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س��ال نو در راه اس��ت؛ خبری کهنه از اتفاقی نو؛ آیا ابداع
وتازگ��ی در رفتار و گفتار و آثارمان در کنار این گردش س��ال
و م��اه که طراوت و تازگی را به دنب��ال دارد ولی در بطن خود
رخدادی تکراری است می بینیم؟ شایدهمین حرف نیز تکراری
باش��د و سخن نویی در آن نیابیم که حالوتی به ارمغان بیاورد
اما یکی از س��خن های تکراری اما ش��یرین همین هش��دار و
تذکار مدام و مس��تمر به خود همراه با این پرسش است که به
کجا می رویم  ،راه کدام است و مقصود کجاست؟
به هر حال یک سال دیگر ازعمر فعالیت های نهاد مدنی
خان��ه موس��یقی –ازجمله همی��ن فصلنامه -گذش��ت و موعد
ارزیاب��ی و س��نجش اینک��ه راه خانه و پیمای��ش آن تا چه حد
مقبول و معقول بوده فرا رسیده است.
با نگاهی گذرا به کارنامه و برنامه های مختلف در س��الی
که گذشت این واقعیت نمایان می شود که دست کم به لحاظ
کمی ،فعالیت های خانه موس��یقی رشد بسیار باالیی نسبت به
سالهای گذشته داشته است .
برگزاری کالس ها و جلس��ات مختلف آموزشی در بخش
ها و موضوعات متنوع ،نشس��ت ها و جلس��ات منظم و ماهانه
اعضا که غالبا همراه با اجرای موسیقی و شعر بوده ،راه اندازی
مطب پزشکان در تخصص های مختلف  ،اقدامات رفاهی و...
همه و همه چش��م انداز امیدوارکننده ای را برای خانه موسیقی
ترس��یم می کند اما با این وجود ما هنوز در ابتدای راه هستیم
و هنوز مشکالت و مسائل فراوانی بر سر راه هنرمندان عرصه
موس��یقی هس��ت که بايد با کمک و حمایت ای��ن نهاد مدنی

برطرف ش��ود...آیا خانه موس��یقی در آن بخش ها هم توانسته
قدمی بردارد یا خیر؟
البته بايد اذعان داش��ت كه ارزیابی ارزش��مند و معتبرتر در
خصوص اقداماتی که به بخش��ی از آنها اش��اره شد باید از سوی
اعض��ا و مخاطبان گرامی صورت بپذی��رد و آنهاباید با قرار دادن
امکانات و ابزارهایی چون نیروی انسانی  ،بودجه و ...در یک کفه
و اقدامات صورت گرفته (از جنبه های مختلف س��خت افزاری
و نرم افزاری) در کفه دیگر نس��بت به ارزیابی و س��پس انتقاد و
پیشنهاد مشارکت کنند تا در آینده خانه موسیقی بتواند پیشرفت
ملموس تری داشته باشد.
از س��وي ديگر س��ال  1391تلخی های متعددی داش��ت
که از آن میان می توان به درگذش��ت اس��تادانی چون کسایی
و خرم اش��اره کرد و همچنین تلخی ه��ای دیگر که برخالف
مرگ  -که سرنوش��ت محتوم همه ما است -می توان از بروز
آنها جلوگیری و ممانعت به عمل آورد .رخداد های تاسف باری
مانند هجوم ماموران ش��هرداری و ریختن اسباب و اثاثیه خانه
موس��یقی شماره دو به بیرون و یا کارشکنی های نامعلوم برای
برگزار نش��دن جشن خانه و مسائلی از این دست که امیدواریم
در سال جدید و در دولت یازدهم دیگر شاهد بروز چنین مسائل
و مشکالتی نباشیم.
به امید آن روز و با آرزوی ش��ادی و شادکامی برای همه
دوستان در سال نو
* سردبیر

كوچ زمستانه هنرمندان
درآمد:
در زمستان سال  91چند تن از هنرمندان موسیقی درگذشتند و جامعه هنری را به سوگ نشاندند.
همایون خرم(نوازنده ویولن ،آهنگس��از و عضو ش��ورای عالی خانه موسیقی) ،محمد بیگلری پور (رهبر ارکستر سمفونیک صدا
و س��یما) محمدرضا گرگین زاده(نوازنده و ناش��ر موس��یقی) ،قاس��م جبلی(خواننده قدیمی) ،عاش��ور گلدی بحری (بخشی ترکمن)،
مالغالمحسين افكاری (بخشی قوچان) و سراج الدین باشقره ( بخشی ترکمن) از جمله این هنرمندان بودند.
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وداع با خالق آهنگ های جاودانه
همایون خرم(نوازنده ویولن ،آهنگساز و عضو شورای عالی
خانه موسیقی) در پی ابتال به بیماری سرطان شامگاه  28دی ماه
در بیمارستان دی تهران دارفانی را وداع گفت .پیکر این هنرمند
روز اول بهمن در میان خیل جمعیت دوس��تداران و هنرمندان از
مقابل تاالر وحدت تش��ییع و در قطعه هنرمندان بهش��ت زهرا
بخاک سپرده شد.
در این مراس��م چهره هایی همچون محمدرضا شجریان،
فره��اد فخرالدین��ی و داود گنجه ای(از اعضای ش��ورای عالی
موس��یقی) در خصوص ش��خصیت این هنرمند فقید سخنرانی
کردند.
در ابتدا داود گنجه ای ،عضو شورای عالی و قائم مقام خانه
موس��یقی گفت :از طرف خودم و خانه موسیقی از آنهایی که به
این هنرمند عشق میورزند تشکر میکنم و این غم را به خانواده
خرم تس��لیت می گویم .همیشه در جلس��ات شورای عالی خانه
موسیقی ،همایون خرم مانند شمع این محفل بود و حیف که تا
چشم بر هم زدیم او را از دست دادیم.
گنجه ای با بیان خاطره ای گفت :یک روز با همایون خرم
به منزل علی تجویدی رفتیم .خرم ویولن را به دس��ت من داد تا
من قطعاتی بنوازم .من گفتم ش��ما ش��اگرد صبا هستی چرا من
بای��د ویولن بزنم اما خرم اص��رار کرد و من یکی از آهنگ های
تجویدی را نواختم که تجویدی چشمش را باز کرد.
این هنرمند در پایان س��خنانش از مس��ئولین خواست تا به
حال هنرمندان بیمار رسیدگی کنند و گفت :عاقبت کار دنیا این

نیس��ت که کسی به مقامی برسد .خرم آن نغمه که
مردم بسپارند به یاد .همایون خرم یک معلم شریف
یک آهنگساز بینظیر و یک پدر خوب ،یک عارف
و یک مسلمان واقعی بود.
س��پس فرهاد فخرالدینی ،آهنگس��از و عضو
ش��ورای عالی خانه موسیقی گفت :من هنوز باورم
نمیش��ود که همایون خرم عزیز در بین ما نیست.
وقتی خبر ف��وت همایون خرم را ش��نیدم با خودم
گفتم همایون همیش��ه اس��توار و پابرجاس��ت و ما
اندیشه او را در آثارش احساس میکنیم .هنرمندان
ما مثل همایون خرم عمر جاودان خواهند داشت و
به سادگی از بین نمیروند.
رهبر سابق ارکستر ملی ایرانی گفت :ما در تاریخ موسیقی
چند دوره درخشان داشتیم ؛ در دوران ساسانیان هنرمندانی مانند
باربد و نکیسا خوش درخشیدند و به مقام شامخی در هنر رسیدند.
در قرن س��ه تا نهم هجری نیز هنرمندان بزرگی مانند عبدالقادر
مراغی و صفیالدین اروموی حضور يافتند ،اما متاسفانه توجه به
علم موسیقی از دوره صفویه کمرنگ شد تا دوره ای که از طریق
خاندان هنر ،خانواده علی اکبر فراهانی با موسیقی آشنا می شویم
و ردیف موسیقی در این زمان تدوین می شود.
وی افزود :تلفیق خوبی از طریق کسانی مثل درویش خان
ص��ورت می گیرد و پیش درآمد و رنگ و تصانیف درس��ت می
ش��ود .حضور لومر برای انتقال علم موس��یقی بسیار موثر بود؛به
دنبال آن علی نقی وزیری مدرسه موسیقی را شکل داد و امثال
صب��ا ،خالقی و معروفی در آنجا تربیت ش��دند .و صبا هم امثال
تجویدی و خرم را تربیت می کند .صدای سازش��ان شنیدنی بود
و قطعاتش��ان بر دل می نشست و این در سالهای بین  1330تا
 1350بود که یکی از دوران درخش��ان موس��یقی ب��ود .این آثار
درخش��ان با عش��ق و همکاری و تعامل بین هنرمندتان بوجود
می آید که آثاری مملو از احس��اس و زیبایی خلق می ش��ود .از
س��الهای پنجاه به بعد این ارتباط ها گسسته می شود.اما تاریخ
فراموشکار نیست.
این آهنگساز و رهبر ارکستر گفت :همایون خرم مرد شریفی
بود .ما پنجاه س��ال پیش در ارکس��تر گلها باهم آشنا شدیم و
ی مان ادامه پیدا کرد و به ارتباط خانوادگی تبدیل شد .با
دوس��ت 
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هم سفر و همکاری داشتیم .در شورای فنی ارکسترملی و شورای
عالی خانه موسیقی با هم بودیم
فخرالدینی در پایان س��خنانش گفت :او دوس��ت و همکار
خوبی بود ،از دس��ت دادن چنین هنرمندی ضایعه بزرگی است.
همایون خرم همیشه استوار و پابرجاست .آثارش را که از دل بر
آمده و بر دل می نشیند را با هم زمزمه می کنیم.
در ادامه این مراسم علیرضا قربانی که در سالهای اخیر یک
آلبوم به نام «رس��وای زمانه»را با آهنگس��ازی زنده یاد همایون
خرم خوانده است پشت تریبون قرار گرفت و در سخنان کوتاهی
گف��ت :ام��روز دردان ه ای از هنر ایران را از دس��ت دادیم .در این
سالها که خدمت استاد بودم ،اخالقمدار بودن ایشان مرا جذب
کرد .ایش��ان یک هنرمن��د بودند که روی م��دار اخالق حرکت
میکرد.
پس از این سخنان ،محمد موسوی ،نوازنده پیشکسوت نی با
اظهار تاسف برای از دست دادن همایون خرم گفت :من افتخارمی
کنم که در برنامه گلها در کنارش��ان بودم
و خیلی چیزها بس��یاری از ایشان آموختم.
پ��س از این س��خنان ،موس��وی در مایه
مخالف س��ه گاه شروع به نوازندگی کرد و
علیرضا قربانی چند بیت آواز خواند .در این
هنگام بغض گل��وي قرباني را گرفت و او
نتوانست به خواندن ادامه دهد که مردم به
همراه نی محمد موسوی تصنیف «رسوای
زمانه» از س��اخته های همای��ون خرم را
همخوانی کردند که حال هوای دیگری به
فضای مراسم داد.
در ادامه نیز ،محمد اصفهانی ،پشت
تریب��ون قرار گرفت و یک��ی دیگر از آثار
خرم را برای حضار خواند و س��پس گفت :همایون خرم در مسیر
موس��یقی یک س��الک مثال زدنی بود .فکر میکنم او به اصل
خودش بازگش��ت و در عین حال امیدوارم که قدر اس��اتیدی که
هم اکنون در بین ما حضور دارند را بدانیم.
در ادامه مراس��م رضا خرم ،فرزند همایون خرم گفت :باید
بگویم ما از یک خورشید دور شدیم زیرا پدرم مانند خورشید بود
و بر همه میتابید و هر کس به قدر اس��تعداد خودش از این نور
اس��تفاده میکرد .اکنون این نور و گرما را از دس��ت دادیم به هر
حال ما فرزندانش بودیم و این شانس را داشتیم که بیشتر از همه
به او نزدیک باشیم.
رئیس موزه موس��یقی در س��خنانی گفت :ای��ن لحظهها،
لحظههای ماندگاری است که یک ملت از عزیزی یاد میکنند و
با پاسداری از او خاطراتش را بازگو میکنند.
وی افزود :در س��الهایی که تازه به مرکز موسیقی آمدم آن
زمان برخی موزیس��ین ها هم میگفتند ساز ویولن در موسیقی
ل برانگیز بود .اما
ایرانی جایگاهی ندارد و این موضوع برایم سوا 
با پشتیبانی بسیاری از هنرمندان این دیدگاه عوض شد و ارکستر
موس��یقی ملی ایران آغ��از به کار کرد.در واق��ع همایون خرم با
توانایی و نبوغ خود باعث شدند تا این سدها شکسته شود و ساز
ویولن جایگاهی در موسیقی ایرانی پیدا کند.

مرادخان��ی در پای��ان گفت :ق��رار بود ماه گذش��ته در موزه
موسیقی نمایشگاهی از مجموعه عکسهای ایشان داشته باشیم
که متاسفانه فرصت نشد و این مراسم در حالی که او در بین ما
نیست به زودی برگزار میشود.
در پایان این مراس��م ،محمدرضا ش��جریان ،رئیس شورای
عالی خانه موس��یقی پش��ت تریبون قرار گرفت و گفت :از مردم
سپاسگزارم که اینگونه قدر هنرمندان را می دانند و با مهر نهال
وجودشان را آبیاری می کنند.
بیش از  45س��ال بود که من با استاد همایون خرم دوست و
همکار بودیم .چه شبهایی را که در استودیو های رادیو با هم نبودیم
و ایشان با وس��واس به تهیه برنامه ها می پرداختند .هیچگاه آن
شب ها و آن نگاه پر مهر و خندان را از یاد نمی برم.
شجریان :باورم نمیشود،جسم همایون خرم از بین ما رفت.
یکی از عزیزان جلو آمد و ضمن تس��لیت به من گفت که بقای
عمر شما باشد! باید بگویم چه بقای عمری که آدم دوستانش که

کس��ی نمیتواند جای آنها را پر کند را از دست بدهد .متاسفم که
هنرمندان یکی پس از دیگری ما را ترک میکنند و زندگی بدون
این عزیزان دیگر لطفی ندارد.
ش��جریان س��خنانش را با آوازخواني یک رباعی از خیام با
مطلع «جامی س��ت که عقل آفرین م��ی زندش» تمام کرد که
احساسات حضار را بر انگیخت.
پس از پایان این مراس��م در حالی که همشهریان همایون
خرم از بوش��هر با سنج و دمام عزاداری میکردند ،پیکر همایون
خرم به سمت قطعه هنرمندان بهشتزهرا(س) بدرقه شد.
در قطعه هنرمندان نیز حضور مردم و هنرمندان کم س��ابقه
ب��ود و هنرمندانی مانند هوش��نگ ظریف ،پروی��ن صالح ،بهرام
حصیری و  ...سخنانی کوتاه در باره شخصیت همایون خرم بیان
کردند و از فقدان این هنرمند ابراز تاسف کردند.
پس از این سخنان پیکر همایون خرم ،آهنگساز پیشکسوت
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا بخاک سپرده شد.
همچنین مراسم یادبود همایون خرم ،از سوی خانه موسیقی،
موزه موسیقی ،خانه هنرمندان و خانواده آن مرحوم سوم بهمن،
در مس��جد نور تهران برگزار ش��د که جمعی��ت قابل توجهی از
عالقمندان و هنرمندان در این مراس��م حضور یافتند و یاد خالق
آهنگ های جاودانه موسیقی ایران را گرامی داشتند.

گزارشی از دومين نمايشگاه ساز ،موسيقي و آثار شنيداري

آينده موسيقي فجر نگران كننده است
درآمد:
بيس��ت و هش��تمين جشنواره موسيقي فجر نس��بت به دوره هاي قبل از نظر كمي رش��د منفي داشت .همين موضوع تا حدي
صاحبنظران را نس��بت به آينده آن نگران كرده اس��ت .تعداد اندك س��النهاي اجرا ،حذف بخش تكنوازي و يا افت كمي و كيفي در
بخش بينالملل و حضور نداشتن گروههاي بزرگ موسيقي از كشورهاي مختلف ،نداشتن بولتن روزانه و خيلي موارد و مسائل ديگر كه
گفته شده متاسفانه به علت كمبود بودجه رخ داده از جمله مواردي است كه بايد دبير جشنواره كه حكم دبيرياش را در روز اختتاميه
اين دوره گرفته است مطمح نظر داشته باشد.

فصلنامه خانه موسيقي

بیس��ت و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 25
بهمن ماه تا  1اس��فندماه در تاالره��ای وحدت ،رودكی ،ایوان
شمس ،خانه هنرمندان ،پژوهش��كده فرهنگ و هنر ،ارسباران
و ب��رج میالد و با حض��ور گروه های ایران��ی و خارجی برگزار
شد .این جش��نواره اول اسفند طی مراسمی در تاالر وحدت و
با تجلیل از س��ه چهره پیشکس��وت موسیقی ایران به کار خود
پایان داد.
در این مراسم که با حضورسیدمحمد
حس��ینی(وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی)،
حمید ش��اه آبادی(مع��اون امور هنری وزیر
ارشاد) ،سیدمحمد میرزمانی(مدیركل دفتر
موس��یقی) ،حس��ن ریاحی(دبیر جشنواره)،
علی ترابی(دبیر اجرایی جش��نواره) و اهالی
موس��یقی برگزار شد ،احس��ان علیخانی به
عنوان مجری برنامه به حاضران در س��الن
خوش��امد گفت و با مقدم��ه كوتاهی از تارا
پیرزاده نوازنده  10ساله تار دعوت كرد تا به
اجرای اولین بخش این مراسم بپردازد.
پ��س از اج��رای او كه با اس��تقبال و

تش��ویق های حاضران مواجه شد ،حسن ریاحی پشت تریبون
قرار گرفت و گزارشی از عملكرد خود و همكارانش در جشنواره
موسیقی فجر را ارائه داد.
ریاح��ی در س��خنانش گفت :هیچ جش��نواره ای در منظر
برگزاركنندگانش  ،هدف نیس��ت بلكه وس��یله ای اس��ت برای
توزی��ن و محك و امید اینكه منتخبان این دوره نیز مانند ادوار
گذش��ته با ترازوی عدالت هیئ��ت داوری كه از بین امین ترین
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موسیقیدانان برجسته ایران گزینش شده اند ،مواجه
باشند و بتوانند از شایستگی های خود بهره مناسب
را ببرند.
پ��س از ای��ن بخ��ش ،س��یدمحمد میرزمانی،
حس��ن ریاح��ی و داود گنجه ای(قائ��م مقام خانه
موسیقی) به روی سن آمدند و جوایز تقدیر شدگان
بخش های»آهنگسازی ش��اخه بیداری اسالمی»،
«آهنگسازی شاخه كالسیك ایرانی»« ،آهنگسازی
شاخه كالسیك ایرانی» و «آهنگسازی شاخه پایان
نامه» را اهدا کردند.
هیئت داوران بخش آهنگس��ازی شاخه پایان
نامه ل��وح تقدیر خ��ود را به بهرن��گ خلیلی برای
پای��ان نامه اش با موضوع «موومان س��مفونیك»
از ته��ران و مه��دی پناهی ب��رای پایان نام��ه اش با موضوع
«کاپریچی��و برای ویولن و ارکس��تر» از ته��ران اهدا كردند.در
شاخه آهنگس��ازی با موضوع بیداری اسالمی علیرضا متوسلی
آهنگس��از قطعه «بیداری اس�لامی» از ته��ران ،صابر جعفری
آهنگس��از قطعه «بیداری» از تهران ،ابراهیم زمانی آهنگس��از
قطعه «وارثان صبح امید» از تهران و رمضان عظیمی آهنگساز
قطعه «بیداری اسالمی» از تهران مورد تقدیر قرار گرفتند.
هیئت داوران در بخش كالس��یك غیر ایرانی از ش��روین
عباسی از تهران به خاطر ساخت قطعه «كوئینتت برای فلوت»
 ،از ج��واد آبراهه از تبریز به خاطر س��اخت قطعه ای با عنوان
«كوارتت زهی ( 3موومان)» و از امین رفیعی فر از اصفهان به
خاطر س��اخت قطعه «كوارتت زهی شماره »1با اهدای جایزه
تقدیر كردن��د .همچنین در این بخش هیئت داوران لوح تقدیر
خود را به مرتضی قربانی ش��یركوهی آهنگس��از قطعه»بومی
(كوئینت��ت)» از كرج  ،امیر ختایی آهنگس��از «پوئم س��مفونی
ش��ماره »1از مش��هد و فراز خنافری آهنگس��از قطعه «مرگی
دیگر» از تهران اهدا كردند.
در بخش كالس��یك ایرانی نی��ز هی��ات داوران از حمید
مرادیان آهنگساز قطعه «آالم دشت رقصان» از تهران ،حسین
خ��وش چهره آهنگس��از قطعه «زاهد ش��هر» از تهران و علی
امیدی آهنگس��از تصنیف «نهان چون ج��ان» از یزد با اهدای
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جایزه تقدیر كردند.
در بخش بع��دی برنامه« ،رنو گارس��یا فون��س» نوازنده
اس��پانیایی كنترباس به روی صحنه آمد و س��ه قطعه را برای
حاضران نواخت كه یكی از این قطعات در دس��تگاه ماهور اجرا
شد و با ابراز احساسات برخی از دوستدارانش روبرو شد.
پس از این اجرا حکم دبیری دکتر ریاحی برای دور بعدی
جشنواره موس��یقی فجر  ،توسط معاون هنری وزیر فرهنگ و
ارش��اد اس�لامی به وی داده شد و س��پس فیلم های كوتاهی
از امیراش��رف آریان پور ،منصور نریم��ان و احمدعلی راغب به
عنوان بزرگان موس��یقی كشورمان پخش شد و با تشویق های
حاضران در س��الن این اس��اتید هدایایی را به رس��م یاد بود از
سیدمحمد حس��ینی(وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،حمید شاه
آبادی و حسن ریاحی دریافت كردند.
پس از این بخش وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی پشت
تریبون قرار گرفت و ضمن تشكر و قدردانی از دست اندركاران
جش��نواره ،برای آنها آروزی موفقیت كرد .س��یدمحمد حسینی
همچنی��ن در ادامه س��خنانش قطع��ه ای ادبی را ب��ه عنوان
سخنرانی برای اهالی موسیقی قرائت كرد.
پس از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،گروه صنم به
خوانندگی پوریا اخواص به روی صحنه آمد و قطعاتی از موسیقی
ایرانی را اجرا كردند.س��امان احتش��امی و نوازندگانش هم دیگر
گروه اجرا كننده مراس��م اختتامیه بودند كه به روی س��ن آمدند.
احتش��امی در این برنامه یك��ی از قطعاتش را به
زلزله زدگان آذربایجان تقدیم كرد.
در ادام��ه برنامه نماهنگی از درگذش��تگان
س��ال  1391جامعه موس��یقی به نمایش در آمد
كه در میان این درگذش��تگان هنرمندانی چون
زنده یادان همایون خرم ،حس��ن كسایی ،جالل
ذوالفنون ،غالمحسین سمندریان ،سرور احمدی،
حسین سمندری و بسیاری دیگر دیده می شدند.
حاضران در س��الن پس از پخش این فیلم كوتاه
برای لحظاتی ،ایس��تادند و با تشویق های ممتد
خود به آنها ادای احترام كردند.

گزارشی از جشنواره شمسه در بخش موسيقي

شمسه و ستارههاي بيفروغ شهر تهران
درآمد:
دومين دوره جش��نواره شمسه در بخش موس��يقي نيز اجرا شد؛ با توجه به مسئوليت دبيري بخش موسيقي اين جشنواره كه بر
عهده علي مرادخاني است از اين جشنواره انتظارات بيشتري ميرود مرادخاني بيشتر از  13سال رياست مركز موسيقي وزارت ارشاد را
بر عهده داشته است :تركيب ميهمانان و حضور استادان برجسته در مراسم اختتاميه دو دوره خود گوياي توانايي و ارتباطات گسترده
رئيس موزه موسيقي است اما اين اشراف و ارتباط تا چه حد در ارتقاء كيفي جوانب مختلف جشنواره دخيل بوده نكتهاي است كه نياز
به بررس��ي بيش��تري دارد اما به نظر ميرسد حتي خود علي مرادخاني هم از برآيند كيفي كار راضي نبوده است چرا كه در بخشي از
سخنانش گفت« :ادعايي ندارم كه به همه اهداف خود رسيدهايم»...
فصلنامه خانه موسيقي

مراسم اختتامیه دومین جشنواره سرود و موسیقی شمسه،
 4اسفند با حضور جمع کثیری از عالقمندان و گروههای محلی
سرود و موسیقی در سالن همایشهای برج میالد برگزار شد.
دکتر حس��ن ریاحی ،فرهاد فخرالدینی ،ش��اهین فرهت،
هوش��نگ ظریف ،ش��هرام ناظری ،ناصحپ��ور ،رامبد صدیف،
داوود گنجهای ،لوریس چکناواریان ،هوشنگ کامکار ،فرهنگ
ش��ریف ،حمیدرضا نوربخش ،قاس��م رفعتی و عباس خوشدل

مهمانان ویژه این مراسم بودند.
محمده��ادي ایازی معاون فرهنگی هنری و س��خنگوی
ش��هرداری تهران که از بنیانگذاران مجموعه جش��نوارههای
شمسه است ،به عنوان اولین سخنران این مراسم ،ضمن تشکر
از مهمانان برنامه و برگزارکنندگان جش��نواره سرود و موسیقی
شمسه ،گفت :خداوند منان این توفیق را به ما داد که بتوانیم در
 374محله شهر تهران ،در حوزه فرهنگ و هنر برای کودکان،
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نوجوانان ،جوانان و کهنس��االن برنامهه��ای متعدد فرهنگی و
هنری برگزار کنیم« .شمس��ه» در  12رش��ته برگزار میش��ود
و ما امش��ب اینجا هس��تیم تا فقط از برگزیدگان رش��ته سرود
و موس��یقی تقدیر کنیم .این مجموعه جش��نواره در رشتههای
عکس ،فیلم ،نقاش��ی ،کاریکاتور ،خوشنویسی ،مجسمهسازی
و رش��تههای دیگری چون قرآن ،نهجالبالغه ،ش��عر و ادبیات
و  ...برگزار میش��ود چرا که قابلیتها و اس��تعدادهای فراوانی
در جامعه ما وجود دارد که باید شناس��ایی و مورد استفاده قرار
بگیرند.
س��خنران بع��دی علی مرادخان��ی دبیر بخش موس��یقی
جش��نواره س��رود و موسیقی شمس��ه بود .مرادخانی در بخشی
س��خنانش گفت:ادعا نمیکنم که جشنواره به همه اهداف خود
دس��ت پیدا کرده ،اما تصور میکنم در مسیر رسیدن به اهداف
جشنواره قرار گرفتهایم و در آینده جشنوارهای به معنای واقعی
آن خواهیم داشت.
وی افزود :ما در این جشنواره موفق شدهایم چند کار مهم
انجام بدهیم ،اول اینکه توانستیم از دغدغههای هنرمندان برای
شرکت در جشنواره بکاهیم و همه گروهها بدون گزینش اولیه
توانستند در این جشنواره شرکت کنند .همچنین امسال ،دومین
دوره جشنواره به لحاظ کیفیت از رونق بیشتری برخوردار بوده
و گروههای بیشتری برای حضور در جشنواره اقدام کردند.
مرادخان��ی در ادام��ه آم��اری از میزان مش��ارکت گروهها
ارائه کردو س��پس گفت:اگر شمسه پایدار بماند اتفاقات مهمی
رخ خواهد داد .امیدوارم شمس��ه بتواند س��تارههای شهرمان را
روش��ن کند تا شهر تهران ستار ه باران ش��ود و هنرمندانی که
نمیتوانس��تند به صحنههای حرفهای راه پیدا کنند ،به صحنه
بیاین��د و بروز و ظهور پیدا کنند .جش��نواره ما یک جش��نواره
حرفهای نیس��ت اما همه ش��اهدیم که شهروندان با چه شور و

شوقی در آن مشارکت داشتهاند.
فره��اد فخرالدینی آهنگس��از و عضو ش��ورای عالی خانه
موس��یقی نیز دیگر س��خنران مراس��م بود ،او در ابتدا به بیان
خاطره ای از اولین تجربه دیدن موسیقی روی صحنه پرداخت
و گفت :برای من بس��یار دلچس��ب بود و میاندیشیدم چقدر
خوب اس��ت ک��ه کارم روی صحنه باش��د و فهمیدم آن روزها
که به دنبال نوازندگان در رادیو میگش��تم اش��تباه میکردم و
نوازندگان جایی نبودند جز روی صحنه.
فخرالدینی تصریح کرد :صحنه از آن روز برای من جایی
مقدس ش��د که برای احراز آن باید زحمت میکشیدم .آمدن
روی صحنه س��اده نیس��ت؛ نیاز به کار و زحمت دارد و البته
به عش��ق .باید این راه عاش��قانه طی شود .کالسهای سرود
دبس��تان که به همت استادان روانشاد علینقی وزیری و زنده
یاد روحاهلل خالقی در مدارس برگزار میش��د هم بر من تاثیر
بسیار داشت .بسیاری از رفاقتها در همین کالسهای سرود
و موس��یقی ایجاد میش��د و همه با هم صمیمی میش��دیم.
من به یاد آن روزها ،از مس��ئوالن محترم مدارس درخواست
دارم که به مدارس رس��یدگی کنند ،بین مدارس و شهرداری
تعامل برقرار کنند .از مدارس بخواهید که به هنر توجه داشته
باشند .ممکن است دانشآموزان در اجرای یک نمایش با هم
هکاری داش��ته باش��ند یا در انجام یک کار هنری اما در هر
صورت مس��لم اس��ت وقتی هنر با علم بیامیزد نتیجه بهتری
خواهدداش��ت.
عضو شورای عالی خانه موسیقی خطاب به مدیران حاضر
در جلسه پرسید :آیا تعداد سالنهای سینما ،تئاتر و موسیقی در
ش��هر تهران جوابگوی جمعیت  18میلیونی این ش��هر هست؟
هنر ما نیاز به فضا دارد چه بهتر که به این مس��ائل رس��یدگی
کنیم و حتما نتیجهاش را خواهیم دید.

در نشست مشترك هيئت مديره خانه موسيقي با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي تاكيد شد

برنامه ها و سیاست های موسیقی نهادها بايد هماهنگ پيش برود
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خانه موسیقی  5اسفندماه سالجاري میزبان کمیسیون هنر و
معماری شورای عالی انقالب فرهنگی بود و طی جلسه مشترکی
اعضای این کمیسیون و هیات مدیره خانه موسیقی درباره مسایل
کلی و برنامه های موسیقی بحث و گفت و گو کردند.
رییس کمیس��یون هن��ر و معماری ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی با اشاره به بررسی مسایل هنر در این کمیسیون گفت:
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی عالی ترین مرجع تصمیم گیری
فرهنگی اس��ت و تاکن��ون در حوزه های فرهنگی و آموزش��ی
تصمیم های مهمی داشته است .با توجه به نبود جایگاه مشخص
برای مباحث هنری ،نابس��امانی ها در حوزه مسایل هنری ،تعدد
تصمیم گی��ری و نبود وحدت رویه و سیاس��ت کالن در حیطه
هنری ش��ورا به این نتیجه رس��ید که جایگاه رسمی برای حوزه
هنر داشته باشد .بنابراین کمیسیون هنر و معماری تشكيل شد و
این کمیسیون با حضور هنرمندان و استادان رشته های مختلف
و مدیران با تجربه فعاليت مينمايد.
ایمانی خوشخو با اشاره به اهمیت هنر موسیقی گفت :موسیقی
با تاریخ و فرهنگ ما عجین است و بسیاری از مسایل ملی ،ارزشي
و انقالبي در قالب هنر موسيقي بيان شده و ميشود اما متاسفانه
هنوز اين هنر در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است.
در كنار تهيه س��ندهاي توس��عه هنرها ،تدوين سند توسعه
موس��یقی از برنامه های کمیسیون هنر و معماری است که اگر
این س��ند به نحو مناس��ب تهیه و تصویب شود می تواند مبنای
فعالیت ها و برنامه های موسیقی کشور قرار گیرد و فعالیت های
موسیقی در همه نهادها و مراکز هماهنگ شود.
وی ادامه داد :در این س��ند به مس��ایل حمایت از موسیقی،
اقتصاد و آموزش موسیقی ،حضور موسیقی در عرصه بین المللی
و  ...مورد توجه قرار گرفته اس��ت .داریوش پیرنیاکان؛ عضو هیات
مدیره و سخنگوی خانه موسیقی در این جلسه با ارائه گزارشی از
خانه موسیقی گفت :خانه موسیقی س��ال  1378راه اندازی شد و
در این س��ال ها نقش موثری را در حوزه موس��یقی داشته است و
امروز خانه موس��یقی  14هزار عضو و  10کانون تخصصی و غیر
تخصصی دارد .بیمه هنرمندان موس��یقی سراسر کشور ،برگزاری
کالس های موسیقی از فعالیت های خانه موسیقی است .در سال

هایی آزمون آموزش��گاه های موس��یقی نیز توسط خانه موسیقی
برگزار می شد که این امر به لحاظ تخصصی بسیار تاثیرگذار بود و
نظارت تخصصی آموزشگاه ها را نیز داشت اما چند سالی است که
این آزمون ها توسط خانه موسیقی برگزار نمی شود.
پیرنیاکان ادامه داد :موضوع اجتماعی موسیقی مساله مهمی
اس��ت و این موجب می ش��ود فعالیت ها و برنام��ه های حوزه
موس��یقی به نحو مناسب انجام نش��ود و ضرورت دارد که یک
قانون واحد و هماهنگ برای موس��یقی تدوین شود که دخالت و
ایجاد مانع در حوزه موسیقی را از بین ببرد.
داوود گنجه ای؛ عضو هیات مدیره و قائم مقام خانه موسیقی
نیز در این جلس��ه گفت :آزمون و خطا در حیطه موسیقی دیگر
جایز نیس��ت و می بایس��ت از تجربه های موفق استفاده شود.
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی نقش تاثیرگذاری داشت و استادان
صاحب س��بک امروز دانش آموخته این مرکز هستند و می توان
این ش��یوه و مرکز را احیا کرد .تق��ی ضرابی ،دیگر عضو هیات
مدیره خانه موسیقی گفت :وقتی فرهنگ مادر در جامعه تضعیف
ش��ود مشکالت ناش��ی از خرده فرهنگ های بیگانه بیشتر می
ش��ود ،پس ضرورت دارد که معرفت بر جامعه حاکم ش��ود و به
این منظور نیاز به برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت داریم .بی
شک با برنامه ریزی در حوزه موسیقی ،موسیقی ما می تواند در
اروپا و امریکا جایگاه ممتازی پیدا کند.
حسن ریاحی ،هنرمند پیشکسوت موسیقی و دبیر بیست و
هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در این جلسه گفت:
متاسفانه در حوزه موسیقی برنامه وجود ندارد و مشخص نیست
که می خواهیم در حوزه موسیقی به کجا و چه مقصدی برسیم.
البته جوانان مس��تعد و ظرفیت های خوبی وجود دارد و آموزش
موسیقی نیز موفق بوده است اما به برنامه ریزی نیاز داریم که در
این زمینه خانه موسیقی بسیار می تواند کمک کند.
حمیدرض��ا نوربخش ،مدیر عامل خانه موس��یقی نیز گفت:
مدیریت های س��لیقه ای موس��یقی را آزار می دهد و امیدواریم
با تصویب سند موسیقی هماهنگی در سیاست ها و برنامه های
نهادها و مراکز محقق ش��ود .نبود هماهنگی در نهادها به لحاظ
سیاست ها و برنامه ها موجب شده بارها کنسرت های موسیقی
لغو ش��ود که تبعات مادی و معنوی بس��یاری ه��م دارد .جایگاه
بررس��ی و رسیدگی به این امر کمیسیون هنر و معماری شورای
عالی انقالب فرهنگی اس��ت و امیدوارم این مساله برای همیشه
حل شود .عدم نظارت تخصصی در حوزه آموزش موسیقی نیز از
مشکالت این حوزه است که پیامدهایی دارد و امیدواریم با سند
توسعه نظارت منظم تخصصی بر آموزش نیز انجام شود.
اعضای کمیس��یون هنر و معماری ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی در ادامه جلس��ه دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را درباره
مسایل حوزه موسیقی و سند توسعه موسیقی بیان کردند.
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گفتوگو

تلخ و شیرین سال  91خانه موسیقی در گفتگو با مدیرعامل

موسیقی متعالی جامعه را پربار می کند
درآمد:
سال  1391مجموعه ای از اتفاقات تلخ و شیرین برای خانه موسیقی بود .فعالیت هایی نظیر برگزاری مستر کالس ها و کارگاه
های آموزشی ،استمرار نشست های ماهیانه ،برنامه ریزی و اجرای چندین برنامه در قالب های کنسرت پژوهشی ،یادمان و بزرگداشت
از اتفاقات خوب این سال بود .در کنار آن هم لغو جشن یکی از رویدادهای تلخ سال  91براي خانه موسيقي به حساب می آید .در
گفتگو با حمیدرضا نوربخش ،مدیر عامل خانه موسیقی ایران سعی داشتیم نگاهی به این اتفاقات و رویداد ها داشته باشیم.
اگر بخواهید نگاهی به سال  91بیاندازید ،ارزیابی شما
از عملکرد و فعالیت های خانه موسیقی چیست؟

فصلنامه خانه موسيقي
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س��ال  91از جهات مختلف یکی از سخت ترین سال های
خانه موسیقی بود .بخشی از آن به شرایط عمومی اقتصادی کشور
بر می گشت و بخش دیگر تنگناهایی بود که خانه موسیقی با آن
مواجه بود .امسال کمترین امکانات را داشتیم و از کمترین بودجه
برخوردار شديم.
ول��ی با همه ای��ن تنگناها یکی از پر کارترین و پر ش��وق و
ش��ورترین س��ال هایی بود که خانه موسیقی پشت سر گذاشت.
امس��ال دس��تاوردهای زیادی داش��تیم .برای نمونه می توان به
برگزاری مس��تر کالس ها و کار گاه های آموزش��ی و همچنین
نشست های ماهیانه هنرمندان که هیچوقت هم قطع نشد اشاره
کرد .امس��ال محبت و پشتگرمی اهالی موسیقی را همراه با خود
داشتیم و این بزرگترین سرمایه ای بود که خانه موسیقی داشت.
امس��ال تلخی هایی هم مانند برگزار نش��دن جش��ن خانه
موسیقی داشتیم و به قول سعدی «گنج و مارو گل و خار و غم و
شادی به هم اند» و ما امسال همینگونه در خانه موسیقی مجموعه
ای از تلخ و ش��یرین را با هم داشتیم اما در مجموع برای ما سال
خوب و پر حرکتی بود.

شاخص ترین برنامه های سال گذشته برگزاری مستر
کالس ها و کارگاه های آموزش�ی بود .برگزاری این کالس
ها چقدر در پیشرفت هنرجویان و عالقمندان موثر است؟

یکی از وظایفی که در اساس��نامه خانه موسیقی پیش بینی
ش��ده ،توجه به سطح فنی و علمی اعضا است .این کالس ها در
همین راستا برگزار می شود .در همه این سال ها به آن توجه شده
بود اما در این س��ال اوج گرفت .مستر کالس نکات کلیدی است

که در کالس های معمول گفته نمی شود و استادانی هستند که
دسترس��ی به آنها در کالس های عادی و هفتگی میسر نیست و
یا دشوار است .این کالس ها تاثیرات بسیار زیادی در جهت دهی
فکری و ذهنی شرکت کننده تاثیر بسزایی دارد .من خودم تجربه
هایی در ش��هرها و دانشگاه های مختلف داشتم که کالس هایی
برگزار کردیم و دیدم که بس��یار راهگشا بود .گاهی هم می بینیم
که در برخی کالس ها معلم های موسیقی شرکت می کنند ،مثال
در کالس های استاد پورتراب همینطور بود .ایشان مطالبی را می
دانند که در جاهای دیگر گفته نش��ده و به تصدیق کسانی که در
کالس های ایشان شرکت کردند مطالب که در این کالس گفته
شد بسیار نافع و راهگشا بود .این فرصت بسیار مغتنمی است که
ما در خانه موسیقی شاهرد برگزاری چنین کالس هایی هستیم و
امیدوارم از جانب اعضا هم اسقتبال بیشتری بشود.

برگزاری مستمر دیدار و نشست های ماهیانه یکی دیگر
از برنامه هایی بود که امس�ال بطور پر رنگ به آن پرداخته
شد .شما کم و کیف این برنامه ها را چطور می بینید؟

یکی از دغدغه های همیش��گی بس��یاری از موسیقی دانها
این بوده که اهالی موس��یقی کمتر همدیگر را می بینند .این که
ما بتوانیم یک پاتوقی درس��ت کنیم که اهالی موسیقی همدیگر
را ببینند خودش دس��تاورد بس��یار مهمی است .در همین جلسات
همکاری های خوبی شکل گرفته است .همانطور که می بینیم در
این دیدار ها گاهی افراد عوض می ش��وند و درواقع اعضا متوجه
شده اند این سیر وجود دارد و این قطار راه افتاده و در هر ایستگاهی
که بخواهند به آن می پیوندند.
در کنار این نشست ها کار های دیگری انجام می دهیم .اینجا
فرصت معتنمی اس��ت که بتوانیم استعدادی را معرفی کنیم و این

کار را انجام دادیم .اینجا یک جمع بس��یار خاص است و اگر یک
استعداد درخشان در اینجا کارش را ارائه می کند خیلی موثر است
تا اینکه در یک جمع معمولی برنامه ای اجرا کند.
در یک بخش هم در این دیدار ها نقد هایی صورت می گیرد.
من هیئت مدیره ،شورای عالی هم باید نقد بشویم و حتی فضای کلی
موسیقی هم باید نقد بشود .اینجا بستر مناسبی برای این کار است و
این اتفاق هم دارد می افتند و مجموعه این مسائل گرد همایی های
مارا پربارتر می کند .ما اینجا تریبونی داریم که هرکس اگر نقدی دارد
یا اینکه مطلب پژوهشی یا نقطه نظری دارد در اینجا بیان می کند.

ب�ا نگاهی ب�ه عملک�رد کانون ه�ای تخصص�ی خانه
موس�یقی ،فعالی�ت ای�ن کانون ه�ا را در س�ال  91چگونه
ارزیابی می کنید؟

کانون ها را با یک تقسیم بندی کلی می توانیم به دو قسمت
تقسیم کنیم .بعضی خیلی فعال بودند و برخی هم فعال نبودند .نمی
توایم بگوییم تمام کانون ها به یک میزان فعال بودند .البته تشکیل
جلسه می دهند و کار هایی انجام می شوداما انتظار بیشتری است
که از ظرفیت های موجود بیشتر استفاده کنند و بیشتر ایده بدهند.
در بخش بیمه چه دستاورد هایی داشتیم؟

در بخش بیمه یک جریانی داررد که این سیر باید طی شود .اما
اخیرا متاسفانه خبرهای بدی در مورد توقف بیمه هنرمندان می شنویم
که امیدوارم صحت نداشته باشد و اگر هم اینطور است هر چه سریع
تر این مش��کل برطرف شود .مدتی است که هر لیستی فرستادیم
متوقف ش��ده اما ما پیگیری هایی داش��ته ایم تا این موضوع مانند
گذشته ادامه پیدا کند .بیمه تکمیلی هم سیر قبلی خود را طی کرده
و بسیار خوب انجام شد .با همکاری خانه هنرمندان و کمک های
شهردار محترم تهران یک بیمه عمر برای هنرمندان در نظر گرفته
شده که پرداخت یک سال آن توسط شهرداری صورت گرفت.
اش��اره ای به خانه هنرمندان شد که ظاهرا همکاری خوبی
با خانه موس��یقی در سال  91داش��ت و در برگزاری برنامه هایی
مانند نمایشگاه موسیقی و همچنین کنسرت های پژوهشی با خانه
موسیقی همکاری کرد .همکاری دیگر نهادها در بخش هایی که
نمود ظاهری ندارد با خانه موسیقی چطور بود؟
در این بخش الزم می دانم از ش��هردار محترم تهران ،جناب
آقای ایازی معاونت محترم فرهنگی ش��هرداری و از کمس��یون
فرهنگی ش��ورای شهر تش��کر ویژه ای داشته باشم که شاید اگر
کمک های آنها نبود چراغ خانه موسیقینمی توانست روشن بماند.
با آنها همکاری خوبی داشتیم ما کمک های تخصصی به آنها ارائه
کردیم و شهرداری هم به ما کمک مالی کردخوشبختانه همچنان
این همکاری ها و کمک ها ادامه دارد.
نهادهای دولتی چطور؟

یکی از مشکالتی که امسال خانه موسیقی با آن روبرو
شد این بود که در دو مرحله مسائلی برای ساختمان شماره2

داریم تالش هایی می کنیم و قرار است این مضیغه مکانی
را برای همیشه حل کنیم .ساختمان شماره  2متعلق به شهرداری
منطقه  11است و با ناهماهنگی هایی که بوده حکم تخلیه گرفتند
که با مذاکره این مسائل حل شد .اما در تالشیم این دو ساختمان
را تجمیع کنیم.
از اتفاقات نادر و تاسف بر انگیز این بود که جشن خانه
موس�یقی با تمام برنامه ریزی هایی که شده بود سال 91
برگزار نشد .در این باره چه صحبتی دارید؟

این یکی از حوادث غمبار برای ما بود .برای اینکه جشن خانه
موسیقی همیشه یک ویترین فرهنگی و هنری بوده که هر ساله
عده زیادی منتظرند که ببینند در آن چه اتفاقی می افتد .تصورات
غلطی باعث می شود برخی فکر کنند که در جشن خانه موسیقی
قرار است اتفاقات عجیب و غریب بیافتد یا اینکه فعالیت سیاسی
در آن انجام بشود .در صورتی که خانه موسیقی اصوال نهاد سیاسی
نیست و هنرمندان ما سیاسی نیستند و کارنامه ما این را می گوید.
این تصورات غلط است که به برخی مسائل دامن می زند .امیدوارم
دیگر این مسائل تکرار نشود و جشن خانه موسیقی در سال  92با
رونق هر چه تمام تر برگزار شود.

دیدگاه ش�ما برای س�ال  92و اهدافی که برای آن در
نظر دارید چیست؟

در همه این سال ها فعالیت های خانه موسیقی سیر صعودی
داشته و حتی در سال های اخیر سیر جهشی داشته است .امیدوارم
بیالن ما هر چه زودتر آماده و منتشر شود و مروری به فعالیت های
خانه موس��یقی از ابتدا تا کنون داشته باشیم .طبعتا عزم ما همان
اس��ت که که س��ال آینده هم فعالتر و پر رونقتر از همه س��ال ها
باشیم .قصد ما این است و امیدواریم خداوند مارا یاری کند و اعضا و
همچنین نهاد های ذیربط هم با ما همراه باشند تا کار های شایسته
ای صورت بگیرد که در نهایت به نفع هنر موسیقی ایران باشد.
در اینجا همه تالشمان تعالی موسیقی است چون معتقدیم اگر
در جامعه ای موس��یقی متعالی رونق داشته باشد و جاری و ساری
باشد ،جامعه هم متعالی می شود .هر چقدر هم به موسیقی درست
بی توجهی شود ،موسیقی های نا همگونی در جامعه رواج پیدا می
کند که برای جامعه مضر است.
خانه موسیقی که متولی فنی موسیقی است و همه کارشناسان
موسیقی در تمام ژانرهای موسیقی سنتی ،کالسیک ،محلی و پاپ
در اینجا حضور دارند .اگر دست این هنرمندان باز باشد و می تواند
فعالیت کنند ثمرات خوب آن به جامعه بر می گردد.
و صحبت پایانی شما...

صحبت آخر نوروز اس��ت و اینکه همه چیز در حال تازه و نو
ش��دن اس��ت .امیدوارم همه با انگیزه نو بتوانیم فعالیت هایمان را
انج��ام دهیم .برای همه هنرمندان موس��یقی ایران در همه جای
جهان آرزوی موفقیت و س�لامتی دارم و آرزو دارم سال  92سال
رونق موسیقی باشد.
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گله مندی ما از نهاد های دولتی س��ر جایش هست .تا همین
اس��فند هنوز پرداخ��ت توافق نامه ای که با دفتر موس��یقی وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی داشتیم محقق نشده است .البته همیشه
از جانب ما همکاری و مساعدت وجود داشته اما از معاونت محترم
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفتر موسیقی گله مندیم.

پیش آمد که یک بار منجر به تخلیه ساختمان شد .از طرف
دیگر در ساختمان اصلی هم با مشکل کمبود جا و نبود یک
سالن مناس�ب برای اجرای برنامه های خانه مواجهیم .آیا
قرار است این مشکالت ریشه ای حل شود؟
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آوازخوان معلم اخالق
عبداهلل دوامي 1359 – 1270

* بهروز مبصری
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عبداهلل دوامی در 1270ش در روستاي طا از توابع تفرش به دنيا
آم��د و مطابق معمول آن زمان س��واد مكتبي و قرآني آموخت.
پدرش ابوالقاسم خان از خرده مالكين منطقه بود .عبداهلل در 8
سالگي به تهران مهاجرت كرد و در مدرسه تربيت صرف و نحو
آموخت كه در اين مدرسه با ركنالدين خان مختاري هم كالس
بود .وقتی در نوجواني در منزل مجدالممالك شروع به خواندن
كرد عليخان نایبالسلطنه که در آن محفل حضور داشت او را
مورد تشویق قرار داد و او را به شاگردی پذیرفت به این ترتیب
عبداهلل نزد علیخان به فراگيري آواز مش��غول شد .در آن زمان
آواز در دس��تگاه راست پنجگاه را در ميان خوانندگان فقط علي
خان نایبالسلطنه میدانست که عبداهلل اين رديف را هم از او
فرا گرفت .بعدها با اساتيد ديگري همچون ميرزا عبداهلل ،ميرزا
حس��ينقلي درويشخان و حسينخان اس��ماعيلزاده آشنا و از
محضر ایشان هم بهرهمند شد.
وي در گفتگوي��ي ك��ه در س��ال  1354ب��ا محمدرضا
لطفي انجام داده اس��ت میگوید تصنيف ابتدا در تهران مرسوم
نبوده اس��ت .هنگامي كه تهران به پايتختي رسيد نوازندگان و
هنرمندان به پايتخت كشيده شدند .از هنرمندانی كه به تهران
آمدند و به دربار ناصرالدین شاه راه يافتند میتوان از سه برادر:
محمد رضا ،ميرزا ش��فيع و محمد صادقخان نام برد که محمد
صادقخان به س��رورالملك ملقب شد .از ضربگيرها ،قليخان
و باقرخ��ان (باقر لبو) بودند و با رفتن اين س��ه ب��رادر به دربار

قاجار تصانيف اصيل ش��يراز به دربار راه يافت .دوامی میگوید
که محمد صادق خان را دو بار ديده بوده است.
اما در مورد ضبط ردیفهایش میگوید در سال 1334
رکنالدین مختاري از ط��رف اداره هنرهاي زيبا پيش من آمد
و خواس��ت كه من به همراهي ساز ايشان رديفهايم را ضبط
كن��م .من قبول كردم و به آقاي مختاري گفتم اگر میخواهید
ردیفه��ای من مطابق ميل و کام ً
ال درس��ت ضبط گردد الزم
است ش��ما با من ردیفها را تمرين نماييد تا ساز شما بتواند با
ردیفهای من هم نوا ش��ود و اهميت خود را از دس��ت ندهد.
اين موضوع باعث شد كار ضبط عملي نگردد .یکبار ديگر اين
موضوع با اس��تاد فخامالدوله بهزادي مطرح شد كه آن هم به
خاطر اش��كالي ضبط نگرديد .البته فرهنگ و هنر در چند ساله
اخير ردیفهای متوس��ط مرا كه آقای محمود كريمي بازخواني
ك��رده ضبط نموده اس��ت .چ��ون ردیفهای بازخواني ش��ده
ردیفهایی اس��ت كه آقاي كريمي نزد من آموخته مس��ئوالن
وزارت فرهنگ و هنر خواس��تند كه نوارهاي ضبط ش��ده مورد
تاييد من قرار گيرد .آقاي كريمي براي گرفتن چنين تأییدیهاي
ن��زد من آمد از آنجا كه نوارها را نش��نيده بودم تائيد خويش را
موكول به ش��نيدن كردم كه متأسفانه تاكنون موفق به شنيدن
آن نوارها نگشتهام ولي آن طور كه شنيدم گويا حاج آقا محمد
مجرد ايراني در زمان حيات خود آن را تائيد كرده اميدوارم نظر
ايشان نظري دقيق باشد.
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دوامي در اداره پس��ت به مدت  7س��ال ش��اغل بوده و
سپس به وزارت دارايي منتقل شد و تا زمان بازنشستگی در این
اداره بود .در س��ال  1293شمس��ي مصادف با  1914ميالدي،
عبداهلل دوامي در  23سالگی به همراه اقبال آذر  48ساله ،سيد
حسين طاهر زاده  32س��اله ،درويشخان  42ساله ،و باقرخان
(نوازنده كمانچه)  41س��اله جهت ضبط صفحات گرامافون به
تفليس مسافرت میکند .شهريار ش��اعر بلندآوازه ايراني براي
اقبال شعري میگوید كه بدين نكته اشاره دارد:
ياد آن كنسرت تفليسش كه گل باران شدند
با دوامي بود و طاهرزاده و درويشخان
اي��ن صفح��ات در تفليس ضبط و در ش��هر ريگا پايتخت
لتوني فعلي تكثير يافت که متأسفانه به دليل آغاز جنگ جهاني
اول تع��داد كمي از اين صفحات به ايران رس��يد .آنچه تاكنون
مشاهده شده  44صفحه بوده كه  14اثر از عبد اهلل خان دوامي،
 16اثر از طاهر زاده و  13اثر از اقبال آذر است.
ام��ا عبداهلل دوامي پس از اين ضب��ط به علت نامعلوم
حاض��ر به همكاري با هیچی��ک از کمپانیهای صفحه پركني
نش��د و تنها  60سال بعد از سفر تفليس ردیفهایش را به طور
خصوصي براي شاگردانش ضبط میکند.
خوش��بختانه ردي��ف آوازي و تصنیفه��ای قديمي به
روايت او به وس��یله مرحوم اس��تاد پایور گردآوري و نتنویسی
ش��ده در اختيار هنردوستان اس��ت .هم چنين دستگاه شور به
روایت دوام��ی در دو صفحه گرامافون با صداي نصراهلل ناصح

پور و تار محمد رضا لطفی ضبط شده و در دسترس عالقهمندان
قرار گرفته است .بخش بزرگي از ضبطهای خصوصي وي نزد
شاگردانش است.
او را حافظة تاريخي موس��يقي ايراني در س��دة گذش��ته
نامیدهاند از معاصرانش كس��ي را نمیتوان ياف��ت كه به اندازه او
تصنيف در حافظه داشته باش��د يا در پايبندي به روايتي ثابت و
جامع با او برابري كند .وي شاگردان بسياري را پرورش داد از جمله
نصراهلل ناصح پور ،محمود كريمي ،محمدرضا لطفي و دیگران.
منزلش در جماران بود و محفل هنرمندان .در آس��تانه
 90س��الگی يك ب��ار از منزلش بيرون میآید و در بازگش��ت
ي��ادش میافت��د کلید منزل را هم��راه نياورده اس��ت .از ديوار
منزل��ش باال میرود و در اثر س��قوط پايش میش��کند و پس
از مدتي بس��تري شدن در اثر كهولت سن در تاريخ  20دیماه
 24( 1359ديماه براساس سنگ مزار) درگذشت .آرامگاهش
در بهشت زهرا قطعه  85است.
منابع و مآخذ
ستايشگر ،مهدي ،نام نامه موسيقي ايران ،تهران .1376
لطفي ،محمد رضا ،موس��يقي آوازي ايران (دستگاه شور)،
چاپ اول ،تهران.1354 ،
كالس دیس��کو گراف��ی امي��ر منصور ،ته��ران بهمن ماه
.1385
محضر شفاهي محمدرضا لطفي ،تهران .1373
* عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران
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مقاله
اصطالحات مربوط به موسیقی و صوت در فرهنگ تحفهاالحباب
از حافظ علیشاه بوکه اوبهی (حدود  950 – 840ق)

* بابک خضرائی
نظامالدین علیش��اه بن حاجی بوکه اوبه��ی (احتماال – 840
 950ق) از موس��یقیدانان برجستهی قرن نهم و دهم احتماال
در  840ق در اَوبه در نزدیکی هرات متولد شد .او موسیقیدان
و موسیقیش��ناس برجس��تهای بوده چنان که بنایی او را استاد
خود دانسته و از او با عبارت «استادی و سندی» یاد کرده است
(بنایی ،ص .)27در ُمذ ِّکراحباب (نثاری ،ص )200دربارة اوبهی
آم��ده« :او مردی بوده که بلند آوازگیاش در علم موس��یقی از
مقام تحریر و تقریر بیرون و افزون است و همة سازها را خوب
تراش��یده و عصایی سرخم داش��ته و یک تار بر او کشیده بوده
و هژده نغمه که همة نغمات مقامات و ش��عبهها از آن منشعب
میگردد ،بیرون میآورده».
اوبهی مولف رس��االت موس��یقی مقدمهاالصول و نیز
اصلالوصل است که اصلالوصل به دست نیامده است .از دیگر
تالیف��ات او کتاب تحفهاالحباب که تالیف آن در  933ق آغاز و
ظاهرا نگارش آن سه سال طول کشیده است .در این کتاب که
میتوان آن را یک فرهنگ واژگان نامید ،اصطالحات موسیقی
نی��ز دیده میش��ود .این اصطالحات را در این کتاب جس��تجو
کردهایم و در اینجا به ترتیب الفبایی میآوریم:
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اصطالحات موسیقی در تحفهاالحباب:
آوا :آواز باش��د که بشنوانند و بشنوند .عنصری گوید« :ماه
و خورش��ید و کوکبان فلک /آتش و آب و خاک و باد و صبا /
مس��بحان تو اَند  /ما ندانیم و نش��نویم آوا» .و هزار
همه جمله
ّ
دستان را بدین اعتبار هزار آوا گویند.
آهنگ :آن اس��ت که آن را به ت��ازی صفت گویند و وزن
اغانی را هم آهنگ گویند و عزم را نیز آهنگ گویند.
اَخل َ َکندو :چیزی باش��د از مس یا از چوب ساخته سر گرد
و دس��ته کوچک داشته باش��د و سنگ ریزه بسیار در اندرون او
تعبیه کنند و چون بجنبانند آوازی دهد و به دست طفالن دهند
تا بدان مشغول شوند.
بان :بانگ بود.
بوستان شیرین :نام نوایی است که مطربان زنند.
پالیزب�ان :ن��ام نوایی اس��ت که خنیاگران زنن��د .و دیگر
باغبان را نیز گویند .ش��اعر گوید :رون��ق پالیز رفت اکنون که
بلبل نیم شب  /بر سر پالیزبان کمتر زند پالیزبان.

تار :چهار معنی دارد .1 :به معنی تاریک  .2تار موی .3
تار کرباس  .4تارک سر را گویند.
ت ََرن�گ :آواز کمان بود .عس��جدی گوید :از دل و پش��ت
مب��ارز میبرآید صد تراک  /کز زه عالی کمان خس��رو آید یک
ترنگ.
تبیره :خانه[ای] باشد که در آنجا سرگین و پلیدی باشد .و
دهل را نیز گویند .نظامی گوید :خروس غنوده فرو کوفت بال/
دهل زن بزد بر تبیره دوال.
َچر َگر :سرود گوی و مغنی بود.
چکاو :چکاوک باش��د و آن مرغکی است [ ]...و دیگر نام
نوایی اس��ت که مطربان زنند و گروهی چشمتره خوانند و وی
را چشمیرک گویند و گروهی خم نیز گویندش.
چامه :س��رود و شعر بود .فردوسی گوید :یکی چامه گوی
و دگر چنگ زن  /یکی پای کوبد شکن بر شکن  /بزد دست و
طنبور در برگرفت /سراییدن چامه اندر گرفت.
چکامه :مستمع بود.
خما خسرو :نام نوایی است.
خنیاگر :رود زن ،یعنی مطرب.
خنید (بر وزن ش�نید) :آواز و بانگی بود که میان دو کوه
باشد ،یا آوازی که از طاس برآید .فردوسی گوید :یکی شادمانی
بد اندر جهان /خنیده میان کهان و مهان.
خنیده :پس��ندیده و عاقل و دانا باشد و آواز بانگی بود که
میان دو کوه افتد یا آوازی که از طاس��ی برآید .و چیزی سخت
معروف و مش��هور را خنیده گویند .پس معلوم ش��د که خنید و
خنیده هر دو به یک معنی است چنان که گذشت در پیش.
َخرویلِه [بر وزن غربیله] :آواز بلند باشد.
دیو رخش :نام نوایی که مطربان زنند.
ذیفنوس :نام مردی رامش��گر اس��ت که خدمت ِف ُلقراط
ک��ردی .عنصری [در وامق و عذرا] گوید :جهان دیدهای نام او
ذیفنوس /که کردی بر آوای بلبل فسوس.
رامشگر :خنیاگر باشد.
ُسکافره :چوب و زخمهی مغنیان باشد.
َسگپوی :آواز پای بود وقت رفتن.
َشر َفنگ :بانگ پی مردم و غیره باشد.
شوش�ک و شاشک :هر دو ربابی بود که چهارگه نوازند.

مقاله

منابع:
اوبهی ،حافظ س��لطان علی ،تحفهاالحباب .چاپ فریدون
تقیزاده طوس��ی و نصرتالزمان ریاضی هروی ،مشهد ،آستان
قدس رضوی.1365 ،
بنای��ی ،علی بن محمد معمار ،رس��اله در موس��یقی .چاپ
داریوش صفوت و تقی بینش ،تهران ،مرکز نش��ر دانش��گاهی،
.1388
نث��اری ،س��ید حس��ن خواج��ه نقیباالش��راف بخ��اری،
مذ ِّکراحب��اب .چاپ نجی��ب مایل هروی ،تهران ،نش��ر مرکز،
.1377
* عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران
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ش��اعر [فرخی سیستانی] گوید :گهی رباب زنی گاه بربط و گه
چنگ /گهی چغانه و طنبور و شوشک و عنقا.
َشرفاک :بانگ آهسته بود ،و آواز پای را نیز گویند.
َشمان :بانگ و نعره و گریه دمادم.
شِ �کافه :زخمهی مطربان بود که ب��دان بربط و چغانه و
مثل اینها نوازند و خانهی گهواره را نیز گویند.
شادگونه :زنان مطربه باشند.
َش�گپوی :آواز پ��ای مردم بود که نرم و آهس��ته روند در
شب و غیره.
عالال :بانگ و تشنیع باشد.
غوش :چوبی اس��ت س��خت که از آن خنیاگران زخمهی
رباب و عود س��ازند و س�لاحداران تبر ،و از آن سختتر چوب
نیست.
ُغ َرنگ :آوازی باش��د که از س��ر گریه و زاری که نرم نرم
به گوش آید.
ُغ ُرنبه :بانگ و مشغله بود.
[س��هم :وحش��ت،
ف�وژان :بانگ��ی بود به س��هم عظیمَ .
سهمگین :وحشتناک].
قالوس :نام نوایی است که مطربان زنند.
گنج بادآور :نام نوایی است که مطربان زنند.
کوس :دو چیز را گویند :یکی آن که س��خت بر هم زنند
چنانکه دو کس در راه دوش بر دوش یا پهلو به پهلو زنند []...
و دیگر جنس��ی مسین یا رویین که پوست گاو بر آن بستهاند و
آن طبلی بود عظیم بزرگ که در لش��کرها در وقت جنگ فرو
کوبند ،آواز سهمگین دارد .شاعر گوید :به شبگیر برخاست آواز
کوس  /شد از گرد لشکر سپهر آبنوس.
گاو دُم :ب��وق کوچکی یا نای رویین باش��د که بر صورت
دم گاو س��اخته باش��ند و در وقت جنگ زنند و به نفیر مشهور

اس��ت .فردوسی گوید :سپیده بزد نای رویینه خم  /خروش آمد
از نالهی گاو ُدم.
گنج فریدون :نام نوایی است که مطربان زنند.
لبینا :نام نوایی است که مطربان زنند.
مویهی زال :نوایی است که مطربان زنند.
م�اه برکوه�ان :ن��ام نوایی اس��ت که خنیاگ��ران زنند و
گویند.
نوا :پنج معنی دارد .1 :توانگری و سازگار  .2سپاه  .3ساز
خنیاگران  .4پردهای اس��ت از پردههای موسیقی  .5گرو است
که آن را به عربی رهن گویند.
ن�وف :آوازی باش��د در کوه یا جایی دیگ��ر کنند به عینه
هم��ان آواز باز آید و به تازی آن را صدا خوانند و س��گ را که
به ش��ب آواز کند گویند مینوفد .عنصری گوید :از تگ اسب و
بانگ و نعرهی مرد  /کوه پر نوف شد هوا پر گرد.
نوفه :آواز بلند باشد.
ویلَه :بانگ عظیم باشد[ .قیاس کنید با واویال].
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گزارش

گزارشي از سلسله کنسرتهای پژوهشی خانه موسيقي  -علي جهاندار  -علي اكبر مرادي

نشانيها را در آواز گم كردهايم
درآمد:
يكي از برنامههاي مستمر بخش اجرايي خانه ،برگزاري سلسله نشستها و يا كنسرتهاي پژوهشي در خانه هنرمندان است كه
تاكنون بازتاب و نتايج مثبت و مثمرثمري را به دنبال داشته است .در ماه های دی و بهمن دو کنسرت پژوهشی در سالن استاد جلیل
ش��هناز برگزار ش��د .کنسرت پژوهشی موسیقی آوازی به خوانندگی علی جهاندار و با همراهی تار شهرام میرجاللی 26( ،دی ماه) به
بررسی شیوه های آوازی اختصاص داشت و در بخش موسيقي كردي و تنبور نيز علياكبر مرادي نوازنده پيشكسوت درباره موسيقي
كردي و ساز تنبور به سخنراني و اجراي تكنوازي پرداخت.
در ابت��دای برنام��ه پژوهش��ی آواز ،حمیدرض��ا نوربخش،
مدیر عامل خانه موس��یقی گفت :دلیل برگزاری كنس��رتهاي
پژوهش��ي بويژه اين برنامه كه ب��ه خوانندگي و آواز اختصاص
دارد وضعیت آواز در موس��یقی ما ،از جهات مختلف اس��ت كه
بس��يار بغرنج و اس��فبار ب ه نظر ميرسد .بخشی از آن به آسیب
شناس��ی خود آواز مربوط می ش��ود و اینکه چرا امروزه مردم و
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جامع��ه با آواز فاصله گرفت��ه و اینکه کمتر آوازخوان می بینیم.
ی��ک بخش هم به درون خود آواز مربوط می ش��ود .همه می
دانیم آواز تک قطبی شده است .در سه دهه گذشته تقریبا تمام
آواز خوانان و همه جوانانی که عالقمند به آواز هستند ،معموال
از یک س��بک و سیاق پیروی می کنند .یعنی یک شیوه ای در
موسیقی آوازی شیوه غالب است و این هم یکی از آسیب هایی
است که باید به آن پرداخته شود.
پس از این سخنان ،علی جهاندار ،خواننده گفت :در اینجا
آواز های��ی از اکبر گلپایگانی ،حس��ین خواج��ه امیری(ایرج) و
محمدرضا ش��جریان برای خواندن انتخاب کردم که هر س��ه
نفر تقریبا هم عصر هس��تند و در دهه  1310متولد ش��ده اند.
اما وقتی من اینها را بخوانم ،ش��ما بخوبی متوجه می شوید که
سبک و شیوه آنها هیچ ارتباطی با هم ندارند.
این م��درس آواز گفت :چیزی که ام��روز گریبان مارا در
آواز گرفته ،این اس��ت که کالم بس��یار یکنواخت است و البته
در قدی��م اینط��ور نبود .وقتی که  6-5هج��ا را آواز خوان اجرا
م��ی کرد ،آنرا به یک زاویه ای می بردند و بر می گرداندند که
زیبا می ش��د .البته کم کاری از خود ماست که در آواز کنجکاو
نیس��تیم و زیاد به این مساله توجه نکردیم .موضوع بسیار مهم
دیگر این است که اگر ما ویژگی های هنری و نوع اجرای آواز
خوان ها را بررس��ی کنیم ،می بینی��م با اینکه هم عصر بودند،
اما هر کدام برای خود یک مکتب داش��تند .مثال اگر در منطقه
ش��مال  ،فریدون پور رضا و ناصر مسعودی .در لرستان سقایی
و مکتب لرستان .در تبریز ،مشهد و همه شهرها همینطور .خود
خواننده ها هم هر کدام ش��روع به خواندن می کردند به همین
صورت بودند.

در اینجا علی جهاندار نمونه ای از آواز محمدرضا شجریان را
خواند و گفت :در این نمونه و نمونه های آواز خوانان دیگر معلوم
است که ش��خصیت ها از هم جداست ولی امروزه هیچ الگویی
ب��رای جمله بندی آواز نداریم .برای خواندن فکر نمی کنیم ،هر
چه آمد و هر چه ش��د را می خوانیم .قدیم اینطور نبود ،اگر فکر
نباشد و جمله بندی کالم با تحریر با هم همخوانی نداشته باشد
و فراز و نشیب آن منحنی اجرا نشود ،آواز درست نیست.
این خواننده آواز گفت :متاسفانه در آواز ما نشانی ها را گم
کرده ایم و آوازها همه یکنواخت و یک فرم ش��ده اس��ت البته
کسی هم از ما چیزی نمی خواهد .در همین دوران من از کسی
ش��نیدم که می گفت «االن ح��رف گلپایگانی را نزن» .باید به
حال موسیقی گریست که چنین حرفی بزنند .من با اینکه رنگ
صدای��م با گلپایگانی فرق دارد چیزی می خوانم تا ببینید چقدر
جمله بندی ها زیباست.
وی افزود :می خواهم بگویم از بزرگان استفاده نمی کنیم
و مطالع��ه ای روی آواز ه��ای آنها نداریم .همینطور یک جمله
ای را م��ی خوانی��م ولی اص�لا فکر نمی کنیم بع��د از آن چه
تحری��ری می خواهیم بدهیم .من حتی پیش از خواب هم آواز
ه��ا را مرور میکن��م و خواننده های مختلف را با هم مقایس��ه
می کنم.
در ادام��ه ،جهان��دار نمونه ای از آواز های حس��ن خواجه
امیری (ایرج) را برای حضار خواند و به تحلیل آن پرداخت.
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت :در خوانندگی
باید صدای خدادادی وجود داش��ته باشد و فاکتور های عشق،
عالقه ممارست و تمرین پیگیر بسیار مهم است اما یکی دیگر

از فاکتور های مهم به موقع ش��روع کردن است.کودکی که از
ش��ش س��الگی به خواندن آواز یا قرائت قرآن می پردازد بسیار
جلوتر از کس��ی است که در بیست س��الگی آغاز می کند پس
موقع شروع عالوه بر عواملی که به آنها اشاره کردم در موفقیت
بسیار موثر است.
در انتها چند تن از حضار س��واالتی مطرح کردند و پس از
پاسخگويي ،جهاندار با تار شهرام ميرجاللي آوازخواني كرد.
شد

جايگاه س�از تنبور در موس�يقي ايران بررس�ي

کنسرت پژوهشی موسیقی کردی و تنبور هم روزهای 25
و  26برگزار شد که علی اکبر مرادی ،نوازنده با سابقه تنبور در
باره این موس��یقی و ساز صحبت هایی ارائه کرد و نمونه هایی
را برای حضار اجرا کرد.
م��رادی در ابت��دای ای��ن برنامه پژوهش��ی مختصری به
تعریف هنر و برخی کمبود ها و مش��کالت موس��یقی پرداخت
و انواع موسیقی کردی را معرفی کرد.سپس در بخش تنبور به
تاریخچه این ساز کهن پرداخته شد و در ادامه مباحثی از جمله
تنبور در ش��اهنامه فردوسی ،تنبور بعنوان س��از آئینی یارسان،
بیان حالت ها در مقامات تنبور ،نقاط مشترک موسیقی تنبور با
موسیقی ردیف ایران مورد بررسی قرار گرفت.
مرادی ب��رای معرفی مقامات تنبور در زمان و مکان های
مختل��ف و وزن ه��ا و ادوار که��ن در مقامات نمون��ه هایی را
برای حضار اج��را کرد و در پایان برنامه دقایقی به نوازندگی و
خوانندگی پرداخت که با استقبال عالقمندان مواجه شد.
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مقاله

مروری بر مفهوم واژههای دایره ،دوایر،
دور و ادوار در موسیقی ایرانی

* بهروز وجدانی
در رس��الهها و کتابهای موس��یقی قدیم ایران این گونه
واژهها ف��راوان دیده میش��ود .نظر به اهمی��ت آنها در فهم
بیشتر ماهیت و ادبیات موسیقی قدیم ایران سعی خواهد شد با
اس��تفاده از آثار متقدمین این حوزه به نقل آنها در حد اختصار
پرداخته شود.
معم��و ًال این واژههای مه��م و کلیدی به صورتهای
دور ،ادوار ،دایره ،دوایر ،شَ ّد و غیره بیان میشود که در واقع در
برگیرنده بخش��ی از مباحث علمی موس��یقی ایرانی است .البته
برای فهم بیشتر این واژهها بایستی با موضوعات دیگری مثل
مقام ،آواز ،ش��عبه و گوشه نیز آشنایی داشت .این نوع موسیقی
احتماال تا پیش از دوره قاجاریه اساس و پایه موسیقی ایرانی را
تشکیل میداده است .استادانی مثل دکتر مهدی برکشلی ،دکتر
داریوش صفوت ،استاد تقی بینش با ارائه کتابها و مقالههای
ارزن��ده خود ما را با نقطه نظرات و دیدگاههای موس��یقیدانان
شاخص موسیقی کهن ایران از جمله فارابی ،بوعلی سینا ،صفی
الدین ارموی و عبدالقادر مراغی آشنا کردهاند که در زیر به نقل
نمونههایی از آنها پرداخته میشود.
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تعلیقات شرح ادوار (بینش ،ص : )399
اصط�لاح دایره در موس��یقی قدیم از ای��ن جهت به کار
میرفته اس��ت که به عقیده قدما نواهای موس��یقایی یا نغمات
(نته��ا) ب��ه ترتیب و با نظ��م ویژهای به دنب��ال یکدیگر قرار
داش��ته و تکرار آنها را با دایرهای میتوان نش��ان داد که آغاز
و انج��ام آن به��م میپیوندد .هر یک از ای��ن دوایر را به نامی
میخواندهاند مثل  :دایره بزرگ .دایره را میتوان تقریب ًا معادل
گام در موس��یقی جدید فرض کرد .از طرف دیگر گاه به جای
دایره واژة «دور» را به کار میبردهاند که به «ادوار» جمع بسته
میشده است.

کنزالتحف (حسن کاشانی؟ ص  103و : )104
بعض��ی از اهالی صناعت ادوار را «س��رود» ن��ام نهادهاند
و بعض��ی «پرده» گویند و هر دوری مش��تمل ب��ر آوازی چند
مخصوص اس��ت و مجموع آن  12دور اس��ت :عش��اق ،نوی،
بوس��لیک ،راس��ت ،عراق ،اصفهان ،زیرافکند ،بزرگ ،زنگوله،
راهوی ،حس��ینی ،حج��ازی .بعض��ی از ادوار را «آوازات» نام
نهادهان��د و قومی آن را «ش��عب» میخوانن��د و بیرون از این
آوازات هر آوازی دیگر که باشد آن را «مرکبات» میخوانند.
عالقهمندان این گونه مس��ائل در موس��یقی برای آگاهی
بیشتر از ماهیت موسیقی قدیم ایران و تقسیم بندی موضوعات
و سرفصلهای آن میتوانند به کتابهای ارزنده جامعااللحان
و مقاصدااللحان نوش��ته عبدالقادر مراغ��ی مراجعه کنند .باب
شش��م جامعااللحان با عنوان «در بیان ادوار مشهوره و طبقات
ادوار و تعیین آوازهای ش��شگانه» حاوی مطالب مهمی درباره
ادوار موس��یقی ایرانی (گامهای موسیقی ایرانی) است که برای
درک بهتر ما از موسیقی قدیم ایران راهگشاست.
استاد تقی بینش که بیش از هر موسیقیشناس ایرانی ما
را با نسخههای قدیمی موسیقی ایرانی از جمله جامعااللحان و
مقاصدااللحان ،شرح ادوار ارموی به قلم عبدالقادر مراغی و سه
رس��اله فارسی در موسیقی آشنا ساخته است در بحثی با عنوان
«یادداش��تی درباره گام ایرانی» در تعلیقات کتاب جامعااللحان
(ص  )350مینویسد :
از لحاظ موسیقی تطبیقی میتوان گام را معادل دور یا دایره
موس��یقی قدیم گرفت و چنان که اشاره شد از آن فروعی نظیر
شعبه و آواز یا آوازه منشعب میشود ولی به طور کلی میتوان
گفت هر گام اگر به عمارتی تشبیه شود دارای چند طبقه و هر
طبق��ه نیز چند پله خواهد ب��ود .تا قبل از صفیالدین ارموی در

چگونگی تقس��یم گام ایرانی به طبقه و پله بین موسیقیدانها
اخت�لاف نظر بود به این جهت میبینیم که دانش��مندانی مثل
فارابی ،بوعلی س��ینا هرکدام گام مخصوصی داشته و در مورد
پردههایی مانند وس��طی و مجنب هم س��لیقه نبودهاند .توضیح
آن که چون هر دوره از بی نهایت صدا تشکیل میشود با توجه
به تش��بیه دوره به عمارت میتوان برای آن ارتفاعی قائل شد.
اختالف نظری که اشاره شد مربوط به این ارتفاع و تقسیم آن
به طبقات .پلههای فرعی است.
مقاصد االلحان (مراغی ،ص : )56
بدانک هر دوری را ادوار اصلی هست که آن دور مبنی بر
آن اصل است و آن اقسام ذیاالربع یا ذیالخمس بوده و ادوار
مش��هوره نزد عرب دوازده است که عجم آنها را دوازده مقام
و پرده و شَ �� ّد نیز خوانند و آنها بعضی هشت نغمهاند و بعضی
نُه نغمه برین موجب :عش��اق ،نوی ،بوسلیک ،راست ،حسینی،
حجازی ،راهوی ،زنگوله ،عراق ،اصفهان ،زیرافکند ،بزرگ.
بعضی از بواقی ادوار مالیم و بعضی متنافر باش��ند زیرا
هر دایره را هفده موضع است که آنها را طبقات خوانند.

استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایرانی
(صفوت ،ص : )40
در ه��ر اکتاو تع��داد زیادی صدای موس��یقی ی��ا نت (به

مقاصدااللحان (مراغی ،ص : )67
و از دوای��ر آنچ ترتی��ب و ترکیب آنه��ا در موضع اصلی
خود واقع شده اس��ت آن دوازده مذکوره است اما بواقی همان
اقساماند که در غیر موضع واقع شدهاند پس آنها همان نغمات
و ابع��اد و دوای��ر دوازدهگانهاند که در غیر موض��ع اصلی واقع
ش��دهاند .مث ً
ال دایره چهل و چهارم که اصفهانس��ت و ...دایره
ش��صت و هفت��م  ...این دای��ره هم اصفهان اس��ت اما در غیر
موضع ،الجرم دایره چهل و چهارم را «اصفهان اصل» خوانند
و دایره شصت و هفتم را اصفهان نخوانند بلکه دایره شصت و
هفتم خوانند و به ترتیب عدد.
منابع :
برکش��لی ،مهدی ،گامها و دس��تگاههای موسیقی ایرانی،
وزارت فرهنگ و هنر ،تهران 1355
حسن کاش��انی؟ ،رساله کنزالتحف ،در س��ه رساله فارسی در
موسیقی ،به اهتمام تقی بینش ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران 1371
صف��وت ،داریوش ،اس��تادان موس��یقی ای��ران و الحان
موسیقی ایرانی ،وزارت فرهنگ و هنر ،تهران 1350
مراغ��ی ،عبدالقادر ،مقاصد االلحان ،به اهتمام تقی بینش،
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران 1356
مراغی ،عبدالق��ادر ،جامع االلحان ،به اهتمام تقی بینش،
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران 1366
مراغی ،عبدالقادر ،شرح ادوار ،به اهتمام تقی بینش ،مرکز
نشر دانشگاهی ،تهران 1370
* عضو هيئت مديره كانون پژوهشگران
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گامها و دستگاههای موسیقی ایرانی (برکشلی،
ص  104ـ : )105
نظریهپردازان��ی که از قرن چه��ارم تا دوازدهم هجری در
مش��رق ظهور کردهاند هر یک دورههایی کامل یا ناقص تحت
اس��امی مقامات ،آوازات ،شعب و تراکیب با اسامی مختلف ذکر
کردهاند .پایه و اس��اس مشترک آنها همان دوازده مقام است
ک��ه نزد همه مؤلفین دارای ترکیب معینی از فواصل و نامهای
معینی اس��ت .بیشتر نامها فارسی ست و بعضی عربی و بعضی
به اسامی شهرها منسوب شدهاند مانند عراق ،اصفهان ،حجاز و
برخی به اسامی اشخاص مانند حسینی ،بوسلیک و برخی دیگر
جنبه توصیفی دارند مانند عشاق ،نوی ،رهاوی ،زنگوله و برخی
دیگر خصوصیاتی از گام و انواع و شکل آن را میرسانند مانند
راست که بدین مناسبت نامیده میشود و یا زیرافکند (افکندن
صداه��ای زیر یعنی کنار گذاردن س��یم چهارم عود به نام زیر)
و ی��ا بزرگ در براب��ر کوچک .این دو صفت ب��ه نوع زیرافکند
مربوط میشوند که به دو طریق استعمال میشده است .دوازده
مق��ام معمول زمان فارابی از صفیالدین ارموی که مؤلفین نیز
آوردهاند از این قرار است  :عشاق ،نوی ،بوسلیک ،راست ،عراق،
اصفهان ،زیرافکند ،بزرگ ،زنگوله ،رهاوی ،حسینی ،حجازی.

اصط�لاح قدما نغمه) وجود دارد .ولی در یک آهنگ موس��یقی
نمیتوانی��م همه این صداه��ا را به کار بریم و باید از بین آنها
چن��د صدا را انتخاب کنیم .در موس��یقی قدیم ایران معمو ًال از
بی��ن این صداها ،هفت صدا را انتخ��اب میکردند و این هفت
صدا با تکرار صدای اولی یک «جمع» هش��ت صدایی تشکیل
م��یداده که اس��م آن را «مقام» یا «دور» میگذاش��تند .البته
بعضی از مقام��ات هم دارای نُه صدا (یا نغم��ه) بودهاند .تعداد
مقامات یا ادوار زیاد اس��ت ول��ی قدما تعداد  91مقام را در خور
قب��ول میدانس��تهاند و بقیه را مردود میش��مردند .از بین این
 91مق��ام هم ،دوازده مق��ام مطبوع و به اصط�لاح «مالیم»
محسوب میشده اس��ت .این دوازده مقام را پرده مینامیدهاند
ولی س��ایر مقامات و ادوار را پ��رده نمینامیدهاند و آنها را به
نامی مخصوص و یا با عدد ذکر میکردهاند .اختالف این دوایر
ب��ا یکدیگر تنها فواصل نب��وده بلکه بعض��ی از آنها از حیث
فواصل مشابه بودهاند و اختالف در این است که دو دایره از دو
نت مختلف شروع میشوند.
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مقدمهای بر آموزش علم موسیقی به خردساالن

امیر انجیری استرکی
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حتم��ا اين مصرع معروف را ش��نیدهاید :کار نيکو کردن از
پ��ر کردن اس��ت .اما باید گفت تمرين زياد و مس��تمر لزوم ًا به
نتيجه مطلوب منتهی نمیشود؛ چرا که کيفيت تمرين (روش و
شیوهای که هنرجويان به هنگام تمرين اتخاذ میکنند) مهمتر
به نظر میآید .بدين منظور مثالی ارائه ش��ده است :فرض کنيد
فردی از ش��ما بپرسد برای مس��افرت از تهران به ورامین چند
کيلومتر بايد رانندگی کند و ش��ما در پاسخ بگوييد حدود پنجاه
کيلومتر .وی پس از صد و پنجاه کيلومتر رانندگی با شما تماس
میگیرد و میگوید به شهر قم رسيده است.
حتم�� ًا معتقد هس��تيد که فرد مورد نظر زحمت کش��يده و
چه بس��ا تالش بيشتري کرده اس��ت اما به دلیل انتخاب مسير
نادرس��ت نه تنها به مقصد مورد نظر نرسيده بلکه از هدف دور
ش��ده است؛ لذا هر تالشی به س��رمنزل مقصود نخواهد رسيد.
بنابراي��ن جمله درس��ت عبارت اس��ت از :کار نيکو کردن از پر
نيکو کردن است.
از اين رو مدرس��ان بايد آگاه باشند که توصيه به تمرينات
طوالن��ی مدت ب��دون ارائه روشهایی ک��ه موفقيت هنرجو را
تضمين کند جز آن که خستگی و بیانگیزگی را در وی تقويت
و هنرجو را از ادامه تحصيل علم و فن موس��يقی منصرف کند
حاصلی نخواهد داشت .اهميت رعايت اين نکته در مورد آموزش
به کودکان دو چندان میشود .کودکان عالقهای به تمرینهای
طوالنی مدت ندارند .آنه��ا میخواهند به فعالیتهایی بپردازند

که از پويايي و تحرک بيش��تری برخوردار باشد .اينجاست که
کيفيت آموزش بسيار حائز اهميت است .برخی از نکات رفتاری
که پيش��رفت کودکان هنرجو را تضمي��ن مینماید به قرار زير
است:
 .1مدرس همواره هنرجو را با نام کوچک اما با پسوند آقا يا
خانم صدا کند .چرا که رعايت اين نکته سبب میشود هنرجوی
خردس��ال احساس کند بزرگ شده اس��ت و اين موضوع حس
مسئولیت پذيری هنرجوی خردسال را دو چندان میکند.
 .2مدرس دقايقی از ابتدای کالس را به حال و احوالپرسی
از هنرج��و اختصاص دهد چرا که اين رفتار منجر به احس��اس
آرامش در هنرجوي خردسال میشود.
 .3مدرس در هر جلس��ه از هوش و استعدادی که هنرجو
داراس��ت و خداوند به او اعطا کرده است سخن بگويد تا بدين
وسيله احساس توانمندی و انگيزه در هنرجوی خردسال فراهم
آيد.
 .4مدرس از بازخواس��ت و مواخ��ذه کودک جدا خودداری
کند.
 .5هنرجو نبايد متوجه خستگی و ناراحتی مدرس شود چرا
که در این صورت هنرجو دچار اس��ترس و نگرانی میشود که
آفت يادگيری است.
 .6مدرس نبايد با صداي بلند با هنرجوی خردسال صحبت
کن��د چرا که ممکن اس��ت به ايجاد حس ترس و وحش��ت در
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هنرجو بینجامد و فرايند آموزش را مختل کند.
 .7مدرس میتواند احس��اس رضايت خ��ود را از هنرجو با
روشهای متفاوتی که در اختيار دارد بيان کند .اين عمل باعث
میش��ود تا هنرجو بیش از پیش به تمرين و ممارست بپردازد.
برخي از اين روشها عبارتند از :اهدای جلس��ات تش��ويقی به
هنرجويان فعال ،ابراز رضايتمندی با تش��کر از زحمات هنرجو
و يا نوشتن کلمه «آفرين» در دفتر يا کتاب هنرجو.
البته نکات بس��يار ديگری نیز میتوان نام برد .ش��ايد اين
نکات در ظاهر س��اده و پيش پا افتاده به نظر رس��د .اما رعايت
آنها از سوی مدرس نتايج شگرفی به دنبال خواهد داشت.
عالوه بر ن��کات کليدی فوق که مرتب��ط با رفتار مدرس
اس��ت ،کميت و کيفيت آموزش موس��يقی به خردساالن نيز از
اهميت بسیار برخوردار است.
بهترين سن آموزش حدود شش سالگی است .در اين سن
خردس��ال میتواند بدون نياز به دانستن الفبای زبان فارسی به
يادگيری کام ً
ال علمی موسیقی بپردازد .در بدو آموزش مدرسان
معمو ًال با مس��أله چگونگی آموزش اس��امی نتها و همچنین
موقعيت نتها در پنج خط حامل به هنرجويان خردسال مواجه
میشوند .به منظور آموزش نام نتها به عنوان الفبای موسيقی
به خردساالن روش زير پيشنهاد میشود:
ابتدا مدرس نام نتها را با صدای رسا ،يکي يکي بيان کند
و اج��ازه دهد تا هنرجوی خردس��ال تکرار کند .پس از حصول
موفقيت در اين مرحله نوبت به آن میرسد که نام نتها توسط
م��درس در دو گروه خوانده ش��ود .گروه اول ش��امل چهار نت
( ُد ـ ر ـ می ـ فا) و گروه دوم ش��امل س��ه نت باقیمانده (سل
ـ ال ـ س��ی) .م��درس بايد پس از بیان هر گ��روه اجازه دهد تا
هنرجوی خردس��ال نتهای خوانده شده را در قالب گروههای
مذک��ور تکرار کند .موفقيت در اين مرحله نيز راه را برای ورود
به مرحله س��وم هموار میس��ازد .در اين مرحله مدرس تمامی
هفت نت را به طور متوالی میخواند و اجازه میدهد هنرجوی
خردس��ال نيز تقليد کند .پس از چند مرتبه تکرار اسامی نتها
اين��ک هنرجو میتواند همه نته��ا را از حفظ نام ببرد .پس از
آن که هنرجوی خردس��ال در نام بردن نتها به مهارت رسيد
نوب��ت به آن میرس��د که نام و موقعيت نته��ا را در پنج خط
حامل بياموزد.
در اين مرحله مدرس بايد از هنرجو بخواهد تا کف يکی از

دستان خود را روبروی خود بگيرد در این حال انگشت کوچک
در پایین و انگشت شست در باال قرار میگیرد .سپس مدرس با
انگشت سبابه به انگشتان دست هنرجو اشاره میکند و اسامی
نته��ا را مانن��د آنچه که در پنج خط حامل با کلید س��ل روی
خطوط قرار میگیرد به انگش��تان دست هنرجو نسبت میدهد.
بدین ترتیب اس��امی نتهای «می»« ،س��ل»« ،سی»« ،ر» و
«فا» به ترتیب از پایین به باال به انگش��ت کوچک ،انگشتری،
میانی ،س��بابه و شست منسوب میشود .این عمل با این جملة
موزون تکرار میشود :می ،سل ،سی ،ر ،فا روی خط.
با اندکی تکرار هنرجو میتواند این عمل را همراه با جمله
موزون توأمان و از حفظ اجرا کند .س��پس نوبت به آن میرسد
که مدرس با انگشت سبابه مابین انگشتان هنرجو را نشان دهد
و اسامی نتها را مانند آنچه که در پنج خط حامل با کلید سل
میان خطوط قرار میگیرد به البهالی انگش��تان دست هنرجو
نس��بتدهد .بدین ترتیب مابین انگشت کوچک و انگشتری را
«فا» ،مابین انگشت انگشتری و میانی را «ال» ،مابین انگشت
میانی و سبابه را « ُد»  ،همچنین مابین انگشت سبابه و شست
را «م��ی» نامگذاری کند .این عمل با این جمله موزون همراه
میشود :فا ،الُ ،د ،می بین خط.
ب��از هم با اندکی تکرار هنر جو میتواند این عمل و جمله
م��وزون را توأمان و از حفظ اجرا نماید .بعد از این مرحله نوبت
به آن میرسد که مدرس با انگشت سبابه باالی شست هنرجو
و س��پس زیر انگش��ت کوچک هنرجو را نش��ان دهد و این دو
عمل را با این جمله موزون همراه س��ازد :باالی باال «س��ل»،
پایین پایین «ر».
بدی��ن ترتیب هنرج��و در کوتاهترین زم��ان ممکن نام و
موقعیت نتها را در پنج خط حامل با کلید سل میآموزد.
پس از آن که هنرجو در این مورد نیز به مهارت رس��ید،
م��درس از هنرجو میخواهد ک��ه نام نتها را بر روی حامل
با کلید س��ل و با کمک گرفتن از انگش��تان دست و جمالت
موزون��ی ک��ه آموخته بیان کند .بدی��ن ترتیب که اگر نت بر
روی خطوط حامل قرار گرفته اس��ت هنرج��و جمله موزون
نتهای روی خطی را زمزمه کند تا به نت مورد نظر برس��د
و اگ��ر ن��ت مابین خطوط حام��ل قرار گرفته اس��ت ،هنرجو
جمل��ه موزون نتهای بی��ن خطی را زمزمه کن��د تا به نت
مورد نظر برس��د.
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گزارش

گزارشي از نشستهاي ماهانه

كمبود فضا نشستهاي خانه را محدود كرده است
دیدار و نشست های ماهیانه خانه موسیقی در زمستان هم
مانند فصل های گذشته برگزار شد و اعضای خانه ،هنرمندان و
عالقمندان ساعاتی گرد هم آمدند و به گپ و گفت پرداختند.
در اين نشس��تها كه عموما با استقبال اعضا و هنرمندان
مواجه شده اس��ت به علت كمبود فضا و محدوديت جا عدهاي
به صورت ايستاده شاهد اجراي برنامهها و سخنرانيها هستند
و از اي��ن نظر خانه در تنگناي خاصي قرار گرفته اس��ت .گفته
ش��ده اس با رايزنيهاي به عمل آمده ،ممكن اس��ت در آينده
نزدي��ك محل وس��يعتري براي اين نشس��تها در نظر گرفته
شود .نخس��تین نشست زمس��تان در  24دی ماه برگزار شد و
حمیدرض��ا نوربخش ،مدیرعام��ل خانه از اینکه ه��ر ماه خانه
موس��یقی میزبان هنرمندان و عالقمندان است ابراز خوشحالی
کرد و گفت امیدوار است با حضور عالقمندان این دیدار ها روز
به روز پربار تر شود.
نوربخش در ادامه س��خنانش با اشاره به برگزاری کارگاه
«آش��نایی با نقد موسیقی» در خانه موسیقی که برای اولین بار
در ایران صورت می گیرد ،به فضای کلی نقد در موسیقی نیز
اش��اره کرد و گفت :افرادی برمبنای انگیزه ،عالقه و احس��اس
مسئولیت ش��ان قلم به دس��ت می گیرند و درباره یک برنامه
موس��یقی ی��ا فضای کلی موس��یقی قلم می زنن��د .گاهی هم
هیچگونه حساب و کتابی وجود ندارد زیرا کسی که می خواهد
درب��اره یک اثر نقد بنویس��د ،باید از تخص��ص الزم برخوردار
باش��د و نمی توان بطور احساس��ی در رسانه ها مطلب نوشت.
اساس��ا نقد موسیقی نیاز به س��اماندهی دارد به همین خاطر از
دوسال پیش با همکاری کانون پژوهشگران بطور جدی به این
مساله پرداخته شد و دو دوره جشنواره سایت ها و وبالگ های
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موسیقی نیز در همین راستا توسط خانه موسیقی برگزار شد.
وی اف��زود :برای نخس��تین ب��ار «کارگاه آش��نایی با نقد
موسیقی» در خانه موسیقی برگزار می شود.
در ادامه این نشس��ت ،مهرشاد وفایی(نوازنده جوان گیتار)
س��ه قطعه در موسیقی س��بک کانتری اجرا کرد که با استقبال
حضار مواجه ش��د .او قبل از اجرای این قطعات گفت در ایران
سبک موس��یقی کانتری زیاد شناخته ش��ده نیست و بیشتر از
روی گوش دادن توانستم این سبک را یاد بگیرم.
دومین نشس��ت این فصل در تاری��خ  29بهمن و با تقدیر
از عب��اس تهرانی تاش  ،نوازن��ده کالرینت و یادی از همایون
خرم برگزار شد.
در این نشس��ت هم داریوش پیرنیاکان ،دبیر و سخنگوی
خانه موس��یقی با خوش��امد گویی به حضار گفت :بسیار از این
دیدار ها خوش��حالیم و امیدوارم اعضا بیش��تر به خانه موسیقی
س��ر بزنند چون اگر این حضور ادامه داشته باشد ،ما با دلگرمی
بیشتری کار ها را ادامه می دهیم.
پیرنیاکان در ادامه با اش��اره به فعالیت های خانه موسیقی
در ماه گذش��ته گفت :تقریبا هر روز در خانه موسیقی برنامه یا
مستر کالس��ی برگزار می شود و در ماه گذشته به همت خانه
موس��یقی برنامه هایی هم در خانه هنرمندان برگزار شد که جا
دارد از همکاری خانه هنرمندان نیز تشکر کنیم.
سخنگوی خانه موسیقی در ادامه با اشاره به بروز مشکالتی
که در ماه گذش��ته برای س��اختمان ش��ماره  2پیش آمده بود
گفت :وقتی این مشکالت بوجود آمد و ساختمان شماره 2خانه
موس��یقی تخلیه ش��د خبرنگاران با من تماس گرفتند ولی من
مصاحبه نکردم زیرا رده های باالی شهرداری و شورای شهر با

نشست بهمن ماه با س��خنرانی حمیدرضا نوربخش ،مدیر
عامل خانه موسیقی ادامه یافت .نوربخش با یادی از دو هنرمند
درگذش��ته ،همایون خ��رم و محمد بیگلری پ��ور گفت :در ماه

این قضیه موافق نبودند و همواره به خانه موسیقی لطف بسيار
دارند و کمکهای بس��یاری از آنها گرفتیم؛به همین دلیل هم
این مساله را رسانه ای نکردیم .و اعتقاد داریم برخی مسائل با
ریش سفیدی حل می شود که شکر خدا این مسائل حل شد.
پیرنیاکان در ادامه سخنانش به بحث ثبت تار به نام کشور
آذربایجان در یونسکو اشاره کرد و افزود :ما این قضیه را دنبال
کردیم و همواره پیگیر آن هس��تیم و قرار است جلساتی برگزار
شود و قرار است همه ساز های ایرانی به ثبت یونسکو برسد.
رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی
در پایان س��خنانش گفت :برخی صحبت ها درباره روند اجرای
پروژه چکاوک می شود ولی قرار است در مجمع عمومی اطالع
رسانی صحیح به اعضا داشته باشیم .آقای ناصح پور به عنوان
مدی��ر عامل این تعاونی ش��بانه روز زحمت می کش��د که این
پروژه به سرانجام برسد و من از ایشان تشکر می کنم.
پیرنیاکان در پایان س��خنانش از اعضا خواست انتقادات و
پیش��نهادات خود را در همین جلس��ات مطرح کنند و سپس به
چند سوال مطرح شده پاسخ داد.
پس از این سخنان عباس تهرانی تاش(نوازنده کالرینت)
ب��ه همراه ایوب صادقی نژاد(نوازن��ده تنبک) قطعاتی را در آواز

سپس شعری درباره همایون خرم توسط خانم حیاتبخش
قرائت ش��د .در پایان هم س��هیل محمودی  ،شاعر و ترانه سرا
پش��ت میکروفون قرار گرفت و گفت :دکتر محمدرضا شفیعی
کدکنی تا کنون هیچگاه جلسه شعر خوانی نداشته است و قرار
اس��ت هنرمندان و فرهیختگان در قالب طرحی با عنوان»هزار
نامه» از ایشان درخواست کنند جلسه شعر خوانی برگزار کنند.
س��هیل محمودی در پایان از هنرمندان خواست تا به این
طرح بپیوندند و نامه ای به این شاعر بنویسند و ابراز امیدواری
کرد درخواس��ت اهالی فرهنگ و هنر از سوی شفیعی کدکنی
پذیرفته شود.
الزم ب��ه توضیح اس��ت ،گ��زارش دیدار پایان س��ال 91
هنرمن��دان که  20اس��فند برگزار می ش��ود در ش��ماره آینده
فصلنامه منتشر می شود.
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اصفهان اجرا کردند که با اس��تقبال مواجه شد .در ادامه نیز لوح
تقدیر خانه موس��یقی توس��ط داود گنجه ای(قائم مقام خانه) و
تق��ی ضرابی(عضو هیئت مدیره خان��ه) به عباس تهرانی تاش
اهدا گردید.
اجرای حمید پناهی (پیانو) به همراه نصراهلل ناصح پور(آواز)
دیگر برنامه موسیقی این نشست بود که این هنرمندان به اجرای
یک قطعه آذری پرداختند و سپس حمید پناهی قطعه ای موسیقی
پاپ از ساخته های خودش را برای حضار اجرا کرد.

گذشته عضو محترم شورای عالی خانه موسیقی ،استاد همایون
خرم را از دس��ت دادیم .نشس��ت آذرماه خانه موسیقی مصادف
با س��الگرد وفات اس��تاد ابوالحس��ن صبا بود و ما از استاد خرم
خواستیم تا به عنوان ش��اگرد ایشان سخنرانی کنند .ایشان در
آن روز نتوانس��تند تش��ریف بیاورند و پیامی را تلفنی خواندند و
این پیام توس��ط سهیل محمودی در آن نشست خوانده شد .در
اینجا خواستم یادی از این هنرمند بزرگوار کرده باشم .هنرمند
دیگری را که از دس��ت دادیم محمد بیگلری پور ،رهبر ارکستر
س��مفونیک صدا و سیما بود و این هنرمندان به فاصله کمی از
میان ما رفتند و جامعه هنری را عزادار کردند.
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یادم��ان والودیا تارخانیان ،نوازن��ده و مدرس ویولن و آلتو
بنا به پيش��نهاد و به همت كانون نوازندگان كالس��يك س��وم
بهمن در خانه هنرمندان برگزار شد .در اين مراسم چهرههایی
همچون داریوش پیرنیاکان ،حمیدرضا اردالن ،اکبر محمدی و
س��یمون آیوازیان درباره شخصیت و زندگی هنری این هنرمند
فقید سخنرانی کردند.
در ابتدای این مراس��م ،س��خنگوی خانه موس��یقی گفت:
وظیفه خ��ودم می دانم درباره ش��ادروان اس��تاد تارخانیان که
عضوی از جامعه موسیقی بودند و خدمات ارزنده ای در جامعه
موسیقی ارائه داده اند صحبت کنم .ما هر ساله در جشن های
خانه موسیقی از بزرگانی که برای اعتالی خانه موسیقی قدم بر
می دارند تجلیل می کنیم .خوشبختانه در جشن سال های هم
قبل و در زمان حیات ش��ادروان تارخانیان از وی تجلیل بعمل
آوردیم .امروز هم به همت کانون نوازندگان خانه موسیقی این
یادمان برگزار می گردد.
پيرنياكان اف��زود :من از طرف هم��ه همکارانم در هیئت
مدی��ره خانه موس��یقی ،از کان��ون نوازندگان کالس��یک برای
پیگی��ری برگزاری این یادمان تش��کر می کن��م .خیلی خوب
اس��ت که اعضای کانون های خانه موس��یقی خیلی زودتر به
فکر این بزرگداشت ها بیافتند تا در زمان حیات خود هنرمندان
اینگونه مراسم بزرگداشت برگزار شود.
وي گف��ت :درباره خدمات و آثار مرحوم تارخانیان کس��ی
بای��د صحبت کند که موس��یقی کالس��یک کار کرده و در این
زمین��ه تخصص دارد .اما م��ن به لحاظ جای��گاه حقوقی ام و
س��خنگویی خانه موس��یقی تنها به بخش��ی از خدمات ایشان
اش��اره می کنم که مرحوم تارخانیان از بدو تاس��یس ارکس��تر
س��مفونیک تهران ایشان عضو این ارکستر بودند و بعدا هم در
در این ارکس��تر حضور داش��تند .خدوم هم که پیش از انقالب
دانش��جوی موسیقی بودم همیشه ایش��ان را در کنسرت های
ارکستر سمفونیک می دیدم.
سخنگوی خانه موس��یقی در پایان گفت :بخشی دیگر از
فعالیت های ایشان در زمینه آموزش بوده که شاگردان بسیاری
را آموزش دادند .می توان گفت که تعداد زیادی از نوازندگانی
که در ایران از هنرس��تان فارغ التحصیل ش��دند و به ارکس��تر

سمفونیک آمدند شاگرد ایشان بودند .ما زا طرف خانه موسیقی
خدمات ایش��ان راس��پاس می گوییم و در پای��ان از همکاران
بخش اجرایی و همچنین خانه هنرمندان ایران بس��یار تش��کر
می کنیم.
پ��س از این س��خنان ،مج��ری از اکبر محم��دی ،رئیس
کانون نوازندگان کالس��یک دعوت کرد ت��ا در باره این برنامه
توضیحاتی ارائه کند .محمدی در ابتدای س��خنانش گفت :من
ایش��ان را از س��ن  14 – 13سالگی می ش��ناختم و وقتی در
هنرس��تان ،آقایان سنجری و تارخانیان از کنار ما رد می شدند
گرمابخش بودند ما ایشان را مرد بزرگ می دانستیم و همیشه
که در ارکس��تر س��مفونیک در کنار ایشان کار می کردیم ،فکر
می کردم قدمان در برابر ایشان کوتاه است.
وی افزود :تارخانیان بیش از نیم قرن به موس��یقی خدمت
کرد و این کار بزرگی اس��ت که کسی بیش از نیم قرن مجری
و آموزش دهنده موسیقی باش��د .هر کسی نزد ایشان آموزش
می دید ،خوب س��از می زد .تارخانیان که امثالش در تاریخچه
موس��یقی کالسیک انگشت شمار است ،بسیار کم توقع بود .او
چهارنس��ل از هنرمندان را تربیت ک��رد و جزو آدم های خاص
بود و من به همین دلیل اصرار داش��تم چنین برنامه ای برگزار
شود تا شخصیت ایشان برای همه شناخته شود.
ای��ن نوازنده کالرینت گفت :از س��ال  52ک��ه با مرحوم
تارخانیان در ارکس��تر کارم را آغاز کردم ،ایشان به عنوان یک
اسطوره جایگاه خاصی برای ما داشت .در آن زمان آقای فرهاد
مش��کات ،رهبر ارکستر سمفونیک که خدمات بسیار ارزنده ای
اجام داده بود ،همیش��ه برای تارخانیان احترام خاصی قائل بود
و من این را در نگاه ایشان می دیدم .همین هم باعث می شد
توجه ما به آقای تارخانیان جلب شود.
وی اف��زود :تارخانی��ان مدته��ا سولیس��ت و کنس��رت
مایسترارکس��تر سمفونیک بود که بس��یار درخشان ساز می زد
و من بس��یار رش��ک می بردم .بزرگترین حسن ایشان نظم و
انظباط فراوانشان بود یک بار نبود که سرتمرین برویم و ایشان
از ما زود تر نیامده باشد.
اکبر محمدی گفت :ایش��ان شاگردان بسیاری داشتند که
این افراد هم نسلهای بعد را پرورش دادند او بعد از انقالب به

داشت نوازنده بسیار خوبی بود .در گروهی که تشکیل دادیم هم
من این سختگیری ها و ریزه کاری ها را می دیدم.
آیوازیان در پایان گفت :واقعا شایستگی واالی یک استاد
را می توان به تارخانیان داد.
پس از این س��خنان ،ارکس��تر زهی به رهبری امیرپدرام
طاهریان(از ش��اگردان تارخانیان) س��ه قطعه با عناوین آداجیو
(اثر آلبینونی) و قلب شکس��ته و آخرین بهار(آثر ادوارد گریک)
را اجرا کردند که با استقبال حضار مواجه شد.
والودی��ا آواک تارخانی��ان متول��د  ،1304پ��درش تار می
نواخ��ت و خود او ویولن را نزد خوتس��یف در تهران فراگرفت.
از بدو تاسیس ارکستر سمفونیک تهران توسط پرویز محمود،با
این ارکس��تر به عنوان نوازنده ویولن و آلتو همکاری داش��ت و
در طول س��ال های فعالیتش س��لو های متع��ددی به رهبری
همچون فرهاد مش��کات و حش��مت س��نجری در این ارکستر
اجرا کرد .تارخانیان در این دوره با کوارتت ش��وبرت تهران نیز
همکاری داشت.
تارخانیان همچنی��ن پیش از انقالب در هنرس��تان عالی
موس��یقی نیز تدریس می کرد .او در س��ال  1356از ارکس��تر
س��مفونیک تهران بازنشسته ش��د و به هلند رفت و با ارکستر
هلند در سمت سلوی گروه آلتو فعالیت کرد.
او پس از  12س��ال به ایران برگش��ت و مدتی در ارکستر
فرهنگس��رای بهمن نوازندگ��ی کرد و پس از آن ت��ا پایان به
تدریس و تربیت ش��اگردان پرداخ��ت .تارخانیان همچنین تنها
نوازنده س��از ویوال دامور(از سازهای دوره باروک) در ایران بود.
این هنرمند  16آبان سال جاری در تهران درگذشت.
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هلند رفت و دریکی از ارکسترهای آنجا نوازنده مایستر آلتو بود
که در واقع این هنرمند حدود  14س��ال در آنجا فعال بود .بعد
به ایران برگش��ت و با توجه به شرایط سنی شان انرژی بسیار
زیادی داشت.
رئیس کانون نوازندگان کالسیک در پایان گفت :او بسیار
متواضع و بزرگ بود .یادم می آید از ایشان سوال کردم که این
دیالوگ را چگونه بنوازیم و تارخانیان گفت «موسیقی اول یک
حس قلبی و بعد آن تکنیک آکادمیک است و فکر کن بعد نواز
و من دوس��ت دارم اول تو بن��ازی و بعد من جواب بدهم ».که
این نشان از تواضع ایشان دارد .والودیا تارخانیان یک دانشمند
در زمینه موسیقی بود و تمام کسانی که در کشور آلتو مینوازند
مدیون این هنرمند هستند.
پس از این س��خنان ،دکتر حمیدرضا اردالن،معاون هنری
و فرهنگ��ی خانه هنرمندان پش��ت تریبون قرار گرفت و گفت:
از فرهنگ ،ملیت و هویت بس��یار صحبت می ش��ود اما اغلب
آنهای��ی که زیاد از این حرفها می زنند در کار تخریب فرهنگ،
میلت و هویت هس��تند  ،در صورتی ک��ه یک عده چهره های
درخش��ان فرهنگی این فرهنگ را نگه می دارند و جالب آنکه
هرگز گزافه گو هم نیستند و ادعایی هم ندارند.
اردالن در ادامه گفت :حدود  15سال پیش ،من به کمک
بعضی از دوس��تان عالقمند به فرهنگ ایرانی ،تیمی تش��کیل
دادیم و مجموعه اس��نادی از فرهنگ ایران تهیه کنیم .سوگند
خوردیم این اسناد را برای پول ،فرستادن به جشنواره و گرفتن
جایزه تهیه نکنیم .اینها فقط اسنادی باشد که کارکرد اصیل و
عمیق خود را پیدا کنند.
وی افزود :خوش��بختانه ما با یک نوازنده برجس��ته و معلق
راس��تگو و مش��غول به کار خود صحبت کردیم .ما چند دس��ته
هنرمند داریم و همه هنرمندان برای ما قابل احترامند بعضی از
اینها با اینکه در هنر زاده می شوند با یک رسانه زاده می شوند و
اگر آب بخورند همه دنیا متوجه می شوند .بعضی هم کارهایشان
جنب��ه تبلیغ��ی دارد .بعضی ه��ا از اینکه آن قس��مت مربوط به
خودشان دیده شود ابا دارند و به همین جهت من می گویم این
هنرمند مشغول به کار خود بود .آقای تارخانیان به آن دسته سوم
مربوط می شود .او تخصص بسیار جدی دارد ،وقتی به هلند می
رود ،در اولین امتحانی که می دهد پذیرفته می شود.
اردالن در ادامه به فیلم مستند درباره تارخانیان اشاره کرد
و گفت :این فیلمی که ش��ما قرار اس��ت در اینجا ببینید ،یکی
از مجموع��ه فیلم هایی با تعداد ش��صت فیلم اس��ت که برای
اولی��ن بار ،اولی��ن فیلم از آن مجموعه ب��ه نمایش در می آید.
این مجموعه را به خانه موس��یقی و جامعه موسیقی تقدیم می
کنم .ما در اینجا فقط گزارش کردیم و محتوا کس��انی هستند
که در فیلم هستند.
اردالن در پای��ان گفت :همیش��ه نمی ش��ود برای معرفی
آقای تارخانیان جلس��ه ای تشکیل داد .نسل آینده و نوازندگان
جدید ارکستر سمفونیک ،چطور با این مفاخر آشنا شوند؟ کشور
بای��د کمک کند تا اینها را به عنوان مفاخر فرهنگی در آرش��یو
ها و شهرس��تان ها نگه دارد .هیچ چیز بجز اسنادی که در باره
آقای تارخانیان هست نمی تواند ایشان را به ما بشناساند .وقتی

مفاخر جامعه را منزوی میکنیم ،بازار همین است که هست.
در ادامه این مراس��م فیلم مستندی در حدود  20دقیقه از
زندگی والودیا تارخانیان ،س��اخته حمیدرضا اردالن پخش شد
و سپس سیمون آیوازیان ،عضو هیئت مدیره کانون نوازندگان
کالس��یک و مدرس دانشگاه پشت تریبون قرار گرفت و گفت:
حدود  40س��ال پیش بود که یک کوآرتت زهی همراه با گیتار
تشکیل دادیم که در آغاز پیرجانیان در بخش آلتوی آن کوارتت
کار میک��رد .اما پیرجانیان از ایران رفته و بنابراین از تارخانیان
دعوت کردیم که کوارتت ما را رهبری کند.
آیوازیان افزود :تارخانیان انسانی بسیار جدی و معتقد بود و
سختگیریهایش باعث میشد بهترین شاگردان را تربیت کند .او
به هیچ عنوان از کاری به راحتی رد نمی شد و تا به اصل قضیه
ن را رها نمیکرد و به همین خاطر هر شاگردی که
نمیرسید آ 
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گزارشی از روند پیشرفت پروژه چکاوک

اشاره:
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آخراالمر تعاوني مس��كن خانه موسيقي نيز همچون اغلب
تعاوني مسكنهاي كشور با چالشهاي ناخواسته و تلخ روبهرو
ش��د! اين تعاوني كه در دو سال گذشته پيشرفت نسبتا مطلوبي
داشت و با همكاري خوب اغلب اعضا ميرفت كه به بار بنشيند
ناگهان بر اثر تندباد حوادث اقتصادي و تورم ش��ديد و بيسابقه
 6ماهه گذشته ،با افزايش نزديك به  50درصدي قيمت مواجه
شد و با توجه به عدم توانايي مالي اكثريت اعضا ،چالشي گزنده
و زي��انآور را موجب ش��د؛ در اين ميان عدهاي با سبكس��ري
و با هدف تسويهحس��اب با خانه موس��يقي و بهويژه به منظور
تخري��ب برخ��ي چهرهه��اي زحمتكش
اقدامات زش��تي انجام داده و ش��بكههاي
اجتماع��ي تهمتهاي نارواي��ي را با ذكر و
انتش��ار عكس وارد كردهاند و عدهاي ديگر
ني��ز هيزمآور آت��ش اختالفات ش��دند .در
صورت��ي كه تنها راه ص�لاح و فالح براي
هم��ه اعضاء از جمله خ��ود هيئت مديره و
پيمانكاران تعامل مثبت با همانديشي و دلسوزي در جهت حل
مشكالت و معضالت پيشرو است.
گزارش مختصري از وضعيت فعلي پروژه چكاوك و تاريخ
تحويل قطع��ي واحدها را از زبان نصراهلل ناصحپور (مديرعامل
تعاوني) ميخوانيم:

تش��ریفات تحوی��ل کلید پ��روژه ( )70واحدی مس��کونی
چ��کاوک ،اولین پروژه ش��رکت تعاونی مس��کن اعضای خانه
موسیقی ایران ،واقع در شهر جدید هشتگرد ،با ارسال دعوتنامه

ای برای اعضای آن آغاز می شود.
به گزارش دبیرخانه ش��رکت تعاونی ،عملیات اجرایی پروژه
چ��کاوک که فروردین ماه س��ال  1390آغاز ش��ده بود ،با وجود
مشکالت فراوانی که پیش رو داشت ،از جمله گرانی ها ،تأخیرات
ناشی از شرایط جوی ،تأمین منابع بانکی و آورده نقدی اعضاء در
صورت ایفای به موقع تعهدات از جانب اعضا بهار سال آتي پایان
یافته و کلید واحد های آن تحویل اعضا می شود.
واحده��ای پ��روزه چ��کاوک دارای پارکین��گ و انب��اری
اختصاصی و مجهز به درهای ضد س��رقت ،آیفون تصویری و
س��رویس های بهداشتی ایرانی و فرنگی هستند .مشاعات این
پروژه مجهز به س��الن اجتماعات و فضای ذخیره جهت اجرای
برنامه های توسعه ای است.
پ��روژه چ��کاوک در پنج ( )5بلوک مجزا با مس��احت کل
(مفی��د و غیر مفی��د) حدود ( )8550متر مربع در حال س��اخت
و اتمام اس��ت که مس��احت عرصه هر یک از بلوک ها ()735
مترمرب��ع و تع��داد آپارتمان ه��ای هر بلوک ( )14دس��تگاه با
مساحت متوس��ط ( )85مترمربع اس��ت.هر بلوک دارای حدود
()320مترمرب��ع محوطه اختصاصی و ح��دود ( )415متر مربع
پیلوت اس��ت .برای هر یک از واحد های پروژه ( )200میلیون
ری��ال تس��هیالت بانکی کم بهره خودمالکی از بانک مس��کن
دریافت شده است.
اس��ناد مالکیت واحد ها ،تابستان س��ال  1392صادر و به
اعضا انتقال داده خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت ،اطالعات مربوط به پروژه های بعدی
در سایت خانه موسیقی به اطالع اعضا می رسد.

نگاهی به فعالیت های واحد بیمه و عضویت خانه موسیقی

عضويت برقرار؛ بيمه متوقف!
زمستان برای پیشبرد فعالیت هایشان چند جلسه برگزار کردند
و به بررسی فعالیت های پیش روی این کانون پرداختند.
از دیگ��ر فعالیت ها و خدمات خانه موس��یقی به اعضا می
ت��وان به بیمه تکمیلی اش��اره کرد .درس��ال  2100 1391نفر
(اصلی و تحت تکفل) جهت بیمه تکمیلی و عمر و حوادث بيمه
ایران معرفی ش��دند .همچنین در این سال مجموعا  900نفر
جهت برقراری بیمه هنرمن��دان به معاونت امور هنری معرفی
شدند.
اعضای جدید در سال :91
درسال جاری  979نفر عضو جديد در کانون های مختلف
به عضويت خانه موسیقی در آمده اند و در این سال  2405عدد
کارت عضویت برای اعضا صادر گرديده است که با این حساب
در حال حاضر  12696نفر عضو خانه موسیقی هستند.
(کان��ون نوازندگان ایرانی  6477عض��و ،کانون نوازندگان
کالس��یک  2120عضو ،کانون خوانندگان سنتی  1778عضو،
کانون خوانندگان کالس��یک  436عضو ،کانون آهنگس��ازان

 359عضو ،کانون مدرس��ان  577عضو ،کانون پژوهش��گران
 117عض��و ،کانون س��ازندگان س��از  1119عض��و و کانون
صدابرداران  139عضو )
بروز مشکل و تخلیه ساختمان شماره2
در زمستان  91مش��کالتی برای ساختمان شماره  2خانه
موس��یقی بوجود آمد و توس��ط ش��هرداری منطقه  11تخلیه و
منج��ر به تعطیلی یک هفته ای این س��اختمان ش��د و فعالیت
های آن شد.
این ساختمان پس از مالقات مدیر عامل خانه موسیقی با
ش��هردار منطقه  11و توافقات صورت گرفته ،ساختمان صبا 8
بهمن تحویل خانه موس��یقی شد و پس از آماده سازی محل
فعالیت های خود را از سر گرفت.

فصلنامه خانه موسيقي

نزديك به يك ماه اس��ت كه روند بيمهشدن هنرمندان با
اخالل مواجه ش��ده و هيچ اقدامي از س��وي مسئوالن ذيربط
جه��ت رفع موانع موجود صورت نميگي��رد .اين خلل كه فقط
مختص اعضاي خانه موسيقي بلكه شامل كليه هنرمنداني است
كه از طريق خانههاي هنر تحت پوش��ش بيمه قرار ميگيرند.
با رايزني صورت گرفته به نظر ميرس��د اين گره بايد از طريق
خانه هنرمندان كه مجمعي از نمايندگان خانههاي هنر اس��ت
گش��وده شود .در ادامه گزارشي از واحدهاي بيمه و عضويت را
در ساختمان شماره  2ميخوانيم:
ساختمان ش��ماره 2خانه موسیقی درخیابان صبای جنوبی
واقع شده که فعالیت های بیمه و عضویت اعضا در آن صورت
م��ی گیرد .همچنین تمامی جلس��ات هیئت مدیره کانون های
تخصصی نیز در این ساختمان برگزار می شود .
در س��الی که گذشت کانون نوازندگان ایرانی (  11جلسه
) ،کانون نوازندگان کالس��یک ( 10جلسه) ،کانون خوانندگان
س��نتی ( 13جلس��ه) ،کانون خوانندگان کالسیک (  8جلسه)،
کانون آهنگس��ازان ( 9جلسه) ،کانون مدرس��ان ( 7جلسه)،
کانون پژوهش��گران (  17جلس��ه) ،کانون س��ازندگان ساز (3
جلسه) ،کانون صدابرداران ( 6جلسه) برگزار کردند .
همچنین یک کانون به کانون های خانه موس��یقی اضافه
ش��د .هیئت مدی��ره کانون ناش��ران خانه موس��یقی در فصل
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آواي خانه آواي اعضا و هنرمندان است
درآمد:
آواي خانه (فروش��گاه و نمايش��گاه آثار وتوليدات موس��يقايي در جنب خانه موس��يقي) ،مركز و محل مناسب و مطلوبي جهت
اطالعرس��اني ،مش��اوره و تهيه آثار و تاليفات موسيقايي اعم از سيدي ،كتاب ،س��از و ملزومات مختلف موسيقي است .اين مركز با
تعامالت مثبت و روزانهاي كه با مراكز توليد و توزيع آثارموسيقي دارد ،آخرين محصوالت و آثار توليد شده را تهيه و در اختيار مخاطبان
قرا رداده و خدمات ارزشمندي را به اعضا ارائه ميدهد .در ادامه گزارش آواي خانه را در خصوص تازههاي نشر ميخوانيم:

تازههاي نشر موسيقي

آلبومهای زمستان

برخی از آلبوم های منتشر شده در فصل زمستان به شرح زیر است:
در گذر  /محمدرضا فیاض /نشر ماهور
تک نوازی تنبور  /نورعلی الهی  /نشر ماهور
اولین ضبط هفت دستگاه موسیقی ایران  /سیداحمدخان  -قلی خان شاهی  /نشر ماهور
موسیقی مازندرانی  /محمدرضا درویشی  /نشر ماهور
موسیقی آیینی گوران  /پرتو هوشمند راد  /نشر ماهور
استادان بزرگ عود نوازی  /حوزه ترکی عربی /نشر ماهور
نغمه همایونی  /ویولن همایون خرم /نشر آوای باربد
سایه تنهایی  /شاهد طباطبایی  /نشر آوای باربد
هیچم خبر از هیچ  /میالد درخشانی  /نشر آوای باربد
راست  /ژن دورینگ ،مظفر شفیعی  /نشر آوای باربد
هنوز زمستان است /پیانو بهار روشنایی /نشر آوای باربد
آفتاب می شود  /ارسالن کامکار /نشر آوای باربد
سوگ سپید  /حسین پرنیا  /نشرخوش نوا
بانوی خیال  /حسین پرنیا  /نشرخوش نوا
نوای مهر  /ویولن همایون خرم  /نشر چهارباغ
دفتر تار و آواز  3و  / 4جلیل شهناز ،مهدی رستمیان  /نشر چهارباغ
چشم مرکب  /شوان توکل  /نشر آوا خورشید
آکادمیک  /مرتضی شیرکوهی  /نشر نهاله رودکی
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کنسرت های زمستانه:
کنسرت شهرام ناظری و گروه فردوسی  10،11 ,9 /و  12اسفند  1391نمایشگاه بین المللی تهران
کنسرت گروه شهنازی  /آهنگساز داریوش پیرنیاکان ،خواننده حمیدرضا نوربخش 11 /اسفند  /تاالر رودکی اصفهان
کنسرت گروه چنگ ،رامین صفایی و وحید تاج  8،9،10 /اسفند /تاالر رودکی
کنسرت گروه سپید و سیاه به خوانندگی وحید تاج  18 /و  19اسفند  /تاالر وحدت
کنسرت سیمین غانم  10 ,9 /و  11اسفند  1391تاالر وحدت تهران
کنسرت ساالر عقیلی و گروه مشتاق  17 /اسفند  1391سالن همایش های برج میالد تهران
کنسرت گروه ادیب به خوانندگی محمد معتمدی  26 /بهمن  1391تاالر وحدت تهران
احسان خواجهامیری  25 /بهمن  1391سالن همایشهای برج میالد تهران
کنسرت سامان احتشامی  25 /بهمن  1391تاالر وحدت تهران
کنسرت دیدار علیرضا قربانی و علی قمصری  15 /و  16بهمن  1391مجموعه ورزشي انقالب کرج

گزيده اخبار خانه

مراسم بزرگداشت رئيس هيئت مديره خانه موسيقي در
خانه هنرمندان برگزار شد

سرير و سرو هنر

این مراس��م ب��ا اجرای چند قطعه از محمد س��ریر همراه
ب��ود که این قطعات را بطور جداگانه نگین س��ریر(پیانو) ،حامد
پورساعی(گیتار) ،احس��ان و امیر محمدی(کالرینت و پیانو) و
به خوانندگی بیژن بیژن��ی ،محمدرضا صادقی و جمال منبری
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مراس��م نکوداش��ت دکترمحمد س��ریر ،آهنگساز و رئیس
هیئت مدیره خانه موس��یقی با عنوان س��رو هنر 25 ،دی ماه با
حضور اعضای هیئت مدیره و ش��ورای عالی خانه و هنرمندان
ش��اخه های مختلف هنر در س��الن اس��تاد جلیل ش��هناز خانه
هنرمندان برگزار شد.
در این مراس��م ک��ه به همت خانه هنرمندان برگزار ش��ده
بود کلیپی پخش ش��د که در آن برخی از هنرمندان شاخه های
مختلف هنری درباره شخصیت دکتر محمد سریر صحبت کرده
بودند .نخس��تین س��خنران این مراسم غالمحس��ین امیرخانی،
رئیس شورای عالی خانه هنرمندان بود .او در سخنانش گفت:در
س��رزمین ما اس��تعداد های زیادی وجود دارد ،اما در یک صفت
ما فقیر هس��تیم؛ ک��ه آیا ظرفیت این همه اس��تعداد و نعمات را
داریم؟ این ظرفیت و تحمل مس��ائل مشکالت صفتی است که
بسیار کمیاب اس��ت .من می خواهم این ظرفیت و تحمل را به
عنوان یک نکته ای که باید از وجود دکتر سریر یاد بگیریم بیان
کنم .این صفت دکتر س��ریر سرمشق همه ماست که هیچ پیش
آمدی موجب آشفتگی ایشان نشده است .سخنران بعدی مراسم
حمیدرضا نوربخش ،مدیر عامل خانه موسیقی بود .نوربخش در
ابتدا گفت :این جلس��ه ادای احترام به یکی از ش��خصیت های
فرزانه هنر و موس��یقی این س��رزمین است .حضور من در اینجا
جنبه عرض ارادت به دکتر سریر است که سالیان بسیاری است
که افتخار دارم در خدمتشان بیاموزم.
او ادام��ه داد :ما در خانه موس��یقی پی��ش از اینها تصميم

داشتیم که از دکتر سریر و دیگر هنرمندان بزرگی که در شکل
گیری خانه موس��یقی نقش ارزنده داش��تند ،تجلیل کنیم .زیرا
در درجه اول این وظیفه خانه موس��یقی است ولی خود ایشان
ج��زو اولین کس��انی بودند که با این مس��اله مخالفت کردند و
م��ا در هیئت مدیره این را تصوی��ب کردیم که از خود اعضای
هیئت مدیره یا اعضایی که به نوعی دس��ت اندر کار اداره خانه
موس��یقی هستند تجلیل نش��ود تا شائبه ای در این مورد ایجاد
نشوند .ولی خانه هنرمندان به شایستگی برای تجلیل از دکتر
سریر قدم برداشت و من از طرف شورای عالی و هیئت مدیره
خانه موس��یقی از دکتر سرس��نگی ،مدیر عامل خانه هنرمندان
تشکر می کنم.
مدیر عامل خانه موسیقی ،در ادامه درباره شخصیت دکتر
س��ریر گفت :ایش��ان انس��انی مهربان و صمیمی است .دکتر
س��ریر دارای ش��خصیتی چند وجهی است .من از ایشان درس
تواضع،وفا ،محبت و انسانیت آموخته ام و وجود ایشان در خانه
موسیقی ارزنده است و برایشان آرزوی طول عمر دارم.
هوش��نگ کامکار(آهنگس��از و عضو ش��ورای عالی خانه
موس��یقی)،فرید عمران(آهنگس��از و مدرس موس��یقی) ،پرویز
کالنتری(نقاش) ،علی هاش��می ،محمدرض��ا فروتن(بازیگر) و
شاهین فرهت(آهنگساز) از دیگر چهره های برجسته فرهنگی
و هنری بودند که در این مراسم درباره دکتر سریر به سخنرانی
پرداختند.
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اجرا کردند.ش��اهین فرهت نیز یک قطعه را به همکار و دوست
قدیمی خود ،سریر تقدیم کرد.
در ادامه عزت اهلل انتظامی ،داود گنجه ای ،غالمحس��ین
امیر خانی ،حسن ریاحی و مجید سرسنگی روی صحنه حاضر
ش��دند و هدایا و لوح های تقدیری از ط��رف خانه هنرمندان،
ش��هر داری تهران ،دفتر موس��یقی و موسس��ه محک به دکتر
محمد سریر اهدا کردند.
در پایان هم محمد س��ریر پش��ت تریبون قرار گرفت و از
تک تک کس��انی که این مراس��م را برگزار کرده بودند تشکر
کرد و گفت :مهری که بر من روا داش��تید خیلی مرا خوشحال
کرد .با تالشهایی که در این  50سال داشتم ،حسرت کارهای
زیادی را دارم که هنوز انجام ندادهام و امیدوارم بتوانم این کار
ها را هم انجام دهم.
س��ریر در توضیح آثارش گفت :از آنجا که من موس��یقی
کالسیک کار کرده بودم خیلیها به من میگفتند که سمفونی
بنویس اما من از نوجوانی به همین موس��یقی عالقه داش��تم و
موس��یقی در کنار ش��عر برایم معنا پیدا میکرد .یعنی احساس
میکردم موسیقی در کنار شعر به سرفرازی میرسد .این عالقه
من است و فکر می کنم یک نیازی را باید براورده کنم و برای
خودم چیزی نمی نویسم .این که در گوشه ذهن شما بعضی از
نغمه های من جاری است ،برای من یک افتخار بزرگ است و
من را دلخوش می کند و زنده نگه می دارد.
پای��ان بخش این مراس��م هم قطعه ای از س��اخته های
محمد س��ریر بر روی ش��عری از فریدون مش��یری ،با اجرای
محم��د س��ریر(پیانو) ،حام��د پورس��اعی(گیتار) و محمدرض��ا
صادقی(آواز) بود که با اجرای این قطعه ش��ب خاطره انگیزی
برای عالقمندان رقم خورد.

گردهمایی کانون صدابرداران و تجلیل
از دو صدابردار

در ساختمان فاطمی برگزار شد.
در ابت��دای این مراس��م مدیرعامل خانه موس��یقی ضمن
خوش��امد گوی��ی به حضار گف��ت :برای تدارک ای��ن برنامه از
کانون صدابرداران تشکر می کنم شاید خود ما به دلیل مشغله
های��ی که داری��م از بعضی موضوعات غفل��ت کنیم ولی برای
اینکه دوس��تان در فکر هستند و این گونه مراسم را برگزار می
کنند تشکر ویژه دارم.
نوربخش با اش��اره به اهمیت صداب��رداری گفت :بر هیچ
کس پوش��یده نیست که اگر صدابرداری نباشد موسیقی شنیده
نمی ش��ود و این صدابرداران هستند که یک اثر هنری را ثبت
و ضبط می کنند .حرفه و تخصص صدابرداران حرف اساس��ی
می زند و باعث می شود زحمات هنرمندان هدر نرود .موسیقی،
خانه همه اهالی موس��یقی اس��ت و هربار از دیدن چهره هایی
که ب��ه این خانه می آیند خوش��حال می ش��ویم و این باعث
دلگرمی ماست.
پس از این س��خنان ،سرور پاکنشان(از گویندگان با سابقه
رادیو) اجرای مراسم را به عهده گرفت و از چهره هایی همچون
ش��اهرخ نادری ،ایرج فهیمی و ناصر فرهودی خواست تا پشت
میکروفون قرار بگیرند و به بیان خاطرات خود در زمان فعالیت
در رادیو بپردازند.
سپس حمیدرضا نوربخش و حسن عسکری(رئیس کانون
صدابرداران) با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از دو پیشکس��وت
صدابرداری ،ایرج فهیمی و ناصر فرهودی تقدیر کردند.
در این برنامه همچنین مهدخت مخبر ،شاعره و ترانه سرا
دو غزل از س��روده هایش را خواند و گفت :خانه موسیقی تنها
جایی اس��ت که همه اهالی موس��یقی می توانند دور هم جمع
ش��ده و از حال هم با خبر شوند و این دیدار ها برای ادامه کار
های هنری موثر است.
این گردهمایی پس از اتمام س��خنرانی ها نیز تا س��اعاتی
ادامه داش��ت و فرصتی ش��د تا صدابرداران قدیم��ی رادیو در
فضایی صمیمی به گپ و گفت و بیان خاطرات بپردازند.

جلسات آشنایی با اپرا
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گردهمایی کانون صدابرداران خانه موسیقی برای تجلیل
و تقدی��ر از دو همکاری که هر دو از چهره های پیشکس��وت
صدابرداری هس��تند  5بهمن در میان محیطی گرم و صمیمی

جلسات آشنایی با اپرا با با حضور و تدریس دکتر امیراشرف
آریان پور نیز طبق روال ماه های گذشته در تاریخ های  26دی
و  24بهمن برگزار شد.
در بخ��ش اول جلس��ه دی م��اه اصغر جناب��ی وهاب به
همراه��ی پیان��و علی م��روج آل علی ،س��ه قطع��ه اپرایی اثر
کومیت��اس ،پوچینی و توفیق قلی او را اجرا کرده و در مورد آن
مختصر توضیحاتی ارائه کردند.
بخش دوم جلس��ه هم ب��ه نمایش فیلم قطع��ه «کارمینا
بورانا» اثر کارل ارف آهنگس��از مش��هور آلمانی اختصاص دارد
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ذوالن��وری) «چهار مضراب ش��ور» و تصنیف «سلس��له موی
دوست» (از ساخته های پیرنیاکان) به اجرا در آمد.
در بخش دوم برنامه نیز «پیش درآمد س��ه گاه» (ساخته
پیرنی��اکان) ،تصنیف «ت��و دوری از برم»( ،س��اخته علی اکبر

که دکتر امیر اشرف آریان پور در باره این قطعه و آهنگساز آن
توضیحاتی ارائه می کند و به پرس��ش های مطرح شده پاسخ
خواهد داد
جلس��ه بهمن ماه نیز ب��ه نمایش اپ��رای دلقک و اجرای
چند قطعه آواز کالس��یک اختصاص داشت که در ابتدا نسرین
ناصحی ،رئیس کانون خوانندگان کالس��یک پس از خوش��امد
گویی توضیحاتی درباره س��وابق هنری رشید وطندوست ارائه
کرد و سپس از این هنرمند دعوت کرد تا قطعات آواز کالسیک
را برای حضار اجرا نماید.
در ادامه رش��ید وطندوس��ت به همراه پیانو حمید پناهی و
با همراهی ساکوغوکاسیان(خواننده میهمان) قطعانی با عناوین
 ،Osolemioآیریلیق ،آختاریب تابدیم سنی ،غروب آشنایی،
 ،Toreno e surientoچش��مان سیاه و آواز ارمنی را اجرا
کرد که با استقبال حضار روبرو شد.
پس از اجرای آواز ،دکتر امیر اش��رف آریان پور مختصری
درباره داس��تان اپرای «دلقک» به آهنگس��ازی لئ��ون کاوالو
صحبت کرد و سپس فیلم این اپرا به نمایش در آمد.

ش��یدا) ،چهار مضراب سه گاه(پیرنیاکان) ،قطعه ی بدون کالم
«از غم عشق تو»(تنظیم رضا آبایی) و تصنیف «آسمان عشق»
(ساخته محمدرضا شجریان) اجرا شد.
پیش از آغاز برنامه و همچنین در فاصله ی استراحت بین
دو بخش کنسرت ،پیرنیاکان در جمع اعضای گروه حاضرشد و
با اظهار خرسندی از فعهالیت های گروه فراق ،آنها را به ادامه
مس��یری که در پیش گرفته اند ،تش��ویق کرد .در پایان بخش
دوم برنامه نیز در پی تش��ویق های مک��رر حضار  ،پیرنیاکان
روی صحنه رفت و از تک تک اعضای گروه تشکر کرد.
رامبد صدیف ،دکتر امیراشرف آریان پور عباس خوشدل و
تعدادی دیگر از هنرمندان موسیقی میهمان این برنامه بودند.

شبی با آثار داریوش پیرنیاکان

اعض��ای گروه فراق در این اجرا عبارت بودند ازرضا آبایی
(قیچک آلتو) ،سودابه بدیعی (قیچک سوپرانو) ،مهدی بصیرت
منش (قیچک باس ،بهنوش بهنام نیا (کمانچه) ،امیر س��یاوش
پور (نی) ،محمد ذوالنوری (تار و س��ه تار) ،وحید خسروی (تار)،
پژمان اختیاری (س��نتور) ،حسین س��اجدی (تارباس) ،رضا گل
محمدی (عود) علیرضا مصدقی (تنبک) ،یزدان بهمنی (دف و
دایره) و حسن شرقی (آواز)
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کنس��رت موس��یقی گروه فراق با محوریت س��اخته های
داری��وش پیرنیاکان  26بهمن در تاالر مجتمع نیکوکاری رعد
برگزار شد.
هس��ته اصلی گروه فراق از س��ال  1372توسط جمعی از
دانشجویان رش��ته ی موسیقی دانشکده ی هنر و معماری که
تعدادی از آنها از شاگردان پیرنیاکان بودند ،شکل گرفت.
اعضای این گروه عالوه بر اجرای متعدد آثار در جشنواره ها و
سالن های مختلف کشور ،به اجرای آثار هنرمندان بزرگ موسیقی
ایرانی می پردازند .این کنسرت که به نوعی ،قدردانی شاگردان از
استادشان بود ،با قرائت خالصه ای از زندگی نامه هنری پیرنیاکان
آغاز شد و در ادامه ،اعضای گروه به اجرای برنامه در دو بخش در
دستگاه های «شور» و «سه گاه» پرد اختند.
بخش اول با پیش درآمد ش��ور از ساخته های پیرنیاکان
آغاز ش��د و پس از آن تصنیف «طالب دیدار» (س��اخته محمد
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