی حسین یوسف زمانی را برای حضار
قرائت نمود و اعالم کرد نوه حسین یوسف زمانی به نمایندگی
از خانوده آن مرحوم در مراسم حضور دارند .در ادامه یک کلیپ
به مدت ده دقیقه از نوازندگی ویولن حس��ین یوسف زمانی در
دستگاه چهارگاه پخش شد که این اجرا مربوط به آبان ماه سال
 88در انجمن شاعران ایران بود.
پایان بخش برنامه های نشس��ت دی م��اه ،اجرای گروه
نوای کهن به سرپرستی محمدرضا اسالمی بود .اعضای گروه
نوای کهن میثم اکبری(آواز) ،متین پیمانی(سه تار) ،محمدرضا
اسالمی(تنبک) و سینا مشفقی(دف و دایره) بودند که سه قطعه
برای حضار اجرا کردند و با استقبال حضار مواجه شد.
نشست بهمن ماه با اجرا های متنوع

 27بهم��ن نشس��ت و دی��دار ماهیانه اعضا ب��ا اجرا های
منتوعی از موس��یقی ایرانی و موس��یقی کالسیک و با حضور
جمع زیادی از عالقمندان در س��اختمان فاطمی برگزار شد.در
ابت��دای این نشس��ت حمیدرض��ا نوربخش(مدی��ر عامل خانه

موس��یقی) ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری نشست ماهیانه و
گردهمایی صمیمی هنرمندان در خانه موسیقی گفت :امیدوارم
روزهای منتهی به سال جديد برای همه با خوشی سپری شود
و همانطور که از چش��م انداز س��ال آینده هم معلوم است سال
پیش رو همراه با امید و تدبیر بیشتر خواهد بود و امیدوارم سال
خوبی برای موسیقی کشور باشد.
وی اف��زود :در همین چند ماه هم ب��ه دلیل انتصاباتی که
در بخ��ش های دولتی در حوزه هنر بوده ،برق امید در چش��م
هنرمندان موس��یقی پیداس��ت ولی امیدوارم آث��ار عملی آن را
س��ال آینده لمس کنیم و موسیقی کشور از این حالت رخوت و
سکونی که در سال های اخیر دچارش بوده خارج شود.
نوربخش گفت :همانطور که همه می دانیم سال هایی را
گذراندیم که برای موس��یقی کشور سال های خوبی نبود ولی
با حضور و همت شما و همه هنرمندان ارجمند موسیقی ،چراغ
خانه موس��یقی همواره فروزان بود .همیش��ه گفته ام که همت
هنرمندان موس��یقی باعث ش��ده در این خانه همیشه باز باشد
که جای ش��کر گذاری دارد و چه خوب اس��ت قدر یکدیگر را
بدانیم.
وی با اش��اره به مشکالت و نواقصی که وجود دارد گفت:
خودم ب��ه عنوان خدمتگذار هنرمندان مس��ئولیت این نواقص،
کمبود و کاس��تی ه��ا را بیش از همه پذیرفت��ه ام و منکر آنها
نمی ش��وم .ولی بزرگواری اهالی موس��یقی باعث شده همیشه
امیدوار باش��یم .از همه دوس��تان می خواهم اگر نقد سازنده و
پیش��نهادی وجود دارد ،این تریبون ماهیانه همیش��ه در اختیار
دوستان هست زیرا جمع صمیمی ما هیچ گونه حاجب و دربانی
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ندارد و همه می توانند از این تریبون اس��تفاده کنند و حتی از
هم انتقاد کنیم و ما این را با آغوش باز پذیرفته ایم.
مدیرعامل خانه موس��یقی افزود :سال گذشته ما نشیب و
فرازهایی داش��تیم ولی در مجموع م��ا از عملکردمان رضایت
داریم چون خانه موس��یقی س��ال فعالی را پش��ت سر گذاشت.
برنامه های اجرایی ،مس��تر کالس ها ،نشست های ماهیانه و
دیگر فعالیت ها نش��ان می دهد سال فعالی داشتیم .امیدواریم
س��ال  ، 93سال بهتری باش��د و دچار مضیقه هایی که داشتیم
نباش��یم .خانه موس��یقی با همت اعضایش سر پا است زیرا نه
بودج��ه دولتی داریم و ن��ه حمایتی زیادی از ما می ش��ود .در
تالش هس��تیم که ساختمان خانه موسیقی را عوض کنیم و در
جای مناسب تر و بهتری نقل مکان کنیم و امیدوارم در شروع
س��ال آینده در ساختمان جدید مس��تقر باشیم و طبیعتا در آنجا

فعالیت هایمان گسترده تر خواهد بود.
پس از این س��خنان جواد بطحائی ،نوازنده س��نتور وعضو
کانون نوازندگان خانه موس��یقی به اجرای تکنواز سنتور در آواز
بی��ات ترک پرداخت .که بع��د از این اجرا س��ه اثر جدید این
هنرمند با عناوین «ش��کوه»« ،ابدیت» و «جس��تجو» توس��ط
مجری برنامه معرفی شد.
در ادامه برنامه دکتر ناصر پارسا(پزش��ک و از عالقمندان
موس��یقی) به سخنرانی پرداخت .وی که س��اکن آمریکا است
در ابت��دا خاطرات درب��اره حضور هنرمندان ایران��ی در آمریکا
و اس��تقبال ایرانیان مقیم آن کش��ور بیان کرد و سپس گفت:
موس��یقی غذای روح است ،من همیشه به بیمارانم میگویم که
داروی خوب و تغذیه خوب برایت تجویز می کنم و موس��یقی
خوب هم باید گوش کنی .موس��یقی که روح را آرامش بدهد و
یا مانند موسیقی پرویز مشکاتیان موسیقی اش به انسان انرژی
می داد .من همیش��ه به همکاران در وزارت بهداشت می گویم
که هنر و بخصوص هنر موس��یقی را ارج بنهند حیف اس��ت از
این هنر غافل ش��ویم .باید ترتیبی اتخاذ شود تا هنر را به نسل
بعد از خودمان و به جوانان منتقل کنیم .باید استعداد ها کشف
شود و اجازه دهیم همه از یادگیری موسیقی بهره مند شوند.
دکتر پارس��ا در پایان س��خنانش گفت :از نظر فیزیولوژی
موس��یقی روی همه سلول های بدن تاثیر دارد و این درکنگره
های مختلف پزشکی مطرح شده است .هم اکنون اثر موسیقی
روی بیمار را دنبال می کنم که بصورت کتابی منتش��ر خواهد
شد .امیدوارم این کتاب بزودی منتشر شود.
پایانبخش برنامه های دیدار ماهیانه خانه موس��یقی ،دوئت
فل��وت و پیانو با اجرای فیروزه نوایی و آرپینه ایس��راییلیان بود.
پیش از این اجرا فیروزه نوایی(نوازنده فلوت) گفت :من برای چند
اجرا ماه گذشته به ایران آمدم .یک بار به خانه موسیقی آمدم که
این س��الن را به من نشان دادند و از جلسات ماهیانه باخبر شدم
همانجا آرزو کردم در این دیدار ها اجرای برنامه داشته باشم.
وی افزود :امروز با اینکه چند ساعت دیگر باید به سوئیس
برگردم و شب گذشته هم در بیست و نهمین جشنواره موسیقی
فجر در س��الن رودکی اجرا داشتم ،به خانه موسیقی آمدم و از
اینکه در اینجا اجرا می کنم بسیار خوشحال هستم.
در ادامه قطعاتی از دونیزتی ،انس��کو و برتون اجرا ش��د و
قدرت و تکنیک نوازندگی بس��یار مورد توجه حضار قرار گرفت
بط��وری که چند بار این دو بطور ایس��تاده مورد تش��ویق قرار
گرفتن��د و به درخواس��ت عالقمندان یک قطع��ه دوبار به اجرا
در آمد.
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مقاله

مروری بر واژههای «صوت» و «صدا» در
موسیقی ایرانی

بهروز وجدانی*

مفهوم صوت و صدا به عنوان یک موضوع بنیادین موسیقی در بسیاری از کتابها و رسالههای موسیقی دانشمندان و موسیقیدانان
ایرانی آمده است که اشارهای به آن امکان شناخت بیشتر ما را در این خصوص فراهم میسازد .در دیوان اشعار شاعران پارسیگوی نیز
واژههای «صوت» و «صدا» مکرر به کار رفتهاند .در سطور زیر سعی خواهد شد از منظر موسیقیدانان صاحب نام ایرانی و شاعران معروف
که با موسیقی نیز تا حدی آشنایی داشتهاند ،مروری بر این واژهها داشته باشیم و با ذکر نمونههایی ،تفاوت و تشابه این دو واژة بنیادین
موسیقی را تا حد ممکن روشن سازیم.
خوارزمی (مفاتیح العلوم ،ص )229-228
«نغم��ه» صوت��ی را گویند که از لح��اظ زیر و بم
دگرگونی نپذیرد.
«نغم (نغمهها) برای صداها در موس��یقی به منزله
حروف اس��ت برای کالم ،یعنی ب��ا ترکیب حروف ،کالم ایجاد
میشود و با ترکیب اصوات ،نغمه.
«بع��د» یعنی فاصل��ه و آن عبارت اس��ت از آغاز
صوتی تا آغاز صوت دیگر.
«جمع» اجتماع صوت اس��ت ک��ه از مجموع آنها
آهنگ ایجاد میشود.
«طبقات» درجات زیر یا بم صوت را میگویند.
«بعد ذوالخمس» که در آن پنج صدا وجود دارد.
-
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آمل��ی (نفایس الفن��ون فی عرایس العی��ون ،ص  74جلد
سوم)
«بدان که صوت کیفیتی اس��ت که لذاتها مس��موع شود
و لذاته��ا گفتم تا حدت و ثق��ل و جهارت و خفاتت و غیر آن
خارج ش��وند چه این کیفیات مس��موعهاند اما به تبعیت صوت
مسموع شوند».
مراغی (مقاصدااللحان ،ص )9
صوت کیفیتی است از کیفیات مسموعه لذات چون حدت
و ثقل و خفاتت و جهارت.
بنایی
بنای��ی« ،صوت» را ب��ه عنوان یکی از اصن��اف تصانیف
(گونههای اجرایی موس��یقی) چنین تعریف کرده است (رساله
در موسیقی ،ص :)126
«ص��وت لحنی بود مقرون به ش��عر و آن را یک خانه بود
مکرر و بعضی آن را هوایی نیز گفتهاند».

ش��اعران پارس��یگوی واژههای صوت و ص��دا را معادل
واژهه��ای آواز ،آوا ،صوت ،آهنگ ،بانگ ،نوا ،س��رود و غیره به
کار بردهاند:
انوری:
		
به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر
نامه اهل خراسان به سوی خاقان بر
		
ریش گردد ممر صوت ازو گاه سماع
خوش شود مردمک دیده ازو وقت نظر
منوچهری:
چون سبزه بهار بود نای عندلیب		
چون بند شهریار بود صوت طیطوی
امیر خسرو دهلوی:
پس در این صورت ضرورت صاحب صوت و سماع
از برای شعر ،محتاج سخن پرور بود
مخلص کاشانی:
		
بلبلم را بیوصال گل دماغ نغمه نیست
یار تا برخاست از مجلس ،صدای ما نشست
حافظ :
		
ما می به بانگ چنگ نه امروز میکشیم
بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید
و نیز
		
بساز ای مطرب خوشخوان ،خوشگو
به شعر فارسی ،صوت عراقی
مولوی:
			
از باد چو بوی او بپرسیم
در باد صدای چنگ و سرناست
و نیز

از مقلد تا محقق فرقهاست	کاین چو داوود اس��ت و
آن دیگر صداست

منابع :
آملی ،محم��ود ،نفایس الفنون فی عرایس العیون،
کتابفروشی اسالمیه ،تهران1379 ،؛
بنایی ،علی بن محمد ،رس��اله در موس��یقی ،مرکز
نشر دانشگاهی ،تهران1368 ،؛
خالقی ،روح اهلل ،نظری به موس��یقی ،بخش دوم،
گل بهار ،تهران1352 ،؛
خوارزم��ی ،محمد ب��ن احمد بن یوس��ف الکاتب،
مفاتیح العلوم ،ترجمه حسین خدیو جم ،انتشارات بنیاد فرهنگ
ایران ،تهران1347 ،؛
ش��همیری ،امین ،صدا شناس��ی موسیقی ،شرکت
سهامی انتشارات خوارزمی ،تهران1349 ،؛
فروغ ،مهدی ،ش��عر و موس��یقی ،نش��ر سیاوش،
تهران1363 ،؛
مراغ��ی ،عبدالقادر ،مقاصدااللحان ،بنگاه ترجمه و
نشر کتاب ،تهران2536 ،؛
مراغی ،عبدالقادر ،شرح ادوار ،مرکز نشر دانشگاهی،
تهران1370،؛
مالح،حسین علی ،پیوند موسیقی و شعر ،نشر فضا،
تهران.1367،
* رئیس کانون پژوهشگران
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موسیقیدانان معاصر ایرانی از جمله روح اهلل خالقی ،مهدی
فروغ ،حسین علی مالح و امین شهمیری هم به شرح واژههای
صدا و صوت پرداختهاند که به آنها نیز اشاره میشود:
مالح (پیوند شعر و موسیقی ،ص  1و )2
صوت از جنبه فیزیکی ارتعاش��اتی اس��ت که در اجس��ام
حاصل میش��ود و از اجس��ام به هوا منتقل میگردد و از جنبه
فیزیولوژی احساس��ی اس��ت که از رس��یدن این ارتعاشات به
پ��ردة گوش و از آن جا به مرکز س��معی نخ��اع در ذهن پدید
میآید .صوت ثمرة ارتعاش اس��ت اما این ارتعاشات یکنواخت
نیس��ت و پیوسته در تغییر اس��ت .عناصری که این تغییرات را
در صوت موجب میش��وند خواص هم برای آن پدید میآورند
که عبارتند از نیرو (ش��دت) ،کشش (امتداد) ،اوج (ارتفاع یا زیر
و بمی) ،زنگ (طنین) .وجود این خواص س��ازندة نوا یا آهنگ
در موسیقی است.
خالقی (نظری به موسیقی ،بخش دوم ،ص )63
در نظ��ر قدما موس��یقی عبارت اس��ت از معرف��ت احوال
الحان .الحان موسیقی از ترکیب و اتحاد اصوات مختلف ایجاد
میش��ود .الحان موس��یقی را میتوان به دو طریق اجرا و بیان
کرد یا توس��ط صوت انسان و یا به وسیله آالت موسیقی .پس
اصل موسیقی صوت یا به اصطالح قدما نغمه است.
شهمیری (صدا شناسی موسیقی ،ص )19-18
وقتی صوت فقط یک لحظه کوتاه دوام داش��ته باش��د آن
را صدا مینامن��د مانند صدای انفجار باروت و یا صدای رعد و
باد .برخی از صداها اصوات خوشایند و دلپذیر موسیقی هستند
و بعضی دیگر را صداهای گوش خراش غیر موس��یقی تشکیل
میدهند.

خالقی (نظری به موسیقی ،بخش دوم ص )58
ً
اش��خاصی که در موس��یقی کتاب نوش��تهاند تقریبا همه
از یکدیگ��ر تقلید ک��رده و اگر چه تا ان��دازهای درصدد بودهاند
مطالب��ی را که پیش��ینیان نوش��تهاند تکمیل کنن��د ولی بحث
تازهای در میان نیاوردهاند و به همین جهت کتابهای موسیقی
قدیم گرچه هر یک مکمل دیگری است اما از جهت مطالب و
کیفیت بیان قواعد شباهت کاملی به هم دارد			 .
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آثار جوانان در خانه موسیقی اجرا شد
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آث��ار جمعی آهنگس��ازان جوان و دانش��جویان موس��یقی
دانش��گاه تهران برای ساز سلو  6اس��فند با حضور عالقمندان
و هنرمندان در خانه موس��یقی برگزار شد .در ابتدای این برنامه
امیر بکان عضو کانون آهنگس��ازان خانه موسیقی گفت :کانون
آهنگس��ازان کالسیک در یک س��ال اخیر چند برنامه از جمله
مستر کالس آهنگسازی و نقد و بررسی آثار آهنگسازان ایرانی
را برگزار کرد .این برنامه هم به اجرای آثار کس��انی اختصاص
دارد که در رشته آهنگسازی مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود :در سال آینده دو مسابقه آهنگسازى برگزار می
کنیم که فراخوان آن برنامه ها در سال آینده اعالم می شود و
امیدواریم مورد استقبال آهنگسازأن جوان قرار گیرد.
پس از این سخنان ،تقی ضرابی ،رئیس کانون آهنگسازان
خانه موسیقی پشت تریبون قرار گرفت و گفت :بسیار خوشحالم
که امروز در میان جوانان و استعداد های خوب
آهنگسازی هستم که آثارشان را اجرا می کنند
 .از هم��ه جوانان می خواهم در مس��یری که
هس��تند همچنان قدم بردارند و امیدوارم همه
موفق و پیروز باشند.
در ادام��ه امیر مهیار تفرش��ی پور(اس��تاد
آهنگس��ازی دانش��گاه تهران) پش��ت تریبون
قرار گرفت و در س��خنانی گف��ت :به نظر من
آهنگسازی برای سلو کار بسیار سختی است.
می دانیم آهنگس��ازی برای ارکس��تر به شیوه
دیگری مطرح می ش��ود .ام��ا در اینجا برای
آهنگس��از همین یک ساز تمام بخش ها را در

بر می گیرد.
وی افزود :در موسیقی معاصر هم آهنگسازی برای سلو
پر رنگ تر اس��ت و برای آهنگس��ازان مرجع هم ،یک ساز به
عنوان یک کاراکتر مطرح است .در این نوع آهنگسازی سکوت
ه��ای از پیش تعیین یده برای ش��نونده جای س��وال دارد ،که
شنونده در تخیل خودش این قطعه را ادامه می دهد.
فرش��ی در ادامه گفت :امروز وقتی قطعه ای را می شنوید
می توانید خود را جای آهنگساز قرار دهید ،همچنین می توانید
خود را در جایگاه نوازنده هم قرار دهید و اینکه وقتی این اثر را
اجرا می کنید تحت تاثیر چه عواملی قرار می گیرید.
وی در ادام��ه گفت :امروز قطعاتی که می ش��نویم آثاری
هستند که این آهنگسازان جوان در طول ترم نوشته اند چون
کالس ها به صورت عملی برگزار می شود.

تفرش��ی پور در ادامه سخنانش گفت :خانه موسیقی جایی
اس��ت که به دور از س��لیقه ها می توانم فعالی��ت کنیم و این
مکان متعلق به هنرمندان است و از همه می خواهم به کانون
آهنگسازان بیایند و در آن فعال باشند.
این آهنگساز در خاتمه سخنانش گفت :آهنگسازی پایان
ندارد و نمی توان هیچ پایان و کمالی برای آن درنظر گرفت و
این زیبای کار است.

پس از این اجرا ها دکتر محمد سریر ،رئیس هیئت مدیره
خانه موسیقی پشت تریبون قرار گرفت و پس از خوش آمد به
حضار گفت :کانون آهنگس��ازان تش��کر می کنم که با اجرای
این برنامه تونسته اند یک جریان تازه ای راه بیاندازند که فکر
می کنم اثر بسیار خوبی دارد.
این آهنگس��از افزود :کار آهنگس��ازی در بخش خالقیت
های هنری از نظر اندیش��ه ورزی در درجه اول قرار دارد .پرواز
فکر و اندیش��ه فقط در این کار میسر است چون می توان فکر
را به سرعت منتقل کرد .یکی از مواردی که در توسعه یافتگی
از آن صحبت می شود این است که با هم گفتگو داشته باشیم
و به حرف هم توجه کنیم.
وی اف��زود :اینگون��ه صحبت کردن از طرق آهنگس��ازی
و ش��نیدن اث��ر ،از صمیمی ترین بخش های گفتگو اس��ت .ما
احساسات مشترک و پیوند هایی را پیدا می کنم که وحدت نظر
و حرکت��ی را که یک ملت م��ی تواند پایه ریزی کند در همین
گفتگو ها شکل می گیرد.
س��ریر در پایان س��خنانش گفت :این برنامه یک ش��روع
بس��یار زیبا و بس��یار خوب اس��ت .از رئیس کانون آهنگسازان
می خواهم که جوایز ارزنده و پشتیبانی بیشتری برای عزیزان
آهنگس��از درنظر بگیرند زیرا ارزشمند ترین بخش کار خالقانه
است .این جوایز فقط مادی نیست بلکه امکاناتی برای برگزاری
کنسرت های بهتر هم هست .از همینجا می توانیم یک حرکت
اندیشمندانه را آغاز کنیم و به همه تبریک می گویم که پیگیر
این کار هستند و همدیگر را می شنوند.
در پایان این برنامه «قطعه واریاس��یون بر روی تم گیلکی
برای س��لوی پیانو» اثر رامین اخوی جو به اجرا در آمد که اثر
برگزیده مسابقه آهنگسازی سال  92خانه موسیقی بود.

فصلنامه خانه موسيقي

در قس��مت بعدی برنامه اثر نیلوف��ر ایراوانی با عنوان
«بی خوابی» توس��ط بصیر خاموش��ی با س��از ویولنسل ،اثر
ملیکا راس��خی نژاد با عنوان «امید» توس��ط محمد ش��جاع
با س��از فل��وت ،اثر احمدحمیدی��ان با عنوان « س��ولو برای
ویولنس��ل توس��ط نگین وکیل��ی زاده ،اثر پروی��ز داودی با
عن��وان «رویا ب��رای تمام فصل ها» توس��ط فرمهر بیگلو با
ساز ویولن و اثر ش��ایان حبیبی با عنوان Heterotopia
توس��ط نامدار مجیدی با س��از ویولنس��ل به اجرا در آمد که
هر یک از آهنگس��ازان پیش از اجرای اثرش��ان در مورد آن
توضی��حمختص��ریارائ��هکردن��د.

سریر :آهنگسازی ارزشمند ترین بخش کار خالقانه
است
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درخشش کانون خوانندگان کالسیک در جشنواره فجر
امس��ال برخی از اعض��ای هیئت مدی��ره کان��ون خوانندگان
کالس��یک به اجرای برنامه در بیست و نهمین جشنواره بین المللی
موسیقی فجر در قالب گروه آواز ملل به کوشش سه تن از هنرمندان
آواز کالس��یک و پیانو در فرهنگس��رای نیاوران پرداختند.
در گروه آواز ملل ش��هال میالنی به عنوان خواننده س��وپرانو-
نس��رین ناصحی ،خواننده متس��و س��وپرانو ،و نیلوفر بدری کوهی (
نوازن��ده پیانو) حضور داش��تند این گروه در پنجمین روز از بیس��ت
و نهمین جش��نواره بین المللی موس��یقی فجر قطعات صلح ،ش��بح
اپ��را ،بخش��ی از اپ��رای «کاوالریا روس��تیکانا» ،بخش��ی از اپرای
«توسکا» ،منتخبی از قطعات «ناپولیتن»  ،بخشی از اپرت «آرشین
م��ال آالن»  ،قطعه کالس��یک ایرانی «عمر نپای��د دمی» ،دوئت
«بانوی زیبای من» ،آریای اپرای «پرنسس در حریر» آریای اپرای
«کارمن» ،دوئتی از « اپرت خفاش « و قطعه « اس��پانیول» را به

عالق��همن��دانارائ��هک��رد.
هدف این گروه آش��نایی مردم  ،به ویژه بانوان و جوانان با هنر
اپرا و جلوه های گوناگون موس��یقایی آواز کالس��یک است .از جمله
فعالیت های این گروه می توان به ش��رکت در جش��نواره های متعدد
داخل��ی و خارجی قطعاتی از آهنگس��ازان مطرح جه��ان با همراهی
ارکستر سمفونیک اشاره کرد .تنوع در انتخاب آثار آهنگسازان جهانی
و ایران��ی و تنظیم و اجرای قطعات ب��ا ارزش فولکلور ملل مختلف با
ظرافتی خاص که توجه جدی و تمرکز مخاطب را جلب می کند  ،از
دستاوردهای پر ارزش و مهم این گروه به شمار می آید.
ای��ن برنام��ه ب��ا اس��تقبال دانش��جویان ،هنرجویان و س��ایر
عالقمندان قرار گرفت و طبق گفته آنها انتظار چنین برنامه س��طح
باالیی را با توجه به س��بک اجرا و خوانندگانی در ایران نداش��تند.
آذرپوربه��رام

گزارشي از واحد بیمه و عضویت
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هیئت مدیره کانون های ده گانه
خان��ه موس��یقی در س��ال  1392طبق
ج��دول زمانبندی ش��ده بط��ور منظم
تشکیل جلسه دادند و به بررسی پرونده
های رس��یده متقاضان بیمه و عضویت
و همچنین بررسی سایر مسائل کانون
ها اعم از برنامه ریزی برای برنامه های
تخصصی و غیره پرداختند.
علي قائد اميني
هیئت مدی��ره این کان��ون ها در
س��ال  92در مجموع  107جلسه تش��کیل دادند که نوازندگان ایرانی
 13جلس��ه ،نوازندگان کالس��یک  12جلس��ه ،خوانندگان  11جلسه،
خوانندگان کالس��یک 10جلس��ه ،آهنگسازان 12جلس��ه ،مدرسان 8
جلسه ،پژوهشگران 11جلسه ،سازندگان ساز 8جلسه ،صدابرداران11
جلسه ،ناشران 11جلسه داشتند.
در اين س��ال  1800نفر جهت بیمه تکمی��ل درمان و  850نفر
جه��ت بیمه عمر و ح��وادث گروهی ب��ه بیمه ایران معرفی ش��دند.
همچنین تعداد  222نفر از اعضای خانه موس��یقی تحت پوشش بیمه
عمر و سرمایه گذاری پارسیان قرار گرفتند.
در ای��ن س��ال  1080نفر جه��ت برقراری بیم��ه هنرمندان به
معاون��ت امور هنری 165 ،نف��ر جهت عضويت در صندوق حمايت از
هنرمندان و  100نفر هم جهت اس��تفاده اعضاء از تس��هیالت وام به
صندوق حمایت از هنرمندان معرفی شدند.
از ف��روردن تا اس��فند  92در حدود  850نف��ر متقاضی عضویت
درکانون های ده گانه خانه موس��یقی شدند و  2369کارت عضویت
در این سال برای اعضا صادر گرديد.
خان��ه موس��یقی در حال حاض��ر  14185نفر عض��و دارد كه به
تفكيك هر كانون به شرح ذيل است:
کانون نوازندگان ایرانی  6929نفر ،کانون نوازندگان کالس��یک
 2285نفر ،کانون خوانندگان س��نتی  1849نف��ر ،کانون خوانندگان
کالس��یک  483نفر ،کانون آهنگس��ازان  379نفر ،کانون مدرسان
 678نفر ،کانون پژوهش��گران  120نفر ،کانون سازندگان ساز 1145
نف��ر ،کان��ون صدابرداران  152نف��ر ،كانون ناش��ران  52نفر ،کانون
پزشکان (دوستدار)  113نفر

توضیح�ات مس�ئول واح�د بیم�ه و عضوی�ت خان�ه
موسیقی در باره توقف بیمه تأمین اجتماعی هنرمندان
بیم��ه تأمین اجتماعی هنرمندان از ش��هریورماه امس��ال ،بعلت
بدهی گذش��ته وزارت ارش��اد بابت بخش��ی از حق بیم��ه هنرمندان
متوق��ف گردید.این ام��ر بالتکلیفی بس��یاري از هنرمندان و اعضای
خانه موس��یقی و دیگر نهادهای صنفی هنرمندان را به دنبال داشت.
علی امینی(مدیر ساختمان شماره )2در گفتگوی کوتاهی در این باره
توضیحات ارائه داد.
امین��ی درباره بدهی وزارت ارش��اد به س��ازمان تامین اجتماعی
گف��ت :این بدهی که مربوط به س��نوات گذش��ته اس��ت و رقم قابل
توجهی را در برمی گرد باعث شد که از نیمه شهریورماه  92سازمان
تأمین اجتماعی از برقراری بیمه هنرمندان ممانعت کند.
وی افزود :دراین زمینه وزیر محترم ارشاد در نامهای به ریاست
محترم جمهوری خواس��تار آن شده است که بدهی مذکور بابت بیمه
اهال��ی فرهنگ ،هنر و رس��انه ،جزو دیون دولت ب��ه تامین اجتماعی
محسوب شود.
مس��ئول واحد بیمه و عضویت خانه موسیقی گفت :علی جنتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به معاونت اداری و مالی این وزارتخانه
نیز دس��تور اکید داده اس��ت که بدهی انباش��ته ناش��ی از بیمه اهالی
فرهنگ ،هنر و رسانه در بودجه سال آینده دیده شود و در تدوین آن،
بودجه صندوق هنرمندان ترمیم و بلکه جبران شود.
وی گفت :این نکته قابل توجه اس��ت که مش��کل ایجاد شده
فقط ش��امل کسانی اس��ت که به تازگی (از شهریور  )92درخواست
بیم��ه داده اند و ش��امل هنرمندانی که پیش از این بیمه ش��ده اند
نمی ش��ود و در حال حاضر مش��کلی از بابت بیمه این عده از اعضا
وجود ندارد.
امین��ی در پایان گفت :همه بیمهش��دگان خانه موس��یقی در
سراس��ر کش��ور همچنان میتوانند از مزایای بیمه بهرهمند باشند
و اختالل��ی در خدم��ات بیم��های آنها به وجود نیامده اس��ت .تنها
مش��کلی که وج��ود دارد ،در قبال متقاضیان جدید بيمه اس��ت که
در ای��ن زمینه ه��م پس از رفع مش��کالت فی مابین با س��ازمان
تامین اجتماعی ،به تدریج نس��بت به پوش��ش بیم��های این افراد
اقدام خواهد ش��د.

گزيده اخبار خانه
برگزاری کالس دانستنی های موسیقی

دور جدی��د کالس «دانس��تنی های موس��یقی» زیر نظر
مصطفی کمال پورتراب(اس��تاد موسیقی و عضو شورای عالی)
از هفته سوم دی ماه با تدریس امیر انجیری استرکی با موضوع
هارمونی در  6جلسه در خانه موسیقی برگزار شد.
کالس های دانس��تنی های موس��یقی از س��ال  1391با
تدری��س مصطفی کمال پورتراب آغاز ش��د و در چند مرحله با
تدریس امیرانجیری استرکی ادامه پیدا کرد.
ای��ن کالس ها ب��ا اس��تقبال هنرجویان ،دانش��جویان و
هنرمندان موسیقی قرار گرفت.

استمرار تشکیل جلسات شورای مشاوران
اجرایی خانه موسیقی

جلسات شورای مشاوران اجرایی خانه موسیقی در زمستان
 92اس��تمرار داش��ت و موضوعات مختلف مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت.
در ای��ن جلس��ات در ب��اره موضوعات مختلف��ی همچون
تعیی��ن نظامنام��ه ای برای اجرای قانون حمای��ت از مولفین و
مصنفین(کپی رایت) ،برنامه های اجرایی موس��یقی صحنه ای
برای س��ال آتی از جمله فستیوال موس��یقی و...بحث و تبادل
نظر شد.
در این ش��ورا هنرمندان و فعاالن عرصه موسیقی از جمله
فردین خعتبری ،علیرضا قربانی ،همایون ش��جریان ،تهمورس
و س��هراب پور ناظری و علی قمصری حضور دارند که جلسات
با حض��ور حمیدرض��ا نوربخش(مدیر عامل خانه موس��یقی) و
حمیدرضا عاطفی(معاون اجرایی) تشکیل می گردد.
این جلس��ات بمنظور دس��تابی به راه حلی جامع و کامل
برای مس��ائل و مشکالت اهالی موسیقی بطور منظم هر هفته
در خانه موسیقی برگزار می شود.

سال آینده نیز موافقت کرد.در این جلسه معاون اجرایی خانه در
خصوص فس��تیوال های تخصصی تا ارائه توضیحاتی گفت:در
س��الهای گذش��ته بعضا فس��تیوال تخصصی از جمله سازهای
کالسیک به همت کانون نوازندگان سازهای کالسیک برگزار
شد و پیشنهاد شد که این فستیوال ها بنا به مختصات و ویژگی
های حوزه موسیقی به صورت دوساالنه برگزار شود یعنی یک
سال ساز و آواز کالسیک غیر ایرانی و یک سال هم ساز و آواز
ایرانی و بنا بر این در صورت تامین بودجه این جش��نوارهها و
مصوبه هیات مدیره این برنامه ها استمرا رخواهد داشت.
در ادام��ه هم حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه) درباره
برگزاری فس��تیوال تخصصی موس��یقی جدای از ارگان های
دولتی و همچنین راه اندازی نخستین جشنواره جامع موسیقی
پیشنهاداتی ارائه کرد و عنوان شد که این فستیوال می تواند به
جشن ساالنه خانه موسیقی ختم شود.
هیئت مدیره همچنین در یکی دیگر از جلسات این فصل
پس از بحث و بررس��ی پیرامون فعالیت های حوزه موس��یقی
پاپ و با توجه به تعداد خوانندگان فعال این بخش به تش��کیل
کانون خوانندگان پاپ رای مثبت داد .در این جلسه در خصوص
عضویت موس��یقی دانان پاپ در خانه موس��یقی بحث و تبادل
نظر شد و در نهایت هیئت مدیره با تشکیل «کانون خوانندگان
پاپ» موافقت کرد.
همچنین بند دیگر دس��تور جلس��ه مبنی بر تغییر لوگوی
خانه موسیقی با توجه به طراحی نمادی نزدیکتر به موضوعیت
این نهاد مطرح شد که هیئت مدیره تغییر لوگوی خانه موسیقی
را نیز با هدف طراحی دقیق تر این لوگو تصویب کرد.
در ای��ن جلس��ه همچنین مقرر گردید هیئ��ت مدیره خانه
موس��یقی بصورت ماهیان��ه و موظف از پیشکس��وتان عرصه
موس��یقی دی��دار کند ت��ا از نزدی��ک در جری��ان وضعیت این
هنرمندان قرار گیرد.

عیادت رئیس کل سازمان نظام پزشکی و
اعضای هیات مدیره از فرهنگ شریف

اس��تمرار برگزاری فس��تیوال های تخصصی موس��یقی/
تشکیل کانون خوانندگان پاپ  /تغییر لوگوی خانه موسیقی
جلسات هیئت مدیره خانه موسیقی در فصل زمستان بطور
منظم تشکیل شد و مسائل مختلف مرتبط با خانه مورد بررسی
قرار گرفت.
هیئت مدیره در یکی از جلسات فصل زمستان با استمرار
برگزاری فس��تیوال های تخصصی موس��یقی بطور مستقل در

دکت��ر زالی ،رئیس کل س��ازمان نظام پزش��کی به همراه
حمیدرض��ا نوربخش و داری��وش پیرنی��اکان از اعضای هیئت
مدیره خانه موس��یقی از فرهنگ ش��ریف در ایام بستری شدن
استاد در بیمارستان عرفان عیادت کردند.
در این دیدار دکتر زالی با اش��اره به جایگاه واالی فرهنگ
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ش��ریف در هنر ایران گفت :استاد شریف مایه فخر هنر ایرانی
اس��ت و حق بزرگی بر گردن فرهنگ موس��یقی ایران دارند و
امی��دوارم این هنرمن��د گرانقدر هر چه زودتر س�لامت خود را
بازیابند.
رئیس کل س��ازمان نظام پزش��کی ضمن بررسی پرونده
پزش��کی فرهنگ ش��ریف در خص��وص روند درمان��ی وی با
مسئوالن بیمارستان صحبت کرد و گفت هنرمندان از سرمایه
های ملی کش��ور هس��تند لذا کادر درمانی باید ب��ا دقت تمام
و به منظور حفظ س�لامتی این عزیزان از س��رمایه های ملی
حفاظت کنند.
همچنی��ن حمیدرض��ا نوربخ��ش ،مدیرعام��ل و داریوش
پیرنیاکان دبیر و س��خنگوی خانه موسیقی هم برای فرهنگ
شریف آرزوی سالمتی کردند.
نوربخش با اش��اره به چند دهه فعالیت ارزش��مند فرهنگ
شریف در نوازندگی تار و آثار ماندگاری که او خلق کرده است
گفت :اس��تاد شریف یکی از سرمایه های بزرگ موسیقی ایران
اس��ت که نوای تار او با دل و جان مردم این س��رزمین آمیخته
است و مردم ایران با همواره قدر ایشان را می دانند و از طرف
خود و دیگر اعضای هیئت مدیره خانه موس��یقی برای ایش��ان
آرزوی سالمت و بهبودی می کنم.
نوربخ��ش با اش��اره به توج��ه رئیس کل س��ازمان نظام
پزش��کی به پیشکس��وتان موس��یقی گفت :از دکتر زالی بسیار
تش��کر می کنم که همواره توجه ویژه به هنرمندان موس��یقی
کشور داشته و دارند و امیدواریم دیگر مسئولین کشور هم قدر
اساتید موسیقی را بیش از پیش بدانند.
در ای��ن دیدار داریوش پیرنیاکان ،عضو هیئت مدیره خانه
موس��یقی و نوازنده تار هم به خصوصی��ات نوازندگی فرهنگ
شریف اش��اره کرد و شیوه نوازندگی این استاد را منحصر بفرد
دانست و برای او آرزوی سالمتی کرد.
در این دیدار دکتر علیرضا ناصری مش��اور ارش��د و دکتر
رضا الری پور مدیرکل روابط عمومی س��ازمان نظام پزش��کی
نیز حضور داشتند.
الزم به ذکر اس��ت که فرهنگ شریف هفته پیش به علت
ضع��ف عمومی به مدت چند روز در بیمارس��تان عرفان تهران
بستری و بعد از بهبودی نسبی مرخص شد.

«کتاب موسیقی  »1393منتشر شد

کتاب پژوهش��ی و مصور «موس��یقی  »1393حاوی آمار،

اطالعات ،مس��تندات وعکس��های ارزش��مند؛ تالیف حمیدرضا
عاطفی به بازار عرضه شد .این کتاب با ویژگی های منحصربه
فرد ،با همکاری یک تیم پژوهش��ی تهیه ش��ده و بخش های
مختلف��ی را در حوزه های مختلف موس��یقی س��نتی ،نواحی،
کالسیک و پاپ در برگرفته است.
از ویژگی های این س��النامه و کتاب موسیقی می توان به
درج تصاویر صدها هنرمند و موس��یقیدان یک قرن گذشته به
انضمام تاریخ تولد و درگذشت دقیق آنها ،ارائه اطالعات آماری
و همچنین گزارش تصویری اتفاقات مهم موس��یقایی دو سال
اخی��ر  ،ارائه اطالعات مربوط به ش��رکت ها ،گروه ها ،س��ایت

ها،وبالگ ها ،موسسات و  ...که در زمینه موسیقی فعالیت می
کنند اشاره کرد..
عالوه بر اطالعات ذکر شده،اسامی مسئوالن و هنرمندلن
انجمن موس��یقی ش��هرهای مختلف ونیز انتشار صدها عکس
منحصر به فرد تاریخی از موسیقی دانها و برخی کنسرت های
برجسته از دیگر ویژگی های این سالنامه است..
همچنین پاس��خ بزرگان موسیقی به یک سوال کلیدی در
خصوص نس��ل نو و فعاالن جوان حوزه موسیقی تحت عنوان
«رهنمود» از دیگر بخش های این سالنامه است.
طرح و پژوهش کتاب موسیقی  1393ازحمیدرضا عاطفی
(عضو هیئت مدیره کانون پژوهش��گران خانه موس��یقی ایران)
اس��ت که برای دومین دوره به طور مستقل و غیر وابسته تهیه
ش��ده و تا نیمه بهمن ماه منتش��ر و در مراکز و فروشگاه های
آثار موسیقایی عرضه می شود.
عالقمندان می توانند این س��النامه را از مراکزی همچون
موس��یقی ع��ارف ،آوای خان��ه( ،)66576223مرکز موس��یقی
بتهوون ،ش��هر کتاب های مناطق مختلف تهران و فروش��گاه
های معتبر موسیقی تهیه نمایند.

محمد سریر رئیس شورای عالی خانه
هنرمندان ایران شد

محمد س��ریر ،رئیس هیئت مدیره خانه موس��یقی ،بعنوان
رئیس شورای عالی خانه هنرمندان انتخاب شد.
در جلس��ه شورای عالی خانه هنرمندان ایران که  4اسفند
در تاالر امیرخانی برگزار ش��د ،نمایندگان دوازده صنف هنری،
هیئت رئیسه ش��ورای عالی و مدیرعامل خانه هنرمندان ایران
را انتخاب کردند.
در این جلس��ه که با حضور نمایندگان انجمنهای دوازده

گان��ه هنری ش��امل خان ه تئاتر ،خانه موس��يقي ،خانهس��ينما،
انجمن نقاش��ان ايران ،انجمن طراحان گرافيك ايران ،انجمن
مجس��مه س��ازان ايران ،انجمن خوشنويس��ان ايران ،انجمن
ش��اعران ایران ،انجمن عکاس��ان ایران ،انجم��ن تصویرگران
ایران ،انجمن هنرمندان س��فال و س��رامیک ،جامعه مهندسان
معمار ايران و دکتر س��ید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی
و فرهنگی ش��هرداری تهران برگزار ش��د ،دکترمحمد سریر به
عنوان رئیس ش��ورای عالی ،عزتاهلل انتظامی به عنوان نایب
رئیس ش��ورای عالی ،طاهر ش��یخ الحکما به عنوان خزانهدار و
دکتر فاطمه راکعی به عنوان دبیر شورای عالی خانه هنرمندان
ایران انتخاب شدند.
همچنین در این جلس��ه پس از بحث و بررسی ،حاضران
به اتفاق آرا دکتر مجید سرس��نگی را در سمت مدیرعامل خانه
هنرمندان ایران ابقا کردند.
پیش از این غالمحس��ین امیرخانی ریاست شورای عالی
خانه هنرمندان ایران را بر عهده داشت که در این دوره به علت
مشاغل هنری و سفرهای مربوط به جشنوارههای خوشنویسی
از س��مت خود کنارهگیری کرد .وی بیش از یک دهه ریاس��ت
شورای عالی خانه هنرمندان ایران را بر عهده داشت.

پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی شد

حسن مهرجردی مشاور و دبیر شورای
مدیران معاونت امور هنری ارشاد شد

حس��ن مهرج��ردی
با حکم عل��ی مرادخانی،
ب��ه عنوان مش��اور و دبیر
ش��ورای مدیران معاونت
امور هنری منصوب ش��د.
در این حکم آمده اس��ت:
«نظر به س��وابق ارزشمند
علمی و پژوهشی و شناخت و تجربیات ارزنده در امور فرهنگی
و هن��ری و نیز مس��ئولیتهای جنابعال��ی در وزارت متبوع ،به
موجب ای��ن حکم به عنوان مش��اور اینجانب و دبیر ش��ورای
مدیران ح��وزه معاونت ام��ور هنری منصوب میش��وید .امید
اس��ت با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیتهای
موج��ود و رایزنی با مدیران و فعاالن هنری و تعامل شایس��ته
با فرهیخت��گان و هنرمندان عالیقدر کش��ور در جهت اعتالی
فرهنگ و هنر ایران اسالمی موفق و موید باشید».
حس��ن مهرجردی فارغالتحصیل حقوق و علوم سیاسی از
دانش��گاه تهران و دانشآموخته دورهه��ای عالی فقه و اصول
(مدرسه عالی شهید مطهری) ،تاریخ ادبیات و هنر معاصر ایران
(حوزه هنری) و مدیریت استراتژیک (سازمان مدیریت صنعتی)
اس��ت« .قانون حاکم بر احوال شخصیه در تعارض چند قانون
ملی» عنوان رساله حقوق او با اخذ درجه عالی از دانشگاه تهران
اس��ت .او همچنین مترجمی زبان انگلیس��ی و نوازندگی ساز و
آواز عمومی در مراکز آموزش عالی را در س��وابق آموزشی خود
دارد.وی به عنوان مش��اور عالی در وزارت کشور ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردش��گری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت کرده و
آثار علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و هنری و طرحهای متعددی را
ارائه کرده اس��ت .اعطای دهها لوح افتخار و تقدیر از جمله لوح
تقدی��ر «مدرس نمونه» س��ال  1391حاصل فعالیتهای او در
سه دهه اخیر است.
پیشنهاد تشکیل شورای عالی و شوراهای تخصصی موسیقی
و حذف ممیزی آثار بزرگان موسیقی ایران از اقدامات او در دوره
تصدی مسئولیت نظارت و ارزشیابی مرکز موسیقی است.

فصلنامه خانه موسيقي

پی��روز ارجمن��د طی حکمی از س��وی علی جنت��ی ،وزیر
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به س��مت مدیرکل دفتر موسیقی
منصوب شد.در این حکم آمده است:
«نظ��ر به شایس��تگی و تجربیات ارزن��ده جنابعالی ،بنا بر
پیش��نهاد معاون امور هن��ری ،به موجب این حکم به س��مت
مدیرکل دفتر موسیقی منصوب میشوید.
امید میرود با اس��تعانت از خداوند متعال و تعامل سازنده
با اهالی هنر ،نس��بت به توسعه و ارتقا و گسترش ظرفیتهای
موسیقی سنتی و موس��یقی نواحی ،بهرهگیری از هنر موسیقی
در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،حمایت از تنوع
و تکث��ر در تولید و عرضه موس��یقی و گس��ترش ظرفیتهای
موسیقی ایران ،موفق و موید باشید».
پی��روز ارجمن��د که دکت��رای اتنوموزیکولوژی خ��ود را از
کش��ور مالزی گرفته ،عضو هیأت علمی دانشگاه هنر ،مدیرکل
مرکز موس��یقی حوزه هنری ،موسس و مسئول مرکز موسیقی
تجرب��ی پردیس هنرهای زیب��ا ،نایب رییس و عضو پیوس��ته

کانون آهنگسازان سینمای ایران ،عضو شورای هنر موزه دفاع
مقدس ،عضو هیأت علمی مولفان فرهنگنامه زبان فارس��ی و
شورای واژهگزینی موس��یقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
مش��اور عالی دبیرکل کمیس��یون ملی یونس��کو ایران و عضو
ش��ورای عالی آموزش و پژوهش موس��یقی صدا و سیما است
و در زمینه موس��یقی محلی فعالیتهای پژوهش��ی گستردهای
کرده است.
وی همچنین س��ابقه تدریس در دانشگاههای متعددی از
جمله دانش��کده موسیقی دانش��گاه هنر ،دانشگاه دولتی برلین،
دانش��کده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی
و ...را دارد .ارجمن��د ب��ه عنوان آهنگس��از در پروژههای متعدد
سینمایی و تلویزیونی هم حضور داشته است.
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كنسرت پژوهشی «رمانتيسم در گذر زمان»
برگزار شد

كنسرت پژوهش��ی با عنوان «رمانتيسم در گذر زمان» با
اجرای آنسامبل موسيقی سل با همكاری خانه موسيقی ايران،
نهم اس��فندماه در سالن استاد ش��هناز خانه هنرمندان ايران به
روی صحنه رفت.
در اين برنامه آثاري از بتهوون ،چايكوفسكي ،شوستاكويچ،
كورساكف ،كرايسلر و  ...به همراه سخنان و توضیحات بهمن
مه آبادی (سرپرس��ت آنسامبل س��ل) درباره موسيقي رمانتيك
به اجرا در آمد.
اعضای آنس��امبل س��ل در این اج��را بهمن م��ه آبادی
(سرپرس��ت و سوليس��ت ويلن) ،پوريا كش��اورز ،نهال محبی،
ارغوان صباحی ،س��يامك س��لطانعلی زاده و پرنشيد شكوهی
بودند.

برگزاری کنسرت ارکستر سازهای بادی
تهران در تاالر وحدت

فصلنامه خانه موسيقي
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کنس��رت ارکستر س��ازهای بادی تهران به رهبری جاوید
مجلس��ی و سرپرستی سینا ذکایی با حمایت خانه موسیقی 24
و  25دی م��اه با اجرای قطعات موس��یقی جز در تاالر وحدت
برگزار شد.
این کنس��رت با همراهی  29نوازنده قطعاتی از موس��یقی
ج��ز ،کالس��یک و برخی قطع��ات مناطق آمری��کای التین از
آهنگس��ازانی همچ��ون بنی گود م��ن ،آرتور س��اندووال ،بابی
ت��روپ ،پیاتزوال ،لئونارد برنش��تاین و هن��ری مانچینی در دو
بخش به اجرا در آمد.
وی در م��ورد ویژگی های این کنس��رت نی��ز گفت :این
اجرا سولیس��ت مح��ور خواهد بود به همین دلیل  4سولیس��ت

در این کنسرت ارکستر را همراهی خواهند کرد که بابک صفر
نژاد(هارمونیکا) و مه��رداد مهدی(آکاردیون) نوازندگان مهمان
هستند.
ارکس��تر ب��ادی تهران در س��ال  85توس��ط تع��دادی از
نوازندگان سازهای بادی تحت نظارت جاوید مجلسی تشکیل
ش��د و در بیس��ت و دومین جشنواره موس��یقی فجر به اجرای
برنام��ه پرداخت .همچنین این ارکس��تر در بیس��ت چهارمین
جشنواره موسیقی فجر نیز توانست مقام نخست را کسب کند.
این ارکستر در طول فعالیت خود اجرای قطعاتی از سبک های
مختلف موسیقی از جمله کالسیک ،رمانتیک ،جز ،بلوز ،التین
و ایرانی را در کارنامه خود دارد و آخرین اجرای آن به جش��ن
خانه موس��یقی در مهر ماه  92برمی گردد که با استقبال خوب
مخاطبان و هنرمندان سرشناس مواجه شد.
سازهای اس��تفاده شده در این کنس��رت فلوت ،ابوا ،توبا،
کالرینت ،ساکسوفون ،فاگوت ،فرنچ هورن ،ترومپت ،ترومبون،
درامز ،گیتار باس ،پرکاشن  ،آکاردیون و هارمونیکا هستند.
در دو شب اجرای ارکستر ساز های بادی تهران حمیدرضا
نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی) ،لوریس چکناوریان ،شهرداد
روحانی ،حمیدرضا عاطفی(معاون اجرایی خانه موسیقی) ،فرهاد
توحی��دی ،محمدعلی لقا ،میالد عمرانلو و تنی چند از بازیگران
سینما و هنرمندان موس��یقی به همراه عالقمندان به تماشای
این کنسرت نشستند

گروه «آریا» در خانه هنرمندان به روی صحنه
رفت

کنس��رت گروه «آریا» به سرپرستی و آهنگسازی سیاوش
آریامن��ش و خوانندگ��ی حس��ین علیش��اپور  29و  30دی ماه
حمایت خانه موس��یقی ایران  29و  30دی ماه در سالن استاد
جلیل شهناز خانه هنرمندان اجرا شد.
این کنس��رت در آواز دش��تی اجرا شد و ش��امل قطعاتی
ب��ا عنوان پی��ش در آمد ،س��از و آواز ،تصنیف س��وز عش��ق،
چهارمضراب ،مقدمه عش��اق ،تصنیف پیوند ،تصنیف دلبر طناز
و رنگ بود.
اعضای گروه آریا در این جرا س��یاوش آریامنش(سنتور)،
امیرحس��ین رضا(ت��ار) ،پیام بحیرای��ی (ع��ود) ،راضیه محمد
ابراهیم(رب��اب) ،محمدرض��ا نوتاش(ت��ار ب��م) ،عل��ی نجف��ی
ملکی(نی) ،علیرضا دریایی(کمانچه) ،محمد کش��انی(کمانچه)،
رضا آبایی(قیچک آلتو) ،سودابه بدیعی(قیچک آلتو) ،امیرحسین
عربپور(تمبک) و ستاره شیبانی(همخوان) بودند.

اجرای شهرام ناظری در افتتاحیه مسابقات
کشتی

شهرام ناظری به همراهی گروه موسیقی «ریتم» از کشور
آذربایج��ان  15بهمن در مراس��م افتتاحیه جام کش��تی جهان
پهلوان تختی به اجرای برنامه پرداخت.
در این مراس��م اش��عاری از فردوس��ی را با فرمی حماسی
ب��ه همراهی گ��روه «ریتم» از کش��ور آذربایج��ان به رهبری
آهنگس��ازی «ناطق شیرین اف» به اجرا در آمد که با استقبال

هنردوس��تان و ورزشکاران حاضر در س��الن شهدای هفتم تیر
مواجه شد.
گروه ریتم از چند س��از کوب��ه ای ،طبل ،باالبان و گارمان
تشکیل شده که همه نوازندگان آن از کشور آذربایجان هستند
و این گروه تاکنون در چند برنامه بین المللی مقام اول را کسب
نموده اس��ت که بنظ��ر من همکاری با این گ��روه یک تحول
خاص در موسیقی محسوب می شود.

برگزارش��د.
در این نمایش��گاه چهره هنرمندان��ی همچون محمدرضا
ش��جریان ،فرهاد فخرالدینی ،جلیل ش��هناز ،حس��ین علیزاده،
ش��هرام ناظری ،پرویز مش��کاتیان ،محمدرض��ا لطفی ،جالل
ذوالفنون ،هوش��نگ ظریف ،محمد س��ریر ،فریدون شهبازیان،
کامبیز روش��ن روان ،بیژن کامکار ،بهمن رجبی و  ...که توسط
مریم رفیعا نقاشی شده است به نمایش در آمد.

کنسرت سید عبدالحسین مختاباد برگزار شد

نمایش فیلم مستند «چشم در راه» با موضوع
آموزش موسیقی در خانه هنرمندان

کنس��رت س��ید عبدالحس��ین مختاباد (عضو سابق هیئت
مدیره کانون خوانندگان س��نتی ) به همراهی ارکس��تر رودکی
و ب��ا حضور اس��تادان و نوازندگان میهمان  3بهمن در س��الن
همای��ش های برج میالد برگزار ش��د و ارکس��تر در دوبخش
ش��ور و آواز اصفهان به اجرای قطعاتی از موس��یقی ملی ایران
پرداختند.
در این کنسرت که با استقبال خوبی مواجه شده بود عالوه
بر حضور برخی نمایندگان ش��ورای شهر ،مسئوالن فرهنگی،
هنرمن��دان مختل��ف از جمله اکب��ر گلپایانی،دکت��ر مصطفی
مختاباد،مجید اخش��ابی ،عل��ی پویان،محمدعلی بهمنی و...نیز
حضور داشتند.
مختاب��اد در خالل برنامه اعالم کرد که بخش��ی از عواید
این برنامه به بنیاد کودکان اتیسمی اختصاص خواهد داشت.

مس��تند «چش��م در راه» روایتی از زندگی  ،آثار و دیدگاه
مس��عود ش��عاری به تهیه کنندگی و کارگردانی لیدا معینی در
موسیقی و آموزش  17دی ماه در تاالر ناصری خانه هنرمندان
به نمایش در آمد.
این مس��تند  50دقیقه ای ش��یوه های آموزش موس��یقی
در ای��ران که همواره مح��ل چالش و مورد بحث مدرس��ان و
کارشناس��ان موس��یقی بوده را مورد بررس��ی داد.همچنین در
مس��تند «چش��م در راه» که برای اولین بار به نمایش در آمد
و به نقطه نظرات مس��عود ش��عاری(نوازنده و مدرس س��ه تار)
در خصوص ش��یوه های آموزش موسیقی پرداخت .نمایش این
مس��تند به همت انجمن تهیه کنندگان س��ینمای مستند ایران
صورت گرفت.

کیوان ساکت با «دستهای به هم پیوسته» به
روی صحنه رفت

نمایشگاه نقاشی از چهره های هنر موسیقی

فصلنامه خانه موسيقي

نمایشگاه نقاش��ی از چهره های شاخص موسیقی ایرانی
اث��ر مری��م رفیعا از تاری��خ  12تا  17بهم��ن در گالری بهزاد

کنسرت «دستهای به هم پیوسته» به سرپرستی و آهنگسازی
کیوان ساکت(عضو کانون نوازندگان خانه موسیقی)  8بهمن ماه،
در دو سانس در سالن همایش های برج میالد اجرا شد.
در ای��ن اجرا ارکس��تری مرکب از بی��ش از چهل نوازنده
سرش��ناس همچون س��یاوش ظهیرالدینی ،همایون رحیمیان،
کریم قربانی ،ناصر رحیمی ،علیرضا خورش��یدفر به هنرنمایی
پرداختند که  16نفر گروه کر 5 ،خواننده ُکرد ،یک نفر خواننده
محلی گروه را همراهی کردند .خوانندگان کنس��رت وحید تاج
و مجتبی عسگری بودند.
در ای��ن اجرا بخشهایی از موس��یقی نواحی ایران به کار
گرفته ش��ده است و هنرمندان سرشناس��ی از نواحی گیالن و
کردستان به اجرای برنامه پرداختند.
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يادي از مسافران سال 1392
 26فروردین  -1392درگذشت داریوش صفوت ،استاد پیشکسوت
موسیقی ایران -تولد هفتم آذرماه سال  1307در شیراز
 16خ��رداد  - 1392درگذش��ت فری��دون حافظ��ی ،نوازن��ده و
مدرس پیشکس��وت تار و س��ه تار -تولد 15مرداد ماه سال 1301در
کرمانشاه
 27خرداد  – 1392درگذش��ت جلیل ش��هناز ،استاد برجسته تار
و موسیقی ایرانی
 30خرداد  - 1392درگذش��ت منوچهر قزلب��اش از خوانندگان
بختیاری در  73سالگی
 3تیر ماه  1392درگذش��ت احمد ابراهیمی  ،اس��تاد پیشکسوت
آواز ایرانی
 15تی��ر  – 1392درگذش��ت قليچ انوری ،دوتار نواز برجس��ته
موسيقي تركمن صحرا -متولد 1324
 23تیر ماه  – 92درگذش��ت براگجر تهماسبی استاد آواز هوره و
مور منطقه زاگرس
 4مرداد  - 1392درگذش��ت فلوران��س لیپت خواننده گروه کر
و مدرس آواز
 5ش��هریور  – 1392درگذشت اردشیر فهیمی ،نوازنده قیچک و
دف  -تولد سال  ۱۳۳۳در سنندج
 8ش��هریور  1392درگذش��ت علی جعفریان آهنگس��از معاصر
موسیقی ملی ایران  -تولد  ۱۳۱۵در شهر تهران
 13مهر  – 1392درگذش��ت آقاجان عطائی یکی از عاشق های
شمال خراسان
 26مهر  – 1392درگذش��ت محمود ذوالفنون ،نوازنده و مدرس
ویولن ایرانی – تولد 1299
 22آبان  -1392درگذشت محمدعلی ابراویز ،هنرمند پیشکسوت
و خاطرهساز انقالب -تولد سال 1317
فصلنامه خانه موسيقي
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 26آبان  - 1392درگذشت قسمت خانی  -هنرمند پیشکسوت
موسیقی اصیل تالش و استاد آواز تالشی
 10دي  -1392درگذش��ت حس��ين يوس��فزماني -آهنگساز و
نوازنده ويولن

سرودهاي به ياد شهنواز تار،جليل شهناز
نقل به مضمون از استاد شجریان:
«من شاعران و موس��یقیدانها را دوست دارم و به آنها احترام می
گذارم اما در طاقچه دلم دیوان حافظ و تار اس��تاد ش��هناز را گذاشته و
به آنها عشق می ورزم»

بانگ جان
بـانـگ جـان مـی آیـد از هـنـگـامـه ی سـاز شـمـا
زنده کردی «خشک سیم و خشک چوب و خشک پوست»()1
بـا هـمـه خـونـیـن دالن خـوانـدیـد بـر شـاخ طـرب
بـا کسـائـی( )2همـنـوا ،بـا ضـرب «تهرانی» ( )3قرین
بــا نــوای مــیـنـوی مــا را روان بـنــواخـتی
رسـتـن کـاووسـیـان بسـتـه چـشـم و گـوش جـان
مــرغ خوشـخـوان در خـم مضـراب تـو رنـدانه گفـت
شـهـسـوار عـرصـه ی آواز هــجــران مـویـه کرد
سیرآفاق هنر سودای هر مرغی نبــود

عقده ی دل می گشاید شور و شهناز شمـا
آفـریـن بـر رسـتـخـیـز زنـدگی ساز شما
زخـم غـم را شـادی آرد زخـمه پرداز شمـا
مــادرگـیـتـی نـزایـد هـرگـز ،انبـاز شـما
شـسـتـشـوی جـان دهد مینای بگماز شما
رستمی مـی خـواهـد و دسـتان اعجاز شما
ره زدم ایـن پـرده را پـیـدا نـشـد راز شـما
شــهـنـوازا ! تـاب چـون آرد هـمـآواز شـما
گوید این ،اوج و فرود شور پرواز شما
فصلنامه خانه موسيقي

 -1از موالنا
 -2استاد کسائی
 -3استاد حسین تهرانی
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