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افقاهوآرزواه
*حمیدرضا عاطفی
ماجرای واکنش مردم به بیماری ،درگذشــت و تشــییع پیکر
مرحوم مرتضی پاشایی(خواننده پاپ) را شاید بتوان داغ ترین واقعه
فصل و فراتر از آن ،مهمترین واقعه ســال و بلکه رخداد مهم دهه
اخیر در حوزه موســیقی به شمار آورد .موضوع ریشه یابی و کشف
و استخراج علل و عوامل این واقعه غیر قابل پیش بینی و عجیب
بسیار مفصل و گسترده بوده ودر واقع خارج از حوصله این یادداشت
است اما جا دارد که در همین جا به ضرورت و لزوم توجه مسئوالن
فرهنگی و اجتماعی کشور به این موضوع و حالجی آن اشاره کنم.
قطعــا در البالی پژوهش و تفحــص در علل و عوامل اقبال
مردمی به پاشایی و آهنگ های او نکات آموزنده ای وجود خواهد
شــد که به درد شناخت بهتر فرهنگ عمومی و باالخص موسیقی
کشور خواهد خورد و می تواند در سیاستگذاری های کالن نقشی
در خور و مفید ایفا بکند.
سخن و صحبت از سیاستگذاری های کالن مملکت در حوزه
فرهنگ پیش آمد و ربط داســتان زنده یاد پاشــایی با آن و لزوم
استفاده از آسیب شناسی و یا به عبارت بهتر ریشه یابی رخدادهای
عجیب و غریب در تشییع پیکر آن مرحوم که بعضا به واکنش های
تند و پر تنشی هم ختم شد؛ سخنان دکتر اباذری در نازل دانستن
سطح ســلیقه مردمی که به این نوع موسیقی ها اقبال نشان می
دهند هر چند که می توانســت در فضایی آرام تر و با حفظ احترام
مخاطبان و با بیان دیگری مطرح شــود تا به عمق سخنان ایشان
بیشــتر توجه شود اما فی النفسه واجد برخی واقعیت هایی هم بود
که اساسا ربطی به آثار زنده یاد پاشایی هم ندارد .
اصوال توجه به همه شــاخه ها و ژانرهای هنری برای جامعه
متکثر ایران آن هم با حضور میلیونی نسل ها و طیف های متنوع و
با فرهنگ ها و سالیق گوناگون و گاه متضاد ،از اهم واجبات است
و اساســا همین نکته از فرازهای مهم و با اولویت درسیاستگذاری
های کالن مملکتی به شمار می رود.
چــه ارگان و نهاد و کدام شــوار و وزارت اســت که وظیفه
دارد به این مهم بپردازد؟وزارت ارشــاد،صدا و سیما ،حوزه هنری،
شورای انقالب فرهنگی ،حوزه علمیه و...کدام یک از این نهادها با

دیگری متحد و هم نظرند و اساسا کدامیک از آنها قصد همکاری
و همفکــری با دیگری را دارد تا بتوانند برای نه قرنها و دهه های
آینده بلکه فقط برای یک دوره کاری دولت یعنی برای چهار سال
برنامه ریزی بکنند و به اهداف از پیش تعیین شده ای برسند.
مگر پیش از این و در یک نگاه کلی برای اهداف بیست ساله و
تا سال  1404قرار نیست کلیه دستگاهها برنامه ریزی داشته باشند
ونگاه به اهداف بلند بکنند اگر پاسخ مثبت است برای حوزه فرهنگ
و بویژه موسیقی چه برنامه هایی برای این دوره باید متصور بود؟
در همین تنها نهاد مدنی حوزه موســیقی که اکثریت قریب به
اتفاق استادان و هنرمندان طراز اول موسیقی در آن عضویت دارند چه
بودجه و حمایت رسمی و قانونی وجود دارد تا این نهاد بتواند در کسوت
سیاستگذار و برنامه ریز در بخش کالن موسیقی کشور فعالیت نماید ؟
هنرجوی جوان رشته موســیقی که هم اینک درآغاز این راه
قرار دارد با چه پیــش بینی و آینده ای می تواند زندگی حرفه ای
و اجتماعــی خویش را بنا نهد؟ آیا این جــوان هنوز در بیم و امید
برگزاری کنسرت ،تولید آلبوم،ممنوعیت صدای زن ،بازدهی منفی
اقتصاد هنر موسیقی وهزار و یک مشکل دیگر قرار ندارد؟
در جایی که هنوز برای سیاســتگذاری کالن موسیقی و آینده
نگــری این حوزه اقدامی صورت نمی گیــرد و برای دیگر بخش
ها و ســازمان هایی که علی االصول به عنوان زیرمجموعه خانه
موسیقی محسوب می شوند بودجه های آنچنانی تعلق می گیرد و
متعاقب آن برنامه تشــکیل ارکستر و استودیو و تجهیزات و...ارائه
می شــود نهاد خانه موسیقی با این همه پیشینه و سابقه و حضور
استادان بی بدیل باید در تنگناهای مختلف به سر برده و چشم به
آمال و آرزوهای دست نیافتنی داشته باشد.
البته پرواضح اســت که هرفعالیت مثبــت فرهنگی و هنری
بویژه اگر در حوزه موســیقی باشــد از نظر خانه موسیقی پسندیده
و زیباســت اما سخن بر سر آنست که چرا این روند سیاستگذاری،
تخصیص بودجه و عنایت هایی که به حوزه فرهنگ وجود دارد از
مسیر طبیعی و قانونی خود نمی گذرد.
* سردبير
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مدیرعامل خانه موسیقی:

ا م ش م سیق کش ن تع
طی
ش
چیهو حدآ وز ی و یرد ور باید ل ود

نشست خبری حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی 18 ،آذرماه در حالی برگزار شد که دو روز قبل از این نشست ،خبری
در خبرگزاری ها مبنی بر همراهی خانه موســیقی با تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسراها قرار گرفته بود .نوربخش در این
نشست که با حضور اصحاب رسانه در ساختمان شماره  1برگزار شد با رد خبر منتشر شده ،به بیان موضع خانه موسیقی درباره
تعطیلی موســیقی در فرهنگسراها پرداخت و اعالم کرد طبق قول مســئوالن محترم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
آموزش موسیقی در فرهنگسرا ها از اوایل دیماه آغاز می شود .مشروح این نشست مطبوعاتی به شرح زیر است:

در ابتدای این جلسه حمیدرضا نوربخش ضمن خوشامد گویی
به حضار مروری به فعالیت های خانه موســیقی در یک سال اخیر
داشت .نوربخش گفت :برخی فعالیت های خانه موسیقی مانند عضو
گیری و برگزاری جلسات کانون های تخصصی ،نشستهای ماهیانه
و  ...برنامه های روتین این نهاد است که در حال اجرا است.
نوربخش درباره تعامل بــا دولت جدید گفت :در ابتدای روی
کار آمدن دولت سعی کردیم ارتباطی را که در دولت گذشته تقریبا
به صفر رســیده بود ،تقویت کنیم و با وزیر محترم ارشاد و معاون
هنری ایشــان نشست هایی داشتیم که بخشی از آن انجام شده و
بخشی به دلیل تنگناهای مالی به سر انجام نرسیده است.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :در راســتای صحبت های
رئیــس جمهور محترم مبنی بر اینکه کارها باید به اهل اش واگزار
شــود داریم فعالیت هایــی را انجام می دهیــم .میخواهیم بحث
نظارت بر موســیقی هم در بخش آثــار و هم در بخش آموزش را
به ســمت خانه موسیقی بیاوریم .آموزش بخش بسیار مهمی است
و جامعه موســیقی به آن به شدت حساس است .حدود  7-6سال
پیش بحث نظارت بر آموزش در کل آمورشگاه های کشور در خانه
موســیقی انجام می شد و همه هم راضی بودند و برکسی شکوه و
شکایتی نبود و دلیل این هم نظارت کامال تخصصی و بدون هیچ
شماره پانزدهم -پاییز 93

نوع گرایش بود.
وی افــزود :از تمام بخش های موســیقی اینجا شــوراهایی
داشــتیم که بیش از  60نفر درگیر این شــورا ها بودند و هرگز به
یکسو نگری متهم نشدیم و کارها خوب پیش میرفت .متاسفانه در
اواخر دولت نهم و در دولت دهم این امر از خانه موســیقی گرفته
شد و بهانه هایی هم بود از جمله واگذاری امور به استانها که البته
اینها هم محقق نشد .که بعدا شورای کوچکی بوجود آمد .باید این
نوید را بدهم این مساله دوباره به خانه موسیقی برمی گردد.
نوربخش درباره بیمه هنرمندان موسیقی گفت :به دلیل بدهی
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دولت به تامین اجتماعی یک سال بیمه هنرمندان قطع شده است
و لیســت هایی که می فرستیم متوقف شده است .از سال گذشته
بسیاری پیگیر بودیم و جلسات زیادی داشتیم و خوش بختانه قرار
شده این مسائل مرتفع شود و ظاهرا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد

از ابتدا که این مســاله پیش آمد با جدیت پیگیر آن بودیم تا جایی
که من و هیئت مدیره هم در ســازمان فرهنگی هنری شهرداری
حضور پیدا کردیم و معترض بودیم؛ چندین جلسه با معاون هنری
ســازمان و همچنین آقای مرادی داشتم .جدا از اینکه ممکن است

چیزی که خودمان در بحث آموزشگاهها در
کل کشور به آن معترض بودیم و هستیم،
این اســت که همه کســانی که تدریس
می کنند واجد صالحیت تدریس نیستند.
کســی که می خواهد آمــوزش دهد باید
کارش را بلد باشد

این بدهی را در تعامل با وزارت رفاه حل کرده اند و امیدواریم بیمه
هنرمندان را از ماه آینده داشته باشیم.

از تنگناهایی باشــد ،در بیان دوســتان ســازمان فرهنگی هنری
شــهرداری بود این بود که کلیت موســیقی در فرهنگسرا ها قابل
دفاع نبود و همین بهانه تعطیلی کالسهای موسیقی شد.
وی افزود :ما اسامی تمام کسانی که در فرهنگسرا ها آموزش
می دادند را رصد کردیم و اکثر آن افراد کسانی بودند که صالحیت
تدریس در فرهنگســرا ها را نداشتند .در بین این مدرسین کسانی
بودند که چندین رشته اعم از موسیقی و چیزهای دیگر را تدریس
می کرد و عضو خانه موسیقی هم نبود .چیزی که خودمان در بحث
آموزشــگاه ها در کل کشــور به آن معترض بودیم و هستیم ،این
است که همه کسانی که تدریس می کنند واجد صالحیت تدریس
نیســتند .کسی که می خواهد آموزش دهد باید کارش را بلد باشد
چون ممکن اســت تخریبی بوجود بیاورد که ضرر اش بسیار زیاد
باشــد .حتی اگر می خواهیم نگاه اوقات فراغتی داشته باشیم هم
منکر آن نیستم ولی باید در این بخش کسانی که حداقل استاندارد
را دارا هستند در این عرصه فعال باشند.

بی تفاوت از کنار مسائل نمی گذریم
وی افزود :ممکن است در برخی مسائل ،موضوعات را رسانه
ای نکنیم ولی نابجا به این متهم می شــویم که منفعل عمل می
کنیم .ممکن اســت تشــخیص ما این باشد که وقتی بدون هیاهو
کارهــا بهتر پیش مــی رود و زمانی که ببینیــم کارها با تعامل و
پیگیری نتیجه ای نمی دهد اعتراض رسانه ای خواهیم داشت که
این طور هم بوده .ولی وقتی چیزی رســانه ای نمی شــود به این
معنی نیست خانه موسیقی بی تفاوت از کنار مسائل گذشته است.
کما اینکه هر کنسرتی که در مملکت لغو شده خانه موسیقی آن را
پیگیری کرده و برای مثال یک کنســرت در رودسر لغو شد که با
استاندار محترم گیالن نامه نگاری کردیم.
نوربخش درباره مساله تعطیلی موسیقی در فرهنگسراها گفت:
4

فصلنامه خانه موسيقي

گــــــــزارش

www.iranhmusic.ir

تا دوهفته دیگر کالس های موسیقی فرهنگسراها
بازگشایی می شود
نوربخــش گفت :در نهایت مباحثی که داشــتیم به لیســتی
رسیدیم که آن را تهیه کردیم و افرادی که از آن مدرسین قدیم و
اعضای خانه موســیقی بودند را تایید کردیم .کارهای دیگری هم
انجام برنامه ریزی کردیم که بطور نمونه مکتب آوازی تهران قرار
اســت بزودی برگزار شود و با همکاری ســازمان فرهنگی هنری
شــهرداری و تمامی افراد دارای صالحیت و سبک و مکتب آنجا
هســتند و هر روز یکی از آنها تدریس خواهند داشــت که بزودی
اعالم خواهد شــد .در مورد کالسهای موسیقی مباحثی مطرح شد
و به این نتیجه رســیدیم که قرار است دوهفته آینده کالس های
موســیقی در فرهنگسراها برقرار خواهد شــد که کیفیت آن قابل
قبول خواهد بود.
دوروز پیــش در رونمای آلبومی در ســازمان فرهنگی هنری
حضور داشــتم و خبری منعکس شــده بود مبنی بر اینکه سازمان
فرهنگــی هنری شــهرداری کالس ها را تعطیل کرده اســت و
مدیرعامل خانه موسیقی هم تشکر کرده است .در اینجا باید بگویم
تشــکر من از آقای مرادی بخاطر آلبومی بود که در سازمان تهیه
شــده و هر ســازمانی این کار را انجام دهد جای تشــکر دارد .در
همان روز با معاون هنری ســازمان تا عصــر برای بحث آموزش
موسیقی در فرهنگســراها صحبت داشتم که نتیجه همان بود که
اعالم کردم.

از اعتراضات جدی ما همین اســت .در فرهنگسراها هم همینطور
است .اگر ما میگوییم موســیقی یک امر جدی است باید پای آن
بیاستیم و گرفتار هیاهو نشویم.
موسیقی تفنن و تفریح نیست
نوربخــش گفت :معتقدیم هیچ واحد موســیقی در هیچ جای
کشــور نباید تعطیل شود اینها حضور موسیقی است و ما از حضور
موســیقی در هر جایــی دفاع می کنیم .هر جایــی تابلویی به نام
موســیقی بر دیوار میخورد دیگر نباید برداشــته شود .ولی درباره
کیفیت باید حســاس باشیم و مسئولیت داریم .بزرگترین لطمه ای
که موسیقی به لحاظ تاریخی متحمل شده است همین نگاه تفنن
و تفریح اســت و موســیقی چوب این نگاه را می خورد .ما وظیفه
داریم از موسیقی و آموزش آن دفاع کنیم .اصال منطقی نیست که
آموزش موســیقی از هیچ نهادی از جمله سازمان فرهنگی هنری
شهرداری حذف شــود و اصال شهرداری ها در تمام جهان نسبت
به موســیقی وظیفه دارد و حمایت می کنند ولی باید نگاه کیفی را
هم داشته باشیم.
در ایــن نشســت نوربخــش به برخی مســائلی کــه خانه
موســیقی در یک ســال اخیر پیگیر آن بوده از جمله مبحث کپی
رایت ،فعالیت های شــورای مشــورتی ،برگزاری مستر کالس ها
و کنســرت های تخصصی و  ...اشــاره کرد و در ادامه به سواالت
خبرنگاران که عمده آن در باره تعطیلی موســیقی در فرهنگسراها
بود پاسخ گفت.

کارت صالحیت تدریس از نظر ما اعتباری ندارد
در ادامــه حمیدرضا نوربخش در پاســخ به ســوالی مبنی بر
صالحیت داشــتن افرادی که در فرهنگسراها تدریس می کردند
گفت :مگر در آموزشــگاه های آزاد مدرسان کارت تدریس ندارند؟
در آنجا گاهی وضع بســیار بدتر از فرهنگســرا هاست .این کارت
تدریس هم از نظر ما اعتباری ندارد .ما در اینجا مکانیزمی داشتیم
که بســیار جواب داد و به همین دلیل هم آن را از خانه موســیقی
گرفتند .اینجا کســی نمی توانســت نفوذ کند چون همه سالیق و
سبک ها می نشستند دور هم و کسی نمیتوانست بگوید اگر شاگرد
فالنی باشی در این آزمون صالحیت تدریس قبول می شوی .یکی
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اقسمرفعتی،خوانندهومدرسآوازاریانی

امروز هب آواز اریانی ظلم می شود

قاســم رفعتی ،متولد  ۱۳۲۴خواننده ،مدرس آواز و ردیف موسیقی ایران اســت .رفعتی هم اکنون به عنوان عضو هیئت مدیره
کانون خوانندگان سنتی خانه موســیقی فعالیت دارد .در گفتگوی کوتاهی با وی درباره آثار و فعالیت های این هنرمند ،وضعیت
امروزه آواز و تدریس این هنر اصیل ایرانی و همچنین درباره فعالیت های فرزندش ،امیر رفعتی(خواننده جوان) صحبت کردیم.

آلبوم های کمی دارم و به احترام ایشــان به رادیو تلویزیون اکتفا
کردم .در ســن پیری پدرم به من فرمودند که یک آلبومی از خودم
داشــته باشم که من دو سه آلبوم کار کردم که آخرین آن با عنوان
«سرود شب» با آهنگسازی زنده یاد همایون خرم است که با پسرم
آن را خواندیم .آلبوم دیگری به نام «خانه خورشید» به آهنگسازی
آقای ارشک رفیعی از من منتشر شده است که در آن آواز چهارگاه
خواندم .کار دیگری با نام «شــب و عشق و علی» از آثار زنده یاد
خرم است و در آن آواز خواندم.

*جناب رفعتی لطفا در باره شروع فعالیت موسیقی
تان کمی توضیح دهید.
آواز در خانــواده ما موروثی بود و پدر من هم خواننده بودند و
من هم از کودکی مشغول خواندن بودم .از  13سالگی خدمت استاد
مسعود حسنخانی در آموزشگاهی در سه راه امین حضور رسیدم و
مشغول آموختن آواز شدم .بعد از حدود دوسال و نیم خدمت استاد
محمود کریمی رســیدم و  7ســال هم با ایشان آواز کار کردم .در
ســال  1342آزمونی در کشــور به نام آزمون سراسری آواز وجود
داشت که در آن آزمون شرکت کردم و نفر اول شدم از همانجا هم
به رادیو تلویزیون راه پیدا کردم.
همچنین دردوره عالی نزد اســتاد شجریان هم کار کردم .نزد
آقای کریمی فقط ردیف یاد گرفتیم و شیوه مان را خودمان انتخاب
کردیم در گذشته هم همیطور بود.
در آنجــا فعالیت هایی کردم که از آن راضی هســتم ،یکی از
آوازهایی که اجرا کردم «برویدای حریفان بکِشــید یار مارا »...بود.
بعــد از انقالب هم در آنجا چند آواز عرفانی هم خواندم که یکی از
آنها «سحرگهان» است که همزمان با ربنای آقای شجریان این را
اجرا کردم .این آواز درواقع امضای من است.

*شما در زمینه کنسرت هم فعالیت داشتید؟
با زنده یاد مهندس همایون خرم در آلمان برنامه هایی را اجرا
کردیم .چند کنسرت هم با آقای ارشک رفیعی در تهران داشتم.
*در مــورد فعالیت های خودتان در زمینه تدریس
آواز هم توضیحاتی بفرمایید.
مــن در زمینــه دوره عالی تدریس می کنــم و دوره ابتدایی
تدریس ندارم.
*وضعیت آواز را امروزه چطور می بینید؟
وضعیت آواز اصال خوب نیســت .اگر دلیل آن را هم بخواهید
باید بگویم که صدا و ســیما برنامه های خوبی درزمینه موســیقی

*تا کنون از شما چند آلبوم منتشر شده است؟
مــن در خانواده ای بودم که پدرم راغب به این کار نبود و من
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و آواز نمی کند .اگر صدا و ســیما آواز هــای خوبی را پخش کند،
آواز هــم خواهان خودش را پیــدا می کند .ماننــد برنامه گلها و
برنامه هایی که آواز پخش می کردند .در این  36-35ســاله دیگر
آوازخوان نداریم .همه تصنیف خوان شده اند .در حالی که فرهنگ
موسیقی ما ،فرهنگ غزل خوانی است .یعنی شعر درست اجرا شود،
تمام وسایل صوتی و موســیقی در اختیار خواننده است و خواننده
در اختیار شــعر است .خواننده ای که بتواند شعر را به مردم تفهیم
کند آوازش دلنشــین می شود و مردم آواز گوش می کنند .در صدا
و سیما اغلب شعر ها را غلط می خوانند.

همانطور که پاپ پخش می شود باید آواز هم پخش شود.
*ولی دیدگاهی هم هســت که مــی گویند مردم
حوصله آواز ندارند.
مردم با ســی دی و آلبوم تامین می شوند .وقتی صدا و سیما
آواز پخش کند ،آن را ترویج می دهد .در گذشــته اگر آلبومی هم
بیرون می آمد یک آواز و یک تصنیف داشت ولی امروز همه شده
تصنیف.
*شــما چند سالی است که در هیئت مدیره کانون
خوانندگان ســنتی هم حضور دارید و از نزدیک با کل
جامعه آوازی و شــاگردان اســاتید مختلف در ارتباط
هستید .وضعیت آنجا را چطور می بینید؟
گاهی صدا های بســیار خوبی می آید که ما آنها را تشویق می
کنیم .در آنجا نظر ما روی آواز است و آواز و ردیف امتحان می گیریم.

*این اشکال شــاید به خود مدرســان آواز هم
برگردد که شاگرد را خوب تربیت نمی کنند و هم اینکه
شــاگردان خیلی زود رها می کنند و به سوی تصنیف
خوانی می روند.
بله شــاگردان خیلی زود هنگام رها می کنند ،ما خیلی زحمت
کشــیدیم .امروزه هرکســی را که می بینید تدریس آواز می کند.
گاهی خودشــان خواننده نیســتند ولی تدریس می کنند .ما بسیار
با مشــکالت فراوان کار می کردیم .آواز ها را ســینه به سینه فرا
مــی گرفتیم و مثل امروز روی نــوار ضبط نمی کردند .االن همه
خواننده های امروز ما به تصنیف های گذشته متوسل می شوند که
جلوه کنند .امروز به آواز ایرانی ظلم می شود.

*فکر می کنید در این وضعیت بد آواز که فرمودید،
مدرسان چقدر نقش دارند؟
مدرسانی داریم که خیلی خوب و درست تدریس می کنند ولی
مدرسانی هستند که نه خودشــان مطلب را درست می دانند و نه
می توانند خوب درس بدهند.
*خانه موسیقی با توجه به محدودیت هایی که دارد
چقدر می تواند در بهبود وضعیت آواز موثر باشد؟
در خانه موســیقی و در کانون خودمان واقعــا روی آواز کار
می کنیم و کســانی که مراجعه می کننــد را راهنمایی می کنیم.
ما ایرادات را گوشــزد می کنیم و خیلی هــا دوباره این ایرادات را
تصحیحــی می کنند و برمی گردند و در آزمون قبول می شــوند.
درواقع در کانون آواز سنتی نقشــی اصالح کننده داریم و دوست
داریم که همه کســانی که مراجعه می کنند آواز خوان واقعی شوند
ولی متاسفانه تعدادشان خیلی کم است.

*فرزند شــما ،امیر رفعتی در جشــنواره یادواره
بسطامی مقام نخست را کسب کرد و زیر دست شما
هم در آواز تربیت شد ولی اولین کاری که از او منتشر
می شود برپایه تصنیف است.
در آن آزمون تصنیف خواند

*در مورد فرزندتان و خصوصیــات آوازی او اگر
صحبتی هست بفرمایید.
فرزندم امیر برای آواز بسیار از کودکی زحمت کشیده است ،در
این فرهنگ بزرگ شــده است و شعر خوانی را هم کارکرده است.
امیدوارم زمان به او اجازه دهد تا کارهای خوبی ارائه دهد.

*ولی در آلبوم ســرود شــب فقط تصنیف خوانی
کردند .این فقط به صدا و سیما بر نمی گردد ،کسانی
که آواز می خوانند هم برای شناخته شدن تصنیف می
خوانند.
وقتی خواننده ای که کار می کند برای آلبوم درســت است و
تصنیف می خواند .ولی از رسانه عمومی باید همه چیز پخش شود.

*و صحبت پایانی...
توصیه ام به جوانان این است همزمان با ردیف ،شعر را خوب
یاد بگیرند .زیرا شــعر باید صحیح خوانده شود و در این صورت آواز
جایگاه خاصی پیدا می کند .من همزمان با آواز که نزد آقای کریمی
بودم شــعر خوانی هم کار می کردم و در آوازها و تصنیف هایی که
خواندم شعر ها را کامال درست خواندم و خوب تفهیم کردم.
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مروری رب واژ ه«نغمه» رد موسیقیاریانی

«نغمه» یکی از واژههای بسیار رایج در موسیقی ایرانی است
که در شعر شاعران معروف پارسیگوی ،متنهای ادبی ،رسالهها و
کتابهای معتبر و شناختهشــده موسیقی در معانی زیر آمده است:
آواز ،آوازه ،بانگ ،نوا ،ســرود ،ترانه ،لحن ،آهنگ موســیقی ،پرده،
دستان ،صوت و صدا.
در اشــعار زیر واژة نغمه با توجه به معانی فوق انتخاب شده تا
شــاید تنوع ،گستردگی معانی و پیشینة این واژه برای خواننده این
بحث تا حد امکان روشن گردد .معروفترین شاعران پارسیگوی
از فردوسی تا شهریار این واژه را در اشعارشان بهکار بردهاند.
همه پشــت پیالن پــر از کوس و نای /در و دشــت پربانگ
نغمهسرای (فردوسی)
بیا مطرب این نغمه زن در ســرود /کزو آب جیحون درآید به
رود (امیرخسرو دهلوی)
چگونه نغمه خاقانی نســازم عندلیب آســا /چو او گل گلشن
آرایی ،نمیبینم نمیبینم (خاقانی)
مثــال چنــگ میباشــم ،هــزاران نغمههــا دارد /به لحن
عشقانگیزش وگر نالید زار ای دل (مولوی)
گوئی رگ جان میگسلد نغمة ناســازش /ناخوشتر از آوازة
مرگ پدر آوازش (سعدی)
نغمة ناقوس و آواز دهل /چیزکی ماند بدان ناقور کل (مولوی)
مطرب چه نغمه ساخت که در پردة سماع /بر اهل وجد و حال
در های و هوی ببست (حافظ)
به یک نغمه درد مرا چاره ســاز /دلم نیز چون خرقه صد پاره
ساز (حافظ)
دور فلک از زمزمة عشــق تهی بود /این دایره را نغمه صائب
به نوا کرد (صائب)
نغمة داودی اینجا در پس صد پرده است  /پیش صائب کیست
بلبل تا غزلخوانی کند (صائب)
مکن ظلم بر گوش ارباب راز /صدف را پر از گوهر نغمه ســاز
(ظهوری ترشیزی)
مطربا سوی چمن وقت گل آهنگ تو کو /صوت تو ،نغمة تو،
بربط تو ،چنگ تو کو (اقبال الهوری)

بهروز وجدانی*

بازکن نغمة جانسوزی از آن ساز امشب  /تا کنی عقدة اشک
از دل من باز امشب (شهریار)

ابنسینا ( ،1371ص )17
ابوعلی سینا در کتاب دانشنامة عالیی میگوید:
صناعت علم موسیقی دو جزء است یکی «تألیف» که موضوع
او «نغمه» هاســت و اندر حال اتفاق ایشــان و نااتفاق ایشان نگاه
کنند؛ و دوم ایقاع اســت که موضوع او زمانهاست که اندر میان
نغمهها اوفتد و نقرههایی که یکی به یکی شــوند و اندر حال وزن
ایشــان و ناوزنی ایشــان نگاه کنند و غایت اندرین هر دو نهادن
لحنهاست.
مراغی ( ،1370ص )80
اســتاد تقی بینش در مقدمة کتاب شرحادوار به قلم عبدالقادر
مراغی به ذکر تعریف ارسطو از موسیقی پرداخته مینویسد:
«موســیقی صناعتی است که معرفت نظم نغمات به آن توان
کردن ،نظمی که موافق ســامعه باشــد .البته بعضی از حکما نیز
گفتهاند که علم موســیقی عبارت است از صناعتی که در آن بحث
کننــد از احوال نغم و کیفیت تألیف الحان و معرفت ســکناتی که
متخلخل میشود در ازمنة ایقاعی که در بعضی از آن میباشد».
مراغی ( ،1370ص )90
فصل اول کتاب االدوار صفیالدین ارموی به تعریف «نغمه»
اختصاص یافته اســت و گفته شده نغمه عبارت است از صدایی با
کشش زمانی محدود با داشتن حدت و ثقل (زیر و بمی صدا) که در
حقیقت مبین ارتفاع صوت از لحاظ فیزیکی است .عبدالقادر مراغی
در شرح مبسوطی که بر آراء و عقاید صفیالدین ارموی نوشته و در
واقع کتاب ارزشمند االدوار را برای خوانندگان زمان خود قابلفهم
ساخته است اعتقاد دارد که نغمه آوازی است که آن را زمانی درنگ
باشــد بر حدی از حدت و ثقل بر وجهی که مالیم باشد .البته این
تعریف را شــیخالرئیس ابوعلی سینا قب ً
ال در کتاب «شفا» نوشته و
بعدها صفیالدین ارموی در کتاب االدوار تعریف ابنســینا را قبول
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کرده و آن را در ابتدای کتاب ادوار نقل کرده است.

هنــگام آوازخوانی خواهی دید که بلبل نغمه میســراید و لکلک
غلغل میکند.

مراغی ( ،2536ص )9
عبدالقادر مراغی در ابتدای کتاب ارزشمند مقاصدااللحان نغمه
را به شرح زیر تعریف کرده است« :نغمه آوازی است که او را زمانی
درنگ باشــد از حدت و ثقل .بدان که نغمه حاصل نمیشود اال از
اهتزاز جسمی در هوایی یا هوایی در جسمی».

خالقی ( ،1352ص )63
در نظر قدما موسیقی عبارت اســت از معرفت احوال الحان.
الحان موســیقی از ترکیب و اتحاد اصوات مختلف ایجاد میشود.
الحان موســیقی را میتوان به دو طریق اجرا و بیان کرد .یا توسط
صوت انســان و یا بهوسیله آالت موســیقی ،پس اصل موسیقی
صوت یا بهاصطالح قدما «نغمه» اســت .صدای موســیقی دارای
حدت و ثقل اســت و باید مطبوع طبع باشد .مقصود این است که
بتوان درجه زیر و بمی آن را نســبت به صدای دیگر تشخیص داد
و امتداد و کشش آن را معین کرد.

فروغ ( ،1354ص )133
برخی از اصطالحات موســیقی ایرانی از روزگاران باستان تا
ظهور آیین اســام بر پدران ما معلوم و بین ایشان معمول بوده و
ریشه و اشتقاق فارسی دارند و پس از استیالی اعراب بر ایران نیز
اهمیت خود را از دســت ندادهاند و در زبان عربی نفوذ کرده و در
قلمرو حکومت پهناور اســامی راهیافته و بهکار برده شده و تحت
نظــم و قاعدة صرف و نحو آن زبان درآمده اســت مانند «نغمه»
فارســی که جمع عربی آن بهصورت «نغمات» و «انغام» درآمده
است.

برکشلی ( ،1354ص )66
لفظ موسیقی به معنای آهنگ است و آهنگ گاهی به گروهی
از نت (نغمه) های پیدرپی با ترتیب معین گفته میشود و گاهی به
گروهی از نتها که بهمنظور همگامی با حروف الفاظ یک عبارت
منظوم که برای بیان یک معنی و مقصود معین بنابر قواعد جاری
زبان ترکیب شدهاند اطالق میگردد.

مالح ( ،1363ص )277
نغمه در اصطالح موســیقی به معنای صدا یا نت موســیقی
اســت .در روزگار ما این لفظ در معنای گوشــه یا لحن یا آوازه و
آهنگ نیز اســتعمال میشود .منوچهری دامغانی در بیت زیر نغمه
را به معنای خوانندگی به کار برده اســت :گر ندانی ز زاغور بلبل /
بنگرش گاه نغمه و غلغل
مراد این اســت که اگر تفاوت لکلک و بلبل را نمیدانی به
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تقی بینش ( ،1371ص)153
اســتاد تقی بینش در حواشی رساله اخوانالصفا نغمه را چنین
تعریف کرده است:
«نغمه بنا بر تعریف قدما صوت یا صدایی بوده اســت با حدت
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و ثقل یعنی ارتفاع صوتی معین و به تعبیر فیزیکی دارای فرکانس
مشــخص و ثابت که در واقع به منزلة حروف در کالم بوده است.
تقی بینش در حواشی رسالة سوم از همین کتاب (ص  )174تعریف
زیر را برای نغمه ارائه داده است :نغمه همان نت در موسیقی جدید
است یا به تعبیری دیگر نغمه صدایی با فرکانس مشخص است».
نغمه بهعنوان یکی از اصلیترین مباحث و موضوعات موسیقی
همیشه سطور اولیه آثار قدما از جمله ابنسینا ،صفیالدین ارموی،
عبدالقادر مراغی ،قطبالدین شــیرازی ،محمــود آملی ،خوارزمی
و دیگران را به خود اختصاص داده اســت بررســی نقطه نظرات
ارائهشــده در آثار این بزرگان موسیقی نشانه اهمیت دادن آنها به
ایــن موضوع و درک واحد آنها از این مقوله اســت که کماکان در
آثار موســیقیدانان معاصر ایرانی نیز دیده میشــود .البته در آثار
موسیقیدانان معاصر واژه نغمه به معنای «آواز» نیز بکار رفته مثل
اینکه گفته میشود نغمة افشاری یا آواز افشاری و غیره.

اصفهان و  228گوشه میباشد.
صفوت ( ،1350ص )74
الحان موسیقی امروز ایران را «گوشه» مینامند .این گوشهها
را بر اســاس نزدیکی و شباهتی که بین ابعاد (فواصل) و ادوار آنها
موجود است تقسیمبندی کرده و در  12مجموعه قرار دادهاند .از این
 12مجموعه ،هفت مجموعه که اهمیت بیشتری دارد را «دستگاه»
و پنج مجموعه دیگر که مستقل نیســتند و از دستگاههای مزبور
منشعب شــدهاند را «آواز» مینامند .البته دکتر مهدی برکشلی در
شرح ردیف موسیقی ایران این آوازها را «نغمه» نامیده است.
در متون و فرهنگهای معتبر فارسی با واژههای ترکیبی نغمه
نیز بر میخوریم که در زیر صرف ًا به آنها اشاره میشود:
نغمهپرداز :نغمهپردازنده ،آن که نغمه ســازد و سراید ،مغنی،
ســرودگوی .مغنی چنان نغمهپرداز شد /که پیراهنش پردة ساز شد
(مالطغری؛ برگرفته از فرهنگ معین).
نغمهساز :نغمه سازنده ،نغمهپرداز (فرهنگ معین)
نغمهسرا :نغمهسراینده ،نغمهپرداز (فرهنگ معین)
نغمه طراز :نغمه طرازنده ،نغمهپرداز (فرهنگ معین)
نغمه عنقا :یکی از الحان موسیقی دوره ساسانی است.
نغمــه مغلــوب :در ردیــف فرصتالدوله شــیرازی یکی از
گوشههای دستگاه سهگاه و دستگاه چهارگاه است.
نغمهزن :نوازنده ،نغمهپرداز ،نغمهگر.
نغمة ناساز :نغمه مخالف ،نغمه ناکوک.
نغمهگر :نغمهسرا ،نغمهپرداز ،نغمه طراز.
نغمة داودی :صوت خوش منسوب به حضرت داود (ع).

وزیری ( ،1369ص )17
آوازهای ایرانی را به سه قسمت متمایز میتوان ترتیب نمود:
دستگاه ،نغمه ،گوشــه .اگر موسیقی ایران را مملکتی فرض کنیم
دستگاه را «والیت» و نغمات را شهرها و گوشهها را «خانه» تعبیر
مینماییم .چهار نغمة دستگاه شور عبارتاند از :ابوعطا ،بیات ترک،
افشاری ،دشتی و نغمه شوشــتری جزو دستگاه همایون در ردیف
موسیقی سنتی ایران اجرا میشود.
برکشلی ( ،2535ص  118و )142
ردیف موسیقی کنونی ایران شامل هفت دستگاه اصلی شور،
ماهور ،همایون ،سهگاه ،چهارگاه ،نوا و راست و پنجگاه و پنج نغمه
یا دستگاه فرعی به نام ابوعطا ،بیات ترک ،افشاری ،دشتی و بیات

* رئیس کانون پژوهشگران
فرهنگ و هنر1350 ،؛
فروغ ،مهدی ،مداومت در اصول موسیقی ایران ،تهران ،اداره کل نگارش وزارت
فرهنگ و هنر1354 ،؛
مراغی ،عبدالقادر ،شــرح ادوار ارموی ،به اهتمام تقی بینش ،تهران ،مرکز نشــر
دانشگاهی1370 ،؛
مراغی ،عبدالقادر ،مقاصدااللحان ،بــه اهتمام تقی بینش ،تهران ،بنگاه ترجمه و
نشر کتاب2536 ،؛
مالح ،حسینعلی ،منوچهری دامغانی و موسیقی ،تهران ،انتشارات فرهنگ و هنر1363 ،؛
وجدانی ،بهروز ،فرهنگ جامع موسیقی ایرانی ،تهران ،نشر گندمان1386 ،؛
وزیری ،علینقی ،آواز شناسی موسیقی ایرانی ،تهران ،انتشارات فرهنگسرا.1369 ،

منابع:

ابن ســینا ،دانشــنامة عالیی ،در :سه رساله فارسی در موســیقی ،به اهتمام تقی
بینش ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی1371 ،؛
برکشــلی ،مهدی ،گامها و دستگاههای موسیقی ایرانی ،تهران ،اداره کل نگارش
وزارت فرهنگ و هنر2535 ،؛
همو ،موســیقی فارابی ،تهران ،شــورای عالی فرهنگ و هنــر ،مرکز مطالعات و
هماهنگی فرهنگی1354 ،؛
بینش ،تقی ،سه رسالة فارسی در موسیقی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی1371 ،؛
خالقی ،روحاهلل ،نظری به موسیقی ،بخش دوم ،تهران ،انتشارات گلبهار1352 ،؛
صفوت ،داریوش ،پژوهشــی کوتاه دربارة استادان موسیقی ایرانی ،تهران ،وزارت
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نکتهای دربارة خاطره پروانه (اقدس خاوری)
و پروانه (بتول رضایی )
* بهروز مبصری

در شــمارة  14فصلنامة خانة موســیقی مطلبی از نگارنده با
عنــوان «پروانههای موســیقی ایران» به چاپ رســید که در آن
اشــاره شده بود شــادروان اقدس خاوری معروف به خاطرة پروانه
با شــادروان بتول رضایی (معروف به پروانــه و نیز موچول خانم)
نســبتی نداشته است .این نکته سبب شــد تا عدهای از هنرمندان
و عالقهمندان موســیقی متذکر شــوند که خانم خاطره پروانه در
زمان حیات خود مکــرراً از پروانه به عنوان مادر خود یاد کردهاند.
اینجانب نیز این روایت را شــنیده بودم (از جمله در فیلم مستندی
که دربارة زندگی خاطره پروانه ساخته شده است) اما منبعی نیافتم
کــه این موضوع را تائید کند و به این نتیجه رســیدم که احتما ًال
منظــور خانم خاطره پروانه از اینکه پروانه را مادر خود خوانده ،نه
مادر تنی و جســمانی ،بلکه اشاره به نقش مادرخواندگی ایشان به
مدتی کوتاه بوده است.
آنچه جســتجوهای اینجانب نشــان میدهد این اســت که
خانم اقدس خاوری در کودکی (که هنوز به خاطره پروانه شــناخته
نشده بود) در خانهای در کوچة باغ معیر (وحدت اسالمی فعلی) در
همسایگی پروانه (موچول خانم) زندگی میکرده است که خانهشان
آتش میگیرد و خانم پروانه مدتی سرپرســتی اقدس کوچک را به
عهــده میگیرد و اینکه بعدها خانم خاطره پروانه به نقش مادری
پروانه اشاره میکند ظاهراً به این موضوع برمیگردد.
خانم اقدس خاوری ،مطابق اســناد دفتر بایگانی بهشتزهرا
(ادارة ســنگ) که اینجانب شــخص ًا رؤیت کردهام ،متولد /2 /21
 1301اســت و تاریخ  1308که در برخی منابع به آن اشــاره شده
مســتند نیســت .تاریخ فوت ایشــان نیز  1387/ 8 /18و نام پدر
محمدصادق و نام مادر پروانه ذکر شــده است .گفتنی است که نام
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پروانه (موچول خانم) در اسناد رسمی بتول رضایی است نه پروانه.
ظاهراً نام مادر جسمانی خانم اقدس خاوری پروانه بوده است که از
قضا با نام هنری بتول رضایی (موچول خانم) یکی است.
تاریخ فوت پروانه (موچول خانم)  1312در  24ســالگی ذکر
شــده است .به این ترتیب اگر پروانه (موچول خانم) مادر جسمانی
خانم خاطرة پروانه بود میبایســت ایشــان را در  11سالگی باردار
شده باشد که قدری دور از ذهن است.
نکتة دیگر اینکه پروانه (موچول خانم) مدتی همســر ناصر
شیخاالسالم از اهالی قزوین بود که به شغل خیاطی اشتغال داشت.
پــس از جدایی از او مدتی را با حبیب میکده به ســر برد که او در
سال  1303خودکشــی کرد .اینجانب منبعی نیافتم که به ازدواج
پروانه با آقای خاوری اشــاره داشته باشد .ذکر این نکته الزم است
که خانم خاطره پروانه خواهر و برادر نیز داشته است.
نکتة دیگر آنکه اینجانب ســنگ پیشین مزار مرحوم پروانه
را دیــده بودم که روی آن نام بتول رضایی درج شــده بود .پس از
تعویض ســنگ که به همت خانم خاطــرة پروانه (اقدس خاوری)
صورت گرفت بر روی ســنگ نوشته شــده« :پروانه ـ موچول ـ
خاوری» به این ترتیب نام خانوادگی رضایی به خاوری تغییر کرده
است.
شــواهد فوق اینجانب را به این نتیجه رساند که منظور خانم
خاطرة پروانه از اینکه پروانه موچول خانم را مادر خود خوانده ،به
نقــش مادرخواندگی و پیوندهای عاطفی ایشــان برمیگردد .البته
ممکن اســت مدارکی وجود داشته باشد که نشان دهد پروانه مادر
جســمانی خانم اقدس خاوری نیز بوده است که اگر چنین مدرکی
منتشر شود این موضوع روشن خواهد شد.
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غالمرضاورزنده

1305-1355

* بهروز مبصری

غالمرضا مرشــد ورزنده در ســال  1305در کاشــان متولد
شــد .پدرش ،ماندهعلی ،مرشــد زورخانه بود و مختصری سنتور
مینواخــت .درسهــای مقدماتی ســنتور را نزد پــدر فرا گرفت
و با ضرب آشــنایی پیدا کرد .موســیقی را از رادیو میشنید و در
حافظة خود نگه میداشــت .در کاشــان با حسین قوامی آشنا شد
و به تشــویق او در ســال  1325به تهران آمد و خیلی زود به یک
چهرة درخشــان تبدیل شد .در منزل کســانی چون احمد مهران،
عبدالحمید گلشــن ابراهیمی ،مرتضی عبدالرسولی و برادران دولو
و اربــاب مهدی یزدی با هنرمندانی چون حســین یاحقی و ادیب
خوانساری همکاری کرد .در سال  1334به استخدام رادیو درآمد و
با هنرمندانی چون محمودی خوانساری ،عبدالوهاب شهیدی ،ناصر
مسعودی و دیگران همکاری داشــت و در برنامههای برگ سبز
شرکت میکرد.
ورزنده با ســنتورهای ســاخت خودش نوازندگی میکرد
(چهار عدد ســنتور دستســاز ورزنده باقی مانده اســت) .اندازة
سازش بزرگتر از سنتورهای معمول و جنس سیم و گوشیها نیز
متفاوت بود .ســاز وی در قسمت سیمهای سفید  11خرک داشت
در قسمت سیم زرد  9خرک؛ سیمهای سفید را پنجتایی میبست و
سیمهای زرد را سهتایی؛ گاهی نیز تمام سیمها را سفید میبست.
مضرابهای خاصی نیز داشــت کــه خودش از چوب انار
میســاخت؛ مضرابهایش حلقه نداشت و طوری ساخته شده بود
که زودتر از حد معمول از روی ســیم بلند میشد و نیز مضراب را

طوری به دســت میگرفت که امکان حرکت طولی در محدودة 11
خرک را داشته باشد .یکی از تکنیکهای مضرابنوازیاش حالت
خفه کردن صدا با چســباندن مضراب روی ســیم بود .در تکنیک
مضرابنــوازی وی ریز و نیز تک جایــگاه ویژهای دارد؛ همچنین
زمانبندی ،شدت و ضعف نواختها ،تزئینات ،فواصل و سونوریتة
خاص ساز او که مبحثی جداست .شیوة سنتورنوازی منحصربهفرد
او مخاطبان زیادی را به خــود جذب کرد و به عنوان یک صدای
خاص در حافظة موســیقی مردم باقــی ماند به طوری که اهلفن
به محض شنیدن اولین مضرابهای ساز او تشخیص میدهند که
غالمرضا ورزنده نوازندة این ساز است.
وی در روز دوشــنبه  29دیمــاه  1355بــه یک مهمانی
مبصر میرود؛ هنگامی که داخل اتاق میشد تا
به منزل ســپهبد ّ
ســنتورش را کوک کند ،همانجا در اثر سکته قلبی فوت میکند.
صبح روز بعد پیکرش را به ســردخانه منتقل میکنند و تا خویشان
و اقــوام وی از کاشــان بیایند دو روز طول میکشــد و صبح روز
پنجشنبه پیکرش را در بهشتزهرا در قطعه  8ردیف  47شماره 5
به خاک میسپارند .در بعدازظهر همان روز در ساعت  3:15دقیقه
عصر رادیو ایران اعالم میکند که نورعلی برومند نیز درگذشت.
در برنامة ســالگرد درگذشت او در  26دیماه  1356رادیو
ایران یک ســاعت ویژهبرنامهای به مناسبت اولین سال درگذشت
وی پخش کرد که در این برنامه با پخش آثاری از وی از دوســت
دیرینهاش ،حســین قوامی ،دعوت شد که سخن بگوید .ایشان در
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حالی که با تأثر از فقدان دوست هنرمندش یاد میکرد از خصائص
اخالقی او نام برد و گفــت« :خیلی به قول و قرارش وفادار بود و
اگر با کسی قول و قراری میگذاشت امکان نداشت که خلف وعده
کنــد .رضا ورزنده مردی افتادهحــال و هنرمندی فروتن و بیادعا
بــود و همکاری منظم او با رادیو ســتودنی بود .هیچوقت در فکر
خودنمایی و شــهرتطلبی نبود و کسی از او خالف نزاکت ندیده
و نشنیده بود .در هیچ کافه و کابارهای حاضر به نواختن نشد».
نویســنده و بازیگــر تئاتر در ســالهای دهة  1340و
ســردبیر مجله فرهنگ زندگی ،مســعود فقیه نصیری تنکابنی،
در مــورد ورزنده میگویــد« :در اوایل ســالهای دهة 1330
در انجمــن ایران و امریکا بخش مســتقلی بود کــه با بودجة
ســفارت ،ولی با خطمشــی فرهنگی آزادانــه ،عمل میکرد و
به تکریــم هنرمندان ایرانی خیلی توجه داشــت .صبا ،بهاری،
عبادی و دیگران در آنجا برنامههای خوبی داشــتند و جایزهای
به رســم یادگار میگرفتند؛ در یکی از این برنامهها استاد حاج
علیاکبرخان شــهنازی و رضا ورزنده برنامه داشتند .اول استاد
علیاکبرخان شــهنازی تار نواخت و بعــد نوبت به رضا ورزنده

رســید پس از معرفی ،ورزنده مضرابهای سنتورش را برداشت
و با تواضع در دســتهای علی اکبرخان شهنازی گذاشت و به
رســم پهلوانان زورخانه زمین ادب بوســید و رخصت خواست.
علیاکبرخان شــهنازی با مهربانی و محبت بسیار او را نوازش
کرد و به صحنه فرســتاد .ادب و فروتنــی ورزنده در حاضران
خیلــی تأثیر گذاشــت و نفوذ هنــر او را خیلی بــاال برد و این
خاطرهای است که هیچوقت فراموش نمیکنیم».
از صفحات گرامافن او میتوان به «بنفشــه گل» با صدای
ناصر مسعودی اشاره کرد که در روزگار خود به تعداد فراوانی تکثیر
شد .آخرین اثر ضبطشده از غالمرضا ورزنده  11روز قبل از فوتش،
روز  18دیماه  1355اســت که در رادیو ضبط شد .این اثر در آواز
اصفهان و با همراهی آواز عبدالوهاب شهیدی است که با این شعر
شــروع میشود« :سخن عشــق تو بیآنکه برآید به زبانم  /رنگ
رخساره خبر میدهد از حال نهانم».
شــاگرد شناختهشدهاش آقای رحمتاهلل عنایتی است که
هماکنون یکی از سازهای استادش را نگهداری میکند و به حفظ
و اشاعة شیوة نوازندگی او میپردازد.

سیامک آقایی و بهروز مبصری ،برنامه نیستان رادیو فرهنگ.1382/6/23 ،

فروغ بهمن پور ،چهره ماندگار ،جلد  ،2تهران .1382
حسین قوامی ،مصاحبه رادیویی به مناسبت سالگرد غالمرضا ورزنده.1356/9/26 ،

منابع و مأخذ:
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57سالموسیقیژپوهیدکترساسانسپ تان

بابک خضرائی*

ساسان سپنتا در  22مرداد  1313در بمبئی به دنیا آمد.
پدرش ،عبدالحسین ســپنتا ،اهل تهران و مادرش اصفهانی
بــود .هنگامی که چندماهه بود به همراه مادر و مادربزرگش
به ایران آمد و پدرش چند سال بعد ،پس از ساختن چند فیلم
ســینمایی ناطق فارســی مانند دختر لر و شیرین و فرهاد و
فردوســی ،به آنان پیوست .ساسان سپنتا نواختن ویلن را در
دبیرستان نزد محمد نیکنام آغاز کرد و نزد آرمیک گورگین،
فارغالتحصیل کنسرواتوار پترزبورگ ،آموختن این ساز را پی
گرفت .سپس نزد ابوالحسن صبا ،محمود تاجبخش ،علینقی
وزیری و روحاهلل خالقی به آموختن موسیقی ایرانی پرداخت.
نیز مدتها همنشــین قمرالملوک وزیــری ،تاج اصفهانی و
حسن کسایی بود و از محضر آنان بهرة بسیار برد.
ســپنتا تحصیالت دانشگاهی را در رشتة زبان و ادبیات
فارســی در ســال  1335در دانشــگاه تهران آغاز کرد و از
آموزههای اســتادانی چون جالل همایی ،محمد خوانساری،
لطفعلــی صورتگر ،ابراهیم پــورداوود و پرویز ناتل خانلری
برخوردار شــد .پس از آن چند دور ة فنــی و الکترونیک را
در بخــش تلکس هواپیمایی ملی گذراند و در آزمون ادارهی
«همکاریهــای فنی ایران و امریــکا» پذیرفته و به امریکا
اعزام شــد .پس از بازگشــت به ایران ابتــدا کارمند فنی و
سپس سرپرســت فنی ادارة کل بیسیم و مخابرات وزارت
راه شــد .سپس به تحصیل در رشــتة زبانشناسی دانشگاه
تهران پرداخت و در سال  ۱۳۴۸از پایاننامه کارشناسی ارشد
خود با عنوان «کاربرد دســتگاههای الکترونیک در بررسی
فیزیکی (آکوســتیکی) آواهای زبان و اندازهگیری فرکانس
صدای خوانندگان نیمقرن اخیر در ایران» به راهنمایی هرمز
میالنیان و در ســال  ۱۳۵۱از رســالة دکتری خود «بررسی
فونتیکی واجهای زبان فارســی» به راهنمایی ماهیار نوابی
دفاع کرد .وی به مدت سی سال در مراکز دانشگاهی چون
دانشکدة ترجمه ،دانشگاه تهران ،دانشگاه درهام انگلستان،
دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه اصفهان به تدریس پرداخت
و در ســال  1382با مرتبة اســتاد تمام از دانشگاه اصفهان
بازنشسته شد.
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کار نوشــتن مقاالت موسیقی را با مقالة «یک بحث جالب در
پسیکولوژی موســیقی ایران» (موزیک ایران ،فروردین  )1336در
پاسخ به مطلبی از فریدون فرزانه آغاز کرد .فرزانه که از  5سالگی
به اروپا رفته و در کنسرواتوارهای آلمان ،اتریش ،سوئیس و بلژیک
تحصیل کــرده بود ،در مقالهای در مجلــة موزیک ایران (دیماه
 )1335موســیقی مبتنی بر نظام دســتگاهی ایران را «موســیقی
مرده» خوانده بود که آن را «باید به دور انداخت چون روح ندارد».
فرزانه گفته بود« :هر موقع که نعشهای مومیاییشده جان بگیرند،
این موسیقی هم زنده خواهد شد».
به این ترتیب ســپنتا کار خود را با دفاع از موســیقی ایرانی
آغــاز کرد .البته رویارویی او تنهــا با فرزانه و همفکران او نبود که
خواستار حذف موسیقی دستگاهی بودند بلکه به انتقاد از موسیقی
مردمپســند رادیو هم پرداخت؛ از جمله مقالهای با عنوان «نقاب»
(موزیک ایران ،مهر  )1342نوشــت و در آن از «تقلید کورکورانة
هنرمندنماهــا» از آهنگهای عربی و هنــدی انتقاد کرد و گفت:
«دوستداران اینها همانهایی هستند که زمانی با معلق زدن کریم
شیرهایها محظوظ میشدند و امروزه لباس عوض کرده به سالن
کنســرت میروند و تخمه میشکنند؛ ســابق ًا کنار حوض با دیدن
عنتر بازی تخمه میشکستند و امروز پای رادیو».
ســپنتا تا پایان عمر مدافع تفکر و عملکرد وزیری و شاگردان او
بهویژه صبا و خالقی بود؛ وزیری را «پیشــگام موسیقی نوین ایران»
میدانســت و بر این نظر بود که «آنچه در آثار خالقی است سنجیده
اســت» .کتاب آموزشی موســیقی ایرانی اثر علی تجویدی را نمونة
«رعایــت کمال امانت در حفظ ردیف موســیقی ایرانی» میخواند و
ساختههای حســین دهلوی را «جلوههایی از موسیقی ملی به شیوة
سنجیده با سازهای ســنتی و ارکستر» توصیف میکرد .در مقابل ،با
برخی افکار و آثار بعضی از شــاگردان نورعلی برومند چندان موافقت
نداشــت چنانکه وقتی محمدرضا لطفی در مقالــة «لغزش از کجا
شــروع شد؟» (کتاب سال شــیدا  )1372به انتقاد از وزیری پرداخت،
سپنتا در مقالة «لغزش از اینجا شــروع شد» (هنر موسیقی  1379و
 )1380کوشید در مقام پاسخگویی برآید .با این همه او انواع موسیقی را
میشنید و از آنچه گزیده میکرد لذت میبرد از آثار عارف و نیداوود
و وزیری و خالقی و صبا تا آثار آهنگســازان کالسیک غرب چون باخ
و موتسارت و بتهوون و برامس و گریگ و حتی برخی آثار پاپ .وقتی
در این بارة این تنوع در حوزة شــنیداریش پرسیدم پاسخ داد :شاخ گل
هرجا که روید هم گلست /خم ُمل هرجا که جوشد هم ُمل است /گر
ز مغرب بر زند خورشید سر /عین خورشید است نه چیز دگر.
از مهمترین کارهای دکتر ساســان سپنتا جمعآوری و حفظ
صفحههای موســیقی قدیم و بازیابی اصــوات لولههای فنوگراف
است .دانش فنی و ذوق موسیقایی و سلیقه و درایت الزم همه در

وی گرد آمده بود تا در مقطعی حساس برخی از مهمترین صداهای
ضبط شده موسیقی ایران را بازیابی کند و محفوظ دارد.
از ســپنتا بیــش از  80مقالــه و نقد و یادداشــت و مصاحبه
دربارة موســیقی ایران در نشــریات متعددی چون موزیک ایران
(که ســردبیری آن را از دیماه  1341تا اسفندماه  1344به عهده
داشــت) ،آدینه ،ادبســتان ،آینده ،فصلنامه هنر ،گلچرخ ،و ماهور
و برخی روزنامه و نشــریات دیگر چاپ شــده است (برای دیدن
فهرســت مقاالت سپنتا دربارة موسیقی ،که با نظارت خود او تهیه
شده ،بنگرید به فصلنامة موسیقی ماهور ،ش  ،53پاییز  ،1390ص
 194و  .)195ایــن مقاالت موضوعات متنــوع و دورههای متعدد
تاریخ موسیقی ایران را در برمیگیرد؛ از «سرایندگی و نغمهپردازی
در دوران هخامنشــی» و «تکمیل الحان منسوب به باربد (الحان
سیگانه)» گرفته تا «رسالههای موسیقی و آواشناسی ابنسینا» و
«بررسیهای تحلیلی و تطبیقی رسالة موسیقی خیام» و از «رسالة
موسیقی خواجه نصیرالدین طوسی» تا «مکتبهای موسیقی ایران
در نیمقرن اخیر» .فکر میکنم آخرین مطلب ایشــان یادداشتی با
عنوان «شــنيدههاي حضوري از چند استاد» باشد که در فصلنامه
ماهور (ش  ،62زمستان  )1392چاپ شده و در آن نکات و خاطراتی
از ابوالحسن صبا و فرامرز پایور و سیمین دانشور بیان شده است.
کتابهای دکتر ساسان سپنتا در حوزة موسیقی عبارتاند از:
کاربرد دســتگاههای صوتی و تصویری (نشر زهر)1351 ،؛ تاریخ
تحول ضبط موســیقی در ایران (چاپ اول :نشر نیما 1366؛ چاپ
دوم با تجدیدنظر کامل ،موسســة فرهنگی هنری ماهور)1377 ،؛
چشمانداز موسیقی ایران (چاپ اول :نشر مشعل1369 ،؛ چاپ دوم:
ماهور )1389؛ جلد سوم سرگذشت موسیقی ایران (ماهور .)1377
دکتر ساسان سپنتا غروب سوم آبانماه  1393در هشتادسالگی،
بر اثر عارضة قلبی در منزل خود در اصفهان درگذشت (بنا به اظهار
خانم مهناز بقراطیان ،همسر مرحوم سپنتا) و در گلشن نامآوران باغ
رضوان اصفهان به خاک سپرده شد.

منابع:

«گفتگو با ساسان سپنتا» ،فصلنامة موسیقی ماهور ،سال چهاردهم ،شمارة  ،53پاییز .1390
مقاالت ساســان سپنتا در نشریات متعدد (فهرست شده در :فصلنامة موسیقی ماهور ،ش  ،53پاییز  ،1390ص  194و .)195
شماره پانزدهم -پاییز 93
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سیمای ذوقزده

* حمیدرضا عاطفی

موضوع رد نشان شوالیه از سوی حسین علیزاده استاد برجسته موسیقی ایرانی آنچنان رسانه
ملی را ذوق زده کرد که در چندین شبکه و در اخبار ساعت های متنوع و مختلف به تحسین و
تشویق او پرداخته و به اصطالح در خصوص سوابق و توانایی های وی با ساخت و پخش کلیپ
های بی سابقه سنگ تمام گذاشتند.
گویی صدا و سیما به تازگی این استاد پیشکسوت را کشف کرده و حسین علیزاده به یکباره
از آسمان به حیاط جام جم فرو افتاده است! آنها اصال به روی مبارک خودشان نیاوردند که همین
علیزاده بیش از سی سال است که به نشان ندادن ساز در تلویزیون یعنی همین سیمای ذوق زده
معترض است ولی کوچکترین بازتابی از سخنان وی مشاهده نشده و بیش از سه دهه است که
همین علیزاده انقالبی و میهن پرست از دست مسئوالن و مدیران مختلف و در راس آنها همین
مدیران خوشحال و مشعوف صدا وسیما گله مند است که چرا از به کار بردن واژه موسیقی واهمه
دارند اما باز هیچ مدیر و مسئولی تا کنون به این اعتراض کوچک وقعی ننهاده است.
اصــا چرا راه دور برویم همین یکــی دو ماه پیش بود که در فرودگاه اصفهان آن برخورد
ناشایســت با این استاد برجسته و هنرمند مورد حمایت نظام صورت گرفت اما باز صدا و سیما
صم بکم از کنار خبر و بازتاب های آن گذشت و حتی حاضر نشد برخورد خوب و محترمانه مدیر
هواپیمایی در تقبیح آن رفتار را پوشش بدهد.
گذشــته از همه این موارد ،در آخرین کنسرت استاد نیز که قرار بود در فضای باز مجموعه
نیاوران برگزار شود دیدیم که بعد از اطالع رسانی به علت مخالفت اداره اماکن برگزاری کنسرت
لغو شــد و متعاقب آن اعتراض حســین علیزاده و دیگراعضای گروه رسانه ای شد اما باز طبق
معمول هیچ گوشی در سازمان عریض و طویل رسانه ملی این فریاد اعتراض را نشنید!
حاال این بار چه اتفاقی افتاده اســت که رد نشــان شوالیه از ســوی استاد ،صدا و سیما را
چنین منقلب و متفاوت کرده است؟ پرسش اول این است که آیا اساسا موسیقی و ساز نزد صدا
و ســیمایی ها اینقدر اهمیت و ارزش یافته که نامه یکی از فعاالن این هنر در رد یک نشان در
البه الی اخبار و برنامه های مختلف چنین با آب و تاب بازتاب بیابد؟آیا تصمیم یک نوازنده در
شرکت یا عدم شرکت اش در یک برنامه فرهنگی برای شما خیلی مهم است؟قطعا پاسخ مثبت
است و حتما ارزش داشته که در شبکه های مختلف  .با این ضریب بی سابقه به آن پرداخته می
شود و اگر چنین است چراهای دیگری هم هست که بعید به نظر می رسد صدا و سیما برای
آنها پاسخ های قانع کننده ای بیابد.
با نگاهی به ســابقه نه چندان دور صدا و سیما در اینگونه موارد به سادگی می توان حدس
زد که چهره ماندگار حوزه موسیقی نیز از همین حاال مشخص شد! با این تفاسیر اینجاست که دم
خروس برخوردهای سیاسی این رسانه بیش از ییش هویدا می شود.سیاستی که به نظر می رسد
نه تنها به نفع اعتالی فرهنگی و رشد و بالندگی هنر مملکت نیست بلکه موجب و موجد واکنش
های احساسی و تقابل جویانه در این عرصه شده ودر بسیار مواردعاری از نتیجه و فایده خواهد بود.
چنیــن برخوردهایی بویژه در مورد اخیر اگــر نگوییم قضاوت همه اما الاقل رای اکثریت
مخاطبان و شاهدان این واقعه را سمت و سو می بخشد که نکند استاد در تصمیم گیری اش
دچار خبط و خطایی شده که چنین از سوی رسانه ای که موسیقی را به رسمیت نمی شناسد با
شداد و غالظ تحسین و تمجید می شود.
و پرسش آخر اینکه آیا این سیمای متفاوت «سیما» میتواند همچنان راه خودش را ادامه
بدهد و از این پس موسیقی و موسیقیدانانش را با اعتبارو با اهمیت بپندارد؟ پاسخ این پرسش به
زودی عیان خواهد شد.
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یادیازروزگاران

* محمد سریر

اول دی ماه ،زادروز محمد نوری اســت .آن روزها وقتی که
داشــتم ملودی تولد را در گوشه ای در فضای سبز پارکی در وین
مینوشــتم ،دو نگرانی در ذهنم به وجود آمده بود :اول آنکه آیا
اساســا محمد نوری با آن حساســیتهایی که نسبت به رعایت
ســنتهای ملی و خانوادگی داشــت ،برای اجــرای آن متقاعد
میشــود یا آنکه اینگونه مراســم را چندان رایج نمیداند و دوم
اینکه اینگونه آهنگها از آن دوران چندان مقبول طبع رســانه و
حتی اخذ مجوز برای نشــر نبود و میتوانست به سرنوشت آهنگ
عروســیای که او ســالها پیش از آن ،خوانده بود و با آنکه در
همان زمانها نیز منتشــر شده و در بیشتر مراسمهای پیوندهای
خانوادگی ،گرمیبخش این شــادمانی بود ،ولی برای نشر مجدد
آن مجوز دریافت نکرد ،دچار شــود .من عالقمند بودم که برای
این دو واقعه خاطرهانگیز که میتوانســت در نسلهای دیگر هم
خاطرات خوشــی بهجا بگذارد ،حضور داشته باشم .قطعه را برای
شماره پانزدهم -پاییز 93

اجرای موســیقی آن آماده کردم و نــوری نهتنها تردیدی در این
کار نشان نداد ،بلکه تشویق او مرا بر آن داشت تا کالمی شایسته
و ماندگار برای آن جســتجو کنم .اینبار نیز تورج نگهبان ،با آن
ذوق سرشارش در نشــاندن کالمی مناسب بر موسیقی و رعایت
آن شأن و وزن الزم ،من را یاری کرد و قطعه در مجموعهای به
نام آلبوم «جاودانه با عشــق» با تکریم و سپاس از محمد نوری
در سال  ٧٦منتشر شد.
متعاقب آن ،مجوز آهنگ عروسی نیز صدای او را در شادمانی
مردمان ســرزمینمان جاری کرد .اول دیماه ،زادروز اوست ،هدیه
او برای زادروز ما همواره در خاطراتمان برای خودمان و عزیزانمان
به یادگار مانده و مهر و دوســتی او در لحن و آوایش جرقههایی از
شادمانی و عشق را در دل و جانمان شعلهور میکند و ما هم به او
میگوییم تولدت همیشــه مبارک ،برای همه این سالها که به ما
تبریک گفتی و سالهای بسیاری که خواهی گفت.
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ردنوهحخوانیهبدنبالگریاندنمردمنیس مت
ســید مرتضی(بامداد)فالحتی متولد  1361در شهر یزد و از خوانندگان جوان موســیقی ایرانی است .او از کودکی در مجالس
مذهبی باقرائت قرآن آشنا شد و سپس در هیئت شیخداد یزد در کنار پدرش که از پیشکسوتان مداحی آن هیئت است به مداحی
و نوحه خوانی روی آورد .چندی پیش و در ابتدای ماه محرم کلیپی از هیئت شــیخداد یزد با خوانندگی مداحی بامداد فالحتی از
سیمای استان یزد و شبکه های اجتماعی پخش شد که با استقبال فراوان مردم مواجه گردید .فالحتی همچنین در نشست 25
آبان خانه موسیقی نیز قطعاتی از موسیقی مذهبی را اجرا کرد و به همین بهانه گفتگویی با وی انجام دادیم:

*آقای فالحتی لطفا کمی درباره سابقه مداحی خود
بگویید و اینکه چطور وارد موسیقی شدید؟
من تقریبا از  5-4-سالگی سوره های کوچک قرآن را قرائت
می کردم و حفظ بودم 7 .ســالگی اولیــن کار من به عنوان نوحه
خوانی شــروع شــد و در یزد مداحی میکردم .پدرم دستگاه های
موســیقی ایرانی را می شناســند و از شاگردان آقای روحبخش در
یزد بودند و این یکی از محســناتی بود که ایشــان نسبت به سایر
نوحه خوانان داشتند .بنابراین کارهایی که انتخاب میشد رگه هایی
از موســیقی ایرانی را به همراه داشت .همه می دانیم فضای نوحه
خوانی ما همه از تعزیه آمده و یکی از گوشــه های شاخصی که در
تعزیه اجرا می شود گوشه ی مثنوی است .من زیر نظر پدرم نوحه
خوانی را انجام مــی دادم تا زمانی با آقای پهلوان نصیر (صوفی)
یکی از شاعران خوب آشنا شــدم که ایشان یکی از دوستان زنده
یاد پرویز مشــکاتیان بودند و من را در ســن  14سالگی به استاد
مشکاتیان معرفی کردند که موسیقی را در آنجا شروع کردم.
*یعنی شــما نوحه خوانی و خوانــدن در فضای
مذهبی به موسیقی ایرانی وارد شدید؟
بلــه .من و پدرم در هیئت شــیخداد نوحه خوانی را همراه با
موســیقی اجرا می کردیم و درواقع این دو با هم ادغام میشد .ولی
نوحه خوانی در یزد فضای دیگری دارد و بســیار مانند قدیمی ها
نوحه و چاوشــی می خوانند و بیشــتر در دستگاه چهارگاه و گوشه
حربی اجرا می شود .مثل این شعر:
هرکه دارد هوس کرب و بال بســم اهلل /هرکه ســر همراهی
ما بسم اهلل
چاوشــی خوانها یا از این قسمت اســتفاده می کردند یا یکی
از مثنوی های موســیقی ایران که بیشتر مثنوی افشاری یا مثنوی
پیچ بود.

ولی پدرم برای نوحه خوانی هم شعر خوب انتخاب می کردند
که خیلی برای ایشان مهم بود و هم موسیقی خوب.
*چطور موسیقی را چطور ادامه دادید؟
من به حضور استاد مشکاتیان رسیدم و بطور مداوم حدود سه
سال و نیم شــاگرد ایشان بودم و ایشان صدای مرا برای موسیقی
ایرانی آماده کردند .پس از این با استاد کرامتی آشنا شدم و ردیف
های طاهر زاده را آنجا کار کردم .بعد از آن توسط یکی از دوستان
به زنده یاد دکتر حســین عمومی معرفی شدم و  5سال نزد ایشان
آواز مکتب اصفهان و تلفیق شــعر را از ایشان فراگرفتم .در همان
زمان توســط دکتر عمومی به اســتاد ابراهیمی معرفی شدم که 7
سال هم شــاگرد ایشان بودم .ســه تار را هم از همان یزد شروع
کردم و در ادامه نزد استاد ذوالفنون رسیدم که خواننده گروه ایشان
هم بودم.
همچنین من عالوه بر مهندســی سرامیک صنعتی در یزد ،در
دانشگاه هنر تهران هم کارشناسی موسیقی خواندم.
*برگردیم به مقوله نوحــه خوانی و اینکه دیدگاه
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طعنه به مرجان زدی ،ای لب و دندان بخند
چوبت اگر خیزران ،چوب خدا بیصداست
باز به هم میرسیم ،زاده مرجان بخند
مجلس شعر و شراب ،قصه شام خراب
نغمه ساز یزید ،ناله رود رباب
زخم زبانهای چرب ،بر جگر بو تراب
بازی بوزینه ها با دل و دین و کتاب
بر سر منبر چه رفت؟  ،اف به تو ای روزگار
مــا می خواهیم زبان حال باشــیم و به امام حســین(ع) پیام
بدهیم اگر آن روزگار نبودیم اینجا نســبت به تفکر ایشــان ارادت
نشان می دهیم .من حدود  12سال است در هیئت شیخداد با یکی
از شاعران خوب به نام سید شــهاب الدین موسوی همکاری می
کنم ،مانند کارهای خوب موسیقی که از مثلث آهنگساز خواننده و
شاعر خلق می شد ،در هیئت هم همین بحث را داریم .در هیئت یا
خود مداح و نوحه خوان توانایی آهنگسازی دارد یا یک نفر نسبت
به توانایی او برایش آهنگ می ســازد .مــن به لحاظ تحصیالت
موسیقی ام ،خودم آهنگ ها را می سازم.
*پس درواقع شــما با حفظ احترام بزرگان دین
اعتقاد به نو آوری دارید.
بله باید نو آوری شــود ولی صاحب تفکر و اندیشه و به همراه
یک ســواد خاص .باید به یک باور رســیده باشد و کارها را انجام
دهد .آن چیزی که در این  12- 10ســال اجرا شده می توانم ادعا
کنم که آمدیم از یک تفکر و اندیشه خاص به یک نوع دیگری به
قضیه عاشورا و امام حسین (ع) نگاه کردیم .یعنی همه آن ملودی
ها و اشعار همه اش به راه قدیمی ها ختم می شود.
ما باید با اشــعارمان دغدغه اصلی حضرت امام حسین(ع) را
برســانیم و در این ســالها انجام دادیم و از ملودی هایی استفاده
کردیم که از اصالتی برخوردار بوده است.
*و حرف آخر؟
داریم به سمتی می رویم که هرکسی بیشتر توانست اشک مردم
را دربیاورد نوحه خوان موفقی اســت .من در نوحه به دنبال گریاندن
مردم نیستم .به دنبال نشان دادن راه و تفکر و هدف واالی حضرت
امام حسین(ع) هستم و سعی کردم در این مساله موفق باشم.

خودتان نسبت به این مقوله چیست؟
آن چیزی که تفکرم اســت ماحصل نیم قرن خواندن پدرم در
هیئت شیخداد یزد است .که قدمت این هیئت به حدود  200سال
پیش بر می گردد .خود من هم از  25سال پیش در آن می خواندم.
از  12ســال پیش دیگر پدر به دالیلی با من همراهی نمی کنند و
برادر کوچکترم در یک جاهایی با من همراهی می کند.
نوحه خوانی بســیار ارتقا پیدا کرده است .در تهران یک سری
خیلی رشــد کرده اند ولی یک ســری دیگر هنوز در همان تفکر
کارهای قدیم هستند .در یک جاهایی هم دیدم که ملودی کارهای
خوانندگان لوس آنجلسی در روی نوحه ها گذاشته شده است.
اینکه این کارها انجام می شــود اول مقصر بزرگتر های آن
هیئت هستند که باید دخالت کنند یا اینکه نوحه خوان در ذهن اش
این بوده که یک آهنگی درست کند که چند جوانی که آنجا هستند
خوششان بیاید .این به ریشه و اصالت ما لطمه میزند.
من خودم موافق صد در صدی کار نو هســتم ولی این کار نو
باید با یک تفکر خوب و دید درست باید انجام شود .اینکه هنوز نام
حضرت امام حســین زنده است بخاطر آزادگی ایشان و اینکه همه
چیزشان را در راه هدف واالیشان دادند .آن وقت یک نوحه خوان
نباید بخواند که »:حسین را کشتن و آبش ندادند!» یعنی این مظهر
شجاعت ،آزادگی و عشــق و ایثار باید اینقدر باید پایین بیاید و یا
یک آهنگ دو برادر خواننده لوس آنجلسی روی آن گذاشته شود؟
ما در هیئت شــیخداد با اشــعاری مانند آن چیزی که ســال
گذشــته خواندیم در مورد مساله عاشورا و حضرت امام حسین(ع)
حرف می زنیم .مانند این شعر:
ای کوفیان بی وفا ،امروز مائیم و شما
افتاده در غرقاب خون ،تا خود چه داند آشنا
بیزارم از دین شما ،نفرین به آئین شما
از چین پیشانی و دلهای سنگین شما
یا شعری که امسال اجرا کردیم:
بر سر نی میروی  ،بی سر و سامان بخند
جان مضاعف بگو ،زخم فراوان بخند
فتنه بر انگیختی ،شهر بهم ریختی
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تاهیپا زیخاهن و ی
پژوهشــگر و طراح این مجموعه آموزش موســیقی کودک
افــزود« :گام بــه گام با آوا» به صورتی طراحی شــده که والدین
می توانند به کودکشــان موسیقی بیاموزند و در این بسته چند لوح
فشرده از جمله اجرای دروس این مجموعه ،تمرینات با اجرای ساز
بلــز ،نغمه های کودکانه و معرفی ســاز های ایرانی و غربی آورده
شده است.
ثانی گفــت :همچنین در این مجموعه یک ســاز بلز ،کتاب
راهنمای مــادر ،کتاب گام بــه گام ،دفتر تمریــن و فلش کارت
آموزشــی وجود دارد و یادگیری موســیقی را برای سنین کودکان
آسان می کند.
اعالم شــد این مجموعه آموزشــی از سوی وزارت آموزش و
پرورش و همچنین وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی دارای مجوز
است.
در ادامه نشست بنا بر قراری که در نشست های قبلی گذاشته
شده بود ،توســط مجری ،نام هنرمندان موسیقی متولد مهر اعالم
شــد که چند تن از این هنرمندان در ســالن حضور داشتند و مورد
تشویق حاضرین قرار گرفتند.
پس از این ســخنان  ،آلبوم «یادبــود محمود کریمی» که از
سوی موسســه «پژواک هنر و اندیشه» به بازار عرضه شده است
توسط مجری معرفی شد ،سپس گروه خجسته به سرپرستی سوسن
اصالنی(سنتور) ،محمود باقری(آواز) و فاطمه سید محمود(تنبک)
به روی صحنه آمدند و قطعاتی از از این آلبوم را به اجرا در آوردند.
نشســت مهرماه در حالی به پایان رســید که حضار در هوای
مطبــوع پاییزی در حیاط خانه موســیقی گرد هــم آمدند و مانند
همیشه به گپ و گفت صمیمی و گرفتن عکس یادگاری پرداختند.

اجرای موسیقی سنتی در نشست مهرماه

نشســت ماهیانه هنرمندان و اعضای خانه موســیقی عصر
آخرین یکشــنبه مهرمــاه در فضایی صمیمی و بــا اجرا هایی از
موسیقی سنتی در ســاختمان فاطمی (شماره )1برگزار گردید .این
نشســت با اجرای دونوازی دو نوجوان ،آرین آستانه اصل (سنتور)،

و ســتار ابراهیمی(تنبک) آغاز شد که این دو به اجرای قطعاتی در
بیات ترک از ساخته های زنده یاد پرویز مشکاتیان پرداختند.
پس از این برنامه ،سعید ثانی ،پژوهشگر موسیقی پشت تریبون
قرار گرفت و درباره مجموعه آموزشی برای کودکان با عنوان «گام
به گام با آوا» که به تازگی منتشر شده است توضیحاتی ارائه کرد.
ثانی در ســخنانش گفت :زمانی که دخترم به دنیا آمد نام او را آوا
گذاشتم و سعی کردم به او موسیقی را بیاموزم بنا بر این بر اساس
این متد پیش رفتم و برای هیمن نام این مجموعه را «گام به گام
با آوا» نهادم.
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موسیقی ما را در ماه اخیر ترک کردند و باید از سوابق پژوهشگری
ایشان بیشتر گفته شود.
وی افزود :یکی دیگر از هنرمندان بســیار خوب آقای گرگین
موسســیان بودند که فوت کردند .ایشان با همه جدیتی که در کار
داشتند همیشــه محبوب بودند و چند سالی خارج از کشور زندگی
می کردند و دلشان همیشه با ما بود.
ســریر در پایان با ابراز تاسف از درگذشت هنرمندان گفت :ما
باید همیشه هنرمندان را در ذهنمان زنده نگاه داریم و بدانیم اینها
همیشه جاویدان هستند.
پس از این سخنان فریدون شهبازیان( آهنگساز پیشکسوت)
پشــت تریبون قرار گرفــت و گفت :یک چیــز را نباید در زندگی
فراموش کنیم و آن امید اســت که هیچکس نمی تواند آن را از ما
بگیــرد .امروز اتفاقی افتاد که به غیر از کمیت حضور افراد ،به نیرو
و اقتدار جوانان ما بر می گردد.
وی با اشاره به مراسم تشــییع پیکر مرحوم مرتضی پاشایی،
خواننــده پاپ که با حضور بی ســابقه مردم عالقمند انجام شــد،
گفت :باید بینیم چرا جوانان در کنار ما نیســتند ولی به مراســم
تشــییع می روند.من قبال در فقــدان محمدرضا لطفی عزیز گفته

نشست آبانماه و اجرای موسیقی آئینی

نشست ماهیانه اعضای خانه موسیقی  25آبانماه در ساختمان
شــماره 1با حضور جمعــی از هنرمندان و عالقمندان برگزار شــد.
در ابتدای این مراسم دکتر محمد ســریر(رئیس هیئت مدیره خانه
موســیقی) ضمن خوش آمد به اعضا حضور در این جلسات را مایه
دلگرمی دســت اندر کاران خانه دانست و در ادامه با اشاره به مراسم
تشــییع مرتضی پاشایی گفت :این مراســم پرجمعیت ترین مراسم
تشــییعی بود که تا بحال دیده بودم و حضور جوانان در آن بســیار
پر رنگ بود.
جوانان انگیزه های خود را گم کرده اند
وی افزود :واکاوی این موضوع خیلی جالب اســت که بدانیم
چه اتفاقی می افتد و ظاهرا نســل جوان اعالم حضور کرده بودند.
ما باید ببینیم کجا ایســتاده ایم و آینده را نگاه کنیم و ذائقه نسل
جوان ما اینگونه است .با احترام به احساسات جوانان باید بگویم که
مقداری مسائل فنی هم مهم است .شاید وظیفه ما این باشد که از
این احساســات پاک استفاده کنیم و سعی داشته باشیم به توانایی
های فنی بیشــتر تجهیز کنیم و قدم های بلند تری به این وسیله
برداشــته شود .زندگی فقط با احساس پیش نمی رود و در کنار آن
درایت و توانایی های فنی هم الزم است.
رئیس هیئت مدیره خانه موســیقی گفت :ما باید انگیزه ها را
جســتجو کنیم و بنظرم جوانان به دنبال گمشده ای می گردند و
انگیزه ها را گم کرده اند .از طرفی من متوجه شــدم موســیقی در
میان سایر هنرها و یا سایر اقداماتی که مسئولین یک کشور انجام
می دهند ،تاثیر گذار ترین بخش در جامعه ما است و ما می توانیم
نیروی بزرگی را از این طریق بسیج کنیم .باید کانون پژوهشگران
با همکاری جامعه شناســان وجوه اجتماعی قضیه را بررسی کنند
که چگونه بوجود آمده و چگونه می تواند به ســر انجام برسد .اگر
بتوانیم این کار را انجام دهیم و باید توصیه هایی هم بکنیم.
وی افــزود :برای مرتضی پاشــایی آرزوی رحمت از ســوی
پروردگار دارم و خدا دیگر جوانانی که با احساســات پاک سعی در
خدمت به هنر این مملکت دارند را حفظ کند.
سریر در ادامه به درگذشت دو تن از موسیقی دانان برجسته و
پیشکسوت اشاره گرد و گفت :آقای ساسان سپنتا ،پژوهشگر ارزنده
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بــودم به جای لقب دادن به این هنرمند بزرگ باید آثار ایشــان را
برای آگاهی مردمی که آشنا نیستند ،آنالیز کنیم .امروز اتفاقی افتاد
و جوانان چنان اســتقبالی کرده بودند که به فکر می افتیم چطور
این اتفاق افتاد .چرا ما از موسیقی ای غافل هستیم که دارد تبدیل
به موسیقی زیر زمینی می شود و همه از آن پرهیز می کنند ولی
به یک صورتی منتشر می شود .شبکه های ماهواره و شبکه های
مجازی را می بینیم که چه غوغایی در آن وجود دارد.
موسیقی پاپ روح عصیانگر جوانان را
تسکین می بخشد
شهبازیان گفت :همه ما از از دنیا می رویم و اثری که از ما می
ماند جاودانه می شود .مرتضی پاشایی یک خواننده معمولی بود و
این خواننده معمولی چطور همه را تحت تاثیر قرار می دهد .ما باید
به موســیقی فکر کنیم که جایگاه اش چنان باال است که شما در
همین حد را هم تعجب می کنید این جمعیت برای چه چیزی آمده
اند و این قدرت چه بود که اینها را اینجا کشاند.
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بهترین کار برای آنها ســاخته شود .و این زمانی اتفاق می افتد که
ما فراخوان بدهیم و از همه بخواهیم این کار را انجام دهند.
موسیقی آئینی باید از قواعد آهنگسازی
استفاده کند
این آهنگساز در مورد آهنگ هایی که در مداحی ها استفاده می
شــود گفت :من به چند نفر از کسانی که مداحی می کنم صراحتا
گفتم چرا ملودی های خواننده ها را برمی دارید و روی آن شعر هایی
میگذارید که مناسب عزا باشــد .چرا نباید کار به آهنگساز سفارش
بدهند؟ آهنگ خواننده ها را یک عمر اســت شنیده اند و ملودی را
حفظ اند و هر شــعری روی آن بگذارند آن شــعر راحت خوانده می
شود .من پیشنهاد دادم به خودم یک کار سفارش بدهند تا ملودی به
آنها بدهم .همین کار را انجام دادم و از یک شاعر خواستم شعری در

وی افزود :باید ببینیم این جوانان چه می خواهند .شاید بیشتر
از نیمی از این جوانان عشــق و آرزویشان خوانندگی است و به آن
نمی رســند .خیلی از ما در جامعه پیر می شویم و دلیل آن را نمی
دانیم .مارکز میگوید چون به آرزوهایمان نمی رسیم پیر می شویم.
خود من به دالیل مختلف به آرزوهایم نرسیدم.
این آهنگساز پیشکسوت گفت :در مورد موسیقی پاپ که شاید
 19ســال پس از انقالب کسی به آن اهمیت نمی داد و کسی هم
جــرات نمی کرد به طرف آن برود .چون بارو نداشــتند که غیر از
موســیقی سنتی،چیز دیگری هم هست که اشــتیاق را در جوانان
بوجود می آورد و به آن موســیقی روز و موسیقی جوان می گویند.
زمانی که اجرا و همه گیر شــد،جوانان استقبال کردند و سراغ آن
آمــده اند و ببینیم چقدر خواننده پــاپ جدا از خوب یا بد بودن آن
داریم .این موسیقی چیزی هست که فرزندان ما همه آن را گوش
می دهند و با اشتیاق به استقبال آن می روند.
وی تاکید کرد :موسیقی پاپ برای جوانان هم اشتیاق بر انگیز
اســت و هم روح عصیانگر آنها را تسکین می بخشد و این را نباید
فراموش کنیم که مخالفت کردن با آن شایســته نیست و طبیعت
موســیقی را وادار به زیرزمینی شدن می کند که شایسته موسیقی
نیســت .این قدرت تجمع امروز بسیار تامل بر انگیز بود و امیدوارم
پتانســیلی که در جوانان وجود دارد همچنــان باقی بماند و مانعی
برای ان پیش نیاید.
شــهبازیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موسیقی
آئینی که نمونه ای از آن در خانه موسیقی اجرا شد گفت :متاسفانه
موســیقی آئینی تبدیل شده به یک موسیقی سفارشی و بی هویت
تبدیل شده اســت .البته شخصیت های مذهبی برای جامعه مورد
احترام اســت و اگر قرار است موســیقی برایشان ساخته شود باید

رابطه با عاشورا بگوید روی آن ملودی گذاشتم و در استودیو هم آن
را اجرا کردیم و خودم آزمایشی آن را خواندم و به مداح دادم.
وی افزود :موســیقی آئینی باید اول تازگی داشته باشد و بعد
از قواعد درســت آهنگسازی استفاده شود .متاسفانه در برخی جاها
ملودی جدید که اصال وجود ندارد و آهنگ های موسیقی سنتی را
هم بر می دارند و روی آن شعر می گذارند.
شــهبازیان در پایان در توضیح اجرای موسیقی آئینی توسط
بامــداد فالحتی گفت :آن چیزی که امروز اجرا می شــود به این
صورت بود که یک شــعر مناسب برای عاشورا گفته شده و بامداد
فالحتی روی آن ملودی گذاشته است و دو سال پیش اینجا آن را
پخش کردیم و امروز بصورت زنده اجرا می شود.
در ادامه برنامه بامــداد فالحتی(آواز) ،مرتضی صنایعی(نی) و
مسعود حبیبی(دف) به اجرای موسیقی سنتی با اشعار آئینی در مایه
های شــور ،دشتی و نوا با اشــعاری از قیصر امین پور ،محمدعلی
بهمنی و ســید شــهاب الدین موســوی پرداختند که اجرای این
موســیقی مورد با اشعاری متناســب با ماه محرم و ایام عزاداری
ساالر شهیدان(ع) مورد توجه حضار قرار گرفت.
در پایان نیز لوح های تقدیری به رســم یادبود توســط داود
گنجه ای ،محمد ســریر و حمیدرضــا نوربخش به هنرمندان اجرا
کننده اهدا گردید.
نشســت ماهیانه اعضای خانه موســیقی به دلیل همزمانی با
ایام سوگواری ماه صفر و رحلت رسول اکرم در آذرماه برگزار نشد.
22

فصلنامه خانه موسيقي

اخبــــــــــــار

www.iranhmusic.ir

اخبـار
اولریش فون وروخم با زبان انگلیســی برگزار شــد که با توجه به
تسلط حضار به این زبان نیازی به مترجم نبود.
در ادامه حدود  10آهنگساز جوان پارتیتور آثار خود را به وروخم
نشان دادند که این هنرمند آلمانی از منظر یک نوازنده ویوال به این
آثار انتقاداتی کرد و نکاتی را به دانشجویان و آهنگسازان جوان یاد
آور شد و تجربه های خود را در اختیان آنان گذاشت.
یکی از آثار ارائه شــده در مایه راســت پنجگاه ساخته شده
بود که تقی ضرابی درباره این دســتگاه موسیقی ایرانی به وروخم
توضیحاتی ارائه کرد و در ادامه هنرمند آلمانی این قطعه را با ویوال
برای حضار نواخت.
همچنین در این قســمت درباره حفظ شخصیت یک ساز در
آهنگسازی و بخصوص آهنگســازی مدرن با دانشجویان بحث و
تبادل نظر شد و وروخم نکاتی را به آهنگسازان یاد آوری کرد.
پس از استراحتی کوتاه و در قسمت دوم برنامه وروخم با ساز
ویوال قطعاتی را از یوهان سباســتین باخ ،آنتونیو روال ،علی گرجی
و نیکال سانی به اجرا در آورد که مورد توجه حضار قرار گرفت.
در پایان از ســوی خانه موســیقی ایران و کانون آهنگسازان
یک هدیه صنایع دستی ایران به همراه مجموعه آثاری از تکنوازی
های اساتید موسیقی ایرانی به رسم یادبود به وروخم اهدا شد.

مستر کالس آهنگسازی برگزار شد

مســتر کالس آهنگســازی با حضور اولریــش فون وروخم
(آهنگســاز و نوازنده ویوال از کشــور آلمان) و امرمهیار تفرشی پور
(آهنگساز) 30مهرماه در ساختمان شماره 1برگزار شد.
در ابتدای این مستر کالس که تقی ضرابی(عضو هیئت مدیره
خانه و رئیس کانون آهنگســازان خانه موسیقی) نیز در آن حضور
داشت ،امیر مهیار تفرشی پور توضیحاتی درباره فعالیت های کانون
آهنگسازان ارائه کرد و گفت :کانون آهنگسازان طبق برنامه ریزی
خود در هــر فصل یک برنامه در خانه موســیقی برگزار می کند.
از دیگر فعالیــت های این کانون برگزاری دومین دوره مســابقه
آهنگســازی اســت که در این دوره بیش از  30اثــر به دبیرخانه
جشــنواره رســیده که تعداد قابل توجهی است و نشان از استقبال
خوب آهنگسازان جوان دارد.
وی همچنین گفت :در کانون آهنگســازان و برنامه هایی که
برگزار می شود از همه ســلیقه ها استفاده می گردد .حضور آقای
وروخم از کشور آلمان نیز باعث شد مستر کالس آهنگسازی برای
دانشجویان در خانه موسیقی برگزار شود.
پس از این ســخنان مستر کالس آهنگســازی با سخنرانی
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شبی با موسیقی الیت با اجرای گروه
موسیقی سل

کنسرت پژوهشــی آنسامبل موسیقی«ســل» به سرپرستی
بهمن مه آبادی  2آبان ماه با اجرای قطعاتی از موسیقی الیت در
سالن پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار شد.
در ابتدای این کنسرت که به همت خانه موسیقی برگزار شد،
بهمن مه آبادی(سرپرست انسامبل سل) گفت :این اجرا همزمان با
یکصدمین ســالگرد تولد و با یاد پروفسور زاون یدیقاریانس برگزار
می شــود که یکی از بنیانگذاران هنرستان موسیقی تبریز و یکی
از سولیست های موسیقی کالسیک با ارکستر های مختلف بود.
مه آبادی افزود :پرو فسور یدیقاریانس علیرغم صنعتی شدن
و ماشین زدگی جوامع بشری ،به پاکی ،سادگی و تقدس عواطف
انسانی وفادار ماند و به عنوان یک هنرمند متخصص در امر تربیت
به ریشه های اصیل انســانی رجعت نمود .آنسامبل سل پروفسور
یدیقاریانس را پدر معنوی خود می داند.
در ادامه آنسامبل موسیقی»سل» در بخش اول قطعات الیت
را از آهنگســازانی همچون موتزارت ،موریس آلبرت ،هنری راوینا،
چارلز چاپلین ،امیل والدتویفــل ،ژوزف کوزما و آرام خاچاطوریان
اجرا کرد.
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ایران ایر که یا شجاعت کوتاهی و تقصیر همکاران خود را پذیرفته
و شــخصا از استاد علیزاده عذرخواهی کرده اند ابراز امیدواری کرد
که دیگر شاهد رخداد چنین مسائلی نباشیم.
همچنین کنســرت گروه موسیقی «سپهر» که قرار بود  27و
 28مهر ماه در شهرســتان رودسر برگزار شود لغو شد .عزیز قاس م
زاده ،خواننده و سرپرست گروه سپهر درباره لغو این کنسرت گفت:
قرار بود گروه موســیقی ایرانی «سپهر» روزهای  ۲۷و 28مهر در
هتل ارشــیای شهرستان رودســر به اجرای کنسرت بپردازند .این
گــروه ،پس از طی همه مراحل قانونــی و اخذ مجوزهای الزم از
نهادهای تصمیمساز و قانونی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،
اماکن و نیــروی انتظامی) با مخالفت و کارشــکنیهای منتقدان
مواجه شــد .فرماندار ،با وجود مجوزهای دریافتی گروه ،بهصورت
شــفاهیخواهان تعطیلی این کنســرت بود .دامنه مخالفتها به
جایی رســید که منتقدان ،با داس ،بنرهای تبلیغاتی گروه موسیقی
سپهر را پایین کشیدند .همچنین شهرداریهای شهرستان رودسر
(شــامل رودسر ،کالچای ،رحیمآباد ،واجارگاه و چابکسر) بر اساس
دستور دریافتی ،مانع نصب دوباره بنرهای تبلیغاتی این گروه شدند.
قاسمزاده با شــرح تالشهایی که برای اجرای این کنسرت
شــده است گفت :با حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موسیقی،
این کارشکنیها را در میان نهادم و مجوزهای کنسرت را برایشان
فرستادم .ایشــان هم از طریق آقای مرادخانی ،معاون هنری وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی پیگیر شــدند .بهطوری که مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اســامی گیالن ضمن تایید مجوز این کنسرت
گفتند ،مخالفت ها خارج از ناحیه ارشــاد و مربوط به فرمانداری و
شورای تامین شهرستان رودسر است.
خانه موســیقی با ابراز تاسف از لغو کنســرت گروه موسیقی
«ســپهر» که دارای تمامی مجوزهای قانونی بوده و به علت سوء
مدیریت برخی مسئوالن دچار ضرر و زیانهایی شده است ،این لغو
کنسرت و کارشکنی های انجام شده را پیگیری کرد.

مه آبادی همچنین در باره موسیقی کالسیک گفت :موسیقی
ای که به عنوان کالسیک مشهور است درواقع موسیقی آکادمیک
است و می تواند دوره های موسیقی مختلف از جمله کالسیسیزم،
رمانتیزم و غیره را شامل شود.
وی افزود :موســیقی الیت برای این بوجــود آمد که بگوید
انســان از هر جنگ و خونریزی در جهان خسته شده است و قطعه
فو الیز از ســاخته های بتهوون نخستین قطعه موسیقی الیت در
جهان محســوب می شود که عواطف پاک انسانی را مورد خطاب
قرار می دهد.
پــس از این توضیحات در بخش دوم برنامه قطعاتی از بهمن
مه آبادی ،ایزاک آلبنیز ،اشتراوس ،خواکین رودریگو ،جیبس روسی
و سعید رســتم اف به اجرا در آمد که مورد اسقبال مخاطبین قرار
گرفت.
اعضــای گروه ســل در این اجــرا عبارت بودنــد از  :بهمن
مــه آبادی(رهبر و سولیســت) ،نهــال محبی(ویولــن) ،ارغوان
صباحی(ویــوال) ،ســیامک ســلطانعلی زاده(ویــوال) و پرنشــید
شکوهی(پیانو).

واکنش خانه موسیقی به دو اتفاق ناخوشایند

در پی رفتار ناشایســت مســئوالن ایران ایر با اعضای گروه
همآوایان به سرپرســتی حسین علیزاده(عضو شــورایعالی خانه)،
هیات مدیره خانه موســیقی به این واکنش نشان داد و این رفتار
را محکوم کرد.
هیات مدیره با اشــاره به اینکه حســین علیزاده از مفاخر هنر
موســیقی کشــور بوده و نباید چنین مورد بی احترامی مسئوالن
فرودگاه و هواپیمایی ایران ایر قرار بگیرد از مســئوالن خواستند تا
با پیگیری مانع تکرار چنین وقایعی باشند.
همچنین رئیس هیات مدیره ضمن سپاس از مدیر هواپیمایی

آواز شهرام ناظری در مراسم بزرگداشت موالنا

مراسم روز بزرگداشت موالنا جالل الدین بلخی7 ،مهر ماه با
اجرای آواز شهرام ناظری در تاالر ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی
برگزار شــد .در ابتدای این مراســم چند تن از اســاتید دانشگاه و
مولوی شناســان درباره مقام موالنا در شعر و عرفان به سخنرانی
پرداختند و سپس کلیپی درباره شهرام ناظری پخش شد.
این کلیپ مروری بر زندگی این خواننده پیشکســوت داشت
و در بخــش هایی ضمــن گفتگو با وی درباره ارتباط و آشــنایی
اش با اشــعار موالنا و تاثیر پذیری از این شاعر بزرگ ایران زمین
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ناظری به خاطر فعالیت در زمینه افکار و آثار موالنا و نقش برجسته
در اشاعه اشعار این شاعر ایرانی تقدیر بعمل آمد.
اعضای گروه مولوی در این اجرا حســین پرنیا(سنتور) ،نازلی
بخشایش(چنگ) ،بابک غســالی(عود) ،سینا علم(کمانچه) ،یونس
پاکنژاد(کمانچــه) ،صائب کاکاوند(تار) ،فرهاد صفری (ســاز های
کوبه ای ابداعی ) و شهریار نظری (دف) بودند.

صحبت شد.
پس از پخــش کلیپ گروه مولوی به اتفاق شــهرام ناظری
روی صحنه حاضر شــدند .شــهرام ناظری پیش از اجرای برنامه
از ارتباط اش با موالنا و اشــعار وی ســخن گفت و از چند استاد
برجســته ادبیات که نقش زیادی در شناســاندن موالنا به جامعه
داشتند یاد کرد.
سپس برنامه موسیقی با نوازندگی سه تار و آواز شهرام ناظری
آغاز شــد .پس از ساز و آواز گروه شروع به نواختن مقدمه تصنیفی
کرد که کالم آن با الهام از اشــعار موالنا توســط شهرام و حافظ
ناظری ســروده شده است .تصنیف «شــیدا شدم» از ساخته های
حافظ ناظری در ادامه مقدمه به اجرا در آمد.
شهرام ناظری در توضیح اجرای تصنیف بعدی گفت :شعر این
تصنیف با یک طنز در کالم مولوی همراه اســت و دروغ گویی را
نیز در جامعه نکوهش می کند .تصنیف «راســت بگو نهان مکن»
پس از سخنان ناظری به اجرا در آمد.
پایانبخش برنامه های موســیقی این مراسم اجرای تصنیف
«قفل زندان» بود که ناظری در توضیح این شــعر ،آن را یک شعر
انقالبی از موالنا دانســت .اجرای این تصنیف با استقبال کم نظیر
حضار مواجه شد.
در پایان این مراســم از چند استاد دانشگاه و همچنین شهرام
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افتتاحیه مروری بر آثار لوریس چکناوریان در
خانه هنرمندان برگزار شد

افتتاحیــه مروری بر آثار لوریس چکناوریــان 17 ،مهر ماه با
حضور و ســخنرانی چند تن از هنرمندان و نمایش اپرای «رستم
و ســهراب» با همکاری خانه موسیقی و خانه هنرمندان در سالن
استاد جلیل شهنار برگزار شد.
در ابتــدای این مراســم ،مجید سرســنگی مدیرعامل خانه
هنرمندان گفت :بســیار خوشحالم که این بار آثار استاد چکناوریان
در خانه هنرمندان به نمایش درآمده و مورد بررسی قرار می گیرد و
این اتفاق بسیار خوبی است که هنرمندان و عالقه مندان موسیقی
بتوانند با تمام آثار اســتاد که اغلب در خارج از کشــور تولید شده
بیشتر از اینها آشنا شــوند؛ آثاری که مخاطبان آشنایی کمتری با
آنها دارند.مدتی اســت که بنا به دالیل فراوان فعالیت ارکسترهای
دولتی متوقف شــده است .البته وزارت ارشاد اقداماتی برای احیا و
آغــاز به کار مجدد این مجموعه های موســیقایی کارهایی انجام
داده که امیدوارم هرچه زودتر این فعالیتها زمینه اجرایی پیدا کند.
وی افزود :برگزاری برنامههای این چنینی با هدف آشــنایی
نســل جدید با آثار موسیقی کالســیک از برنامههای جاری خانه
هنرمندان اســت .در کشور ما موســیقی چه در قبل انقالب و چه
بعد از انقالب ،همیشه بحثبرانگیز بوده و مورد مناقشه قرار گرفته
اســت .علت آن هم توانایی و تاثیرگذاری هنر موسیقی بر جامعه
اســت البته که موسیقی میتواند مخاطبانش را به معرفت برساند
اما اگر موســیقی رســالت خودش را انجام ندهد به ابتذال کشیده
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خواهد شد.
مدیر عامل خانه هنرمندان گفت :همه ما باید هنر موســیقی
را راهــکاری بدانیم که می تواند در برطرف کردن نابســامانی ها
و ناهنجاری های جامعه نقش بســیار مهمــی را ایفا کند این در
حالی اســت که متاسفانه افرادی هستند که موسیقی را یک مساله
دانســته و قائل به حذف آن هستند .در حالیکه ما باید بر این نکته
واقف باشــیم که باید از ظرفیت های موسیقی با توجه به متحول
شدن فضای موسیقی در کشور استفاده کنیم اما متاسفانه به دلیل
اینکه هیچگاه از استراژی مناسبی در سیاستگذاری حوزه موسیقی
اســتفاده نکردیم به تبع آن نتوانستیم بین موسیقی و جامعه آشتی
برقــرار کنیم .گرچه در مقاطعی به یک موســیقی خاص بها داده
شــد اما در مقطعی دیگر همین موسیقی حذف شد و اتفاقا همین
برخوردها بود که باعث شد برخی از استادان نیز قربانی شوند و این
نشاندهنده همان استراژی نامشخص در حوزه مدیریت موسیقی
است که امروز همه ما را سردرگم کرده است.
سرســنگی گفت :جامعه ایرانی جامعه ای بــر مبنای دین و
انقالب اسالمی است ،این جامعه با جامعه غربی تفاوت هایی دارد.
به طور حتم ما نمی توانیم از الگوهای رایج در غرب نمونه برداری
کنیــم .ما در جامعه ای که از دیرباز فرهنگش زبانزد جهانیان بوده
بایــد بتوانیم تعریف واحدی از فرهنگ و هنــر ارائه دهیم .گرچه
برخی از مدیران فرهنگی هم بودند که سعی داشتند صورت مساله
را پاک کنند.
مدیر عامل خانه هنرمندان در پایان سخنانش گفت :برخورد

حذفی با موسیقی نتیجهبخش نیست چرا که همه دیده ایم حتی
با داشــتن این رویکرد بازهم عالقه و اشتیاق جوانان به موسیقی
بیشــتر شده اســت و هیچ گاه هم از بین نمیرود .من امیدورارم
کسانی که در گذشــته رهبران ارکســترهای ما بودهاند ،بتوانند
دوباره کارشان را از ســر بگیرند و مدیران حوزه موسیقی بتوانند
به موسیقی به عنوان هنری که میتواند جامعه را به سمت کمال
ببرد ،نگاه کنند.

امضای چکناوریان در همه آثارش معلوم و
مشهود است

هوشنگ کامکار آهنگساز و عضو شورای عالی خانه موسیقی
سخنران بعدی این مراسم بودکامکار در سخنانش گفت :متاسفانه
امروز واژه اســتاد اهمیت خود را از دســت داده است به طوریکه
امروزه به هرکسی استاد می گویند .در حالیکه لوریس چکناواریان
هنرمند آگاه و مســلط به همه امور موسیقی است به ویژه اینکه او
هنرمندی به تمام معناســت که آثارش بایــد در حد و اندازه های
هنرمندانی جهانی مورد قضاوت قرار گیرد.
وی افزود :امروز برای من جای بســی خوشــحالی است که
در اینجا حضور پیدا کرده ام تا در کنار شــما به شــنیدن برخی از
آثار لوریس چکناواریان بنشــینم؛ هنرمندی که من در ســنندج از
طریق نشــریات با او آشنا شــدم و این برای من مایه بسی افتخار
اســت که می توانم درباره او صحبت کنم .البته همانطور که گفتم
چکناواریان هنرمند متواضعی اســت که برخالف بسیاری که خود
را بیدلیل هنرمند جهانی میدانند،
به معنــای واقعی کلمــه هنرمند
جهانی است.
کامکار با اشاره به ویژگیهای
هنری لوریــس چکناوریان گفت:
یکــی از ویژگیهــای لوریــس
چکناوریان این اســت که امضای
وی در تــک تک آثــارش معلوم
و مشــهود اســت .ضمــن اینکه
استفاده از ســازهای غیر معمول
در ارکســترها نیــز از ویژگیهای
دیگــر این هنرمنــد در آثارش به
حساب می آید کما اینکه توجه او
به سازهای کوبه ای یکی دیگر از
ویژگیهای ساختاری آثار اوست که
تا قبل از ایــن من فکر می کردم
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تنها من به خلق آثاری با زمنیه ســازهای کوبه ای مشغول بودم.
این در حالی است که گرچه هارمونی آثار وی بیشتر به اواخر دوره
رمانتیک ارتباط دارد اما او به شــکل شجاعانه ای از هارمونی های
قرن بیســتم نیز استفاده کرده است .از سوی دیگر ما در تعدادی از
آثار او شــاهد استفاده از تم موسیقی ایرانی بوده ایم که واقعا نکته
جالب توجهی است.
وی افزود :لوریس چکناواریان از اولین آهنگســازانی است که
به طور ویژه به فردوسی پرداخته است البته پیش از وی هنرمندانی
چون حســین دهلوی و احمد پژمان روی اشعار فردوسی کارهایی
داشــته اند که این موضوع با اهمیتی اســت و بایــد بیش از اینها
مورد تجلیل قــرار گیرد .به نظر من چکناواریان با تمام این احوال
هنرمندی شایســته و بی ادعاست که بازهم تاکید می کنم آثارش
باید در حد و اندازه های جهانی مورد بررسی قرار گیرد.
خســرو سینایی ،کارگردان سینما هم در این مراسم خطاب به
چکناوریان گفت :لوریس عزیز افتخار می کنم که دوستی  50ساله
ای با تو دارم و در این مدت از تو بســیار آموخته ام هر چند که تو
در این مدت به طور دائم در حال سفر کردن بودی.
وی گفت :آثار لوریس چکناواریان به قدری زیاد اســت که
در ایــن مدت زمانی کم که هیچ حتی در  10روز هم نمی توان
مورد بررســی قرار داد و این نکته پر اهمیتی اســت که باید به
آن توجه کرد.
ســینایی افزود :لوریس چکناواریان به اعتقاد من علم و دانش
موسیقی را بسیار گسترده و عمیق یاد گرفت .او یکی از هنرمندانی
اســت که تا ســالهای زیادی موسیقی را در دانشــگاههای معتبر
موســیقی تدریس کرد اما متاسفانه هیچ گاه هیچ رسانه ای از او به
عنوان یک هنرمند جهانی یاد نکرد که چطور توانســته در سطوح
عالی جهانی آثاری جهانی خلق کند و من نمی دانم چه زمانی می
خواهیم ارزش انسان های بزرگ این سرزمین را بدانیم؟
این کارگردان ســینما در پایان صحبتهای خود با اشــاره به
ویژگیهای چکناواریان در آهنگســازی فیلم نیــز گفت :در حوزه
موسیقی فیلم شــاید او اولین هنرمندی باشد که موسیقی فیلم را
با خاصیت هــا و ویژگیهای این ژانر تولید کرد .چکناواریان اعتقاد
داشت که موسیقی موسیقی فیلم با فرهنگ خود فیلم و مکانی که
فیلم در آن ساخته میشــود ،باید همخوانی داشته باشد .به اعتقاد
من وی هنرمندی است که موسیقیاش را از صمیم قلب میسازد
و آن را در اختیار مردم قرار میدهد.
در ادامه این برنامه ،فرهاد فخرالدینی(عضو شورای عالی خانه
موسیقی) ،هوشنگ کامکار ،خسرو سینایی و مجید سرسنگی روی
شماره پانزدهم -پاییز 93

صحنه حاضر شدند و لوح تقدیر و تندیسی را به لوریس چکناوریان
اهدا کردند.
لوریــس چکناواریان هم بعد از دریافت لوح تقدیر از برگزاری
چنین مراسمی تشکر کرد و گفت :وقتی حین مراسم نشسته بودم
و ســخنان هنرمندان شایسته این ســرزمین پیرامون خودم را می
شنیدم باورم نمی شد که این صحبتها درباره من است و من بسیار
تعجب می کنم که چرا این عزیزان و مردم تا این حد من را جدی
می گیرند در حالی احساس می کنم باید کارهایم را بیشتری جدی
بگیرند.
در ادامه اپرای «رستم و سهراب» اثر لوریس چکناوریان برای
حضار پخش گردید و اعالم شد قرار است هر هفته یکی از آثار این
هنرمند در خانه هنرمندان به نمایش گذاشته شود.

کنسرت خیریه حسین علیزاده برگزار شد/
فروش سه تار استاد موسیقی ایران به نفع
کودکان بیمار

کنســرت خیریه گروه هم آوایان به سرپرستی حسین علیزاده
 25مهرماه برگزار شــد و در آن سه تار این استاد موسیقی به نفع
کودکان نقص ایمنی  30میلیون تومان بفروش رسید.
در ابتدای این برنامه حســین علیزاده ،استاد موسیقی ایران
و ســخنگوی شورای عالی خانه موســیقی با سه تار روی صحنه
حاضر شــد و گفت :امشــب قرار است این ساز ســه تار به نفع
کودکان دارای نقص ایمنی بفروش برســد بنابراین دقایقی برای
معرفی با این ساز می نوازم.
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رفت .یک دفترچه هم که به امضای هنرمندان موســیقی و سینما
رسیده بود در این مراسم به مبلغ  3میلیون تومان فروش رفت.
همچنین در این برنامه ســهیل محمــودی و علیرضا بدیع از
شاعران حاضر در مراسم غزل هایی را قرائت کردند.
در پایان لوح تقدیر و نقاشی های کودکان دارای نقص ایمنی
به هنرمندان و افراد خیر حاضر در این مراسم اهدا گردید.
حسین علیزاده با اعالم رد نشان شوالیه:

به نام حسین علیزاده قناعت می کنم

پس از این بخش که در آواز اصفهان اجرا شــد ،گروه هم
آوایان روی صحنه حاضر شــدند و قطعات ســماع با شعری از
سلمان ســاوجی ،مثنوی با شــعری از موالنا ،سرمست ،بداهه
نوازی تار ،دل دیوانه با شــعر باباطاهــر و تصنیف باده تویی با
شعر موالنا به اجرا در آمد.
اعضای گروه هم آوایان به سرپرســتی و نوازندگی حسین
علیــزاده در این اجــرا محمــد معتمدی (آواز) ،علی بوســتان
(سه تار) ،سیامک جهانگیری (نی) ،سینا جهان آبادی(کمانچه)،
ســیاوش برهانی(بــم تار) ،محمد انشــایی (قیچــک) و احمد
مستنبط (تنبک) بودند.
پس از این اجرا محمد معتمدی که از بانیان این مراســم بود
روی صحنه حاضر شــد و گفت :کودکان نقص ایمنی از بدو تولد
آســیب پذیر هستند و برای زنده ماندن ســالی حدود  40میلیون
تومان برای تهیه دارو پول نیاز دارند.
وی افزود :چندی پیش و در هنگام برگزاری یکی از کنسرت
ها با اســتاد علیزاده ،از ســوی یکی از اعضــای انجمن حامیان
کــودکان نقص ایمنی پیامکــی دریافت کردم کــه یکی از این
کودکان درگذشــته اســت .این موضوع را به استاد علیزاده منتقل
کردم و ایشــان بی درنگ پذیرفتند یک کنسرت خیریه برای این
کودکان برگزار کنیم.
خواننده گروه هم آوایان گفت :در برنامه ریزی هایی که کردیم
توانســتیم یک تابلو از سوی استاد اسرافیل شیرچی و همچنین دو
توپ فوتبال به امضای بازیکنان پرسپولیس و استقالل را نیز برای
این مراسم تهیه کنیم .استاد علیزاده هم ساز دست خودشان را که
پیوند عاطفی با آن داشــتند را برای فروش به نفع کودکان نقص
ایمنی گذاشتند.
در ادامه ســاز سه تار حســین علیزاده با قیمت پایه  5میلیون
تومان پس از مزایده به قیمت  30میلیون فروش رســید و حدود 6
میلیون تومان هم به افتخار این ساز کمک جمع آوری شد.
همچنین تابلوی خوشنویســی اســرافیل شیرچی با شعری از
موالنا به مبلغ  12میلیون تومان و توپ های امضا شــده از سوی
بازیکنان اســتقالل و پرسپولیس مجموعا  9میلیون تومان فروش

قرار بود نشــان شوالیه از ســوی دولت فرانسه  6آذرماه طی
مراسمی به حسین علیزاده(آهنگســاز و نوازنده تار و سه تار) اهدا
شود اما این موسیقیدان ایرانی با انتشار نامه ای از قبول این نشان
انصراف داد.
متن نامه حسین علیزاده به شرح زیر است:
«به نام آنکه هنر را آفرید
شاید نوشتن این نامه ،دشــوار ترین و زیباترین لحظه عمرم
را رقم می زند.
از روزهایــی دور ،از کوچه پس کوچه هــای خیابان خیام تا
دبســتان حافظ.از خیابان خواجه نظام الملک تا هنرستان موسیقی.
از خیابان درختی تا مســیر دانشــگاه تهران ،از مسیری تا مسیری
سیر شد...
از صدها کوچه و شــهر و دیار گذشتم اما به شوق هفت شهر
عشــق در خم کوچه ای به انتظار ماندم و می مانم .چه با شــکوه
اســت یاد مادرم و یاد پدرم که برایم خودآموز عشــق اند .و چه با
شکوه اســت ســتایش آموزگارانی که واژه مقدس هنر را در من
دمیدند .سالهاســت به پاس حق شناســی شــان دل می نوازم و
چــه بزرگ مردمی کــه دل می دهند ،می ســازند و می پرورانند
هنرمندشان را.
هنر فراتر از هر مرزی حکایتی است آشنا برای هر انسان .پیام
آور عشق  ،صلح ،دوستی ،برادری و برابری .نقشی است تا ابد برای
هــر دلی که می تپد در دیار من و دیاری دگر .هنرمند در دیار خود
ساخته می شود تا بپروراند جهانی را.
موســیقی کهن ایران ،طنین تاریخ مردمی اســت با شکوه.
عشــق ،شــجاعت و ایثار از تک تک نغمه هایش جاری است .و
افتخار واژه ایســت که مردم به هنرمند هدیــه می دهند؛ همان
طور که ما بــه هنرمندان بزرگ خود و جهــان افتخار می کنیم،
مردم هنردوست جهان نیز به بزرگان ما افتخار می کنند .مرا مردم
هنردوســت و هموطنان عزیز و بزرگم بارها به اوج افتخار رسانده
اند .افتخاری که در بلندای وجود و در دستان گرمشان بود و حاال...
نغمه عشق و محبت و سپاس از دیاری دگر با عنوان و معنی
خاص .نه در ســتایش من ،بلکه در ســتایش هنر و هنرمند و چه
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زیباســت نام ایران بر بال هنر ،در پــرواز از دیاری به دیاری و از
مردمی به مردمی .اگر ســیاهی جنگ و کینه و نابرابری در دنیای
قدرت حاکم اســت ،نغمه های عشق در دل مردم جهان فراتر و با
قدرتی جاودانه نیز حاکم است .اگر سفیر سیاسی و فرهنگی کشور
فرانســه ،هدیه ملت با فرهنگ فرانسه را به سینه هنرمندان بزرگ
ما نصب می کند ،آن را ارج می نهیم و ما نیز ســتایش می کنیم
ستارگان پر افتخار تاریخ خود را.
شاید اگر در دیار ما توجه و درک از هنر واالی موسیقی همان
طور که نزد مردم است ،نزد مسئوالن  -که باید خدمتگزاران تاریخ
و فرهنگ و هنر باشــند -می بود ،یک هدیه و عنوان غیر خودی
این همه انعکاس نداشت.
وقتــی در فضای هنری نــور کافی نباشــد ،چراغی کوچک
خورشید می شود.
و اما من ضمن قدردانی از مســئولین کشــور و ســفارت
فرانســه ،به احترام مردم هنر پرور و هنر دوســت ایران ،به نام
حســین علیزاده قناعت کرده و تا آخر عمر به آن پیشــوند و یا
پسوندی نخواهم افزود.
در آخر ضمن تبریک به تمام بزرگان ایران و جهان که نشان
با ارزش شــوالیه را دریافت کرده اند ،خود را بی نیاز از دریافت هر
نشــانی دانسته ،همچنان اندر خم کوی دوست و به شوق عشق تا
آخر عمر خواهم ایستاد.
با سپاس از تمام مردم هنردوست ایران و جهان
حسین علیزاده
 7آذرماه »1393

بیاید .االن خوشحالم که همه تالش ما این بود که حداقل اگر نمی
توانیم کاری برای گروه انجام دهیم ،مانع هم ایجاد نکنیم .گاهی
اوقات کمک کردن در انجام ندادن کاریســت که مانع بشود .روح
فعالیت های معاونت هنری وزارت ارشاد و تالش ما این بوده که
مشکالت را به حداقل برسانیم.
قبادی گفــت :قدر کار را باید خود کســانی که در این حوزه
فعالیت می کنند بدانند ،ورود نامناســب بعضی از قطعات و اشعار
و قطعات غیر حرفه ای در موســیقی ضربه زننده است .وقتی می
شــود کمک کرد که کار به پاکی و زاللی به جلو برود و این جز به
دست اهالی موســیقی اتفاق نمی افتد .اجرای قطعات گاهی نازل
می شــود که این نیاز به صیانت دارد که باید توسط خود موسیقی
دانان انجام بگیرد.
حمید قبادی در پایان ســخنانش گفت :من به همه تک تک
اعضای این گروه تبریک می گویــم .همه باید تالش کنیم تا در
کالم فاخر ،شــعر مناسب و موسیقی خوب کمک حال باشیم .من
قول می دهم با همت بیشتری کارها را پیش ببریم و امیدوارم این
آلبوم جای خود را در جامعه باز کند.
در ادامه مراسم یکی میثم اکبری ،متین پیمانی ،سینا مشفقی
و محمدرضا اســامی (اعضای گروه نوای کهن) هریک پشــت
تریبون قرار گرفتند و ضمن بیان تشــکر از کســانی که در تهیه
آلبوم همکاری کرده بودند خواستار حمایت مردم از موسیقی شدند.
میثم اکبری(خواننده گروه) نیز در سخنانی گفت :در این آلبوم
بیشــتر تمرکز بر روی آواز ایرانی بوده و بــه خواننده های ایرانی
می خواهم بگویم بیشتر آواز بخوانند و فقط تصنیف خوانی نکنند.
شــاخصه موسیقی ما آواز است و موســیقی ایرانی را با آواز ایرانی
و بداهه خوانی بداهه نوازی می شناســند .در این آلبوم هم ســعی
کردیم به همین مســاله بپردازیم و مبنا بر این بود که ســاز و آواز
بیشتر باشد.
در پایان مراســم هم سرمد صادقیان سازنده تصویر این آلبوم
پشــت تریبون قرار گرفت و درباره مراحل تولید آلبوم صحبت کرد
و ســپس کلیپ آلبوم «جاودان» اثر گروه نوای کهن که قرار است
در آینده منتشر شود پخش شد.

مراسم رونمایی آلبوم پایکوبان برگزار شد

مراســم رونمایی آلبوم تصویری پایکوبان با حضور جمعی از
هنرمندان و عالقمندان 20آذرماه در محل خانه موســیقی برگزار
شــد .این مراسم با پخش دو کلیپ از آلبوم پایکوبان آغاز گردید و
ســپس هاله وزیری که اجرای برنامه را بر عهده داشت به قرائت
زندگی نامه اعضای گروه «نوای کهن» و همچنین نحوه شــکل
گیری این اثر پرداخت.
در ادامه حمید قبادی ،مشــاور معاون هنری وزیر ارشــاد
پشت تریبون قرار گرفت و با ابراز خرسندی از انتشار این آلبوم
موســیقی گفت :من برای تالش جوانان که این آلبوم را بوجود
آوردند احترام می گــذارم و بیش از هر چیزی برای من تکریم
این هنرمندان مهم اســت و تالش کرده ام هر گونه کمکی به
این عزیزان داشته باشیم.
وی افزود :موســیقی که به کالم جان می دهد و آن را برای
ما زنده می کند .تالش و کوشــش در این حوزه الزمه کار است و
هیچکــس نباید از کاری که انجام می دهد و هدفی که دارد کوتاه
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ردگذشت گانپاییز93
غالمعلی پورعطایی
غالمعلی پورعطایی ،نوازنده دوتار خراســان در پی تحمل یک دوره بیماری  11مهر ماه در بیمارستان
امام رضای مشهد درگذشت.
غالمعلی پورعطایی متولد  1320تربت جام و نوازنده دوتار خراســان و پیشکســوت موســیقی نواحی
خراسان بود.او در سال  1344به سبب شهرت در نوازندگی و خوانندگی به تهران می آمد و در تاالر رودكی،
مجامع هنری و سفارتخانه های اروپایی و رادیو و تلویزیون ،همراه با گروه هنرهای آیینی ،سنتی به اجرای
برنامه پرداخت كه بسیار مورد استقبال واقع شد.
شماری از این مقام های موسیقایی که این هنرمند اجرا کرد عبارتند از نوایی ،اهلل هو ،اهلل مدد ،مقام جل ،اشتر خجو ،كاكل
بناز ،سه چكه جامی.
غالمعلی پورعطایی در طول زندگی اش برای اجرای برنامه به شــهر های مختلف ایران و همچنین چند کشور خارجی نیز
سفر کرد.
ساسان سپنتا
ساســان ســپنتا ،نوازنده و پژوهشگر موســیقی ایران  3آبانماه بر اثر عارضه قلبی در سن  80سالگی
دارفانی را وداع گفت.
دکتر ساســان سپنتا در سال  ۱۳۱۳متولد شــد و تحصیالت خود را در دوره کارشناسی زبان و ادبیات
فارسی و در دورههای کارشناسی ارشد و دکترا در رشته زبانشناسی در دانشگاه تهران به انجام رسانید.
وی در ســال  ۱۳۵۱با دفاع از پایاننامه خود از دوره دکتری فارغالتحصیل شــد .او در مدرســه عالی
ترجمه ،دانشــگاه تهران و دانشگاه دورهم (انگلستان) تدریس کرد و سپس تدریس را با مرتبه استادی در دانشگاه اصفهان ادامه
داد .عالوه بر زبانشناســی وی در رشــته الکترونیک و موسیقی نیز تحصیل کرده و صاحب تالیفاتی نیز است.وی نواختن ویلن را
نزد آرمیک گورگین (تحصیل کرده موســیقی در روســیه) آغاز کرد و سپس نزد علینقی وزیری ،روح اهلل خالقی ،ابوالحسن صبا و
محمود تاج بخش ادامه داد.
ســپنتا در سال  ۱۳۳۸آثار صوتی نفیس استادان موسیقی عصر ناصرالدین شاه را که بر استوانههای مومی دستگاه فنوگراف
(حافظاالصوات) ضبط شده بود و مدتی بیش از شصت سال به علت عدم راه کارهای فنی متروک و بالاستفاده مانده بود کشف و
با ساختن و ابداع ادوات دست ساز و تمهیدات فنی بازیابی صوتی نمود و تحلیل و توصیف سبک و ویژگیهای هنری آثار بازیابی
شده را در برنامههای رادیو تلویزیونی عرضه کرد
تاکنون در حدود یکصد و بیست مقاله تخصصی در رشتههای ادبیات ،زبانشناسی و موسیقی در نشریات علمی-پژوهشی از
او به چاپ رسیدهاســت .از جمله کتابهای چاپ شده از وی میتوان به تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران ،چشم انداز موسیقی
ایران و آواشناسی فیزیکی زبان فارسی و همچنین تصحیح و تکمیل جلد سوم کتاب سرگذشت موسیقی ایران اشاره کرد.
گرگين موسسيان
گرگين موسسيان رهبر اركستر (موســيقي كالسيك)در سال  1321در خانوادهاي هنردوست در شهر
همدان به دنيا آمد .او از ســنين نوجواني نزد دايي خود به فرا گرفتن اصول اوليه موسيقي و نوازندگي ويلن
پرداخت .از شروع فعاليت اپرايي در ايران نخست به عنوان خواننده كر ،بعدها آسيستان و باالخره رهبر گروه
در اين رشــته موســيقي فعاليت كرد و بعدها براي كسب تجارب بيشــتري عازم اطريش شد .وي در مدت
اقامت خود در اروپا در شهرهاي وين ،بوداپست و آتن بارها برنامه هايي شامل آثاري از موسيقي محلي ايران
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و آهنگســازان بين المللي اجرا كرده است .بعد از انقالب اســامي در چند نوبت رهبر گروه كر مركز موسيقي ،گروه كر «سوان»
باشــگاه آرارات ،گروه جوانان زرتشتي و چندين گروه خردسال را به عهده داشته است .وی همچنین در دانشگاه هنر و همچنين
هنرستان موسيقي دختران به تربيت هنرآموزان اشتغال داشته است .گروه كر بارها به رهبري وي آثار بزرگي از آهنگسازان ايراني
و بين المللي را به اجرا درآورده اســت .ضمن اينكه همين گروه با رهبر دائمي اركســتر ســمفونيك تهران و يا رهبران ميهمان،
ساالنه برنامه هايي ارائه كرده است.
این هنرمند نیمه آبانماه امسال در کشور آمریکا دارفانی را وداع گفت.
مرتضی پاشایی
مرتضــی پاشــایی ،خواننده پاپ پس از چندین ماه مبارزه با بیماری ســرطان  23آبــان ماه در تهران
درگذشت.
مرتضی پاشــایی ،متولد  1363خواننده ،نوازنده ،آهنگساز پاپ بود .او دانشجوی رشته گرافیک بوده و از
کودکی به موسیقی عالقه داشته است .موسیقی را از سن چهارده سالگی با نواختن گیتار آغاز کرد.
این هنرمند اخیرا با وجود بیماری ترانه «نگران منی» را برای برنامه ماه عسل به تهیهکنندگی و اجرای
احسان علیخانی اجرا کرده بود که بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت.
آلبومهای «گل بیتا»« ،یکی هست» و «اسمش عشقه» از آثار مرتضی پاشایی محسوب می شود.
مراســم تشــییع پیکر این هنرمند جوان 25 ،آبان ماه از مقابل تاالر وحدت با حضور کم سابقه مردم و طرفداران وی برگزار
شــد .قرار بود پیکر این هنرمند ظهر همانروز در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا بخاک سپرده شود که به دلیل ازدحام بیش از حد
جمعیت میسر نشد و پیکرش شبانه در خاک آرام گرفت.
بهمن بوستان
بهمن بوستان پژوهشگر و فعال حوزه فرهنگ ،هنر و عضو سابق هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه
موسیقی  27آبان در بیمارستان نیکان تهران بر اثر ایست قلبی درگذشت.
مراســم تشییع پیکر بهمن بوســتان 29 ،آبان با حضور جمعی از هنرمندان و هنردوستان از مقابل تاالر
وحدت تشییع شد.
حمیدرضا نوربخش در مراســم تشییع وی گفت :بوســتان به نوعی تاریخ شفاهی موسیقی کشوربود و
همه ما می دانیم که او چه عشــقی به موسیقی این سرزمین داشــت.همه ما می دانیم که بهمن بوستان چه عشقی به موسیقی
این سرزمین داشت .به نظر من او به نوعی تاریخ شفاهی موسیقی کشوربود و همه ما با چهره فرهنگی این هنرمند بزرگوار آشنا
هستیم که چه فعالیت هایی در عرصه پژوهش موسیقی کرده است.
نوربخش افزود :این برای همه ما باعث تاســف بوده و هســت که بعد از این همه مدت مبارزه با بیماری ،همه ما را در یک
غم عمیق فرو برد و امروز که بیش از هر روز دیگری به او نیاز داریم ،دیگر بین ما نیست.
همچنین در این مراسم علی مرادخانی (معاون امور هنری وزیر ارشاد) ،ایرج پارسی نژاد (مدرس و محقق دانشگاه) ،رضوان
(مدیر روابط عمومی انجمن پیشکســوتان ورزش) ،محمد اصفهانی (خواننده و خواهر زاده بهمن بوســتان) و علی بوستان(فرزند
زنده یاد بهمن بوســتان) به سخنرانی پرداختند و همچنین قطعاتی در ســوگ وی توسط محمد علی کریمخانی ،قاسم رفعتی و
محمد اصفهانی خوانده شــد .سپس پیکر زنده یاد بهمن بوستان از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه نام آوران بهشت زهرا(س)
تشییع و بخاک سپرده شد.
علیرضا خورشیدفر
علیرضا خورشیدفر ،نوارنده پیشکسوت کنترباس ارکستر سمفونیک تهران  5آذرماه بر اثر عارضه سکته
دارفانی را وداع گفت.
علیرضا خورشــید فر متولد اسفند ماه سال  1326در تهران بود و دانش آموخته رشته موسیقی و دارای
مدرک درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشوردر سال  1367بود .این هنرمند فقید سالها به
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تدریس موســیقی در هنرستان موسیقی پسران و دختران اشتغال داشت .همچنین خورشیدفر در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر،
دانشگاه صدا وسیما و دانشگاه علمی کاربردی سالها به تعلیم دانشجویان پرداخت.
او از سال  1348تا  1383در ارکستر سمفونیک تهران با سمت سرگروه کنترباس فعالیت داشت و از سال  1377سرگروهی
کنترباس در ارکستر موسیقی ملی بر عهده گرفت.
وی عالوه بر نوازندگی کنترباس در اجرای سوت با بسیاری از آهنگسازان همکاری کردهاست .سوتنوازی وی در موسیقی
فیلم های سینمایی «از کرخه تا راین» و «سفر به چزابه» خاطرهای جاودان از این هنرمند به جای گذاشته است.
مراسم تشییع پیکر این هنرمند  8آذرماه از مقابل تاالر وحدت برگزار شد و در این مراسم فرهاد فخرالدینی(آهنگساز ،رهبر
ارکستر و عضوی شورای عالی خانه موسیقی) ،د کتر محمدسریر(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) ،فریدون شهبازیان (آهنگساز
و رهبر ارکســتر) ،تقی ضرابی(عضو هیئت مدیره خانه موسیقی و مدرس هنرستان موسیقی) و امیرحسین خورشیدفر(فرزند زنده
یاد علیرضا خورشیدفر) به سخنرانی پرداختند .در این مراسم ارکستر بادی ایرانیان قطعات مارش عزا نواختند و شاگردان هنرستان
دخترانه موسیقی نیز با تعطیل کردن کالس هایشان در مراسم تشییع شرکت نموده و روی تابوت زنده یاد خورشیدفر شاخه  های
گل قرار دادند.
پیکر زنده یاد علیرضا خورشــیدفر روی دوش جمع زیادی از شــاگردان و همکاران وی تشییع و برای خاکسپاری به قطعه
هنرمندان بهشت زهرا منتقل و در آنجا در خاک آرمید.
رحمان مرادی
رحمان مرادی نوازنده تار (فرزند فرمان مرادی سازســاز پیشکسوت و عضو شورای مشورتی سازسازان
خانه)  10آذرماه بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
وی متولد اردیبهشــت  1350فراگیری تار و سه تار را نزد هوشنگ ظریف ،محمدرضا لطفی ،داریوش
صفوت و داریوش پیرنیاکان فراگرفت .او از ســال  75آموزش تار ،سه تار  ،گروه نوازی و اجرای صحنه ای
در مؤسسات و دانشگاه ها را آغاز کرد.
اجرای کنســرت های متعدد از جمله ارکستر مضرابی به رهبری استاد حسین دهلوی در فرهنگسرای بهمن و تاالر وحدت،
اجرای کنسرت با گروه بیدل با آواز سیتال و گروه خجسته از جمله فعالیت های وی بوده است.
راسم تشییع پیکر آن مرحوم  11 ،آذرماه از مقابل تاالر وحدت تشییع شد و در این مراسم داریوش پیرنیاکان(دبیر و سخنگوی
خانه موسیقی و از اساتید رحمان مرادی) و آزاد آور (رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد )4به سخنرانی پرداختند
و چند تن از شــاگردان زنده یاد مرادی به یاد استادشــان به اجرای قطعه ای موســیقی پرداختند .پیکر این هنرمند نیز در قطعه
هنرمندان بهشت زهرا بخاک سپرده شد.
ذوالفقار عسکری پور(عسگریان)
ذوالفقار عســکری پور دوتار نواز برجسته خراسانی در پی یک دوره تحمل بیماری 16آذرماه دارفانی را
وداع گفت.
او دوتار نواز خراسانی ،متولد  1311استادی صاحب سبک بود که در خانواده ای به دنیا آمده و چند نسل
پیش از او همگی در كار نوازندگی بودند .در واقع این خانواده به نوعی حافظه تاریخی موسیقی خراسان میانه
و بخشی از جنوب خراسان محسوب می شد.
عســگری پور اولین كســی است كه به ســاز دوتارش پرده هایی را اضافه كرد و در نهایت دوتار خراسانی را كه بین  7تا 9
پرده داشت را به  19پرده رساند.
او بارها در جشــنواره موســیقی فجر شرکت کرد و موفق به کسب دیپلم افتخار از ســومین ،چهارمین ،پنجمین ،و هفتمین
جشنواره موسیقی فجر شد.
این هنرمند عالوه بر ایران در کشور هایی نظیر ایتالیا ،فرانسه ،سوییس ،هلند و بلژیک به اجرای برنامه پرداخت.
از آخرین اجرا های این هنرمند می توان به جشــنواره موســیقی نواحی «آئینه دار» در تهران اشاره کرد که در اختتامیه این
جشنواره با حضور محمدرضا شجریان(رئیس شورای عالی خانه موسیقی) از وی تقدیر شد.
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