به نام خدا

فهرست
سرمقاله -ما نیز دلواپسیم! 2/
یادی از رفتگان بهار 3/ 39
مراسم نخستین سالگرد درگذشت جلیل شهناز4 /
محمدرضا لطفی؛ سرو بلند موسیقی که بر زمین افتاد6 /
نشست های بهارانه خانه موسیقی 9 /
یادمان زنده یاد محمدرضا لطفی با اجرا و سخنرانی یاران قدیم 12 /
مروری بر واژههای «بیت»« ،بیت خوانی»« ،دوبیتی» و «بیات» در موسیقی ایرانی 14/
گردهمایی خوانندگان پاپ در خانه موسیقی 17 /
شرحی بر احوال و آثار محمدرضا لطفي -شیدایی تار 18 /
جشن  74سالگی رادیو در موزه موسیقی20 /
نکوداشت صدابرداران پیشکسوت در خانه موسیقی 21 /
بوعلی سینا و موسیقی 22 /
مراسم رونمایی از آلبوم «پندار» برگزار شد 24 /
زنگوله از مقام تا گوشه 26 /
گزيده اخبار خانه 28 /
من هم فریب خوردم! 31 /
فصلنامه داخلي خانه موسيقي ايران

سال سوم -شماره  - 13بهار 1393
با همكاري كانون پژوهشگران
سردبير :حميدرضا عاطفي
همكاران :اعضاي هيئت مديره كانون پژوهشگران ،عطانویدی ،آذر پوربهرام ،مليحه توكلي
ويراستار :عليرضا پوراميد
گرافيك و صفحهآرايي :افشين ضيائيان
تيراژ 5000 :نسخه
توزيع :سيدجواد موسويزاده

خانه موسيقي شماره  :1خيابان فاطمي غربي  -نرسيده به جمالزاده  -شماره  - 270تلفن66917711 :
خانه موسيقي شماره  :2خيابان صباي جنوبي  -پائينتر از بيمارستان مدائن  -مجتمع آفتاب طبقه دوم  -تلفن66482074 :
www.iranhmusic.ir
توضیح :طرح جلد شماره قبلی فصلنامه (زمستان  )1392از خانم آزاده حجت بود.

سرآغاز

ما نیز دلواپسیم!

*حمیدرضا عاطفی

فصلنامه خانه موسيقي

2

اقبال به دولت یازدهم و مدیران و مســئوالنش بویژه در
بخش وزارت ارشــاد آن هم از ســوی هنرمندان اگر نگوییم
بی نظیر ،قطعا کم نظیر بود .این شوق و اشتیاق با انتخاب علی
مرادخانی به عنوان معاون وزیر به اوج خود رســید تا حدی که
به قول جناب شهرام ناظری این انتصاب به مثابه هدیه ای به
هنرمندان بود. ...
بعد از دوران فترت و بی توجهی مســئوالن سابق وزارت
ارشاد به دست کم بخش های مهمی از هنر و پس از تشکیل
دولت جدید انتظارات اهالی هنر علی الخصوص موسیقیدانان
از این وزارتخانه باال رفت و همگان برای دوران جدید فعالیت
خود خواب های طالیی دیدند.
متعاقب مسئولیت پذیری مرادخانی به عنوان معاون هنری
و پس از رایزنی های بسیار فردی از اهالی موسیقی که خود نیز
دستی بر آهنگسازی داشته و سابقه مدیریت در حوزه موسیقی
دارد برای دفتر موســیقی وزارت ارشــاد انتخاب شــد که این
موضوع نیز بر شادمانی اهالی موسیقی افزود.
البته در باره این اتفاقات خجســته بارها وبارها در رسانه
های مختلف از جمله در همین فصلنامه خانه موســیقی نوشته
شده وفرصت به دست آمده را همچون زمینه ای مهیا و آماده
برای شکوفایی هنر موسیقی و پایه گذاری اقداماتی ریشه ای
در این حوزه ارزیابی کرده اند.
با این وصف توقع این اســت که هرچه ســریعتر طلیعه
اقدامات امید بخش و آینده ســاز مشــهود و ملموس شــده و
انگیزه فعالیت و تحرک در همه بخش های موســیقی اعم از
سنتی ،کالسیک،پاپ ،نشر و تولید و پژوهش و...شتاب بگیرد.
قطعا مدیران فعلی که از حسن سوابق آنها سخن رفت
بــه خوبی به مشــکالت موجود واقفند وبــا توجه به تجربه
دوره های قبل به این نکته نیز اذعان دارند که هرچه زمان
بگذرد قدرت اجرایی آنها کمتر وامکان جلب نظر و رضایت
هنرمنــدان نیز کاهش می یابد و با این مقدمه این ســوال
پیش می آید که چه زمانی باید شــاهد تغییراتی محســوس

در این حوزه باشیم؟
هرچند که هنوز قضاوت زود اســت و هنوز اکثریت قریب
به اتفاق چشــم امید به اقدامات مفید و پربار داشته و قطع امید
نکرده اند اما همه به عینه شــاهد وجود میراث تلخ چند سال
گذشته که همانا مشــکالت و معضالت متنوع باشد هستیم و
نیز این پرسش اساسی که ریشه این مشکالت کجاست و چرا
به قولی در هنوز بر همان پاشنه می چرخد؟
چــرا باید برای دریافت مجوز کنســرت آن هم نه مجوز
یک کنســرت پاپ و یا نه کنسرت یک گروه ناشناخته و تازه
تاسیس بلکه برای کنســرت یک گروه پیشکسوت و شناخته
شده (مثال گروه شهنازی) هفته ها رفت و آمد کرد و فرم های
مختلف ارائه داد و ...؟
مگــر در دوره هــای قبلی و زمان صــدارت همین علی
مرادخانی اســامی حدود شــصت هنرمند به عنوان هنرمندان
شاخص اعالم نشــده بود که از دریافت مجوز بی نیاز بودند؟
آیا آن طرح موفق نبود؟چرا این طرح دوباره احیا نمی شود؟
چرا باید یک ساعت قبل از کنسرت یک گروه که با مجوز
رسمی وزارت ارشاد مهیا شــده است توسط گروهی بی نام و
نشان لغو شود و وزارت ارشــاد و دفتر موسیقی سکوت اختیار
کنند و پشت سر مجوز خود نایستند؟
قصد ما ارزیابی عملکرد دفتر موسیقی و معاونت نیست چرا
که هنوز عمر مســئولیت این عزیزان به سال هم نرسیده است
اما همین چند نکته می تواند به عنوان مقدمه ای برای دلواپسی
هنرمندان بیان شــود؛ هزاران هنرمند عضو خانه که هر یک به
نحوی از این مسائل ابراز نگرانی می کنند و پیگیر حقوق صنفی
خویش هســتند...به واقع دلواپســی آنها از جنس دیگر و از نوع
دیگری است و هیچ ربطی هم به مسائل سیاسی ندارد.
آیا آنها که در مدیریت،انسانیت ،روابط عاطفی با هنرمندان
و جایگاهی که بعد از سالها مرارت در عرصه مدیریت فرهنگی
به دســت آورده انــد نباید برای خطر از دســت رفتن جایگاه
وحسن سابقه خود دلواپس باشند؟ ما به سهم خود دلواپسیم. ...

گزارش
یادی از رفتگان بهار 93
عباس کمندی خواننده کرد ایرانی
عباس کمندی خواننده پیشکسوت
کرد ایران پــس از یک دوره بیماری 1
خردادماه در سنندج درگذشت.
عباس کمندی متولد ســال ۱۳۳۱
در شهر ســنندج در نوجوانی به شعر و
ادبیات عالقه مند شــده و به ســرودن
شعر و ترانه و قصه نویسی روی آورد.
وی با توجه به اســتعداد و پشتکاری که داشت به سرعت
در سرودن شعر و خواندن آواز به سبک مخصوص خود دست
یافت.در  ۱۸ســالگی موفق به دریافت نخستین جایزه در یک
مســابقه داستان نویسی در رادیو سنندج شد و بالفاصله توسط
مدیر وقت رادیو به کار در رادیو سنندج دعوت شد.
در ســال  ۱۳۵۰پس از شــرکت در یک شــب شــعر با
حضور جمعی از بزرگان ادبیــات ایران از جمله «رحیم معینی
کرمانشــاهی» که با ارایه تنظیم شــعر حافظ مسئولیت ترانه
سرایی خانه فرهنگ و هنر به عهده وی گذاشته شد.
عباس کمندی در خواندن آواز فولکلور کردی نیز بســیار
مسلط و خوب ظاهر شد و آثار فراوانی در این زمینه از خود به
جا گذاشته است.
زنــده یاد کمندی از خوانندگانی بــود که گروه کامکارها
اولین کارهای کردی خود را با صدای اصیل او منتشر کرد.
مهدی رفعتی نوازنده پیانو
مهدی رفعتی ،نوازنده پیانو و
آهنگساز  9فروردین بر اثر بیماری
درگذشت .او از متولد  ۱۳۵۶شیراز،
موسیقی را از سن  ۹سالگی با ساز
پیانو آغاز کــرد .وی برای تکمیل
تحصیــات موســیقی خــود به
کنسرواتوار تهران رفت و در مقطع
کارشناسی ارشد آهنگسازی فارغ التحصیل شد.
رفعتی در زمینه موســیقی فیلم نیز فعالیت هایی داشته و
چند آلبوم نیز از او به جا مانده است.
پیکــر مهدی رفعتــی  11فروردین در قطعــه هنرمندان
بهشت زهرا(س) بخاک سپرده شد.

علی هاشمی ،یار دیرین اهالی فرهنگ و هنر
علــی هاشــمی از
فعــاالن عرصــه فرهنگ
و هنر صبح ســه شنبه 6
خرداد ماه در بیمارســتان
شهید رجایی درگذشت.
زنده یاد علی هاشمی
از فعــاالن قدیمی عرصه
فرهنــگ و هنر بخصوص
موســیقی بود که همواره
حلقه وصل میان هنرمندان و موسیقی دانان بشمار می آمد.
وی در اکثــر محافل هنــری حضور پر رنگ داشــت و با
هنرمندانی همچون فریدون مشیری ،فرهاد فخرالدینی ،محمدرضا
شجریان و محمد سریر و  ...دوستی نزدیک و دیرینه داشت.
پیکر علی هاشــمی روز پنجشــنبه  8خرداد ماه از مقابل
تاالر وحدت با حضور هنرمندان و یاران دیرینه وی تشییع و در
قطعه هنرمندان بهشت زهرا بخاک سپرده شد.
حمید پناهی ،معلم راستین آواز کالسیک و پاپ
آخریــن مســافر بهــار
93حمید پناهــی ،مدرس آواز
كالســیک ،نوازنــده پیانو و
بــازرس كانــون خوانندگان
كالســیكب بــود کــه 29
خردادماه بر اثر ســكته قلبی
دارفانی را وداع كرد.
حمید پناهی متولد بهمن
ماه سال 1334در ساری بود و
آموختن موســیقی را از کودکی آغاز کرد .او پیانو را نزد ملک
اصالنیان و آواز را از جواکینتو جانینی آموخت .او در آهنگسازی
را نزد حسین ناصحی فراگرفت.
زنده یاد پناهی در طول عمر خود شاگردان زیادی تربیت كرد.
قــرار بود پیکر زنده یاد پناهی  1تیرماه پس از تشــییع از
مقابل تاالر وحدت در قطعه هنرمندان بخاک ســپرده شود اما
این مراسم لغو و پیکر به شهر ساری (زادگاه این هنرمند) برده
شد و در خاک آرام گرفت.
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نیما وارسته تنظیم کننده موسیقی پاپ
نیما وارســته تنظیم
کننده و نوازنده موسیقی
پاپ  29اردیبهشــت در
اســتخر به دلیل هوای
بســته و نارســایی قلبی
دچار حادثه شــد و جان
خود را از دست داد.

نیما وارســته متولد بهمن ماه  1357بود و از هشت سالگی
موسیقی را آغاز کرد .وی جز اولین کسانی بود که در ایران استودیو
دیجیتال راه اندازی کرد و در طول فعالیت هنری اش با چهره های
سرشناس پاپ به عنوان آهنگساز  ،تنظیم کننده و نوازنده ویولن
همکاری داشــت.آخرین اجرای این هنرمند در اردیبهشت  93با
گروه بنیامین بهادری در تهران و چند شهر دیگر بود.
پیکر نیما وارســته  30اردیبهشت پس از تشییع از مقابل
تاالر وحدت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا بخاک سپرده شد.
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گزارش
در خانه هنرمندان برگزار شد

مراسم نخستین سالگرد درگذشت جلیل شهناز
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عصــر روز بیســت و هفت خرداد ، 93مصــادف با اولین
سالگرد درگذشت جلیل شهناز ،نوازنده برجسته تار ،جمع زیادی
از هنرمنــدان و عالقمندان در خانه هنرمندان و تاالر«اســتاد
جلیل شــهناز» گرد هم آمدند تا در مراســمی یاد این هنرمند
بزرگ و بــی بدیل را زنده نگه دارند و در ســالروز وفاتش از
ویژگــی های هنری و اخالقی وی ســخن بگویند .مراســم
نخســتین ســالگرد درگذشت جلیل شــهناز با همکاری خانه
موسیقی و خانه هنرمندان برگزار شد.
در ابتدای این مراســم ،ژاله صادقیان (مجری مراســم)
از مدیرعامــل خانــه هنرمندان برای ســخنرانی دعوت کرد؛
سرســنگی ابتدا ضمن خوشــامد گویی به حضار و هنرمندان
ضمن ابراز همدردی با خانواده جلیل شــهناز گفت :ضایعه از
دســت دادن استاد جلیل شهناز هنوز پس از یک سال برای ما
جانسوز است .متاسفانه عصر درخشان موسیقی ایرانی با رفتن
بــزرگان این عرصه رو به افول اســت و اگر همین هنرمندان
بزرگ و صاحب نام نبودند بدون اغراق نیست که بگوییم عصر
ما هم اکنون در فضای ســرد و هولناک در عرصه فرهنگ و
هنر به سر می برد.
وی افــزود :هنرمندانی چون جلیل شــهناز به واســطه
تجربه تشخص یافته خود به شــکلی از آفرینش های هنری
رســیده اند که آنها را یگانه و یکتا می کند .مهمترین وجه این
اســطوره های هنری هم پیگیری در اشاعه هویت ملی بدون
تبعیت از هنر غربی اســت و این مولفه ها اســت که بزرگانی
چون جلیل شهناز را یگانه می کند.
ارایــه آثار بی مایــه و بی هویت در عصــر حاضر و ایجاد
الگوهایی نامتناســب برای آفرینش هنری ،فقدان آثار فاخر در

عرصه موسیقی ،از دســت رفتن گنجینه موسیقی نواحی و به
فراموشی سپرده شدن بخش زیادی از فرهنگ و هنر کشورمان
نکاتی بود که مجید سرسنگی در این مراسم به آن اشاره کرد
و گفت :به راســتی ما برای حفــظ اصالت خود چه کردیم؟ ما
باید به این نکته دســت پیدا کنیــم که هنرمندانی چون جلیل
شــهناز ،محمدرضا لطفی و حسن کسایی همچنان در میان ما
همچون سروهایی هســتند که هر چه از عمر پربرکتشان می
گذرد میراثشان جان اهل معرفت را مینوازد.
سرسنگی در پایان گفت :طی روزهای گذشته خبر خوشی
در بین اهالی موســیقی دهان به دهان می چرخد که برای همه
ما خبری مسرت بخش اســت .من اطالع پیدا کردم که کشور
فرانســه به پاس یک عمر تالش موســیقایی استاد محمدرضا
شجریان در عرصه موسیقی ایرانی قرار است به وی نشان شوالیه
این کشور را اهدا کند و این باعث افتخار همه ما است که هنر و
موسیقی ایرانی این چنین مورد قدرشناسی قرار میگیرد.
شــجریان نگرش دیگری از ساز استاد شهناز
را نشانم داد
پس از این ســخنان ،حمیدرضا نوربخــش (مدیرعامل
خانه موســیقی ایران) پشــت تریبون قرار گرفت و گفت :یاد
و خاطره اســتاد جلیل شــهناز همواره در میــان ما جاری و
ســاری است .من از کودکی با ساز جلیل شهناز آشنا شدم اما
شجریان نگرش دیگری از ســاز استاد شهناز را نشانم داد و
یادم هســت که او ما را مکلف به شنیدن ساز شهناز می کرد.
قاطعانه می گویم که کمتر کســی مانند محمدرضا شجریان
نگاه آوازی به ســاز جلیل شــهناز و رازهای ساز این نوازنده

صاحب نام موسیقی ایرانی داشته است.
نوربخش به نامگذاری یکی از سالن های خانه هنرمندان
ایران با نام « استادجلیل شهناز» اشاره کرد و گفت :زمانی که
میخواستیم یکی از سالنهای خانه هنرمندان ایران را با جلیل
شــهناز نامگذاری کنیم به محضر استاد شهناز رسیدیم و این
مطلب را به او اعالم کردیم و به او گفتیم که این کوچکترین
کاری است که میتوانیم برای شما انجام دهیم .ای کاش خود
استاد شهناز بودند و در آن مراسم افتتاحیه شرکت میکردند.
پس از این ســخنان پانیذ مجاهدنیا ،نوازنده جوان تار به
اجرای قطعاتی در مایه دشتی پرداخت.
در ادامه مراســم محمدرضا شجریان ،استاد آواز ایران و
عضو شــورای عالی خانه موسیقی پشت تریبون قرار گرفت و
گفت :من سالها است که با ساز شهناز زندگی می کنم .وقتی
جلیل شــهناز ساز می زند گویی داســتانی را تعریف می کند
که تمامی موضوع این داستان در موتیف های اثر موسیقایی
اش تعریف می شود .او تصویری را برای ما ایجاد می کند که
گویی معشــوقی در حال حرف زدن است و با وقار از شرایط
عشق خود سخن می گوید.
در آثار شهناز آرامش و وقار میبینید
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شــجریان افزود :هر وقت صدای ســاز جلیل شــهناز را
میشنوم چشــم هایم را می بندم و تمام آن چیزی را که او در
این اثر موسیقایی خود خلق کرده میبنیم .تا امروز کمتر نوازنده

ای را دیدم که این گونه تصویری ســاز بزند و به نظر من جلیل
شــهناز خدای این کار بود .موتیف هایی که او انتخاب می کرد
همه از یک جنس بود و کمتــر نوازنده این چنین با حوصله در
عرصه موسیقی یافت می شود که مطلب را تا آخر دنبال می کند.
اســتاد آواز ایران در ادامه گفت :ساز شهناز در من زندگی
می کنــد و من در آن زندگی می کنم ،من اجزای ســاز او را
به خوبی شــناختم و دیدم که چه می کنــد .منطقی که او در
نوازندگی کارهایش داشــت منطقی بسیار عجیب بود که او را
تبدیل به جلیل شــهناز بزرگ کرد .من امیــدوارم که جوانان
هنرمند سرزمین ما این نوع ساز زدن را یاد بگیرند که متاسفانه
در طی این ســال های اخیر این چنیــن نبوده و من دیدم که
تعدادی از جوانان از شاخه ای به شاخه دیگر می پرند و کارها
را عوض می کنند.
شجریان افزود :فرقی که بین ساز جلیل شهناز با هنرمندی
نوازندگان امروزی وجود دارد کام ً
ال مشهود است .شما از روی
ســاز شــهناز می توانید بفهمید کــه در آن دوره تاریخی چه
اتفاقی افتاده اســت .به معنای دقیق تر فــرم نوازندگی جلیل
شهناز طوری بود که شما تاثیرات اجتماعی آن دوران را کام ً
ال
احساس می کنید.
رئیس شورای عالی خانه موسیقی در پایان گفت :شما در
آثار شــهناز آرامش و وقار میبینید اما امروز جوانان ما همگی
به ســراغ تکنیک و قدرت رفتند و من وقتی ریشه یابی کردم
مشــاهده کردم مسایل سیاسی روی هنرمند تاثیرگذار بوده که
این چنین گستاخانه ،خشمگین و معترض ساز می زند .این امر
به ویژه در جوانان هنرمند امروز ما نمود بیشــتری دارد و من
امیدوارم آرامشــی که در ساز جلیل شهناز وجود داشت در ساز
این جوانان نیز وجود داشــته باشد تا این آرامش به جامعه هم
آرامش دهد.
در ادامــه از داود گنجــه ای و زیداهلل طلوعی ،دو هنرمند
متولــد خرداد ماه با اهدای گل و هدایایــی تجلیل بعمل آمد.
پایان بخش این مراسم اجرای ساز و آواز توسط علی اصغر شاه
زیدی(آواز) و شهرام میرجاللی(تار) و محمود رفیعیان(تنبک)
در دستگاه شور و آواز دشتی بود که مورد استقبال قرار گرفت.

5

گزارش

محمدرضا لطفی؛

سرو بلند موسیقی که بر زمین افتاد

محمدرضا لطفی ،نوازنده تار و ســه تار ،آهنگساز ،ردیفدان و مدرس موسیقی صبحگاه  12اردیبهشت پس از تحمل دردناک
دوره بیماری سرطان در سن  68سالگی دارفانی را وداع گفت .در طول دوران بستری شدن این هنرمند در بیمارستان جمعی
از شخصیت های فرهنگی و هنری از جمله وزیر ارشاد ،معاون هنری وزیر ارشاد ،اعضای هیئت مدیره و شورای عالی خانه
موســیقی به عیادت وی رفتند .مراسم تشییع پیکر این هنرمند صبح  14اردیبهشت با حضور جمعیتی انبوه از هنرمندان و
عالقمندان همچنین با حضور علی جنتی(وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،حسین فریدون(دستیار ویژه ریاست جمهوری) ،علی
مرادخانی(معاون هنری وزیر ارشاد) ،پیروز ارجمند(مدیر کل دفتر موسیقی) حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موسیقی)،
اعضای هیئت مدیره و شورای عالی خانه موسیقی ،جمعی از مسئوالن فرهنگی فعلی و سابق وچهره های سرشناس موسیقی
مقابل تاالر وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه
موسیقی ضمن ابراز تاســف از فقدان محمدرضا لطفی گفت:
ســرو بلند موسیقی ایران بر زمین افتاد و همه جامعه فرهنگ،
هنر ،مردم و اهل موســیقی را در سوگ و ماتم نشاند .این داغ
را از طــرف خــودم و اعضای خانه موســیقی ایران به حضور
همــه مردم ایران ،اهل فرهنگ و خانــواده محترم محمدرضا
لطفی تسلیت گفته و برای بازماندگان عزیزش صبر و شکیبایی
مسألت دارم.
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پیام لطفی بازگشــت به اصالت ،روح و جوهره
موسیقی ایرانی بود
وی افزود :اســتاد لطفی نیاز به تعریف و معرفی ندارد زیرا
حضور  40ســاله این هنرمند در عرصه موســیقی ایران گواه
تاثیرگذاری شگرف او در موسیقی ایران است بنابراین احتیاجی
به تعریف این استاد مســلم موسیقی ایرانی نیست .کما اینکه
حضور درخشــان او در کنار صدای محمدرضا شجریان عزیز و
تکنوازیهایش در ذهن و ضمیر مردم همواره جاری و ســاری
است .به جوانان عزیز می گویم پیام لطفی بازگشت به اصالت
هــا و روح و جوهره اصیل موســیقی ایرانی بود .به اســتادان
خودم نیز عرض می کنم عزیزان بیاید قدر یکدیگر را بیشــتر
بدانیم .امروز جامعه موســیقی بیــش از هر چیز نیاز به وحدت
اهل موســیقی دارد و مردم نیز دوست دارند که هنرمندان را با
عاطفه و اتحاد در کنار یکدیگر ببینند.
وی با اشــاره به نقش خانه موســیقی در ایجاد همدلی و
وحــدت در میان هنرمندان گفت :از ســویی دیگر امروز نهاد
مســتحکمی مانند خانه موســیقی را داریم و هــر روز پربارتر

پس از این ســخنان علی اکبر شــکارچی با بغض در گلو
پشــت تریبون قرار گرفت و آوازی لری در ســوگ دوست و
همکار قدیمی خود ســر داد که جمعیــت حاضر از این آواز به
شدت متاثر شد.

می شــود پس بیایید حول این محور مســتحکم جمع شده و
مهربانانه در کنار هم باشــیم .در روز های بیماری استاد لطفی
که روزهای بســیار سختی بود داود گنجه ای عزیز که هر روز
در کنار این هنرمند حضور داشــت از زبان اســتاد لطفی به ما
می گفت که این هنرمند همواره به این پیام تاکید داشــت که
وحدت و عاطفه را فراموش نکنیم.

قلندری را همواره در وجود لطفی دیدم
در ادامه مراســم ،محمود دولت آبادی (نویســنده شهیر
ایرانی) پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی گفت :من برای
گفتن تســلیت به بازماندگان اســتاد محمدرضا لطفی که هم
حــوزه خاص را در برمی گیرد و هم یک حوزه عام را به اینجا
آمــدم .حوزه خاص منحصر به خانواده او ،همســر او ،برادر او،
فرزندان او و بســتگان او است که این تسلیت شامل حال آنها
می شود .حوزه عامی که تسلیت می گویم ابتدا به شاگردان و
سپس مردم ایران است که خوب است در همین جا از همه آنها
به خاطر این حضور چشمگیر تشکر کنم که با فقدان موسیقی
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لطفی یکی از چهره های ماندگار موسیقی ایران بود
سخنران دوم مراســم ،علی جنتی(وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی)بود .علی جنتی در ابتدای سخنانش گفت :من از طرف
رئیس جمهور ایــن ضایعه بزرگ را خدمت همه عالق ه مندان
این هنرمند مردمی تسلیت عرض میکنم .
وی افزود :به حق درگذشــت اســتاد لطفی برای همه ما
چه جامعــه هنری و چه مردم هنردوســت یک ضایعه بزرگ
و جبران ناشــدنی است .راز محبوبیت استاد لطفی بر باورهای
اعتقــادی او و ارتباط تنگاتنگش با مردم و ســخن از مردم در
قالب موسیقی بود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت :استاد لطفی آنچه را
در قلب مردم بود با زخمه تارش به ظهور می رســاند و همواره
ارتباط نزدیکی با مردم در طول این چهار دهه داشــت .مدتی
که او در بیمارستان بســتری بود توفیق عیادتش را پیدا کردم
و نکتــه ای که در این مدت برای مــن جالب بود این بود که
می گفت من وقتی در آمریــکا زندگی می کردم به من الهام
شــد که باید به ایران برگردم و در میان مردمم به کار مشغول
باشــم و این چنین بود که اســتاد لطفی عمر با برکت خود را
در خدمت آرمــان های انقالب و مردم عزیزمــان قرار داد و
این جمعیــت عظیمی که برای بدرقه وی اینجا جمع شــدند
نشــاندهنده گوشــه ای از عالقه و محبت و عشقی است که
مردم ایران به این هنرمند دارند.
جنتــی افزود :به حق اســتاد لطفی یکــی از چهره های
موسیقی ایران اســت که هنرمندان وظیفه دارند همین راه را
ادامــه دهند و همین ارتباط مردمــی را که لطفی با آحاد ملت
داشت ،حفظ کنند تا به چنین محبوبیتی دست یابند.لطفی یکی
از چهره های ماندگار موسیقی ایران بود و بی شک هنرمندان
مــا وظیفه دارند راه او را ادامه دهند و ارتباط مردمی را با آحاد
ملت ایران حفظ کنند تا به محبوبیتی مثل وی برسند.

لطفی دغدغه ای جز اشاعه موسیقی نداشت
در ادامه داریوش طالیی ،نوازنده تار و سه تار پشت تریبون
قرار گرفت و گفت :اســتاد لطفی ،استاد بی همتای هنر ایران
ما را ترک کرد و تنها گذاشــت و حاال ما باید افسوس بخوریم
چقدر زود از میان ما رفت .لطفی عاشــق ایران و مردمش بود،
چه زمانی که قطعه «ایران سرای امید» را ساخت و چه زمانی
کــه در دوری از وطن قطعه «باز هوای وطنم آرزوســت» را
خلق کرد.
وی افزود :عشــق لطفی به موســیقی از عشق به مردم
ایران بود .او در موســیقی اصیل ایرانــی چیزی پیدا کرده که
عمیق ترین تاثیر را با قلب و روح مردمش برقرار کرد .عشقی
که لطفی به سرزمین خود داشت تا آخرین روزها هیچگاه تنزل
پیدا نکرد .لطفی به راه خود بدون خستگی ادامه داد و آنچه که
شــخصیت هنری او را از دیگران متمایز میکند ،در این است
که لطفی امتحان خود را خوب پس داد و پای عشق و عقایدش
تا آخرین لحظه ایستاد و فکری جز موسیقی نداشت.
پس از این ســخنان دو تن از شــاگردان لطفی ،ســجاد
مهربانی(آواز) و هوشــمند عبادی(نی) به اجرای ساز و آوازی
حزن انگیز پرداختند.
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در کشور هنوز مسخ نشدند و در چنین اتفاقاتی حضور دارند.
وی افــزود :لطفــی در جهان قلندری را آغــاز کرد .من
قلندری را همواره در وجود او دیدم که برای نو کردن دوســتی
ها تالش های زیادی کرد .لطفی دیرهنگام به کشور بازگشت،
اما به رغم برخوردن هنجارها و دریافتن نا بهنجاری هایی که
کم نبود ،او آمد و ســرانجام وظیفه نهایی خــود را انجام داد،
وظایفی که با آموزش دانشجویان نگران هنرنمایی آنها بودیم،
آغاز شــد و تا آخرین لحظات زندگانی او ادامه پیدا کرد.تالش
لطفی برای آموزش موســیقی ،تالشی فراموش نشدنی است،
گرچه او به ســامت خود زیاد اهمیت نمی داد و آن را رعایت
نمی کرد ،اما شــاید این یک راهــی از قلندری او بود که می
خواســت به این شکل باشــد .قلندری که آزادگی اصلی ترین
مولفه آن بود.
لطفی یکی از تاثیر گذاران تولد دوباره موسیقی
در سرزمین ما بود
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آخرین ســخنران این مراســم ،حســین علیــزاده (دبیر
و ســخنگوی شــورای عالی خانه موســیقی) و از دوستان و
همکاران دیرینه محمدرضا لطفی بود .حســین علیزاده که به
شــدت تحت تاثیر سوگ لطفی بود ،ســخنان خود را با جمله
«سالم به محمدرضای عزیز» آغاز کرد و در ادامه گفت:وقتی
به او نگاه می کنم ،می بینم که مخاطب تمام صحبت های ما،
لطفی است .امروز همه اقشار مردم با هر سلیقه ای این هنرمند
بزرگ را همراهی می کنند و این نشان دهنده حضور او در قلب
همه ما است .دیدن این صحنه برای من خیلی سخت است و
من را به دورانی می برد که با هم در یک مهمانی آشــنا شدیم
و این شروع همکاری ما بود.
وی افــزود :وقتی که در هنرســتان بودم بــا محمدرضا
لطفی آشنا شدم و برخورد ما برخورد زیبایی بود ،زیرا در ذهن
یکدیگر آنچه در خود نداشــتیم ،از هم طلب می کردیم .البته
که اوهمه چیز را داشت و به من چیزهای بسیار زیادی آموخت.
حســین علیزاده گفت :آخرین باری که در بیمارستان با او
صحبت کردم ،او از نواری سخن گفت که در آواز افشاری بود
و امیــدوارم روزی تورج عزیز(برادر محمدرضا لطفی) این نوار

را در اختیارم قرار بدهد تا دوباره آن را به عالقه مندان موسیقی
ایران معرفــی کنم .این نوار یادگار آغاز دوســتی ما بود ،این
دوستی تا ســال ها ادامه پیدا کرد و کاری کرد که با همراهی
تعدادی دیگر از دوســتانم در حوزه موسیقی و در مرکز حفظ و
اشاعه موسیقی ایران مردم را با موسیقی ایرانی آشنا کنیم.
این موســیقیدان گفت :از همه مردم تشــکر می کنم که
همیشــه هرجا که حرفی از موســیقی اصیل ایرانی بود ما را
حمایت کردند ،موســیقی کــه قبل از انقــاب و حتی بعد از
انقالب تالش هــای فراوانی برای اظهــار وجود کرد و یکی
از تاثیرگذاران تولد دوباره موســیقی در سرزمین ما محمدرضا
لطفی بود که طی ســال هایی که موسیقی مجلسی با عنوان
موسیقی اصیل تعریف میشد ،هسته اصلی گروه چاوش را دو
ســال قبل از انقالب تشــکیل داد و باعث فعالیت این گروه تا
سال های سال شد.
وی با اشاره به حضور جمعیت عظیم برای مراسم تشییع
در تــاالر وحدت گفت :ما اینجا(تاالر وحدت) هســتیم که به
نوعی خانه همه ما است .خانه ای که شاید مسئوالن مختلفی
در دوران های مختلف به اینجا آمدند که برخی به موســیقی
لطف کردند و برخی دیگر آن را له کردند .اما در همین ســال
های ســخت بود که مردانــی مثل لطفی ایــن پرچم را نگه
داشتند .تمام مشکالتی که در موسیقی هست به دلیل مدیریت
ی شود زیرا ما کار
کالن برنامهریزیهاســت و به ما مربوط نم 
خود را کرده ایم .ما موسیقی را به میان مردم آوردیم .در شرایط
سخت دلهای ما به هم نزدیک می شود ،امروز همین احساس
را داریم و ای کاش همین را حفظ کنیم.
سپس عطا امیدوار از دوســتان قدیمی محمدرضا لطفی
پشــت تریبون قرار گرفت و با اشاره به دوستی و پیوند قدیمی
بــا لطفی یــک اذان به یاد لطفی قرائت کــرد و در پایان آواز
چاوشی خواند.
در پایــان جمعیت حاضر پیکر محمدرضا لطفی را تشــیع
کردند و در همین هنگام از بلندگو های محوطه تصنیف «ایران
ای سرای امید» ساخته محمدرضا لطفی و با صدای محمدرضا
شجریان پخش شد که مردم نیز آن را همخوانی کردند.
حضور عالقمندان و هنرمندان در مراسم تشییع به قدری
بود که تمام محوطه تاالر وحدت و خیابان استاد شهریار مملو
از جمعیت بود و تا ساعتی پس از تشییع نیز خیابان های اطراف
با ترافیک همراه بود.
پیکر محمدرضا لطفی پس از تشــییع از تاالر وحدت ،به
زادگاهش گرگان منتقل شــد و روز  15اردیبهشــت از مقابل
تاالر فخرالدین اسعد گرگانی به بافت قدیمی این شهر منتقل
و با بدرقه انبوه جمعیتی از همشــهریانش بخاک سپرده شد.
همچنین مراســم یادبوداین هنرمند  21اردیبهشت در مسجد
جامع شــهرک غرب و با حضور چهره های فرهنگی و هنری
برگزار شد.

گزارش
نشست های بهارانه خانه موسیقی
دیدار و نشست های ماهیانه خانه موسیقی طبق روال که
در آخرین یکشنبه هر ماه برگزار می شود ،فصل بهار سال 93
هم در ســاختمان فاطمی برگزار شد .با توجه به نقل و انتقال
ســاختمان خانه موسیقی در ماه های آینده به مکان جدید ،این
نشست ها شاید آخرین برنامه های خانه موسیقی در ساختمان
فعلی باشد.

دیدار نوروزی ســال  93در آخریــن روز فروردین برگزار
شــد .در ابتدای این نشســت دکتر محمد سریر (رئیس هیئت
مدیره خانه موسیقی) ضمن خوش آمد گویی و تبریک سال نو
به حضار گفت :حضور شــما اعضا باعث دلگرمی تمام کسانی
اســت که در مجموعه خانه موسیقی فعالیت می کنند .از همه
می خواهم که بــه یکدیگر برای انجام کارهای جدید دلگرمی
و انگیــزه دهیم و باید همت کنیم تا فعالیت های هنری خود را
حفظ کرده و ارتقا دهیــم .این روزهای بهاری این حس را به
همــه می دهد که همه به محبت هم نیــاز داریم .اینجا همه
درواقع در یک سفینه هستیم که کار هنری انجام می دهیم و
به انگیزه هایی نو نیاز داریم.
وی در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد سال جدید برای
همه سال خوبی باشدو موسیقی کشور رو به شکوفایی برود.
پس از این ســخنان مصطفی خلیلی فر ،شــاعر و ترانه
ســرا دو بهاریه از ســروده های خود را قرائت کرد و در ادامه
حمیدرضا نوربخش (مدیر عامل خانه موسیقی) برای سخنرانی
پشت تریبون قرار گرفت.

وی گفــت :مســاله کپی رایت در بخــش خصوصی هم
مشــکالتی دارد و باید آموزش هایی را بطــور کلی به جامعه
بدهیم .بخش بزرگی از جامعه هم با این حقوق آشنایی ندارند.
یک شــهروند مخاطب موســیقی فکر می کند اگر از یک اثر
تکثیــر کند ،دارد بــه هنرمند کمک می کنــد! غافل از اینکه
حقوقی از هنرمند و ناشــر دارد ضایع می شود .کپی هایی هم
بطور گسترده دارد در کشور انجام می شود که این مساله باید
با تعامل ضابطین قضایی و نهاد های مربوطه ســر و سامانی
داده شود.
نوربخش در پایان گفت :امیدواریم ســال  93این کار ها
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فعالیت های خانه موســیقی تنهــا دیدارهای
ماهیانه نیست
نوربخش نیز پس از خوشــامد گویــی به حضار و آروزی
ســالی خوب برای جامعه هنر و موســیقی گفت :در اینجا می
خواهم خیلــی مختصر دربــاره فعالیت های خانه موســیقی
صحبت کنم که بصورت خاموش انجام می شود ولی دوستانی
از بیرون تصــور می کنند تنها فعالیت خانه موســیقی همین
دیدارها ماهیانه اســت .البته برخی ها اطالع دارند اما به نظر
می رسد که با غرض ورزی این حرف ها را می زنند زیرا بعید
است کسانی که در حوزه موســیقی فعالیت دارند از کار ها و
فعالیت های خانه موسیقی بی خبر باشند.

وی افــزود :اعضای محترم هیئت مدیره خانه موســیقی
اســتادانی هســتند که می توانند وقت خود را در امور دیگری
که برای آنها منافعی دارد صرف کنند ولی خالصانه در خدمت
خانه موســیقی هســتند .در بیرون از اینجا در تعامل با نهاد
های مختلف زمان های بســیاری با جدیت صرف می شــود
بــرای اینکه این خانه پا برجا بماند و هر روز فعالیت هایش پر
رنگ تر شود.
مدیر عامل خانه موســیقی درباره ســاختمان جدید خانه
گفت :قرار اســت در همین فصل بهار به ســاختمان بزرگتری
از نظر طبقــات نقل مکان کنیم و در آنجا هر دو ســاختمان
شماره یک و دو تجمیع می شود که به گسترش فعالیت های
ما کمک می کند .تهیه کردن ســاختمانی با  1200متر فضای
مفید کار چندان آسانی نیست و در اینجا باید از اعضای هیئت
مدیره بویژه استاد گنجه ای تقدیر و تشکر کرد.
وی در ادامه با اشــاره به تالش های خانه موسیقی برای
حفظ حقوق معنوی هنرمندان گفت :برخی فکر می کنند خانه
موســیقی در باره بحث مهم کپی رایت فعالیتی نمی کند ،این
کمال بی انصافی است .زیرا ما مدت طوالنی است که در این
مورد جلساتی با نهاد های مختلف داشته ایم.از بدو ورود آقای
دکتر ارجمند به دفتر موســیقی هم جلساتی داشتیم .در دستور
کار ایشــان هم هســت که بطور جد ،این مســاله را به جایی
برسانیم .در حال حاضر داریم یک دستور العمل تهیه می کنیم
که با صدا و سیما هم وارد مذاکره شویم .صدا سیما را هم باید
ملزم کنیم حقوق هنرمندان را به رســمیت بشناســد و از این
حالت خارج شود که رســانه ملی به خودش اجازه دهد که هر
کاری را می تواند پخش کند.
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را پیش ببریم و اینکه چقدر پیش برود به این بستگی دارد که
چقــدر بتوانیم مدیران را مجاب کنیــم و حرفمان را در حوزه
قانونی پیش ببریم.
پس از این سخنان ،مهدخت مخبر(شاعر و ترانه سرا) چند
رباعی به مناسبت روز مادر و روز زن و همچنین بهاریه هایی از
سروده های خود را برای حضار قرار گرفت .پایانبخش برنامه
های دیدار نوروزی اجرای چند قطعه موســیقی توسط سامان
احتشامی(پیانو) ،کوروش بابایی(کمانچه) و مسعود حبیبی(دف)
که با استقبال گرم اعضا مواجه شد.
نشست اردیبهشت با یادی از محمدرضا لطفی

فصلنامه خانه موسيقي

10

نشست بعدی  28اردیبهشت و با توجه به درگذشت هنرمند
نامی ایران ،محمدرضا لطفی در این ماه این نشست با یاد این
هنرمند برگزار شــد .دکتر محمد سریر در ابتدای مراسم گفت:
این دیدارهای ماهیانه هم موجب تقویت دوستی هاست و هم
استحکام فعالیت های خانه موسیقی است .مهمترین موضوعی
که در ماه گذشته اتفاق افتاد ،درگذشت استاد محمدرضا لطفی
بود که باعث تاثر همه اهالی موسیقی شد.
وی افزود :لطفی یکی از شخصیت های سرشناس فرهنگی
و هنری کشــور در  50سال گذشته بود .اما جامعه نزدیک به دو
دهه هم از حضور ایشــان بی بهره بود .این هم خودش ضایعه
ست ،کســانی که زنده هستند و می توانند چرخ فرهنگ و هنر
را بگرداننــد اما حضور ندارند و یا فعالیتی ندارند .ایشــان پیوند
موسیقی ردیف دســتگاهی ما از دهه های پیشین به دهه های
جدید تر بود .در دوره ای که ایشــان فعال بودند این حلقه پیوند
محکم تر شد و در نسل جوان هم حضور پیداکرد.
رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی در ادامه به حضور دکتر
عبدالحسین مختاباد در نشست ماهیانه اشاره کرد و گفت :آقای
مختاباد عضو کانون خوانندگان ســنتی هستند که در شورای
شــهر تهران حضور دارند و یک پشــتوانه برای خانه موسیقی
محسوب می شوند امیدواریم در پشتیبانی موسیقی کمک هایی
بکنند.
پــس از این ســخنان جابر اطاعتی نوازنده چیره دســت
کمانچــه اجرای تکنوازی در مایه اصفهــان پرداخت .اطاعتی
پیش از اجرایش یاد محمدرضا لطفی را گرامی داشت .در ادامه
دکتر ســید عبدالحســین مختاباد ،عضو شورای اسالمی شهر
تهران پشــت تریبون قرار گرفت و گفت :من عضو کوچکی از
خانه موسیقی هستم و همیشه افتخار می کنم که در این دریای
بزرگ به مانند قطره ای هستم.

آینده خانه موسیقی روشن و امیدوار کننده است
وی افزود :خانه موســیقی یک نهالی است که همه باید
این نهال را حمایت کنیم .ممکن است مشکالتی در این خانه
وجود داشته باشــد که امری عادی ست اما اصل قضیه همان
وظیفه ای است که خانه موســیقی بر عهده دارد و مانند یک
نخ تســبیح دانه ها را جمع می کند .خانه موســیقی توانسته با
همه مشکالتی که وجود دارد خودش را به این نقطه برساند.
مختاباد گفت :آینــده امیدوار کننــده ای در انتظار خانه
موسیقی اســت و این مدیون تالش های کسانی مانند آقایان
گنجه ای ،ســریر ،نوربخش ،پیرنیاکان و دیگر دوستان است.
انسان هایی که شــبانه روز برای باروری و رشد این مجموعه
تالش کردنــد .وضعیت خانه های هنــری در تهران مطلوب
نیست .باید تالش پیگیرتری انجام شود تا خانه های هنری و
این نهاد ها بتوانند روی پای خود بایستند و تالش می شود تا
بودجه هایی که در شان این مجموعه باشد درنظر گرفته شود.
مختاباد با ابراز تاسف از فقدان محمدرضا لطفی گفت:هر
کدام از اســاتید ما که از دنیــا میروند یک میراث و یک تاریخ
با اینها دفن می شــود و دیگر تکرار پذیر نیستند .کارکرد خانه
موســیقی باید به ســمتی برود تا از این پایــگاه بتوانیم برای
حفظ میراث عزیزمان ،موســیقی اصیل ایرانی اقدام کنیم.باید
امکاناتی فراهم شــود تا جوانان بتوانند از محضر این بزرگان
اســتفاده بیشتری کنند .برای مثال ما در نسل امروز دیگر آواز
نمی شــنویم .خیلــی از جوانان کار می کننــد اما آواز صفحه
ناخوانده ای از تاریخ موسیقی فعلی ما است.
او در پایــان گفت :امیدوارم با حمایت و لطفی که به خانه
موسیقی داشتید این نهال همچنان پا برجا بماند اگر هم از من
کاری برای جامعه موســیقی بر می آید ،من به عنوان برادری
کوچک در خدمت هنرمندان هســتم و امیدوارم این جلســات
ماهیانه همچنان بیشتر و پربارتر برگزار شود.

در ادامه برنامه زیداهلل طلوعی  ،نوازنده تار و عضو هیئت
مدیره خانه موســیقی و از دوســتان قدیمی محمدرضا لطفی
پشــت تریبون قرار گرفت تا درباره این هنرمند فقد سخنرانی
کند .طلوعی گفت :تا کنون درباره ساز و تاثیر گذاری موسیقی
محمدرضا لطفی بســیار صحبت شده است .در سال های 53
و  54موســیقی ســنتی بخاطر حضور موسیقی پاپ در جامعه
بسیار کمرنگ شده بود .اما لطفی در آن زمان با تاسیس گروه
شیدا با کمک آقای ابتهاج در رادیو ،تاثیر بسیار چشمگیری در
موسیقی سنتی گذاشت.
طلوعــی در ادامه به بیان بخشــی از زندگی نامه لطفی

پرداخت و گفت :لطفی در گرگان در یک خانواده فرهنگی که
پدری معلم داشت متولد شد .صدای پدر لطفی بسیار زیبا بود و
خود لطفی هم در زمانی که محصل بود دوســت نداشت کسی
بفهمد او ســاز می زند .بدون اینکه برادر و پدرش بفهمند ساز
برادرش را برمی داشت و تمرین می کرد تا اینکه در دبیرستان
علنی ساز میزد و در آنجا با هم آشنا شدیم.
وی افزود :بعد از دوران ســربازی به تهران آمدیم .لطفی
شــانس آورد که در سنندج خدمت ســربازی اش را گذراند و
در آنجا با خانواده کامکار آشــنا شد .استاد حسن کامکار یکی
از تاثیــر گذاران بر لطفی بود .ما بدون نت و بدون اســتاد و از
روی آثــار قدما کار می کردیــم .در آن دوران لطفی تقریبا نزد
خانواده کامکار زندگی می کرد و تاثیر این خانواده را بر لطفی
نمی توان نادیده گرفت .خانواده کامکار جایگاه لطفی را برایش
مشخص کرد.
زیداهلل طلوعی در ادامه ســخنانش بــه بیان بخش های
دیگری از زندگی لطفی و خاطرات آن ســالها پرداخت .پس از
این سخنرانی ،بهزاد رواقی ،نوازنده جوان تار به یاد محمدرضا
لطفی قطعاتی را در دســتگاه همایون اجرا کرد که با استقبال
حضار مواجه شد.
نشست خرداد با حال و هوای تولد و اجرا های متنوع
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ســویم نشست ماهیانه در  25خرداد ماه در حال و هوایی
شــاد و صمیمی برگزار شــد .در این نشســت ضمن اجرای
سبک های متفاوت موسیقی حضار تولد دو هنرمند عضو هیئت
مدیره داود گنجه ای (متولد  24خرداد) و زیداهلل طلوعی (متولد
 25خرداد) را به ایشان تبریک گفتند.
در ابتدای این نشســت دکتر محمدســریر (رئیس هیئت
مدیره خانه موســیقی) ضمن خوشــامد گویی به حضار گفت:
گاهــی بخاطر فقدان هنرمنــدان که اتفاق مــی افتد در این
جلسات دلگیر هستیم اما می خواهم پیشنهاد کنم از این به بعد
سالروز تولد هنرمندان را هم در نظر بگیریم تا باعث خوشحالی
شود .امروز می خواهم تولد دو دوست و همکار عزیزم ،آقایان
داود گنجــه ای و زید اهلل طلوعی را تبریک بگویم و چه خوب
است این ســنت خوب را ادامه دهیم و در آینده هم از کسانی
که سالروز تولدشان است دعوت کنیم تا حضور داشته باشند.
پس از این ســخنان به مناســبت تولــد داود گنجه ای و
زیداهلل طلوعی ،دو شــاخه گل به این هنرمندان اهدا شــد و
حضار برایشان آهنگ «تولدت مبارک» را خواندند.
در ادامه آرش اعتماد نیا ،کودک پنج ســاله چند قطعه را

با پیانو اجرا کرد و ســپس به اجــرای آهنگ «گل گلدون» از
ســاخته های فریدون شــهبازیان پرداخت که در خواندن این
قطعه حضار نیز همراهی کردند که فضایی آمیخته با موسیقی
صمیمیت پدید آمد.
در ادامه گیتی خسروی (خواننده و مدرس آواز کالسیک)
پشــن تریبون قرار گرفت و درباره مستر کالس آواز کالسیک
که قرار است طی روزهای آینده در خانه موسیقی برگزار شود
گفت :در ســال هایی کــه در ایران نبودم از اســتادان زیادی
استفاده کردم که االن خیلی دوســت دارم تمام چیزهایی که
در خارج یاد گرفتم را در ایران نیز به عالقمندان آواز یاد بدهم.
خســروی گفت :هدف مــن تنها کار کردن بــا خواننده
های آواز کالســیک نیست .معلم های من همیشه این نگرانی
را داشــتند که انســان از بدو تولد بسیار ســامت پا به جهان
می گذارد و بعدا به دلیل نوع زندگی به تدریج ســامتی اش را
از دست می دهد .بیش از  90درصد انسانها درست تنفس نمی
کنند .ما باید تالش کنیم تا تمرینهایی را انجام دهیم تا بتوانیم
درست تنفس کنیم این یکی از نگرانی های من است .تنفس
سالم باید در یک بدن سالم وجود داشته باشد .کارهایی که من
انجام می دهم تنها بر روی آثار کالسیک نیست و آواز ایرانی
هم می خواندم .تمام کســانی که با آواز ســر و کار دارند باید
کلمات را درست ادا کنند و تنفس درست داشته باشند .در این
کالس ها قرار است رپرتوار های مختلفی را اعم از کالسیک،
ایرانی و آذری مورد بررسی قرار دهیم.
پس از این ســخنان آرام روحانی (نوازنده گیتار) قطعاتی
را در ســبک فالمینکو اجرا کرد .ایــن نوازنده پیش از اجرای
موسیقی گفت :من ســالها در ایران حضور نداشتم و امروز که
این فضای صمیمی را می بینم بسیار خوشحال و امیدوار شدم
که در کشورم چنین فضایی وجود دارد.
پایان بخش این برنامه نوازندگی ایمران حیدری و اجرای
موسیقی عاشیقی بود .ایمران حیدری(عضو هیئت مدیره کانون
نوازندگان ســنتی) در این بخش از برنامه دو قطعه به نام های
یانیخ کرمــی و روحانی را اجرا کرد که با اســتقبال کم نظیر
حضار مواجه شد.
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گزارش

در تاالر وحدت برگزار شد

یادمان زنده یاد محمدرضا لطفی با اجرا و سخنرانی یاران قدیم

فصلنامه خانه موسيقي

12

یادمان زنده یــاد محمدرضا لطفی در تاالر وحدت برگزار
شد مراســم یادمان محمدرضا لطفی ،استاد تار در آخرین روز
بهــار 31 ،خردادماه با حضور جمعی از هنرمندان ،دوســتان و
یاران این هنرمند فقید و عالقمندان در تاالر وحدت برگزار شد.
در ابتــدای این مراســم که علــی مرادخانی(معاون امور
هنری وزیر ارشــاد) ،اعضای هیئت مدیره و شورای عالی خانه
موســیقی حضور داشــتند ،کلیپی با عنوان «داستانی نه تازه»
به آهنگســازی هوشــنگ کامکار و با صدای بیژن کامکار با
تصاویری از مراسم تشییع زنده یاد لطفی پخش شد.
ســپس علی اکبر شــکارچی ،نوازنده کمانچه و از یاران
قدیمی محمدرضا لطفی روی صحنه حاضر شــد و قطعاتی از
موسیقی لرستان را به یاد این هنرمند تازه درگذشته اجرا کرد.
در ادامه مراسم شهرام ناظری ،خواننده پیشکسوت پشت
تریبون قرار گرفت و با ابراز تاســف از درگذشــت محمدرضا
لطفی گفت :مدتهاست که می بینم هر وقت کنار هم جمع می
شویم تقریبا به خاطر این است که موسیقیدانی از بین ما رفته
اســت و این مســئله در چند وقت اخیر تبدیل به یک موضوع
تکراری شده که اتفاقا باعث تعجب من نیز هست و گویی قتل
عامی در میان اهالی موســیقی اتفاق افتاده اســت چرا که در
رشته های دیگر عرصه فرهنگ و هنر اینقدر مرگ و میر زیاد
نیست و به همین خاطر است که من به شدت متعجب بودم.
شــهرام ناظری در ادامه گفت :زمانی که پرویز مشکاتیان

از دنیا رفت یکی از دوســتانم گفت که ایشــان دق کرد و این
جمله در ذهن من عجیب بود که چطور ممکن است هنرمندی
در آن ســطح با آن همه استعداد و خالقیت به مرحلهای برسد
که از موسیقی زده شود و سالها دست به ساز نزند و از طرفی
بــا اهل هنر هم رابطه پیدا نکنــد .البته این واکنش خیلی هم
غیرطبیعی نیســت به هر حال سالها درگیر بودن با مشکالت
و دســت و پنجه نرم کردن با آنها ســخت است به ویژه برای
نسل ما که نسلی آرمانخواه بود و برای کوچکترین خواستهای
باید میجنگیدیم.
وی افزود :در سال های آخر شاید ما رابطه درستی با هم
نداشــتیم اما من بر این باورم که لطفی و هم نسالنش ،نسل
آرمانخواهی بودند که چیزی جز اعتالی موسیقی اصیل و ملی
چیز دیگری نمی خواســتند اما مشکالت به قدری سر راهش
قرار گرفت که مجبور شد دوره ای مهاجرت کند و البته بعد از
مدتی هم به کشورمان بازگردد.
شهرام ناظری :لطفی استاد خستگی ناپذیر در
عرصه موسیقی بود
ایــن خواننده پیشکســوت در ادامه گفت :لطفی اســتاد
خستگی ناپذیری در عرصه موسیقی بود و من از نزدیک شاهد
بودم که هنرمندی نســتوه ،پر از انرژی و پر از آتش بود .او در
هر شرایطی ایستاد و کار کرد و همان دوره اول از زندگی اش
به قدری پربار بود که فکــر می کنم برای ماندگاری در تاریخ

فرهنگ و هنر این سرزمین کافی باشد.
شهرام ناظری گفت :متاسفانه گوهرهای هنر این مملکت
کم کم در حال از بین رفتن اســت و متاســفانه ما نتوانستیم
آنطور که باید و شــاید از این مفاخر اســتفاده کرده و از دانش
بزرگان برای بهره مندی در جامعه استفاده کنیم .در مجموع با
اینکه تالش هایی از طرف مسئوالن برای حمایت از فرهنگ
و هنر ســرزمین ما انجام گرفته امــا در مجموع هنرمندان زیر
فشار بودند و حاال این فشارها سر باز کرده و غیر منتظره مرگ
و میر وحشتناکی را با وجود سن کم هنرمندان به همراه آورده
است .چقدر طول می کشــد که یک مشکاتیان یا یک لطفی
بوجود بیاید .به اعتقاد من شــاید تا صد و حتی دویســت سال
دیگر هم این موضوع اتفاق نیفتد.
ناظری توضیح داد :هنرمندان زیاد شده اند اما آن کیفیتی
که نسل محمدرضا لطفی در موسیقی وجود داشت که به نظر
من یک معجزه بود در این نســل وجود ندارد .نسل هنرمندان
بزرگی چون لطفی عاشــقانه حرکت کردنــد .آنها هدفی جز
موسیقی نداشتند و لطفی یکی از بزرگان این عرصه بود.
ناظری همچنین در ادامه به بیان خاطراتی از نحوه آشنایی
اش با محمدرضا لطفی پرداخــت .وی افزود :ما در دورهای با
هم آشناش شدیم که برای جهان هنر و جهان موسیقی پیامی
به طور ناخودآگاه میآمد .پیام آن زمان این بود که هنرمندانی

را دارای اندیشه میطلبید که از عشق بیکران برخوردار باشند.
وی افــزود :با راه انــدازی کانون چاوش ،رنسانســی در
عرصه موســیقی ایران اتفاق افتاد که به نظر من هنوز اگر آثار
ماندگاری را در زمینه موســیقی می شــنویم یادگاری گروهی
است که کانون چاوشش را تشــکیل دادند و با چاشنی عشق
کارهایی را خلق کردند که بســیار موثر و ارزشمند هستند .ما
تربیت شده همان ذهنیت بودیم .ما تربیت شده نسلی هستیم
که ممکن اســت دیگر تکرار نشــود و من امیدوارم دوره گذار
برداشته شود و ما شــاهد اتفاقات عظیمی در همه گونه های
هنری باشیم.
شهرام ناظری در پایان گفت :امیدوارم جوی به وجود بیاید
که دوســتی ها بیشتر شود و ما از نبودن بزرگانی چون لطفی،
مشــکاتیان و پایور درس بگیریم ،درس هایی که نشات گرفته
از زحمات و روح خستگی ناپذیر این هنرمندان دارد.
در ادامه برنامه گروهی متشــکل از شاگردان محمدرضا
لطفی به اجرای قطعاتی از ســاخته های این هنرمند پرداخت.
ســپس کلیپی پخش شــد که در آن هنرمندانــی همچون،
محمدرضا شجریان ،فریدون شهبازیان ،محمود دولت آبادی،
علی اکبر شکارچی و  ...در مورد لطفی صحبت کرده بودند.
پایان بخش مراســم یادمان محمدرضــا لطفی ،اجرای
گروهی به سرپرستی حسین علیزاده و آواز محمد معتمدی بود
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مقاله

مروری بر واژههای «بیت»« ،بیت خوانی»،
«دوبیتی» و «بیات» در موسیقی ایرانی
بهروز وجدانی*
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«بیت» در ادبیات منظوم پارســی بــه معنای دو مصراع
هموزن از یک شعر اســت و دوبیتی بهعنوان یک قالب کهن
شــعری در ادبیات و موسیقی رسمی و عامیانة ایرانی از رواج و
محبوبیت زیادی برخوردار و به نامهای زیر نیز شــناخته شده
است:
دوبیت ،دوبیتــی ،دوبیتو ،چهاربیتی ،رباعی ،ترانه ،ترانگ،
چهارپــاره ،چهاردانه ،چهارخانه ،غریبــی ،فراقی ،کله فریاد و
فهلویات.
بیــت و بیتخوانی در موســیقی نواحی بیشــتر مناطق
ایران ازجمله در موســیقی شــرق (بهویژه در مناطق جنوبی و
شرقی خراسان و سیســتان) ،غرب (کردستان ،کرمانشاهان و
آذربایجان) ،جنوب (کرمان ،بوشــهر) و شمال (بهویژه گیالن،
دیلمــان ،تالش) رواج و محبوبیت بســیار زیادی دارد و عموم
مردم به این نوع اشعار ســاده ،عاشقانه و آهنگین و سرشار از
احساس دلبستگی و عالقة زیادی دارند.
«دوبیتی خواندن» در فرهنگ معین به معنای آواز خواندن
و تغنی کردن و در فرهنگ آنندراج به معنای سرود گفتن آمده
است.
«بایاتی» یا بیاتی خواندن در موسیقی اقوام ترکزبان به
معنای خواندن دوبیتیهای عاشــقانه با شعر و آهنگ موزون و
دلنشین است.
در موسیقی قدیم ایران که بر اساس  6آواز 12 ،مقام24 ،
شعبه و  48گوشه پایهریزی شده است «بیاتی» بهعنوان یکی
از شعبههای 24گانه موسیقی در کتابها و رسالههای موسیقی

همراه با شعر زیر آمده است:
چو کوچک را نوازی میتوانی
که در رکب و بیاتی نغمه رانی
اکنون بــه برخی منابع کــه به اصطالحات باال اشــاره
کردهاند ،میپردازیم:
احمد پناهی ( ،1376ص)52
جالب اســت که صوفیان نیز بر دوبیتی شــیفته بودهاند و
در مجالس ســماع خود دوبیتی (و بیشتر رباعی) را با موسیقی
میخواندهاند .موالنا جاللالدین مولوی در غزلها و رباعیاتش
از «ترانه»« ،دوبیتی» و «بیت» نام برده است .شمار معتنابهی
از رباعیات در دیوان شــمس نشان میدهد که موالنا نیز چون
دیگر طبقات مردم ،به این جنس شعر رغبت بسیار داشته است:
زاهد بودی« ،ترانه» گویت کردم
خاموش بدی ،فسانه گویت کردم
ای مشفق فرزند« ،دوبیتی» میگو
هر دم جهت پند« ،دوبیتی» میگو
در فرقت و پیوند« ،دوبیتی» میگو
در بین غزل چند «دوبیتی» میگو
مولوی که با موســیقی و نغمات خــوش و تأثیرگذار آن
نیز آشنا بوده اســت در خصوص لحندار بودن بیت و تکیه و
اهمیتی که عموم مردم و شعرای گمنام دوبیتی سرا بر لحندار

بودن اشعار دوبیتی داشتهاند میفرماید:
خاک و خس این خانه همه عنبر و مشک است
بانگ در این خانه همه بیت و ترانه است
ناصح ( ،1373مقدمه کتاب شعر دلبر)
دوبیتیهای عامیانه از قالبهای خاص و اوزان ویژة زبان
فارسی محســوب میشــود .در این عرصه باباطاهر همدانی
(متوفی در قرن پنجم هجری قمری) بیشــتر از دیگر شعرای
پارسی شعر گفته و شــهرت پیدا کرده است .معمو ًال این نوع
از شعر در منطقه خراسان جنوبی (بیرجند) به نامهای دوبیتی،
چهاربیتی ،سرحدی ،سرصوت و فریاد خوانده میشود و مجازاً
گاه از این نوع شعر بهعنوان ترانه ،نوا ،غزل ،چهار پاره و فراقی،
شــعر عاشقانه ،شعر جاهلی و شعر دلبر نام برده میشود .بیشتر
اهل ادب و محققین فرهنگ عامه این نوع شعری را بهعنوان
«ترانه» مینامند و به نامهای ترانههای روستایی یا ترانههای
محلــی از آن یاد میکننــد و احیان ًا از باب تســری این قالب
شعری با قالبی دیگر آن را «رباعی» میخوانند .در گذشتههای
دورتری ،این نوع شعری به نام «فهلویات» (پهلویات) شهرت
داشته است که یادگاری است از کهنترین سرودهها و آوازهای
ملی اقوام ایرانی.

برخوردار ( ،1351مجله موسیقی ،شماره )135
در موســیقی کردی بیت عبارت اســت از داســتانهای
حماسی ،عاشــقانه ،اجتماعی ،اخالقی و عرفانی که بهصورت
نظم و نثر ســاخته میشود .اشعار بیت معمو ًال هجایی است و
گاهی یک مصراع از بیت ممکن اســت درازتر و یا کوتاهتر از
مصراع قبلی باشد .بیت اصو ًال از بندهای مختلف ساخته شده
است .در بعضی از آنها خواننده بیت ممکن است چند مصراع از
آن را در آخر هر بند تکرار کند که در نتیجه شکلی از ترجیعبند
به وجود میآید .دســتهای از بیتها که برای رساندن مضمون
و مفهــوم گفتــاری خصوصیتی نثر مانند دارنــد در اصطالح
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درویشی ( ،1370ص)100
بیتخوانی یکی از انواع موسیقی رایج در کردستان است
کــه احتما ًال متــرادف «گاتاخوانی» یا «گاثا خوانی» اســت.
موســیقی بیتخوانی مبتنی بر نغمهای کام ً
ال ســاده و بدون
رعایت وزن و قافیه منظم در بیان جنگ ســرداران و بزرگان
دینی و آیینی و ملی اجرا میشــود .نوع زیبایی از آن در میان
کردان ارومیه و ترکیه و شــمال عراق با عنوان «اســترانو» یا

«الژه» وجود دارد که همراه با ســاز باغلمه یا چگور اســت.
در این قالب بالغ بر دویســت داستان ملی و مذهبی و حماسی
و عاشــقانه وجــود دارد .این نــوع نغمهپردازی را بر اســاس
سنگنبشــتههای حاجیآباد ،همدان و کرمانشاهان که بدون
وزن و قافیه منظم اســت میتوان یکی از مظاهر باستانی هنر
ایران دانســت .بیت و بیتخوانی و تعریف و تمجید از بزرگان
قوم تا قبل از کودتای رضاخان رواج داشــته اســت .در دوران
ملوکالطوایفــی عهد قاجار نیز هر خان ،بیتخوانی در خدمت
داشــت که جنگها و رشــادتهای خان را به نظم میآورد و
میخواند .این رســم در اورامان و اطراف ســنندج و کرمانشاه
و برخــاف مناطق مکری کام ً
ال منظــم و در قالب دههجایی
وجود دارد.
بیت خوانی گوارنی در کرمانشــاهان نیز از انواع باستانی
موســیقی ایران به شــمار میرود .این نوع بیت خوانی همراه
با کف زدن دو دســت و همراه با یکی از ســازهای شمشال،
دوزله و دف که در منطقه رواج دارند در نواحی مختلف منطقه
کرمانشاهان اجرا میشود.

15

بیتخوانان «مناجاتنامه» نامیده میشــود و اصو ًال بیشــتر
بیتهــا منظوماند و ملودی مخصوص به خــود دارند .بیت را
به مناسبت آهنگهای مخصوصی که دارد در مناطق مختلف
به اسمهای مختلف مینامند که مشهورترین آنها «حیران» و
«الرک» است.
نغمههــای غریبی یا غربتــی از متداولترین آوازهای
گیلکی اســت که به رنج دوری ،اندوه و ناکامی اختصاص دارد
و در مناطق دیلمان و گیالن در قالب دوبیتی اجرا میشوند.
بیتخوانی در موســیقی محلی بوشهر در مراسم شادی،
عروســی و عزا رواج دارد .این فرم ســاده و دلنشــین بیشتر
بهوســیله جوانها اجرا میشــود و موسیقی محبوب این نسل
بهشمار میآید .در بوشهر به بیتخوانی اگر در مراسم عروسی
اجرا شود «بیتخوانی» و در مراسم عزا «بیت وارونه» مینامند.
«شــروه» یا خواندن دوبیتیهای محلی از دیرباز در موسیقی
غیرمذهبی منطقه بوشــهر رواج داشــته اســت .موطن اصلی
شروه مناطق دشــتی ،دشتستان و تنگســتان است .آوازهای
«غریبی» یا دوبیتیهای محلی کرمان از دیرباز بین ساربانان و
چوپانهای منطقه رواج داشته است .این نوع موسیقی معمو ًال
با ساز نی چوپانی همراه با خواندن اشعار محلی در قالب دوبیتی
و چهاربیتی در بین مردم مناطق غیرشــهری منطقه اجرا شده
است .در منطقه کرمان به اینگونه اشعار آهنگین «چهاربیتو»
میگویند .آوازهای غریبی به نامهای دشــتی و دوبیتی نیز در
این منطقه شهرت دارند.
دوبیتی عالوه بر حضور پررنگ در شــعر و ادب عامه و
موسیقی محلی (نواحی) ایران در موسیقی ردیف دستگاهی یا
ســنتی کشورمان نیز اجرا میشود که در حد اختصار در زیر به
آن اشاره میشود.
برکشلی ( ،2535ص .)124
دوبیتی یکی از گوشــههای مهم نغمه دشــتی بهحساب
میآید که بر روی آن اغلب اشعار باباطاهر را میخوانند.
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وجدانی ( ،1386ص .)414
دوبیتی در ردیف منتظمالحکماء (فرصتالدوله شــیرازی)
یکی از گوشههای دستگاه شور بهحساب آمده درصورتیکه در
ردیف موسی معروفی بهعنوان یکی از گوشههای دستگاههای
شور ،سهگاه و چهارگاه و آوازهای ابوعطا و بیات اصفهان ذکر
شده است.
در کتابها و رسالههای موسیقی ایرانی به واژه «بیات»
نیــز برمیخوریم که معمــو ًال همراه با پســوندهای مختلف
در بین نغمات موســیقی ســنتی ایران که در ردیف موسیقی
دســتگاهی ایران آمده دیده میشــود .در این مقاله ســعی
میشــود در حد اختصار به ویژگیهای موسیقائی این واژهها
صرف ًا اشاره شود:

بیاتاصفهان

آواز بیاتاصفهان از دستگاه همایون منشعب میشود.

بیاتترک:

بیاتترک یکی از آوازهای متعلق به دستگاه شور است.
بیات ترک را در گذشته «بیات زند» میگفتند.

بیات تهران:

از این نغمه بهعنوان «کوچهباغی» نیز نام برده شــده که
جوانان تهران قدیم آن را میخواندند.
بیات درویش حسن:

خوانندهای در اصفهان به نام درویش حسن بوده که بیات
معروف به درویش حسن به او منسوب است .این نغمه در حال
حاضر در آواز بیات اصفهان اجرا میشود (مشحون ،ص .)368
بیات راجع (راجه):

یکی از گوشههای نغمه بیات اصفهان و دستگاه نوا است.

بیات زند:

در گذشته به بیات ترک ،بیات زند میگفتند.

بیات شکسته:

یکی از گوشههای آواز افشاری است.

بیات شیراز:

یکی از گوشــههای آواز بیات اصفهان ،دستگاه همایون و
آواز دشتی است.
بیات عجم:

یکــی از گوشــههای دســتگاه همایــون و دســتگاه
راستوپنجگاه است.
بیات کرد (کرد بیات ،کردی بیات):

یکی از گوشههای آواز دشتی و یکی از پنج آواز متعلق به
دستگاه شور است.
* رئیس کانون پژوهشگران

منابع:
 احمد پناهــی ،محمد ،1376 ،ترانه و ترانهســرایی درایران ،انتشارات سروش ،تهران.
 برخوردار ،ایرج ،1351 ،مجله موســیقی شــماره ،135وزارت فرهنگ و هنر ،تهران.
 برکشلی ،مهدی ،2535 ،گامها و دستگاههای موسیقیایرانی ،وزارت فرهنگ و هنر ،تهران.
 درویشــی ،محمدرضــا و بهمــن بوســتان،1370 ،هفتاورنگ ،حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.
 مشــحون ،حسن ،1373 ،تاریخ موســیقی ایران ،نشرسیمرغ ،تهران.
 ناصح ،محمدمهدی ،1373 ،شــعر دلبــر ،دوبیتیهایعامیانه بیرجندی ،انتشارات محقق ،مشهد.
 وجدانی ،بهروز ،1386 ،فرهنگ جامع موسیقی ایرانی،نشر گندمان و نشر دایره ،تهران.

گزارش

گردهمایی خوانندگان پاپ در خانه موسیقی

نوربخش همچنین گفت :برای تشــکیل این جلسه زمان
های مختلفی را مد نظر داشــتیم و طبیعی اســت بسیاری از
دوســتان نتوانستند حضور پیدا کنند بنا بر این یک نوبت دیگر
این گردهمایی برگزار خواهد شــد تا در آنجا هیئت موســس
کانون خوانندگان پاپ انتخاب شــود و برای تهیه اساســنامه،
عضو گیری و تشــکیل مجمع عمومی اقدامات الزم را انجام
دهند.
پس از این ســخنان تعدادی از خواننــدگان پاپ به بیان
دیدگاه هــای خود دربــاره فعالیت های صنفــی پرداختند و
همچنین سواالتی را درباره فعالیت های خانه موسیقی مطرح
کردند که توسط نوربخش و سریر پاسخ داده شد.
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پس از اعالم فراخوان بــرای گردهمایی خوانندگان پاپ
جهت تشکیل «کانون خوانندگان پاپ» در خانه موسیقی ،این
گردهمایی  16اردیبهشــت در ساختمان فاطمی برگزار شد.در
ابتدا دکتر محمدســریر(رئیس هیئت مدیره) ضمن خوش آمد
گویــی به خواننــدگان پاپ گفت :پس از مــدت ها که بحث
تشــکیل کانون خوانندگان پاپ در خانه موســیقی مطرح بود،
شورای عالی و هیئت مدیره تصمیم گرفت این کانون تشکیل
شود و امیدواریم اثرات خوبی داشته باشد.
وی افزود :نگاه ما با ید به محتوای موسیقی باشد و اینطور
نیست که یک نوع موسیقی حتما خوب یا بد باشد .آنچیزی که
باید در این کانون بدان توجه ویژه شــود ارتقا درونی محتوای
موسیقی است .بسیاری از خوانندگان پاپ دارای استعداد زیادی
هستند که خانه موسیقی وظیفه دارد راه را برای بروز استعدادها
هموار کند.
رئیــس هیئت مدیره خانه موســیقی گفت :مــا در اینجا
ده کانون در دســته بندی های مختلف موسیقی،آهنگسازی،
نوازندگی و خوانندگی داریم که کانون خوانندگان پاپ هم قرار
است در این مجموعه قرار بگیرد.
وی افزود :متاسفانه شناخت درستی از موسیقی در جامعه
پاپ نیســت و ما در اینجا سعی داریم شــان و منزلت فعالیت
موسیقی پاپ را در جامعه باال ببریم.
ســریر همچنین در ادامه درباره ســاختار خانه موسیقی
و نقش کانون ها در شــکل گیری مجموعــه مدیریتی خانه
توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی)
ضمن خوش آمد گویی به حضار درباره ســابقه مطرح شــدن
موسیقی پاپ در خانه موســیقی اشاره کرد و گفت :در ابتدای

تشکیل خانه موسیقی مباحثی در مورد موسیقی پاپ مطرح شد
که برخی فعاالن این حوزه رنجیده خاطر شــدند و فکر کردند
اینجا فقط خانه موســیقی کالسیک و سنتی است در صورتی
که اینگونه نبود.
وی افــزود :در اینجا هیچ وقت تنگ نظرانه نگاه نکردیم
و همیشــه دوست داشتیم کســانی که در حوزه موسیقی پاپ
فعالیت می کنند در کنار ما باشــند .در این سال ها هم در کنار
ما بودند .دوستان می گفتند کانون موسیقی پاپ درست کنیم،
با بررسی هایی که در اساسنامه داشتیم به این نتیجه رسیدیم
در اینجا کانون ها براساس نوازندگی و خوانندگی تقسیم شده
انــد بنابراین جای کانون خوانندگان پــاپ خالی بود .در اینجا
همه باید ســعی کنیم فعال باشیم ،ســطح کار را ارتقا دهیم و
دیده شویم.
در ادامــه نوربخش درباره روند شــکل گیری یک کانون
در خانه موســیقی توضیحاتی ارائه کرد و درباره جایگاه کانون
خوانندگان پاپ پس از تشکیل توضیحاتی ارائه داد.
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شرحی بر احوال و آثار محمدرضا لطفي

شیدایی تار
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محمدرضا لطفی در  17دیماه  1325ش در شهر گرگان
به دنيا آمد پدرش اصالت ًا اهل روستاي هروی از توابع خلخال و
آذریزبان بود و نمايندگي ليالند موتورز (اتوبوسهای دوطبقه
شــركت واحد) را داشــت و مادرش معلم بود .در نوجواني به
نوازندگی تار روی آورد و پس از آن که به تهران مهاجرت کرد
از آموزش اساتيدي چون علیاکبر شهنازي و حبيباهلل صالحي
بهرهمند شد .چندی بعد به تحصیل موسیقی در دانشگاه تهران
پرداخت و از محضر نورعلي برومند در دانشــگاه و مرکز حفظ
و اشــاعه و نیز محافل خصوصی او بهره برد .با راهنماييهاي
مهدی كماليان به حضور سعيد هرمزي و يوسف فروتن رسيد.
در ســال  1347اولين اثرش كه يك صفحــه گرامافن بود را
عرضه كرد؛ روي صفحه گرامافن نوشــته شده« :نهنا پنبه جار
نشومبه ،محلي مازندراني ،خواننده :اردكاني ،تنظيم محمدرضا
لطفی» .در ســال  1353اولين اثر مكتوب خود را که در آن با
عبداهلل دوامي مصاحبه و گوشههایی از دستگاه شور را آوانگاری
کرده است ،منتشر ساخت .دو صفحه گرامافن با صداي نصراهلل
ناصح پور و تار لطفی نیز ضمیمة این کتاب اســت .این کتاب
که انتشارات گوتنبرگ آن را منتشر کرده ،امروزه نایاب است.
محمدرضا لطفي در آن سالها با راهنمايي نورعلی برومند
و مهدی کمالیان و دیگر اســتادانش كار بازســازی آثار قدما
را بهصورت جدی آغاز کرد .نگارنده وقتي با ايشــان در مورد
نورعلي برومند صحبت كردم ،فرمودند من  26ســاله بودم كه
خدمت ايشان رسيدم در آن موقع رديف و گوشهها و رنگها و
تصانيف را كار كرده بودم و براي كسب مطلب نزد ايشان رفتم
و ايشــان زاوية ديد مرا عوض كــرد و در واقع در تداوم تاريخ
موسيقي ايراني قرار گرفتم.
و در مورد آشــنايي خود با استاد كسايي گفتند كه مرحوم
نورعلیخان مرا به ایشان معرفي كرد .در آن موقع من موهايم
قدري بلند بود و مثل هیپیهای آن موقع بودم .به اصفهان كه
رفتم و وارد حياط منزل ایشان شدم ،تارم را روي دوشم انداخته

* بهروز مبصری

بودم .اســتاد روی ايوان ايســتاده بود ،آن ظاهر مرا که ديد در
دلش گفت «آخ آخ يك نفر از اين جوانهای گيتارزن آمده سر
ما را ببرد» .بعد كه نشســتيم و تار نواختم خيلي خوشش آمد و
دوستي ما از آنجا شروع شد.
محمدرضا لطفی با حمایت هوشــنگ ابتهــاج به برنامه
گلهای تازه رادیو وارد شد و با تأسیس گروه شيدا و همراهی
محمدرضا شــجریان مخاطبين بســياري جــذب كرد .در آن
سالها كه موسيقي راديو در اختيار تعدادي خاص بود ،صداي
تار محمدرضا لطفي و كارهاي گروه شيدا چنان تأثیر عميقی بر
شنوندگان گذاشت كه باعث شد برنامه گلچين هفته كه صبح
جمعه از راديو پخش میشــد ،شــب نيز از موج مجدداً پخش
شود و این اولين برنامهای بود كه در تاریخ راديو تكرار میشد.
یکی دیگــر از کارهای تأثیرگذار لطفی اجرای دســتگاه
راســتوپنجگاه (حدود  45دقیقه) با آواز محمدرضا شجریان و
ضرب ناصر فرهنگفر در سال  1354در جشن هنر شيراز بود.
قبل از اين اجرا آنچه تا آن زمان از دستگاه راستوپنجگاه ضبط
شده بود 4 ،صفحه گرامافن با صداي سيد احمدخان و تار ميرزا
اسداهللخان اســت كه مربوط به سال  1284ش است و ديگر
يك صفحه گرامافن با تکنوازی تار عبدالحسين شهنازي كه
ماوراءالنهر و راســتوپنجگاه نواخته و در ســال  1306ش به
ضبط رسيده است.
وي در جريان انقالب اســامي از سمتهای خود استعفا
كرد و به مردم انقالبي پيوســت و ســاختهها و نواختههای او با
صداي محمدرضا شــجريان و شــهرام ناظری در نوك پيكان
انقالب قرار گرفت و امروزه بهعنوان يك خاطرة ملي در اذهان
مردم باقي است .در مورد ساختة معروف خود ،سپيده (ايران اي
ســراي اميد) ،میگوید« :وقتي در دستگاه ماهور شروع به كار
كردم طبق روال آواز از منطقة بم شــروع شد ولي هر كاري كه
میکردیم ،میديديم جور درنمیآید .پس از مدتي قرار شد آقاي
شجريان از اوج بخواند و خيلي خوب درآمد .در آن روزگار جامعة
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ايراني یکپارچه شور و هيجان بود ،ما هم كه از جامعه دور نبوديم
و با مردم همصدا بوديم .سرود سپيده هم از اوج شروع شد؛ كاري
كه در تاريخ موسيقي ايراني سابقه نداشت .حتی گوشة راك هم
كه كمتر اجرا میشد در اين كار اجرا شد».
توضيح آن كه اولين بار اين كار را شهرام ناظري خواند كه
فيلم آن نيز موجود اســت و چند هفته بعد محمدرضا شجريان
آن را اجرا کرد.
محمدرضا لطفی در تأســیس كانون موســیقی چاووش
نقشی مهم و تعیینکننده داشت .عرضة آلبومهای این کانون،
که به  12عدد رســيد ،تحولي در موسيقي ايراني پديد آورد و
جوانان مشتاق را به فرهنگ اصیل موسیقی ايراني جذب كرد.
لطفی در سال  1363به داليل شخصي به خارج از کشور
رفت و تا سال  1385تنها چند سفر کوتاه به ايران داشت .وي
در خارج از كشــور به برگزاری کالس درس و کنســرتهای
متعدد همت گماشــت و نقشي بســزا در شناساندن موسيقي
ايراني داشت.

پس از بازگشــت به ایــران در ســال  1385مکتبخانه
ميــرزا عبداهلل را احيا كرد که صدهــا هنرجو به کالس درس
او شــتافتند .بــه گفتة خــودش تنها  400هنرجــوی آواز كه
دستکم  5سال ســابقة كاري داشــتند از کالس او استفاده
کردند .اجراي کنســرتهای مختلف و ايجاد كارگاه سازسازي
از دیگــر فعالیتهای او بود .بخشــی از نظریــات و خاطرات
لطفی در نشــریات كتاب سال شــيدا و نامة شيدا که به همت
و نظارت خود او منتشر میشــد ،به چاپ رسیده که در برخی
موارد واکنشهایی را هم برمیانگیخت .بهاینترتیب لطفی در
عرصههای گوناگون فعالیت داشــت که اگر بخواهيم كارهاي
او را از آغاز تا پایان به رشــتة تحرير دربیاوریم به قول رامين
جزايري حجم آن از يك كتاب بيشتر است.
محمدرضا لطفی در سحرگاه جمعه  12اردیبهشت 1393
در اثر بیماری ســرطان در بیمارســتان الله تهران درگذشت.
پیکر او را دوســتان و همکاران و خیل عظیم دوســتدارانش
تشییع کردند و در زادگاهش ،گرگان ،به خاک سپردند.
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جشن  74سالگی رادیو در موزه موسیقی برگزار شد
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مراســم بزرگداشت هفتاد و چهارمین ســال تاسیس رادیو 5
اردیبهشــت در موزه موسیقی برگزار شد که در این مراسم جمعی
از هنرمندان و مسئوالن موسیقی و رادیو کشورمان حضور داشتند.
این برنامه با اجرای عباس ســجادی به همراهی گروهی
از رادیــو فرهنگ و اجرای زنده برنامه «هفت اقلیم» در حیاط
موزه موسیقی شروع شد.عباس سجادی در ابتدای برنامه از سه
تن از پیشکســوتان رادیو :شاهرخ نادری ،رضا سجادی و ناصر
زرآبادی تقدیر کرد .این سه پیشکسوت در مقابل سن و در کنار
میز رادیو فرهنگ نشسته بودند.
رادیو بیشــترین تمرکز را بر حوزه های معرفتی
جامعه داشته است
علی مرادخانی اولین سخنران مراسم درباره رادیو گفت :رادیو
بیشــترین تمرکز را بر حوزه های معرفتی جامعه داشــته است .ما
خوشحالیم که می توانیم در موزه موسیقی به بخشهایی از فعالیت
های رادیو پرداخته و آنها را معرفی کنیم.
مدیرعامل موزه موسیقی ادامه داد :رادیو در سال های فعالیتش
توانست کوشش های افراد هنرمند را به جامعه معرفی کند .تاثیرهای
بسیاری که رادیو در تاریخ ما داشته را باید یادآوری و حافظه تاریخی
خود را تقویت کنیم.امیدواریم که با حضور شما عزیزان بتوانیم اندکی
از زحمت های ُس ُترگ هنرمندان رادیو را به جامعه بنمایانیم.
مدیر موزه موسیقی با اشــاره به آرشیو صوتی موزه موسیقی
گفت :ما در آرشیو موزه موسیقی آثار گرانقدری داریم؛ از سال 1274
شمسی که ضبط صفحه های سنگی در ایران آغاز شده تا کنون،
آثاری در موزه موسیقی نگهداری می شوند .افراد بسیاری هستند که
صفحه های قدیمی در دســت دارند که امیدواریم با اهدای آنها به
موزه موسیقی ،وضعیت نگهداری بهتری را برای این آثار فراهم کنند.
پس از صحبت هــای مرادخانی نوبت به اجرای موســیقی
رســید .فضل اله توکل (آهنگساز و نوازنده ســنتور) به همراه داود
یاسری(نوازنده تنبک) به اجرای دونوازی پرداختند.
پس از اجرای این برنامه گروه رادیو فرهنگ برنامه جشن
تولد  74سالگی رادیو را به صورت زنده برای حاضران در موزه
موسیقی و همچنین شــنوندگان رادیو فرهنگ اجرا کردند .در
بخش هایی از برنامه رادیو فرهنگ ،شــاهرخ نادری به اجرای
برنامــه پرداخت و برخی از موســیقی هــای قدیمی رادیو به
انتخاب این گوینده پیشکسوت برای مخاطبان پخش شد.
رضا سجادی گوینده پیشکسوت رادیو در سال  1319برای

نخستین بار از رادیو اعالم کرد که «اینجا تهران است ،شنوندگان
عزیز از این ساعت رادیو برای شما برنامه اجرا می کند».
در بخشــی از اجرای برنامه رادیــو فرهنگ ،میکروفن در
اختیار رضا ســجادی قرار گرفــت و او در آغاز صحبت هایش
گفت :اینجا تهران اســت ،شنوندگان عزیز از این ساعت رادیو
برای شــما برنامه اجرا می کند .افتخار می کنم که نخســتین
گوینده رادیو در ایران هســتم .اســتادان بزدگی به من درس
دادند تا بتوانم در رادیو به اجرای برنامه بپردازم.
رادیو انتشار دهنده فرهنگ قدیمی ماست
نخســتین گوینده رادیو در ایران گفــت :رادیو هنوز هم در
دنیای رســانه حرف نخست را می زند .زمانی در خراسان دیدیم
که مردی در حال بردن گاوهایش به چرا بود که بر شــاخ یکی
از گاوهایش رادیویی ترانزیستوری آویزان کرده بود .رادیو انتشار
دهنده فرهنگ قدیمی ماست .بیایید قدر رادیو را بدانیم.
آخرین بخش این مراســم اهدای ویلن ناصر زرآبادی به
موزه موسیقی بود.زرآبادی درباره ساز خود گفت 58 :سال پیش
این ویلن را از ابراهیم قنبری مهر خریدم.
زرآبادی به بیان خاطره ای از نوازندگی با این ویلن پرداخت
و گفت :روزی برای دیدن دوستانم به مهمانی رفتم و سازم را هم
با خودم بردم .اما وقتی رســیدم متوجه شدم که آرشه را با خودم
نیاورده ام .به دوستم گفت که از باغش برای من ترکه ای بیاورد
و با استفاده از همان ترکه به جای آرشه به نواختن پرداختم.
اهدای ساز ناصر زرآبادی به موزه موسیقی
زرآبادی که همان ترکه را در داخل جعبه ســازش داشت،
یکی از آهنگ های ســاخته خودش را با همــان ترکه برای
حاضران در موزه موسیقی و شنوندگان رادیو فرهنگ اجرا کرد.
ســپس این هنرمند سازش را به مدیر موزه موسیقی اهدا کرد
و بــا صدایی بغض آلود گفت :من  94ســال ســن دارم و در
سال های بسیاری این ساز مونس و همدم من بوده است.
علی مرادخانی با تقدیر از حرکت این پیشکســوت اعالم کرد
:این لحظه در تاریخ موسیقی ایران ثبت خواهد شد و در آینده از آن
یاد خواهد شد .از استاد زرآبادی هم تشکر میکنم که در این برنامه
حضور داشتند و لطف کردند و یکی از سازهای ارزشمند موسیقی را به
موزه موسیقی اهدا کردند و معتقدم که باید قدر این عزیزان را بدانیم.
در حاشیه این مراســم نمایشگاه عکس از رادیو به همت
فروغ بهمن پور در موزه موسیقی برپا شد.

گزارش
نکوداشت صدابرداران پیشکسوت در خانه موسیقی
مراسم نکوداشت حسن عسکری ،رحیم بقایی و رحیم شب خیز سه پیشکسوت صدابرداری با حضور جمعی از اعضای کانون
صدابرداران ،هنرمندان و عالقمندان  24اردیبهشت در خانه موسیقی برگزار شد.
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در ابتدای مراسم سوسن بخشایش ،عضو هیئت مدیره کانون
صدابرداران خانه موسیقی گفت :بسیار خوشحالم امروز دور هم جمع
شده ایم و این سومین برنامه بزرگداشتی است که کانون خودمان آن
را برگزار می کند .سعی کردیم در این بزرگداشت ها از صدابرداران
قدیمی شروع کنیم که در برنامه اول از آقایان جهانفرد و امینی تجلیل
شد و دربرنامه دوم از آقایان فهیمی و فرهودی تجلیل کردیم.
وی افزود :نمی دانم چقدر توانستیم این ترتیب را رعایت کنیم
اما تمام سعی مان بر این بوده تا حق کسی پایمال نشود .امروز هم
دور هم جمع شدیم تا از آقایان عسکری ،بقایی و شب خیز تجلیل
کنیم که از دوستان قدیمی و صداابرداران پیشکسوت ما هستند که
در شاخه های مختلف صدابرداری زحمت کشیدند.
بخشایش گفت :در کانون صدابرداران یکی از اهدافمان انتقال
تجربیات مان به جوانان بوده که فکر میکنم توانستیم در این هدف
موفق باشــیم .هم اکنون دوره نهم کالس
های صدابرداری در حال برگزاری است .در
هر دوره حداقل پانزده تا بیســت و پنج نفر
هنرجو داشتیم که هم اکنون مشغول به کار
و فعالیت هستند.
بعد از این سخنان ،فاضل جمشیدی
که اجرای مراســم را به عهده داشت از
فریدون شــهبازیان (آهنگســاز و رهبر
ارکســتر) دعوت کــرد تــا دقایقی به
سخنرانی بپردازد .شــهبازیان در ابتدای
سخنانش از شادروان محمدرضا لطفی،
هنرمند تازه درگذشته یادی کرد و گفت:
متاسفانه ما مردم مرده پرستی هستیم و
وقتی لطفــی از بین ما رفت برخی افراد
به او لقب هایــی دادند اما هیچکس به
خودش زحمت نداد تا آهنگ ها و آثار او
را آنالیز کند تا مردم آگاه شوند.
این آهنگساز در ادامه سخنانش گفت:
شــاید بتوانم بگویم از معدود آهنگسازانی
هســتم کــه در نهادهــا و مراکزی که
استودیوی صدابرداری دارند فعالیت کردم
و با هر ســه صدابرداری که امروز تجلیل
می شــوند فعالیت و همکاری داشتم .در
دهه چهل که در رادیو بودیم یادم می آید
صدابرداران جوان برای ورود به رادیو باید
هفت خوان را طی می کردند .باید دوره ای
را می گذراندند و کسانی که مسئول بودند
باید تشــخیص می دادند که این جوانان
میتوانند ضبط موسیقی انجام دهند یا نه و
در اینجا بود که کار ما با هم شروع می شد.

شــهبازیان گفــت :صدابردارانی که وارد حیطه موســیقی
می شدند خودشان می دانســتند این حیطه با دیگر شاخه های
صدابرداری بســیار متفاوت اســت .در صدابرداری موسیقی باید
بســیاری از فاکتورها را یاد میگرفتند و کامال به روز می شــدند.
درســت مثل امروز که صدابرداران باید بدانند دنیای دیجیتال به
کجا می رود و دانش و مهارت خود را به روز کنند .بین سال های
 45تا  57در رادیو هیچ موســیقی ای نبود که ضبط شود و همین
دوســتان ما در آن دخیل نباشند .من که صدابرداری را خوب می
شناسم از همه این دوستان یاد گرفتم و به بهترین نوع ممکن کار
ها را ضبط می کردم .در ابتدا کار به نوعی بود که ارکستر تمرین
میکرد و تمــام کار را یکجا با خواننده اجرا می کردند ولی بعد ها
ادیت مرسوم شد ولی زحمت کار اینجا بود که صدابرداران بتوانند
در تمام طول آهنگ کیفیت یکدستی را ایجاد کنند که کار بسیار
سختی بود.
شهبازیان در پایان گفت :کار صدابرداری
بسیار کار ارزشمندی است که متاسفانه در
مملکت ما به آن کم پرداخته می شود ولی
در جشنواره های بزرگ جهانی به صدابرداران
موســیقی جوایز ارزشمندی میدهند .خودم
همیشــه جایی می رود که بدانم صدابردار
امانتدار است .از خانم بخشایش که بدون هیچ
حمایتی می توانند این مراسم بزرگداشت را
برگزار کنند تشکر می کنم.
در ادامه مهدی اردستانی ،عضو هیئت
مدیره کانون صدابرداران پشت تریبون قرار
گرفت و گفت :دو مساله باید گفته می شد و
اینکه تقدم و تاخر در بزرگداشت آگاهانه بود.
خیلی قبل تر باید از این سه صدابردار تجلیل
می شــد ولی خواسته هیئت مدیره بود که
فعال برای ما بزرگداشتی گرفته نشود.
وی افزود :نکتــه دوم انتقاد به خانه
موســیقی اســت که همه بایــد حضور
می داشــتند .یکــی از کارهایی که خانه
موسیقی به اشتباه انجام دادند و تجلیل از
یکی از همکارانــی بود که ما قبول داریم
پیشکسوت اســت ولی این تجلیل بدون
اطالع کانون صدابرداران بود.
پس از این سخنان با اهدای هدایا و لوح
از حسن عسکری ،رحیم شب خیز و رحیم
بقایی سه پیشکســوت صدابرداری تجلیل
بعمل آمد .در پایان این برنامه نیز محمد معتبر
زاده ،نوازنــده تار به اجرای تکنوازی در مایه
بیات ترک پرداخت.
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حسین بن عبداهلل بن سینا ،مشهور به ابوعلی سینا (زاده  ۳۵۹ه .ش در بخارا -درگذشته ۲
تاثیرگذارترین
تیر  ۴۱۶در همدان ۱۰۳۷-۹۸۰ ،میالدی) پزشک  ،شاعر ایرانی و مشهورترین و
ِ
فیلسوفان-دانشــمندان ایران اســت که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلســفه ارسطویی و
پزشــکی اهمیت ویژه و اثر وی«شفا» یک دانشنامه علمی و فلســفی جامع است و «القانون
فی الطب» یکی از معروفترین آثار پزشکی در تاریخ است.
وی  ۴۵۰کتاب در زمینههای گوناگون نوشتهاســت که شــمار زیــادی از آنها در مورد
پزشکی و فلسفه است .جرج سارتن در کتاب تاریخ علم وی را یکی از بزرگترین اندیشمندان و
دانشــمندان پزشکی میداند .همچنین وی او را مشهورترین دانشمند ایران میداند که یکی از
معروفترین افراد در همه زمانها و مکانها و نژادها است.
ابن ســینا در روستای افشانه نزدیک بخارا متولد شد .زبان مادری اش فارسی بود .پدرش
از صاحب منصبان در حکومت سامانی بود و وی را به مدرسه بخارا فرستاد تا در آنجا به خوبی
تحصیل کند .پدر و برادر ابن ســینا مجذوب تبلیغات اســماعیلیه شده بودند ،اما ابن سینا از آن
دو تبعیت نکرد .وی حافظه و هوشــی خارق العاده داشــت .به طوری که در  ۱۴سالگی از همه
معلمان خویش پیشی گرفت .
پورســینا تئوریدانی دارای دیدگاههای موســیقایی بود .او مرد دانش در موســیقی بود و
آنچنان از همین دانش نظری ســخن میراند که گویی در کنش نیز چیره دســت است .گمان
میرود پورسینا و فارابی بنیادگذاران نخستین پایههای دانش هماهنگی (هارمونی) در موسیقی
بودهاند .آثار موســیقایی پور سینا روی هم رفته پنج اثر مهم اوست که در بخشهایی از آنها به
موسیقی پرداخته است:
شفا  -جوامع علم موسیقی  -المدخل الی صناعة الموسیقی  -لواحق (در دسترس نیست)
 دانشنامه عالیی  -نجات  -اقسام العلومآنچه مســلم است این که ابن سینا در ســه فقره از آثار خود راجع به موسیقی به تفصیل
صحبت کرده اســت .مهمتر از همه اینها فصلی اســت که در کتاب شفا راجع به موسیقی دارد.
این رســاله با عنوان «الفن الثامن من کتاب الشفاء و هوالموسیقی» است .این فن شامل شش
مقاله است و هر مقاله مشتمل بر چند فصل ،به این ترتیب:
 -1صوت  -2 ،ابعاد  -3 ،اجناس  -4 ،جموع و انتقال آالت موسیقی از قبیل چنگ،طنبور
و - 5 ...ایقاع  -6تالیف االلحان
همچنین در «دانشــنامه عالیی» که به زبان فارســی برای عالء الدوله نوشته شده است
فصلی در ارتباط با موســیقی مشاهده می شود .بعضی عقیده دارند که نظر به شباهتی که بین
فصل موســیقی در «دانشــنامه عالیی» و کتاب «نجات» موجود است ،احتمال دارد که فصل
موسیقی در دانشنامه عالیی بعد از مرگ ابن سینا توسط شاگردانش به عبداهلل جوزجانی نوشته
شده باشد.
در «رساله فی تقاسیم الحکمه» نیز فصل کوچکی راجع به موسیقی و تعریف اصطالحات
مربوط به آن دیده می شود .بنا به قول ابن ابی اصیبعه ،ابن سینا رساله دیگری نیز بنام «مدخل
الی صناعت الموسیقی» نوشته است.

برخی از مورخان بر این عقیده هســتند که آثار ابن ســینا در زمینه موسیقی ،ترجمه ای
اســت از نوشته های اقلیدس ولی در مقابل ،بســیاری دیگر از تاریخ نویسان و محققان این
نظریه را قبول ندارند زیرا در متن این رساالت ذکری در این خصوص دیده نمی شود و خیلی
عجیب بنظر می آید که شــخصی مانند ابن ســینا با همت و وسعت نظر فوق العاده ای که
داشته است از ذکر این مطلب خودداری کند.
ابن سینا در کتاب «شفا» خود به مسئله «ترکیب و تالیف و تضعیف» اشاره می کند و آن
عبارت است از تمهیدی که نوازندگان برای ازدیاد تاثیر موسیقی بکار می برند.
ارغنون یا ارک و یا همان ارگ امروزی
ابن ســینا در باره «ارک» یا ارغنون فقط اشــاره مختصری در کتاب شفا می کند و این
هم شاید از این جهت بوده که این ساز تا آنجایی که تحقیق شده است ابتدا در نواحی آسیای
صغیر ســاخته شده است .علمای جهان اسالم که راجع به آالت موسیقی رساالتی نوشته اند
همیشه اسم هر سازی را با محل اصلی آن معرفی و ذکر می کرده اند و چنانچه مالحظه می
شود در قصه هزار و یک شب نیز این قاعده بکار رفته است.
مثــ ً
ا عود حیلیقی (عود دمشــق) یا چنگ عجم یا قانون مصــری  ،نی تاتاری و  ...به
همین علت هرگاه که راجع به ارگ مطلبی نوشــته اند آنرا به بیزانس یا یونان نســبت داده
اند .به همین علت شــاید بتوان حدس زد که این ساز از اختراعات مردم آسیای صغیر (ترکیه
فعلی) باشد.

منابع:
موسیقی ایران از آغاز تا امروز  -جلد اول  ،غالمرضا جوادی
عیون االنبا فی طبقات االطبا جلد  3ابن ابی اصیبعه ترجمه دکتر ذاکر
تاریخ موسیقی -حسن مشحون

فصلنامه خانه موسيقي

قسمتی از فصل پرده بندی کتاب شفا
«آالت موسیقی را اقسامی است .از جمله سازهایی که دارای تار و دستان (پرده) و آنها را
با مضراب می نوازند ،مثل بربط و طنبور .ولی مشــهورتر و متداولتر از همه ،همان بربط است
و اگر سازی بهتر از این وجود داشته باشد ،مسلم ًا نوازندگان از آن بی اطالع هستند .بنابراین
الزم است که ما در باره ساختمان و نسبت بین پرده های آن صحبت کنیم .توضیح راجع به
سازهای دیگر را به اشخاص دیگر واگذار می کنیم که بعد از اطالع به شرح آنها بپردازند».
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مراســم رونمایــی از آلبوم «پنــدار» و معرفــی اپرای
«عروســک پشــت پرده» اثر امیرمهیار تفرشی پور  21خرداد
در خانه موســیقی برگزار شد .این مراســم با ویولنسل علی
آقاجانی و اجرای یکی از قطعات این آلبوم آغاز شد .سپس علی
بکان(عضو هیئت مدیره کانون آهنگسازان) گفت :این پنجمین
جلسه از برنامه های کانون آهنگسازان است که به ساخته های
امیرمهیار تفرشی پور اختصاص دارد.
بکان همچنین از آهنگسازان جوان خواست تا در مسابقه
آهنگســازی خانه موسیقی که فراخوان آن چندی پیش منتشر
شــده بود شــرکت کنند .پس از این ســخنان شاهین فرهت
(آهنگساز) درباره آلبوم پندار گفت :این آثار را چندین بار شنیدم
و قطعاتی هســتند که از جهت احساسی با حاالت من سازگار
هســتند .این قطعات تنال هســتند و ترکیب ها همه نو و تازه
هســتند .قطعه اول این آلبوم که با هارپ و ویولن و ویولنسل
اجرا شده یک نوستالژی خاصی دارد.
وی افزود :قطعه ای که برای سلو ابوا نوشته شده سونوریته
های تازه ای دارد .در قطعه آخر که ویولن و پیانو اســت وقتی
اوج می گیرد به نظر من کم اســت ولی خیلی قوی شروع می
شود و قوی تمام می شود من فقط دوست داشتم این دوساز با
هم در این قطعه کمی بیشتر صحبت و گفتگو داشتند.
فرهت در ادامه گفت :امیرمهیار تفرشــی پور دوست من
اســت و قضاوت درباره کارهای دوستان کمی سخت است اما
من ســعی کردم کامال بی طرفانه قضــاوت کنم و این آلبوم
بسیار ارزنده است.
شاهین فرهت در بخش دیگری از سخنانش به طراحی
جلد سی دی های تولید شده در ایران انتقاداتی کرد و گفت:
اجازه دهیم مســائل انتقادی رفته رفته بیان شــود و آداب و
رســومی شــود برای بهبود خالقیت هنر و آنچه که در کار
وجود دارد.

پس از این ســخنان فیلمی کوتــاه از مراحل ضبط آلبوم
«پندار» در کشــور انگلستان پخش شــد .در ادامه امیرمهیار
تفرشــی پور پس از خوشامد گویی به حضار گفت :من از تمام
سبک های موسیقی کالسیک و ایرانی لذت می برم و در طول
روز نمی دانم کدامیک را گوش کنم زیرا همه موسیقی ها مرا
راضــی می کند .اما آنچه را به عنــوان تحصیالتم ادامه دادم
موســیقی کالسیک و مدرن بود .من درک نمی کنم چرا اکثر
دانشجویان موســیقی یک بعدی موسیقی را می بینند و اصال
نمی توانند از دیگر سبک ها لذت ببرند.
در ادامه میثم میریان (پژوهشــگر موسیقی) پشت تریبون
قرار گرفت و در مورد آلبوم «پندار» گفت :ایده پندار از کنارهم
قرار گرفتن دو نوع موســیقی ســنتی ایران و موسیقی مدرن
بوجود آمده و سعی دارد با یک طرز فکر تفکر برانگیز ،خودش
این ایده را بازکند و مخاطب را با آن درگیر کند.
وی افــزود :پندار یا خیال بیشــتر بیانگــر نوعی معرفت
شناســی اســت که پندار یا خیال را وقوع امــر واقع در جهان
حادث بیان می کردند .مــی توان گفت دارای یک نظم خیال
گونه است آنچه در فلسفه موسیقی باستان از آن به عنوان نظم
خیالگونه ای صحبت می شود که با تخیل و عاطفه همراه بود.
میریان گفت :آهنگساز در این آلبوم سعی کرده با نزدیک
شدن و برانگیختن عاطفه به ایجاد نوعی تخیل در آثار خودش
دســت پیدا کند .جلوه های تمثیل گرایانه و ســمبلیک که در
آلبوم پندار هســت در جای جای آن مشخص است .احساس
می کنم آقای تفرشــی پور به یک نوع زبان مشترک موسیقی
رسیده اســت و فارغ از هرگونه ناسیونالیســت در موسیقی و
تعصبات ،به یک زبان جهانی و واحد رســیده است .موسیقی
مدرن تا اندازه ای به مخاطب بر می گردد و تنها آهنگســاز در
این کار دخیل نیســت و بخشی از دریافت اثر هم به مخاطب
بستگی دارد.

اپرای «عروسک پشت پرده» بر اساس داستان
صادق هدایت
در ادامه جهانگیر هدایت(پسر عموی صادق هدایت) پشت
تریبون قرار گرفت و درباره رابطه صادق هدایت و موســیقی
گفــت :من در طــول زندگی ام چندین بار بــا صادق هدایت
همخانه بودم .صادق هدایت وقتی که از پاریس برگشــت یک
گرامافــون کوکی و چند صفحه با خــودش آورد و مرتب این
گرامافون را کوک می کرد و صفحات را می گذاشــت .وقتی
هم کــه در محوطه خانه می آمد آن آهنگها را با ســوت می
زد .من هــم که کوچکتر بودم نه از آهنگ ها و نه از ســوت
زدن او ســر در می آوردم .بعدها که بزرگ تر شــدم به انواع
موســیقی ها عالقمند شدم ،متوجه شــدم چیزهایی که صادق
هدایت بیشتر به آن عالقه داشت کارهای شوپن و شوبرت بود.
صادق هدایت موســیقی کالسیک را بسیار خوب می شناخت
و حتی موسیقی ایرانی را هم خوب می شناخت و در مجالسی
که حضور داشت ساز و آوازی هم اجرا می شد.
هدایت در ادامه متنی از محمدرضا قربانی در نقد و بررسی
بوف کور (اثر صادق هدایت) قرائت کرد که جنبه های حضور
موسیقی در این داستان را بیان می کرد.
در ادامه برنامه امیرمهیار تفرشــی پــور در توضیح اپرای
ســاخته خودش که تا چند هفته دیگر در انگلســتان اجرا می
شــود گفت :برای پایان نامه دکترای خودم تصمیم گرفتم که
روی اپرای مجلســی تحقیقاتی انجام دهم که در  70دقیقه و

ســریر در ادامه گفت :همانطور که نوازندگان خارجی می
بینیم در اجراها عموما به دنبال کشــف هستند .ما اصال نمی
خواهیم چیزی را کشف کنیم و می خواهیم همین چیزی را که
داریم نگه داریم و نمی خواهیم به عرصه ای تازه وارد شویم.
نوازنده های آنها به دنبال این هستند که ایده های جدید
کشــف کنند و این کشــف و شهود بیشــتر آنجا جریان دارد.
اســتعدادها ،حرف ها ،صحنه ها و عرصه های تازه وجود دارد
و به دنبالش هستند.
ســریر با اشاره به موسیقی مدرن گفت :این نوع موسیقی
که نــگاه دیگری دارد و در زندگی معاصر ما و نوع زندگی ای
که داریم و این موســیقی ترجمان موسیقی ما است .در زندگی
امروز تنش ها ،برخوردها ،محبت و خشــونت هم با گذشــته
متفاوت اســت و انعکاس آن درهنر و موسیقی هم وجود دارد.
کمتر به این حوزه وارد می شویم و به این گفتمان های جدید
وارد شــویم .موســیقی هم نوعی گفتمان با مخاطبان است و
زبان خودش را دارد.
وی درپایان گفت :با آقای تفرشی پور بسیار آشنا هستیم
و ایشــان مســیر تحصیلی را طی کردند و دیدگاه های خوبی
در حوزه های مختلف موسیقی دارند برایشان آرزوی موفقیت
می کنم.
در این مراســم جمعی از هنرمندان و عالقمندان از جمله
لوریس چکناوریان ،فوزیه مجد ،وارطان ســاهاکیان ،رازمیک
اوهانیان ،تقی ضرابی ،داریوش پیرنیاکان و  ...حضورداشتند.
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این پژوهشــگر موســیقی در ادامه ســخنانش به تجزیه
تحلیــل برخی از قطعات آلبــوم «پندار» پرداخــت .در ادامه
امیرحســین محمدخانی(نوازنده ابوا) قطعاتی از آلبوم پندار را
اجرا کرد.
در ادامه امیرمهیار تفرشــی پور گفت :فکر می کنم برای
آهنگسازان جوان خیلی خوب است که سلو بنویستند ولی وقتی
به دانشگاه می روند فکر می کنند می توانند برای ارکستر های
بزرگ بنویســند .من بعد از ســالها تحصیل فکر می کنم که
نوشتن یک سمفونی کار خیلی سخت و خطرناکی است و تفکر
بزرگی می خواهد .نوشــتن این مجموعه باعث شد که در کنار
یک نوازنده ،یک ساز را تبدیل به یک سولیست کنم ،تبدیل به
یک آکومپانیست برای خود آن سلو کنم و یک میانگری را بین
نوازنده ،شنونده و آهنگساز ایجاد کنم .چه زمانی باید موسیقی
را رها کنم به به دســت شنونده بدهم و چه جایی باید متریال
را آماده کنم و شــنونده خالقیت خود را بکار گیرد و در انتظار
این متریال باشد .این کاری است که آهنگساز باید انجام دهم.

دو پرده اجرا می شود .این اپرا با عنوان «عروسک پشت پرده»
با داســتانی از صادق هدایت نوشته شده است .من بیش از 50
دقیقه موسیقی آوازی در مجموعه های مختلف روی شعر های
فارســی و غیر فارسی نوشــتم .بعد از تمام مجموعه هایی که
نوشــتم باالخره این اجازه را به خودم دادم که اپرا بنویسم و از
مجموعه سایه روشن داستان عروسک پشت پرده را پیدا کردم.
در ادامه تفرشی پور توضیحاتی درباره مراحل آماده کردن
متن و موســیقی اپرای «عروسک پشــت پرده» ارائه کرد و
ســپس دقایقی از این اپرا که در یک ورکشــاپ اجرا شده بود
برای حضار پخش شد.
آخرین سخنران این برنامه دکترمحمد سریر(رئیس هیئت
مدیره خانه موســیقی) بود .دکتر سریر در ابتدای سخنانش از
کانون آهنگســازان برای برگزاری این مراســم تشکر کرد و
گفت :خوب اســت که چنین برنامه هایی اجرا شود و مانند این
است که خون تازه ای در جریان می افتد و همین که ما روی
این مسائل فکر می کنیم بسیار خوب است.
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مقاله

زنگوله

از مقام تا گوشه
بابک خضرائی*
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اینکــه از چه روی مقام یا گوشــة زنگوله به این نام (به
معنی زنگ کوچک) خوانده شده ،بر نگارنده روشن نیست؛ در
رساالت کهن وجهتســمیة این مقام مطرح نشده و در دوران
معاصر نیز موسیقیدانان به شباهت حالت این گوشه با صدای
زنگوله اشارهای نکردهاند؛ این در حالی است که گوشة «زنگ
شتر» بهظاهر شباهتی با صدای زنگ دارد (نتل ،ص .)68 ،51
از قدیمترین منابعی کــه در آن نام زنگوله بهعنوان یک
پرده یا مقام آمده ،دیوان انوری (متوفی  565ق) است:
دی گفت به طنز نجم قوال
کای بنده سپهر آبنوست
در زنگوله نشید دانی
گفتم چه دهند از این فسوست
(انوری ،ج  ،2ص550؛ پورجوادی ،ص.)57
در کلیات شــمس تبریــزی (مولــوی ،ص  )164نیز از
«زنگله» بهعنوان یک پرده نام برده شده است:
در خواب کردهای ز رهاوی مرا کنون
بیدار کن به زنگلهام کانم آرزوست.
در کتاب االدوار فیالموســیقی (تألیف اواسط قرن هفتم)
زنگوله دایــرة چهلودوم از ادوار هشــتادوچهارگانه و یکی از
دوازده دور اصلــی اســت که نغمههــای آن بهاینترتیب :ا د
و ح ی یجـــ یــه یح (بــا ابعاد ط جـ جـ جـ ط جـ ط) اســت
(صفیالدین ،1380 ،ص )66 ،43 ،32؛ اما در الرســاله الشرفیه
(تألیف 666ق) ،دیگر رســالة موسیقی صفیالدین ،دور زنگوله
یک نغمه «یز» بیشــتر از نغمههای مذکور دارد (همو،1385 ،
ص .)151عبدالقــادر مراغی نیــز در جامعااللحان (ص)137
نغمههای زنگوله را مطابق الرسالهالشرفیه آورده است اما اشاره
کرده که زنگوله مرکب اســت از جنس راســت (ط جـ جـ) و
جنس حجــازی (جـ ط جـ ط) و برخی نغمــة «یز» را به آن
افزودهاند.

زنگوله به گفتة صفیالدیــن موجب پدید آمدن «حزن و
فتور» در خاطر شنونده بوده است (صفیالدین ،1380 ،ص.)84
در رســالة موســیقی کنزالتحف (تألیف در اواسط قرن هشتم)
این مقام «ش ّد النوم» یا مقام مناسب خواب خوانده شده است
(حسن کاشانی ،ص  .)124دربارة وقت مناسب برای خواندن و
نواختــن زنگوله هم نجمالدین کوکبی بخارایی (زنده در )928
بهترین هنگام را برای آن وقت «نزدیک شــام» دانسته است
(ص.)64
در رســاالت موســیقی عصر صفوی زنگولــه همچنان
یکی از دوازده مقام اســت (عبدالمومن بــن صفیالدین ،ص
91؛ کوکبی بخارایی ،ص 49؛ در معرفت علم موســیقی ،ص
)241؛ اما در نام شــعبههای آن قدری اختالف است چنانکه
در بهجتالروح و نیز رسالة موسیقی کوکبی بخارایی چهارگاه
و ُع ّزال (عبدالمومن بن صفیالدین ،ص 91؛ کوکبی بخارایی،
ص  )52و در نســیم طرب چهارگاه و ُم َبر َقع (نسیمی ،ص )75
نام شعبات زنگوله ذکر شده است.
در برخی رســاالت موســیقی ،نام دیگر زنگوله را نهاوند
ذکــر کردهاند؛ چنــان که در کنزالتحف آمــده« :زنگوله را در
بخارا نهاوند میخوانند» (حســن کاشانی ،ص  .)106در رسالة
موسیقی کوکبی بخارایی و نیز نسیم طرب ـ که هر دو در قرن
دهم تألیف شدهاند ـ هم نهاوند نام دیگر زنگوله ذکر شده است
(کوکبی بخارایی ،ص49؛ نسیمی ،ص 23و  .)75بهاینترتیب
میتوان گمان برد نهاوند که در رسالة موسیقی نیشابوری (ص
 .)62یکی از دوازده پرده ذکر شــده ،معادل زنگوله در فهرست
مقامهای دوازدهگانة صفیالدین باشــد .نــام نهاوند بهعنوان
یک پرده در مصیبتنامة عطار نیشــابوری (ص )123نیز دیده
میشــود؛ بنابراین میتوان گفت نهاونــد نهتنها در بخارا بلکه
در نیشــابور (و احتما ًال در مناطقی میان این دو) شناخته شده
بوده است.
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بااینحال در برخی رســاالت موسیقی نهاوند و زنگوله ـ
با وجود پیوندهایی ـ متمایز دانســته شدهاند؛ در جامعااللحان
(تألیــف  808ـ  )818نهاوند یکی از شــعبهها و نغمههای آن
با نغمههای زنگوله متفاوت ذکر شــده اســت ،به این ترتیب:
ا  . .د  .و  .ح  . .یــا  . .یــد یه  . .یح؛ بــا این همه ،دانگ اول
نهاوند با دانگ اول زنگوله منطبق است و مراغی نیز به ارتباط
زنگوله و نهاوند اشــاره کرده است (مراغی ،ص 160و .)181
در رســالة موسیقی مقدمهاالصول (تألیف اوایل قرن دهم) نیز
نهاوند مرکب از چهارگاه ،زنگوله و نوا گفته شده است (اوبهی،
ص )148در رسالة موسیقی بنایی (تألیف در  )888نهاوند یکی
از شــعبات بیستوچهارگانه و نغمههای آن مرکب از زنگوله و
عشــاق و بهاینترتیب :د و ح یا ید یه ذکر شــده است (بنایی،
ص 97و  )98کــه تفاوت اندکی با روایت مراغی دارد؛ بنابراین
میتوان گفت با اینکه مراغــی و اوبهی و بنایی میان نهاوند
و زنگوله تمایز قائل شــدهاند ،به پیوندهــای میان این دو نیز
اشاره کردهاند.
پس از دورة صفوی و جایگزین شــدن نظام دســتگاهی
بهجای نظــام دوازده مقــام ،نام زنگوله یــا نهاوند (برخالف
مقامهایی چون راســت و نــوا) بهعنوان یک دســتگاه دیده
نمیشود (مقدمة خضرائی بر ضیاءالدین یوسف ،ص بیستودو).
در فهرست مقامهای مصر نیز نام «زنککاله» (زنگوله)
را میتــوان دید که نردبــان صوتی آن با این مثال روشــن
میشــود( :سل ،البمل ،ســی ،دو ،ر ،می ،فا ،سل) با ذکر این
نکتــه که گاه درجة دوم آن نیم پــرده باالتر میرود (ارالنژه،
ص .)223نهاوند نیز یکی از مقامات مصری اســت که با این
مثال میتوان نردبان صوتی آن را دریافت( :سل ،ال ،سی بمل،
دو ،ر ،میبمل ،فا ،ســل)؛ آهنگی عربی با مطلع (البنت الشلبيه
عيونها لوزيه) که در فارســی با شــعر (بر گیسویت ای جان،
کمتر زن شانه) خوانده شده ،در این مقام است که با پردههای
مینور تئوریک اروپایی و نیز تاحدی به زمینة نوا در موســیقی

کالســیک ایران شباهت دارد (همو ،ص  .)215عالوه بر اینها
مقامات «نهاوند کبیر» و نیز «نهاوند مرصع» (ســنبله نهاوند)
را نیز در میــان مقامات مصری میتوان دید (همو ،ص 222و
.)225
در نظام هفت دستگاه و پنج آواز موسیقی کالسیک ایران
نام نهاوند دیده نمیشود (البته علینقی وزیری گوشهای به نام
ترتیب داده است؛ نک دورة عالی فرامرز پایور برای سنتور) .اما
مقابل آوازی) است که
موزون ســازی (در
زنگوله یک گوشة
ِ
ِ
نواختن آن در آواز بیاتترک و دســتگاههای سهگاه ،چهارگاه،
ماهور ،راستوپنجگاه مرســوم است (برومند ،ص ،304 ،109
 418و 443؛ معروفی ،بخش سهگاه ،ص  .)12البته این گوشه
در واقع یک حالت ریتمیک (موزون) اســت و به نظر میرسد
نواختن آن در دیگر دســتگاهها نیز امکانپذیر اســت .الگوی
وزنی این گوشــه را میتوان بهطور کلی توالی چهار کشــش
کوتاه و چهار کشــش بلند دانســت که گاه برخی کششهای
اولیه حذف و گاه برخی کشــشهای بلند به دو کشش کوتاه
تبدیل میشوند.
گوشــهای موســوم به «پیشزنگوله» هــم گاهی پیش
از گوشــة زنگوله نواخته میشــود که به جهت وزن با زنگوله
متفاوت اما مقدمة مناســبی برای نواختن زنگوله است .معمو ًال
پیشزنگوله و زنگوله در محدودة درآمد دســتگاه یا آواز نواخته
میشوند .گفته شده که در گذشته زنگوله مجموعهای مشتمل
بر پیشزنگوله و زنگوله بوده که پس از مجموعة درآمدها قرار
میگرفته اما در دهههای اخیر جذب گروه درآمدها شــده است
(نتل ،ص 94 ،68ـ  .)95گفتنی است در ردیف ابوالحسن صبا
برای ســنتور (صبا ،ص )122پس از گوشــة حصار چهارگاه و
در نغمهنــگاری معروفی (بخش ماهور ،ص ،)29پس از حصار
ماهور ،زنگوله آمده اســت .با توجه بــه این نکته که میتوان
حصــار ماهور و چهارگاه را نوعی انتقال درآمد دســتگاهها در
درجة پنجم دانســت ،آمدن زنگوله پس از این گوشهها را هم
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میتوان در راستای نزدیکی زنگوله به درآمد تعبیر کرد.
با اینکه در ردیفهای کنونی زنگوله اساســ ًا گوشــهای
ســازی اســت اما در بحورالحان (تألیف  )1322غزلی با وزن
«مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن» برای خواندن در «آواز مویه
و زنگوله» پیشــنهاد شده اســت (فرصت شیرازی ،ص .)117
هنرمند گرامی آقای محســن کرامتی نیز به ابتکار این گوشه
را در دســتگاه راســت و پنجگاه از ردیف میرزاعبداهلل (روایت
برومند) با کالم (شــب هجران سر شد ،فرقت یار آخر شد )...
به آواز خواندهاند (نک آلبوم جواب ســاز ردیف میرزا عبداهلل به
آواز.)1382 ،
اصطالحی دیگری نیز داشته و آن
مفهوم
زنگوله
احتما ًال
ِ
لرزاندن صدا (تحریر) به هنگام خواندن آواز است و این عبارت
که در رســاله چهار دســتگاه اعظم (ص )91آمــده« :همهجا
زنگولههای هر گوشه و مقام را در جای خود بنماید»؛ ظاهر به
همین مفهوم است .شاهد دیگری بر این ادعا اشارة میرمحسن
نواب (ص )64اســت که «تحریــک و زنگوله» را از «خطوط
تموجی» میداند و میگوید «اگر شمار آن از سه بگذرد ،شرع
اطهر آن را غنا و حرام میشمارد».
منابع
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بخشهایی از این مقاله به سفارش بنیاد دایرهالمعارف اسالمی
(دانشنامه جهان اسالم) نوشته شده است.
اسعدی ،هومان ،شش مقام بهعنوان یک سیستم موسیقایی ،در:
فصلنامة موسیقی ،ماهور ،ش  ،6زمستان 1378؛
انوری ،علیبنمحمدبناســحاق ،دیوان انوری ،چاپ محمدتقی
مــدرس رضوی ،چاپ ســوم ،تهران :انتشــارات علمــی فرهنگی،
1364ش؛
اوبهی ،نظامال ّدین علیشاه بن حاجی بوکه ،مق ّدمة االصول ،چاپ
سید مح ّمد تقی حسینی ،تهران1390 ،ش؛
ّ
بنایی ،علی بن محمد معمار ،رساله در موسیقی ،چاپ عکسی با
مقدمه داریوش صفوت و تقی بینش -تهران1368 ،ش؛
آنا چکانوســکا ،جنبههای مختلف موسیقی کالسیک اویغورها:
افســانه در برابر واقعیت ،ترجمة ناتالی چوبینه ،در :فصلنامة موسیقی
ماهور ،ش  ،44تابستان 1388؛
حسن کاشانی ،کنزالتحف ،در :ســه رساله فارسی در موسیقی،
چاپ تقی بینش ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران 1371 ،ش؛
العربیه،
الموسیقی
دارالنژه ،رودولف «المقامات» در کتاب ﻣﺆتمر
ّ

العمومیه1933 /1352 ،؛
قاهره ،وزارة المعارف
ّ
در معرفت علم موســیقی (از نویســندهای ناشناس) ،در :جنگ
مرتضیقلی شــاملو ،چاپ نسخه برگردان ایرج افشار و احمد منزوی،
تهران1382 ،ش؛
رساله در بيان چهار دستگاه اعظم ،چاپ امير حسين پورجوادي،
در فصلنامه ماهور ،شماره ،12تابستان 1380؛
صبا ،ابوالحسن ،دورههای ســنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا،
چاپ فرامرز پایور ،تهران1387 ،ش؛
صفیالدین اُرمــوی ،کتاب االدوار فی الموســیقی ،چاپ آریو
رستمی ،تهران1380 ،ش؛
همو ،ترجمة فارسی الرساله الشــرفیه (به همراه تصویر نسخة
خطی) ،ترجمة بابک خضرائی ،تهران1385 ،ش؛
ضیاءالدین یوسف ،کلیات یوسفی ،چاپ بابک خضرائی ،تهران،
 1390ش؛
عبدالقادر بن غیبی مراغی ،جامعااللحان ،چاپ بابک خضرائی،
تهران 1388 ،ش؛
الــروح ،تصحیح رابینو دی
عبدالمومــن بن صفیالدین ،بهجت ّ
برگوماله ،تهران 1346 ،ش؛
عطار نیشابوری ،مصیبتنامه ،چاپ محمدرضا شفیعی کدکنی،
تهران1386 ،ش؛
کوکبی بخارایی ،رســالة موسیقی ،در :سه رسالة موسیقی قدیم
ایران ،چاپ منصوره ثابتزاده ،تهران 1382ش؛
معروفی ،موسی ،ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی ،با مقدمه
و شرح مهدی برکشلی ،تهران1374 ،ش؛
مولوی جاللالدین محمد بلخی ،کليات شــمس تبريزي ،چاپ
بديعالزمان فروزانفر ،تهران 1380 ،ش؛
میرزا عبداهلل ،ردیف میرزا عبداهلل برای تار و ســهتار به روایت
نورعلی برومند ،آوانویسی ژان دورینگ ،تهران 1385 ،ش؛
میرمحســن نواب ،وضوح االرقام در علم موسیقی ،ترجمة علی
کاتبی ،با مقدمة بابک خضرائی ،در :فصلنامة موسیقی ماهور ،ش ،50
زمستان 1389؛
نتل ،برونو ،ردیف موســیقی دســتگاهی ایــران ،ترجمة علی
شادکام ،تهران 1388ش؛
نسیمی ،نسیم طرب ،چاپ امیرحسین پورجوادی ،تهران 1385 ،ش؛
نیشــابوری ،محمد بن محمود بن محمد ،رسالة موسیقی ،چاپ
امیرحســین پورجوادی ،در :مجله معارف ،دوره دوازدهم ،ش 1و ،2
فروردین ـ آبان .1374

گزيده اخبار خانه
برگزاری جلسات هیئت مدیره برای رفع مشکل
بیمه هنرمندان

فتحی ،مرتضی باقرنژاد ،محمد خوشــرو ،مشاوران معاون امور
هنری ،سیدمحمد میثمی ،علیرضا خزائلی ،مدیرعامل سازمان
نوســازی و بهسازی قزوین و مرتضی روزبه ،استاندار قزوین از
جمله هنرمندان و مســئوالنی بودند که در آیین گشایش بنیاد
پژوهشی هنر و موسیقی قزوین حضور داشتند.
اعطای جایزه هنری رئیس جمهور به حســین
علیزاده

هیئت مدیره خانه موسیقی در فصل بهار  1393باتوجه به
مشکالت پیش آمده برای بیمه هنرمندان ،جهت رفع مشکالت
کلی موســیقی ،بهبود وضعیت موسیقی کشــور و بررسی راه
هــای تعامل با نهاد های مختلف جلســات متعددی با حضور
علــی اصغر کاراندیش(معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی) ،علی مرادخانی (معاون هنری وزیر
فرهنگ و ارشاد)پیروز ارجمند(مدیر کل دفتر موسیقی) ،مجید
سرسنگی(مدیر عامل خانه هنرمندان) وعلی ترابی(مدیرعامل
انجمن موسیقی ) تشکیل داد و موارد فوق را بررسی کرد.
همچنین هیئت مدیره خانه موســیقی در جلسات منظم
یکشنبه های هر هفته به بررسی مسائل جاری خانه می پردازد.
افتتاح نخستین بنیاد رســمی پژوهش هنر و
موسیقی کشور
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بنیاد پژوهشــی هنــر و موســیقی قزوین بــا مدیریت
محمدرضا درویشی ،دوشنبه  22اردیبهشتماه ،با حضور معاون
امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،جمعی از هنرمندان
عرصه موســیقی و مسئوالن شــهر قزوین ،در سرای تاریخی
سعدالسلطنه افتتاح شد.
در این مراســم علی مرادخانی ،معــاون امور هنری وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی و محمدرضا درویشی ،مدیر بنیاد
پژوهشــی هنر و موسیقی قزوین به سخنرانی درباره اهمیت و
جایگاه این بنیاد پرداختند.
بیژن نوباوه ،عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شــواری
اســامی ،پیروز ارجمند ،مدیرکل دفتر موسیقی ،محمد سریر،
داریــوش پیرنیاکان ،شــاهین فرهت ،کیوان ســاکت ،پروین
غالمشــاهی ،محمدرضا اصالنی ،حمیدرضا اردالن ،حمیدرضا
نوربخش (مدیر عامل خانه موسیقی) ،حمیدرضا عاطفی ،علی
ترابی(رییس انجمن موســیقی تهران) ،محمد وکیلها ،رییس
انجمن موســیقی اســتان قزوین ،حســن مهرجردی ،بهروز

رییس جمهوری به  19نفر از اســاتید برجسته کشور جایزه
عالمه طباطبایی و به  9نفــر از نخبگان هنری از جمله دبیر و
ســخنگوی شورای عالی خانه موسیقی جایزه شهید آوینی اعطا
کرد .این آیین که ســومین دوره اعطای جایزه عالمه طباطبایی
و دومین دوره اعطای جایزه شــهید آوینی است 28 ،اردیبهشت
در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری با حضور جمعی از
اساتید  ،محققان و هنرمندان برجسته و نخبه کشور برگزار شد.
ســید کاظم علوی پناه ،محمد علی آذرشــب ،سید حسین
صفایی  ،پرویز جبه دار ماراالنی ،وحید اصفهانیان از دانشگاه تهران
و همچنین محمد دورعلی ،عبدالرضا ســیمچی ،محمود فتوحی
فیروزآباد از دانشــگاه صنعتی شریف و حســین ملک افضلی از
دانشگاه علوم پزشکی تهران ازجمله اساتید برجسته کشور هستند
که جایزه عالمه طباطبایی را از رییس جمهوری دریافت کردند.
مینو محرز ،علیرضا مصداقی نیا ،فریدون دواچی ،شاهین
آخوندزاده از دانشــگاه علوم پزشکی تهران ،علی اصغر انصافی
از دانشگاه صنعتی اصفهان ،حسین بهاروند از پژوهشگاه رویان
و دانشــگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ ،سعید اعظم از دانشگاه
اصفهان ،حبیب تجلی از دانشــگاه تبریــز ،اعظم ایرجی زاد از
دانشــگاه صنعتی شــریف و بهمن یزدی صمدی از دانشگاه
تهران از دیگر دریافت کنندگان جایزه عالمه طباطبایی بودند
کــه از رییس جمهوری جایزه را دریافت کردند .مصطفی اخباز
در گروه هنرهای تجســمی ،محمد مهدی انوش فر در گروه
هنرهای دســتی ،علی راهجیری در گروه صنایع دستی ،طاهر
شــیخ الحکما در گروه هنرهای تجســمی ،اسماعیل خلج در
گروه هنرهای نمایشــی ،محمدرضا اصالنی در گروه هنرهای
ســینمایی ،حسین علیزاده در گروه موسیقی ،عبداهلل علی مراد
در گروه هنرهای چند رســانه ای و ایــرج کالنتری در گروه
معماری  9نخبه هنری کشور بودند که رییس جمهوری جایزه
شهید آوینی را به آنها اعطا کرد.
این جوایز با هدف پیشــبرد امر تحقیــق  ،پژوهش و به
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کارگیــری موثر محققان و هنرمنــدان جوان در امور فرهنگی
کشور به  28این برگزیدگان تعلق گرفت.
آغاز نهمین دوره کالس های صدابرداری

نهمین دوره از کالس های صدابرداری که با همت خانه
موســیقی و همکاری کانون صدابرداران برگزار می شود ،روز
دوشنبه 5 ،خرداد در ساختمان فاطمی برگزار شد.
در تــرم اول این کالس ها مباحث آکوســتیک و الکترو
آکوســتیک تدریس می شــود و ترم های بعدی به کار با نرم
افزارهــای کامپیوتری و همچنین گذراندن دوره در اســتودیو
صدابرداری اختصاص خواهد داشت.
کالس های صدابرداری خانه موسیقی در سه ترم تشکیل
می شــود و در پایان هر دوره از طرف خانه موســیقی به فارغ
التحصیالن پایان نامه اهدا خواهد شد.
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شور آفرینی شهرام ناظری در کرمانشاه
کنســرت شهرام ناظری به همراه گروه فردوسی در میان
استقبال بی ســابقه عالقمندان و هنردوستان  1و  2خرداد در
کرمانشــاه برگزار شد.شــهرام ناظری در این روزها به همراه
گروه فردوسی به سرپرستی فرید الهامی در کرمانشاه به روی
صحنه رفت و با استقبال بی سابقه همشهریان خود مواجه شد.
ناظری که پس از ده ســال در کرمانشاه به روی صحنه
می رفت ،پیش از اجرا برنامه از مردم و اهالی فرهنگ هنر این
شهر تشــکر کرد و چند جمله به زبان کردی با همشهریانش
ســخن گفت .در ادامه گروه فردوســی همراه با آواز شــهرام
ناظری به اجرای برنامه پرداخت.
بخش اول کنسرت با عنوان «درفش کاویان» بر اساس
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی شامل قطعات «آوا بر اساس
هوره و مور»« ،پادشــاهی ضحاک و تولد فریدون»« ،ضحاک
در جستجوی فریدون»« ،کاوه آهنگر» و «درفش کاویان» و
«زوال ضحاک» ساخته فرید الهامی و تدوین شهرام ناظری بر
اساس مقام های موسیقی کردی بود.
بخش دوم برنامه شهرام ناظری به همراه گروه فردوسی
با ترکیبی متفاوت از بخش اول به اجرای چند ترانه قدیمی به
زبان کردی پرداخت که بسیار مورد توجه مردم کرمانشاه قرار
گرفت بطوری که با تشــویق های پیاپی خواستار تکرار اجرای
این قطعات شدند.
در ادامه تصنیفهای «قفل زندان»« ،دوش چه خورده ای
دال» از ساخته های شهرام ناظری اجرا گردید و پایان بخش این
برنامه تصنیف «آتشی در نیستان» از آثار قدیمی ناظری بود.

اعضای گروه فردوســی در این اجــرا فرید الهامی ،فرنود
الهامی ،مهراب اســرافیلی ،آرمان دکه ای ،آویشا جالل الدین،
پریسا کلهر و آذر مرزبان (تنبور) ،صابر نظرگاهی (تار و دیوان)،
شهرام محمدی (دیوان و سه تار) ،سعید نایب محمدی (عود)،
یونس پاکنژاد (کمانچه) ،ســینا علم (کمانچه و کمانچه آلتو)،
نازلی بخشــایش(هارپ) ،فرهاد صفری (ســاز های کوبه ای
ابداعی ) و شهریار نظری (دف) بودند.
گروه «شهنازی» میهمان ساری شد
گروه موسیقی شهنازی به سرپرســتی داریوش پیرنیاکان و
خوانندگی حمیدرضا نوربخــش 29 ،خردادماه در تاالر هالل احمر
ســاری به روی صحنه رفت .بخش اول این کنسرت در آواز بیات
اصفهان بود و قطعاتــي چون «پیش درآمد»« ،چهارمضراب بیات
راجه (ساخته داریوش پیرنیاکان)»« ،تصنیف مرغ سحر دوم»« ،رنگ
اصفهان(ساخته علی اکبر شهنازی)» و چند قطعه ساز و آواز اجرا شد.
در بخش دوم اين كنســرت که در آواز دشتی بود قطعاتی
از ســاخته های داریــوش پیرنیاکان با عنوان هــای «اورتور
دشتی»« ،تصنیف مپرس»« ،بازگشت (چهارمضراب دشتی)»،
«تصنیــف دلربا» ،و «تصنیف وفا» (از ســاخته های داریوش
پیرنیاکان) به همزاه ساز و آواز به اجرا در آمد.
در این کنسرت داریوش پیرنیاکان (به عنوان سرپرست گروه و
نوازنده تار) ،حمیدرضا نوربخش (آواز) نوید دهقان (کمانچه) ،روزبه
رحیمی(سنتور) ،آرش فرهنگفر (تنبک) ،حامد جوکار (تارباس) ،قاسم
رحیم زاده (تار) و زکریا یوسفی (دف و بندیر) همکاری داشتند.
این کنسرت توســط شرکت فرهنگی هنری «سارو صدا»
برگزار شده بود که با استقبال مردم هنردوست ساری مواجه شد.
گروه شهنازی از سال  1391با رپرتوار و ترکیب جدید در
شهرهای تهران ،اصفهان ،تبریز ،همدان به روی صحنه رفت
و قرار است این کنسرت در شهر های دیگر هم برگزار شود.
مسترکالس آواز کالسیک گیتی خسروی
مســتر کالس آواز کالسیک گیتی خسروی  ،خواننده اپرا با
همکاری کانون خوانندگان کالسیک در روز های  28و  31خرداد
در خانه موسیقی برگزار شد .در این کالس ها گیتی خسروی نکاتی
درباره نفس گیری ،سالمت جسم و حنجره خواننده ،صحبت کردن
خواننده و برخی تکنیک و متد های آواز کالســیک توضیحاتی
بــه هنرجویان ارائه کرد و در ادامــه نیز با آنان به تمرین قطعات
اختصاص پرداخت .در پایان جلســه چند آواز بصورت دستجمعی
خوانده شد و خسروی به هنرجویان تمریناتی در جهت بهبود نفس
گیری و ادای کلمات ارائه کرد.

من هم فریب خوردم!
درآمد:
علی اکبر شــکارچی کمانچه نواز و مدرس موســیقی ،هنرمندی پاک و بی آالیش است؛ زالل چون رودهای جاری از قله ها و
صاف چون آسمان آبی و ظریف به مانند ساقه های یاس...
یادداشت کوتاه ذیل دلنوشته ای از ایشان است که در حقیقت زمزمه و گفتگوی درونی او با خودش است ؛ در این متن موجز
به نکات و دقایق ظریفی اشاره شده که خواننده را به درون پاک و روح بزرگ این هنرمند عزیز رهنمون می سازد:

دهم دی ماه نود و دو
روستای برگ جهان اطراف لواسان
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ای آنکه نغمه مرا آسمانی می دانی؛
ای آنکه با خواندن و نواختن من در آســمان می رقصی،
من به شما می گویم گول خورده اید؛ کسی در درونتان شما را
فریب داده است ،حرف مرا باور کنید.
و ای آنکه با شــنیدن ســاز و آواز من گوش هایت را می
بندی تا نشنوی ،آنچه من با شعر و بی شعر برایتان خوانده ام؛
شــما هم گول خورده اید ،کسی در درونتان شما را فریب داده
است ،حرف مرا باور کنید.
و اما من :
گاه با تمجید شــما در آســمان رقصیده ام و گاه با نقد و
نفی تان تکه برف و یخی شــدم که بین دو صخره زمســتان
را سر می کند.
حرف مرا باور کنید ،من هم فریب خوردم.
کسی در درونم فریبم داد.
فریبم داد تا یک عمر برایتان بخوانم و بنوازم.
ای جنگل رنگین و انبوه ،که قرقاول برایت نغمه می خواند.
ای دماوند سرفراز ،که کبک دری برایت نغمه می خواند.
ای دریای بی کران ،که نهنگان برایت نغمه می خوانند.
ای دشــت باشــکوه ،که نغمه خوانی غزال و اسبان را به
گوش نشسته ای.

ای آسمان کبود ،که صدای پرواز بلند عقابان و رقص باد
را می نوشی.
و شما ای مردم حرف مرا باور کنید:
من دلم می خواهد:
شما جنگل رنگین،
دماوند سرفراز،
دریای بی کران،
دشت با شکوه
وآسمان کبود باشید
تا وقتی شــنیدن مانند رود بر جان تان جاری می شود ،بر یک
احوال و یک تراز بمانید پایدار.
و من:
قرقاول،
کبک دری،
نهنگ و غزال وعقاب.
و هرگز ننوازم و نخوانم مگر خواندن به شــوق شما؛ مثل
چشمه ای رقصان و نغمه خوان از سر و رویم بریزد.
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فراخوان دومین مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان
این مســابقه آهنگســازی به صورت آزاد برگزار می شود و فارغ التحصیالن رشته های
موسیقی و آهنگسازی و عالقه مندان می توانند در این مسابقه شرکت کنند.
موضوع مسابقه :آهنگسازی برای آنسامبل کوارتت.
(انتخاب سازها به شکل آزاد و یا تلفیقی از سازهای کالسیک و ایرانی باشد)
نحوه شرکت در این مسابقه به شرح زیر است:
 آثار باید به صورت پارتیتور (نت نوشته) ارائه شود. عالقمندان جهت شــرکت در مسابقه باید مبلغ 300.000ریال طی فیش پرداختی بهشماره حساب  106000342002بانک ملی شعبه صبا  546به نام خانه موسیقی واریز کنند.
 -تحویل فرم شرکت در مسابقه و تحویل به دبیرخانه مسابقه

مهلت ارسال آثار:
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آثار باید تا پایان شــهریور ماه  1393به همراه فرم شــرکت در مسابقه ،پارتیتور و فایل
صوتی اثر به دبیرخانه مسابقه واقع خانه موسیقی در ساختمان فاطمی تحویل گردد.
پس از بررسی وارزیابی توسط داوران شده و طی مراسمی به سه نفر از برگزیدگان لوح تقدیر
و جوایزی اهدا می گردد.
الزم به توضیح است ،عالقمندان می توانند فرم شرکت در مسابقه را از لینک سایت خانه
موسیقی( )www.iranhmusic.irدریافت نمایند.
نشانی خانه موسیقی جهت ارسال آثار :تهران ،خیابان فاطمی غربی ،نرسیده به جمالزاده،
شماره  /270تلفن66917711:

