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*حميدرضا عاطفی

سرآغـــــــــاز

فریادگری الزم نیست!

نيازی به تفســير و توضيح اضافه نيســت؛ همگان از بن جان 
شرایط این روزگار را درک می كنند و در ذهن و ضميرشان یا وفا یا 
خبروصل یا مرگ رقيب را هم به انتظار نشســته اند...و در این ميان 
به واقع كسی  نمی داند وظيفه هنرمند و به طور كلی اهالی فرهنگ 
چيست؟ آیا آنها باید استمالت شوند و یا آنها استمالت كننده هستند؟

به واقــع این هنرمندانند كه باید روحيه بخش مردم و اقشــار 
مختلف آن باشند و یا مردم باید نازک آرای تن هنرمندان را مراقبت 
كنند تا در این توفان سهمناک بی مروتی و بی فضيلتی و تنگاهای 

متعدد اقتصادی و اخالقی و ...نشکنند.
مســئوالن و مدیران در این ميان چه نقشی دارند؟دیگر تکرار 
مکــررات بی مزه و تلخی اســت اگر از وعده دولــت تدبير و اميد و 
بی توجهــی آنها به صنف صحبت كنيم...اینك كار به روش و منش 
شخصی و كرامت خاص انسانها به معنای واقعی كلمه و خصوصيت 
شــخصی تك تك مدیران بســتگی دارد چرا كه به نظر می رسد 
بلبشــوی اقتصادی و غم نان هوش از ســر همگان برده تا جایی 
كه دیگر كســی مطالبه گری  نمی كند كه پــس كو آن اصل 44 
قانون اساسی و كو اون وعده سر خرمن... توجه به صنف...تسهيالت 

فعاليت...و!
دوستان رسانه ای و اهالی مطبوعات و قلم هم گویا چون دیگر 
اقشــار ملت سرد و سر شده اند و حواسشان نيست تا حدی كه یکی 
از مدعيان خبرنگاری موسيقی از مسئولی بازخواست می كند كه چرا 

در تدوین فالن آئين نامه از مسئول صنف دعوت به همفکری كرده 
اید؟! یعنی ببينيد اوضاع تا چه پایه تاریك و مشــوش اســت كه ما 

شاهد اینگونه سقوط ها شده ایم ...
واقعا جای آن است كه خون موج زند در دل لعل ! و در این بيم 
و نوميدی ها وزیر ارشــاد طی سخنانی از مردم خواسته كه در حوزه 
فرهنــگ و هنر هم مثل دیگر حوزه اقتصادی و اجتماعی، مردم باید 
مطالبه كنند و برای خواســته هایشان فریاد اعتراض سر بدهند! این 
جسارت و شجاعت را باید ستود و از وزیر با خرد ارشاد سپاسگزاری 
كــرد و البته پيگيری هم كرد كه آیا بــه مطالبات بحق هنرمندان 
وقعی هم نهاده خواهد شــد یا نه...هنرمنــدان فریاد  نمی زنند و در 
انظار عمومی هم شعار  نمی دهند...آنها خيلی آرام و شمرده شمرده 
و البته خيلی محترمانه مطالبات خودشان را مطرح می كنند و زحمت 
وزارت ارشاد هم برای تهيه گزارش ميدانی كم می كنند و خودشان 
با نامه ای یا پيامی و خيلی هنر كنند در پشت تریبونی نرم و آهسته 

خواسته هایشان را به سمع و نظر مسئوالن می رسانند.
هر چند كه روشــن شــدن این نکته كه آیا وزیر ارشاد واقعا در 
پی تامين خواسته ها و مطالبات فرهنگی مردم و بویژه خواسته بر حق 
هنرمندان هســت یا نه زمان زیادی نخواهد برد وآن روز چندان دور 
نيست... اميدواریم تا شماره بعد فصلنامه جواب مستدل و مستندی 

برای این پرسش داشته باشيم.
   * سردبير
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مراسم »شب محمد نوری« با همکاری خانه موسيقی ایران 
و انجمن شــاعران با حضور جمعی از هنرمندان و عالقمندان و 
همزمان با هشــتمين سالگرد درگذشــت این هنرمند 8 مردادماه 
در ســالن اجتماعات انجمن شــاعران برگزار شد.  در ابتدای این 
مراســم ســهيل محمودی)مجری برنامه( ضمن خوشامد گویی 

بــه حضار گفت: محمــد نوری به چنــد دليل یکی از 
نام های ماندگار هنر اســت. اول اینکــه پيوند عميقی 
با فرهنگ ایران داشــت. آواز سرزمين خورشيد یکی از 
نمونه های فرهنگ پيشگی این هنرمنداست. هنرمندانی 
كه روح مردم ایران را درک می كنند، درنهایت ماندگار 

هستند.
وی افزود: نکته بعدی آلوده نشدن به ابتذال است. 
ما در زمانی هســتيم كه به علت فشارهای اجتماعی و 
اقتصادی، یك هنرمند ناگزیر تن به كار هایی می دهد 
كه اصالت هنری ندارد و موجب آسيب به هنر می شود 
و دلمان می سوزد. كسانی مجبور می شوند به شيوه ای 

به آثار هنری بپردازند كه از اصالت فاصله دارد.
محمودی در بخش دیگری از سخنانش گفت: محمد نوری 
زندگی بسيار ساده ای داشت و تالش كرد كه دچار ابتذال نشود. 
نوری بيش إز هر  خواننــده جدی إیرانی به ادبيات معاصر توجه 
داشــت. اول إســتاد نوری بود البته استاد سریر هم در این زمينه 

هماویزی شعر و موسیقی به افتخار نوری
به همت خانه موسيقی و انجمن شاعران برگزار شد

گــــــــزارش
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سهم زیادی داشت ســپس استاد شجریان و ناظری و هنرمندان 
دیگر برای ادبيات ما ارزش قائل شدند.

در ادامــه این مراســم كليپی درباره زنــده یاد نوری پخش 
شــد كه در آن هنرمندانی همچون محمد سریر، داود گنجه ای، 
هنگامه اخوان، حميدرضا نوربخــش و داریوش پيرنياكان درباره 
این هنرمند ســخن گفته بودنــد و همچنين منتخبی از اجراهای 

محمد نوری این در این كليپ به نمایش در آمد. 
در این برنامه كيميا عنابســتانی از اعضای انجمن شــاعران 
شــعری را از فروغ فرخزار قرائت كرد و مــزدا انصاری )نوازنده 
پيانو( نيز چند قطعه را بصورت بداهه برای حضار به اجرا در آورد. 
در ادامــه برنامــه حميدرضــا نوربخش)مدیرعامــل خانه 
موسيقی( پشــت تریبون قرار گرفت و در سخنانش گفت: امروز 
گرفتار بال و مصيبتی شــدیم كه نمی دانيم چه موســيقی است؟ 
موسيقی بی هویت، بی بنيه و بی مایه تحت عنوان موسيقی پاپ 
به خورد مردم داده می شود كه از لحاظ محتوا و شکل بی هویت 
و بی خود اســت و هر روز هم گوش مردم با آنچه كه نوری ارائه 

می كرد، فاصله می گيرد.

محمد نوری شرف موسيقی پاپ بود
 نوربخــش گفت: امروز جای محمد نوری برای آنچه كه ما 
موسيقی پاپ می گویيم، خالی است. محمد نوری شرف موسيقی 
پاپ بود. اگر این موسيقی را پاپ مردم پسند بدانيم، محمد نوری 
ســال ها برای آن زحمت كشيد و این موضوع مهمی است و باید 

الگوی فعاالن این عرصه باشد.
مدیرعامل خانه موسيقی در بخش دیگری از سخنانش بيان 
كرد: نوری نشان داد كه كسی می تواند درحوزه پاپ فعاليت كند 
و نام اســتاد برازنده اش باشــد زیرا او صدای ویژه و منحصر به 
فرد خودش را داشــت و برای این كار ساليان سال زحمت كشيد.

نوربخش از محمد ســریر هم یاد كــرد و گفت: جای او كه 

یکی از شــخصيت هایی است كه در بخش موسيقی كاری مشابه 
محمد نوری اســت، در این مراسم خالی است. ما استاد سریر را 
به عنوان یك موســيقيدان كالسيك ایرانی و جهانی ميدانيم كه 
با ســازهای مختلف و تئوری موســيقی آشناست و ژانری تحت 
عنوان موســيقی پــاپ ارائه كرد و محمد نــوری خواننده آثار او  
بود كه به عقيده من خودش یك ژانر اســت و باید الگویی برای 

جوانانی كه در این عرصه فعاليت می كنند، باشد.
وی افزود: متاسفانه رســانه دست ما نيست و رسانه ملی به 
موســيقی درست، با شناسنامه و با هویت خيلی بی لطفی می كند. 
امروز چهره هایی می بينيم كه هر روز علفهای هرز سربر می آورند 

و تحت عنوان موسيقی پاپ به خورد مردم می دهند.
نوربخش ضمن قدردانی از انجمن شــاعران برای برگزاری 
مراســم بزرگداشــت محمد نوری گفت: سال گذشته هم انجمن 
شــاعران به این موضوع پرداخت. شــاید وظيفه اهالی موسيقی 
باشــد كه ایــن یادمان ها را برپا كنند اما دوســتان ما در انجمن 
شــاعران پيش قدم شــدند و من از آنها سپاسگزارم كه نام و یاد 

یك هنرمند بزرگ را در خانه شاعران برپا می كنند.
در ادامــه برنامــه مســعود یکتا)خواننده( به همــراه نگين 
ســریر)نوازنده پيانو( سه قطعه از ســاخته محمد سریر را كه قبال 
توسط محمد نوری خوانده شــده بود را اجرا كردند.همچنين در 
ادامه  پيام محمد سریر كه به كانادا سفر كرده بود و نتوانست در 
این مراسم حاضر شود توسط دخترش نگين سریر خوانده شد. در 
این برنامه همچنين مجيــد عبدالهی)آواز( و فرزاد حيدری)پيانو( 
دو قطعه را اجرا كرد كه مورد اســتقبال حضار قرار گرفت. جواد 
زهتاب)شــاعر و از اعضای انجمن شــاعران( نيز به درخواســت 
سهيل محمودی یکی از سروده های خود را قرائت كرد.  در پایان 
برنامه نيز قاســم رفعتی )خواننده پيشکســوت موسيقی ایرانی( 
قطعه ای آوازی و همچنين یکی از ســاخته های همایون خرم را 

اجرا كرد كه پایانبخش این مراسم بود.

گـــــــزارش
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آیين نکوداشــت وارطان ســاهاكيان آهنگساز و مدرس 
پيشکسوت موســيقی نهم مرداد ماه توسط موسسه فرهنگی 
هنــری »راد نــو اندیش« بــه مدیریت بردیــا صدرنوری و 
مشاركت بنياد فرهنگی هنری رودكی در تاالر وحدت تهران 
برگزار شــد. دراین مراسم كه با استقبال قابل توجه مخاطبان 
همراه بود، تعدادی از هنرمندان كشورمان  به صورت گروهی 
و تك نوازی برنامه هایی را پيش روی مخاطبان قرار دادند. 

فعاليت وارطان ســاهاكيان،  و  زندگــی  نماهنگ  پخش 
اجرای گروه ُكر»اردیبهشــت« به رهبری حميد عســگری، 
اجرای آهنگ »بنی آدم اعضای یك پيکرند« به آهنگســازی 
وارطان ساهاكيان، اجرای تك نوازی پيانو فراز ميرطباطبایی 
با اجرای قطعاتی از ســرگئی راخمانينوف و فردریك شوپن، 
اجــرای آهنگ محلی »دی بالل«، اجــرای تك نوازی پيانو 
ســپاس صدرنوری، پخش كليپی از چهار هنرمند در قدردانی 
وارطــان ســاهاكيان و اهــدای چند لوح قدردانی از ســوی 
موسسه فرهنگی هنری »راد نو اندیش«، اركستر »چکاوک« 
به سرپرســتی رضا شایسته، دانشــجویان و هنرجویان استاد 
وارطــان ســاهاكيان و شــورای خليفه گــری ارامنه تهران 

بخش مختلف برنامه شب گذشته را تشکيل می داد.
وارطان ساهاكيان پس از برگزاری مراسم قدردانی خود 
كــه در حضور لوریس چکناواریان، بردیــا صدرنوری مدیر و 
ناصر ایزدی مدیر بخش موســيقی موسســه فرهنگی هنری 
»راد نواندیش« انجام گرفت، با قدردانی از دســت اندركاران 
این برنامه توضيح داد: بســيار خوشــحالم كه در چنين شبی 

توانســتم در خدمت شما عزیزان باشــم. به هر ترتيب بردیا 
صدرنوری و همکارانش در موسســه »راد نو اندیش« همواره 
در راه تجليــل از هنرمندان قدم خيــری بر می دارند كه واقعا 
برای جامعه موســيقی انرژی بخش اســت. من الزم اســت 
در همين جــا بار دیگر مراتب تشــکر و قدردانی خودم را از 
هنرمندان، دانشــجویانم، شورای خليفه گری ارامنه و باشگاه 
آرارات تهران اعالم كنم كه امشــب برای من ســنگ تمام 

گذاشتند.
وی ادامه داد: همه اســتادانی كه امشب در برنامه حضور 
دارند هركدام وزنه موســيقی كشــورمان هســتند كه من به 
دوســتی آنها افتخار می كنم و چه ارزشــمند بسياری از شما 
هنرمندانی كه امروز اینجا هســتيد روزگاری از دانشــجویان 
بودید و حاال همکاران من در عرصه موســيقی شده اید. من 
با عشــق به همه شــما هنرمندان پيشکسوت و جوان افتخار 
می كنم و بر خود می بالم كه به عنوان یك معلم توانســتم دو 

نسل از هنرجویان موسيقی را تربيت كنم.
این آهنگساز پيشکسوت موســيقی كشورمان در بخش 
پایانــی صحبت خــود گفت: مــن در ســال ابتدایی فعاليت 
موســيقایی ام آنچنان به تدریس عالقه ای نداشتم و به این 
شــغل فقط به عنوان پيشه ای نگاه می كردم كه در كنار سایر 
فعاليت هایم قرار دارد. اما با عشــقی كه از شما دانشجویان و 
هنرمندان شریف موسيقی ایران گرفتم اكنون افتخار می كنم 
كه معلم هســتم و توانسته ام به سهم خود تربيت كننده دو تا 

سه نسل موسيقی این سرزمين باشم.

شب معلم وارسته
نکوداشت وارطان سااهکیان ربگزار شد

گــــــــزارش
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نشست تيرماه  ماهيانه هنرمندان و اعضای خانه موسيقی روز 
31 تيرماه در ساختمان فاطمی برگزار شد كه با سخنرانی و اجرای 
دو گروه موسيقی همراه بود.در ابتدای این نشست مجری برنامه از 
فردین كریم خاوری)نوازنده سه تار( و مهرداد كریم خاوری)نوازنده 
دف( بــرای اجرای برنامه دعوت كرد كه ایــن بخش از برنامه به 

اجرای بداهه نوازی در مایه ابوعطا اختصاص داشت.
در ادامه نشســت بهروز مبصری)عضو هيئــت مدیره كانون 
پژوهشــگران خانه موســيقی( به مناســبت درگذشــت هنرمند 
پيشکســوت، ناصر زرآبادی در مورد زندگی و آثار وی به سخنرانی 

پرداخت و آثار هنری این هنرمند فقيد را بررسی كرد.
سپس علی بهبهانی یکی از خوانندگان موسيقی پاپ در مورد 
اثری كه به تازگی به بازار موســيقی عرضه شده توضيحاتی ارائه 
داد. در ادامه نيز محمد عبدلی)نوازنده تار و نویسنده كتاب بهداشت 
نوازنــده در جایگاه قرار گرفت و گفت: كتاب بهداشــت نوازنده به 
عنــوان یکی از كتاب های برگزیده در ســال 93 معرفی شــد و با 
همراهی دوستان تبدیل به یك سيالبس درسی شد كه مورد توجه 
قرار گرفت. قرار اســت تاریخ هایی اعالم شود كه در مورد مبحث 

بهداشت نوازنده توضيحاتی ارائه دهيم.
محمد عبدلی همچنين در ادامه ســخنانش به موفقيت جهانی 
این كتاب نيز اشــاره كــرد و دربــاره مبحث بهداشــت نوازنده 
توضيحاتی داد.مهدخت مخبر )شــاعره و ترانه سرای پيشکسوت( 
نيز در بخش پایانی سخنرانی ها، پشت تریبون قرار گرفت و یکی 

از شعرهای خود را قرائت كرد كه مورد توجه حضار قرار گرفت.

پایانبخش برنامه نشســت ماهيانه تيرماه نيز اجرای ساز و آواز 
توسط عليرضا حاجی طالبی)آواز( و محمد امين اكبرپور)تار( بود كه 

در مایه همایون اجرا شد.

نشست تابستانه و اجرا های متنوع موسیقی

نشست ماهيانه تابســتان مانند ديگر فصل ها در آخرين يكشنبه هر ماه برگزار 
شد. با توجه به تعطيلی تابســتانه هيئت مديره کانون ده گانه و همچنين هيئت 
مديره خانه، نشست ماهيانه مردادماه تشكيل نشــد. در اينجا نگاهی داريم به 

نشست تيرو شهريور 1397 در خانه موسيقی. 

مراقب گوش جامعه باشیم

گـــــــزارش



7شماره سی ام- تابستان 97

www.iranhmusic.irگــــــــزارش

نشست شــهريور ماه با حال هوای موسيقی مذهبی و 
تعزيه خوانی

نشست شــهریورماه در آخرین یکشنبه تابستان و همزمان با 
عزاداری ایام محرم با محوریت موســيقی مذهبی و تعزیه در ميان 
استقبال مخاطبان برگزار شد. حميدرضا نوربخش)مدیرعامل خانه 
موســيقی( در ابتدای این نشست ضمن خوش آمد گویی به حضار 
گفت: ایام محرم و صفر ایام تعطيلی موسيقی است و ما اميدواریم 
كه برنامه موســيقی در هيچ ایامی تعطيل نشود. موسيقی ما اینقدر 
گسترده است و ابعاد مختلفی دارد كه می تواند در همه ایام ساری 
و جاری شــود. به هر حال ســنتی شــده كه در این ایام موسيقی 
را تعطيل می كنند ولی همين موســيقی ســوگ هم فصل بسيار 

گسترده ای است كه می توان در این ایام به آن پرداخت.

جامعه موسيقی  نمی تواند نسبت به مداحی  بی اصالت 
بی تفاوت باشد

مدیرعامل خانه موســيقی گفت: بار ها و بارها در باره آسيب 
شناســی این نوع موسيقی صحبت كرده ایم و االن باز هم فرصت 
مناســبی اســت كه برای چندمين بار به این موضــوع بپردازیم و 
نگرانی خودمان را از رونــد این نوع مداحی بی اصالتی كه هر روز 
دامنه اش گسترده تر می شــود، اعالم كنيم؛ زیرا جامعه موسيقی  
نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. در رسانه ملی هم متاسفانه 

این نوع مداحی ها ترویج می شود كه این جای تاسف دارد.
در قدیم روضه خوانان و مداحان افرادی خوش صدا بودند

نوربخش افزود: یکی از بســترهای  حفظ و انتقال موســيقی 
ما مراســم مذهبی بوده و موســيقی بــه دليــل ممنوعيت ها و 
محدودیت هایی كه داشته به این نوع مراسم رفته برای اینکه بتواند 
خودش را حفظ كند و گسترش دهد. یکی از ویژگی های كسی كه 
می خواست مداحی كند یا در منبر روضه بخواند، صدای خوب بود. 
روضــه خوانان و مداحان افراد خــوش صدایی بودند و ضمن این 
خوش صدایی تعليم هم می دیدند و تعزیه خوانان هم بسيار مفصل 
تر تحت آموزش قرار می گرفتند و نشاندهنده جاری بودن موسيقی 

ما در این مراسم بود.

وی افزود:  متاســفانه امروز بالیی كه بر سر موسيقی آمده بر 
ســر این نوع خواندن هم آمده كه بی هویت شــده است.  از یك 
آهنگ ها و موسيقی هایی الهام می گيرند كه ما هم در زمينه اشعار 

با ابتذال روبرو هستيم  و هم در موسيقی.

نگذاريم گوش جامعه ما خراب شود
مدیرعامل خانه موســيقی گفت:  فکر می كنم كه باید كاری 
بکنند چون گــوش جامعه ما دارد خراب می شــود و گوش مردم 
با موســيقی خوب فاصله گرفته اســت. نمونه مداحی نظير مرحوم 
ذبيحی وجود داشت كه برخی به خاطر صدای ذبيحی ماه  رمضان 
سحر به عشق شنيدن این صدا از خواب بر می خواستند كه از این 

مداح ها داشتيم.
وی افزود: اما االن مداحی چه شده كه  هم صدای مداحان 
نتراشــيده و نخراشيده و واقعا گوش آزار است و هم آن چيزی 
كه می خوانند آزار دهنده اســت  كه بيشتر انسان را از معنویت 
و از ایــن مجالس دور می كند. به هميــن خاطر ما این تقاضا 
را از همه رســانه ها داریم كــه آنچيزی كه ترویــج می كنند 
شناسنامه ای داشته باشد و از مداحان خوش صدا پخش كنند.  
نوربخش در پایان سخنانش گفت: همانطور كه امروز به آواز 
خوب گوش  نمی دهند در مداحی هم طوری شــده كه به سمت 
كســانی می روند كه بيشتر شومن هستند كه از محتوای مجالس 
ســوگواری دور اســت. باید خودمان بــه اطرافيانمان هم این را 
متذكر شویم كه برخی مداحی ها محتوایی ندارد و از آن بنيان ها 

دور است.
در ادامه مراسم مهدخت مخبر)شاعره و ترانه سرا( كه با وجود 
كهولت سن به این نشســت آمده بود پشت تریبون قرار گرفت و 

چند رباعی را در وصف فصل پایيز قرائت كرد.

سپس گروه تعزیه »راویان عشق« به اجرای قسمتهایی از تعزیه 
روز عاشــورا پرداخت. اعضای این گــروه تعزیه امير زینلی، منصور 

تقدسی، مهدی قاسمی، عباس حيدری و ميثم شکری بودند. 
پــس از این برنامه ها هنرمندان و اعضای خانه موســيقی تا 

ساعاتی در محوطه خانه به گپ و گفت و دیدار پرداختند.
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در ابتــدای این برنامه نماهنگ زندگی و فعاليت های  قاســم 
رفعتی كه اغلب مخاطبان وی را با اثر ماندگار»ســحرگهان« ماه 
مبارک رمضان می شناســند به تماشاگران ارائه شد. پس از پخش 
این كليپ اركستر ملی »مهر« به رهبری ناصر ایزدی و خوانندگی 
محمدصرفه جو قطعه »رقص پروانه« به آهنگســازی انوشيروان 
روحانی و »آنچه گذشــت« به آهنگســازی همایون خرم را اجرا 
كرد. ارائه گزارشــی از پنجمين جشــنواره موســيقی نوای خرم با 
قرائت متنی از بردیا صدرنوری طراح این جشــنواره و پخش كليپ 
تعدادی از خوانندگان و مدرســان آواز ایران درباره قاســم رفعتی 

بخش دیگرمراسم بود.
حميدرضا نوربخش خواننده موســيقی ایرانــی و مدیرعامل 
خانه موســيقی در بخشــی از این كليپ گفت: به اعتقاد من استاد 
قاســم رفعتی یکی از تواناترین خوانندگان موســيقی ایرانی است 
كه صدای ایشــان در آواز از حال و هوای ویژه ای برخوردار است، 
این حال و هــوای متفاوت هم به نظر من مربوط به شــخصيت 
اوســت كه به نظر من وی را تبدیل به یکی از برترین ردیف دانان 
موســيقی ایرانی كرده است. استاد رفعتی از جمله هنرمندانی است 
كه زیر نظر روانشاد محمودكریمی و استاد محمدرضا شجریان به 
فراگيری ردیف و آواز پرداخته اســت. او از معدود كسانی است كه 
دوره مقدماتی آواز و سپس دوره عالی این رشته را با مهر تایيد استاد 
شــجریان گذارنده و می توان گفت جزو پنج شــاگرد برگزیده این 
استاد موسيقی ایرانی هستند كه در دوره عالی حضور داشته است.

وی ادامه داد: من به خاطر دارم اســتاد شجریان هر زمان از 
حضور در رادیو ســخن می گفت، این نکته را یادآوری می كرد كه 
اســتاد قاسم رفعتی سابقه بيشتری از من در رادیو دارد. به هر حال 

همه اهالی موسيقی ایرانی می دانند كه همه نغمات 
به ویــژه نغمات مذهبی كه اســتاد رفعتی خوانده، 
بسيار دلنشين و زیبا بوده اند، به طوری كه بسياری 
از مخاطبان و مردم وی را با این نغمات می شناسند.

علــی جهاندار ردیف دان و مدرس آواز هم در 
این كليپ گفت: قاســم رفعتی یك دوســت بسيار 
خوب و هنرمندی است كه دركارش بسيار حرفه ای 
است. او آدم بی نيازی است كه درونی پر از اندیشه 
دارد. وی هنرمندی بســيار مســلط در عرصه آواز 
است كه من به حضور این هنرمند افتخار می كنم. 
قاســم رفعتی انسانی بســيار محترم است كه این 
بزرگترین پاداش اســت كه انســانی این چنيــن در پيرامون خود 

شخصيتی محبوب داشته باشد.
ایــن خواننده افزود: یادم می آیــد او زمانی در رادیو آوازی در 
افشــاری خواند كه به اعتقاد من یکی از بی نظيرترین آوازهای آن 
دوران را به مخاطبان ارائه داد. بــه هر صورت اميدوارم همچنان 
حضور در عرصه موسيقی ایرانی بتواند سرمنشا خدمات ارزشمندی 

برای نسل امروز خوانندگان موسيقی ایرانی باشد.
مظفرشــفيعی خواننده موســيقی ایرانی هم در این كليپ با 
قدردانی از مقام هنری قاســم رفعتی عنوان كرد: قاســم رفعتی از 
جمله هنرمندانی است كه دارای صدایی بسيار خوب و تحریرهای 
بسيار قوی اســت كه من از او خاطرات زیادی دارم. من به خاطر 
دارم وقتی از كالس اســتاد شــجریان بيرون می آمدیم، در داخل 
اتومبيل می نشستيم و باهم تمرین كالس استاد را تکرار می كردیم 
و این یکی از دلبستگی های  من و قاسم رفعتی بود كه واقعا برایم 
دلنشين و خاطره انگيز بود. من از موسسه فرهنگی هنری »راد نو 
اندیش« بسيار قدردانی می كنم كه امشب این مراسم را فراهم كرد 
تا قدردان زحمات یکی از هنرمندان پيشکسوت موسيقی كشورمان 

باشيم.
پس از پخش ایــن كليپ نوبت به بداهه نــوازی پيانو بردیا 
صدرنوری و عليرضا چراغچی رســيد كه قبل از آغاز اجرای برنامه 
این دو هنرمند، بردیا صدرنوری پشت تریبون آمد و از قاسم رفعتی 
بدون اطالع قبلی وی خواســت تا روی صحنه بياید و خوانندگی 
این قطعه بداهه را به عهده بگيرد كه این درخواســت با اســتقبال 

مخاطبان روبه روشد.

آيين نكوداشــت قاسم رفعتی خواننده پيشكســوت موسيقی ايرانی چهارم 
شــهريور ماه با حضور عالقه مندان و هنرمندان مطرح موسيقی کشورمان در 
تاالر وحدت تهران برگزار شــد. در اين مراسم از فعاليت های چند دهه اين 

هنرمند تقدير شد.

آیین نکوداشت قاسم رفعتی در تاالر وحدت برگزار شد

شاگردی پیشکسوت تر از استاد
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بخش بعدی برنامه به مراسم تجليل از قاسم رفعتی، خواننده 
پيشکسوت موسيقی ایرانی  اختصاص داشت كه در این بخش ابتدا 
لوح قدردانی و تندیس موسســه فرهنگــی هنری »رادنو اندیش« 
توســط بردیا صدرنوری و ناصر ایزدی و بعــد از آن لوح قدردانی 
موسســه هنرمندان پيشکوســت به امضای ســيد محمد حسينی 
معاون هنری وزیر ارشــاد و ریيس هيات امنای موسسه هنرمندان 
پيشکسوت و سيد عباس عظيمی مدیرعامل این مجموعه به استاد 

رفعتی اهدا شد.
سيدعباس عظيمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پيشکسوت 
ضمن قرائت متن تقدیرنامه اهدایی به رفعتی از موسســه فرهنگی 
هنــری راد نو اندیش به جهت برگــزاری برنامه مختلف تجليل از 

هنرمنــدان قدردانی كرد و گفت: به طور حتم این اقدام آقای بردیا 
صدرنوری و همکارانشان در موسسه راد نو اندیش كه همواره بانی 
خير بوده اند، شایسته قدردانی ویژه ای است كه اميدوارم همواره در 

كارهای خود موفق باشند.
قاســم رفعتی هم بعد از دریافــت لوح قدرانی و هدایای خود از 

برگزاركنندگان این مراسم و پرسنل تاالر وحدت قدردانی كرد.
پخش نماهنگ »نسل آینده موســيقی« با موضوع و اجرای 
بخش دیگــر رپرتوار اركســتر ملی مهر با ارائه قطعات»افســانه 
شــيرین« بــه آهنگســازی همایــون خــرم و »هرگزهرگز« به 
آهنگســازی انوشــيروان روحانی و خوانندگی امير رفعتی بخش 

پایانی آیين نکوداشت استاد قاسم رفعتی را تشکيل می داد.

مراســم رونمایی از آلبوم »حادثه عشــق« با صدای مجتبی 
عسگری و موســيقی مهدی ایرانی روز  15 شهریور ماه با حضور 
جمعی از هنرمندان و عالقمندان در خانه موســيقی برگزار شد. در 
این مراسم  مجتبی عسگری )خواننده(، مهدی ایرانی )آهنگساز(، 
فرهاد ابراهيم خانی )نوازنده نی(، مظفر شــفيعی )خواننده و مدرس 
پيشکسوت آواز( هوشنگ كاوســی )منتقد موسيقی(، امير شریفی 

)نوازنده( حضور داشتند.
ابتدای نشســت هوشــنگ كاوســی ضمن خيرمقدم مراسم 
رونمایی از آلبوم »حادثه عشق« را آغاز كرد و گفت: این اثر اولين 
آلبوم رسمی مهدی ایرانی و حاصل بيش از 10 سال تالش وی در 
مقام آهنگساز است. او در ادامه به ویژگی صدای مجتبی عسگری 
و همچنين  به انتخاب تصانيف كه همگی از آثار شعرای صاحب نام 
كالسيك و معاصر اشــاره كرد. كاوسی همچنين »حادثه عشق« 
را آلبومی فاخر دانســت. او صدای مجتبی عســگری را تلفيقی از 
صدای هنرمنــدان مکتب اصفهان به ویژه مرحوم تاج و محمدرضا 

شجریان توصيف كرد.
در ادامــه از امير شــریفی نوازنده تار دعوت شــد تا به ایراد 
ســخنرانی بپردازد شــریفی در ابتدای ســخنان خود به وضعيت 
موســيقی ایران پرداخت. او حوزه موســيقی ایرانی را دچار بحران 
التقاط دانســت و گفت: كم نيســتند افرادی كه سال ها در محضر 

اساتيد تمام ظرایف موسيقی جدی را می آموزند اما نهایتًا در عرصه 
بازار موســيقی به واسطه دغدغه معاش به سمت موسيقی پاپ و یا 

عوام پسند می روند.
شــریفی تعداد اندک مخاطبين خاص موسيقی ایران را تنها 
ســرمایه موسيقيدانان عرصه موســيقی جدی و كالسيك دانست 
و افزود: موســيقی جدی در همه جای دنيا مخاطبانی دگراندیش و 

نخبه گرایانه و حداقلی دارد.
این نوازنده تار از ساده نگری و ساده گزینی به عنوان مهم ترین 
عامل جهت فتح اقتصادی بازار موســيقی یاد كرد و گفت: فرهنگ 

ایرانی فقط و فقط به دست ما ایرانيان امکان پذیر است.
در ادامــه  نيــز از مجتبــی عســگری خواننده اثــر دعوت 
شد.عسگری در ســخنانش  از كليه همراهان و تيم اجرایی آلبوم 

»حادثه عشق« تشکر كرد.
پس از سخنان عسگری، مهدی ایرانی آهنگساز آلبوم »حادثه 
عشــق« گفت: ضبط این آلبوم سال های زیادی به طول انجاميد و 
سعی ما در توليد اثری شعر محور بود. این آلبوم اثری تجربی است 

و قضاوت نهایی درباره این اثر را بر عهده زمان است.
ســپس مظفر شــفيعی اســتاد آواز  به بيان ویژگی صدای 
مجتبی عســگری پرداخت و گفــت:  روزی در خانه خانم ملك 
پور بودیم كه صدای آقای عســگری را شنيدیم. صدای عسگری 
باعث شد بدون پر كردن فراخوان به كالس های آقای شجریان 

راه پيدا كند.
در ادامــه این مراســم فرهــاد ابراهيم خانی نوازنــده نی و 
تنظيم كننده از همکاران خود در این اثر تشــکر كرد و موسيقی را 

یك فعاليت گروهی دانست.
پایان بخش مراســم رونمایی آلبوم »حادثه عشــق« پس از 
دقایقــی تنفس، اجــرای قطعاتی بداهه برگرفته از موســيقی این 
آلبوم توســط فرهاد ابراهيم خانی )نوازنده نی( و مجتبی عسگری 

)خواننده( بود.

مراسم رونمايی از آلبوم برگزار شد

»حادثه عشق« در خانه موسيقی
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سالهاست كه هنرمندان، اركسترها و گروه های  موسيقی 
برای اجرا به كشــورهای مختلف اعزام می شوند، ظاهراً تنها 
نهاد متولی این اعزام ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
اســت. ماجراها و شــرح اتفاقات تلخ و شيرین این اعزام ها در 
این مجال نمی گنجد... تقریبــًا اكثریت هنرمندان چه آنها كه 
اعزام شــده اند و چه آنها كه اصاًل  نمی دانند این سازمان كجا 
واقع شــده است از چند و چون این اعزام ها و داستان های آن 

آگاهی دارند. 
در این ميان گاهی اوقات آش برخی اعزام ها آنچنان شور 
بوده كه خود مسئوالن ســازمان هم به فغان آمده اند كه آخر 
این چه كاری اســت. جالب آنکه دیده شــده است كه برخی 
ســفارتخانه ها هم از اجرای بعضی دوستان مرتبط با سازمان 
راضی نبوده و زبان به اعتراض گشــوده اند. اما متأسفانه این 
اعتراضــات و شــکوائيه ها هرگز به جایی نرســيده و همواره 
حضرات كار خودشــان را كرده اند. باألخره كار به جایی رسيد 
كه بســياری از سفارتخانه ها و مسئوالن دولتی چاره كار را در 
آن دیدنــد كه خود رأســًا ورود كرده و مســتقيمًا با گروه ها و 
هنرمندان تماس بگيرند و از آنها دعوت به همکاری و اجرای 
برنامه كنند. برخی دیگر از متقاضيان كه از قدرت تشخيص و 
تميز این سازمان نا اميد شده و خودشان نيز ارتباط و شناختی 
از هنرمندان نداشــتند بــه نهادهای دیگــری همچون دفتر 
موسيقی، صدا و سيما و حتی حوزه هنری متوسل شدند و یا با 
اشخاص مدیر برنامه هنرمندان مرتبط شدند و البته همه اینها 
بستگی به ميزان و گستره آشنایی عوامل سفارتخانه مورد نظر 

داشته است. 
بی برنامگی، رفيق بازی، بی مباالتی و هر دليل دیگری 
را می توان برای این اغتشــاش فرهنگی برشمرد اما تعجب و 
تأثر آنجاست كه این وضعيت هرگز با تغيير دولت ها و وزارتها 
تغييــر نکــرد و گویی در این چند دهه هرگــز نظارتی بر این 

قسمت از توليت دولت وجود نداشته و ندارد. 
تقاضای ســاماندهی و نظارت بيشــتر بر ایــن بخش از 
فعاليت فرهنگی كــه در واقع آبروی ایــران در جهان امروز به 
حســاب می آید  و نقش مهمی در شناسایی فرهنگ موسيقایی 
ایران به جهان ایفا می كند بارها درخواست و جلساتی نيز در این 

زمينه برگزار شده است اما متاسفانه هيچگاه به نتيجه نرسيد. 
رسيدگی به این وضعيت كه در سطح ملی تأثيرگذار و مهم 
اســت یکی از مطالبات عمده صنف موسيقی به شمار می رود. 

اینها مشتی از خروار وضعيت مدیریت در این بخش بوده است 
ولــی اخيراً اتفاق دیگری در این زمينه رخ داد كه واقعًا در نوع 
خودش بی نظير و كم ســابقه اســت. ماجرا از آنجا شروع شد 
كه خانه هنرمندان از خانه موسيقی درخواست كرد كه سه نفر 
و با تاكيد فراوان كه فقط ســه نفر نه بيشتر ... )احتماال مسائل 
كمبود ارز و بودجه و ...موجب اینگونه تاكيدات شــده اســت( 
هنرمند موســيقی نواحی كه یکی از آنها پژوهشگر باشد برای 
اجرای برنامه و ســخنرانی در ازبکستان معرفی كنيد. متعاقب 
این درخواســت اطالعات مکفی برای اعزام هنرمندانی كه با 
محتوا و ماهيت جشنواره موسيقی در ازبکستان سنخيت داشته 
باشند جمع آوری شــد و با مشورت و مطالعة كافی پژوهشگر 
پيشکســوت آقای جهانگير نصر اشرفی انتخاب و با مشورت و 
صالحدید ایشــان دو نفر از هنرمندان برجسته موسيقی نواحی 

خراسان برای اجرای موسيقی انتخاب شدند. 
طی چندین مرحله بيوگرافــی، عکس، تصویر گذرنامه و 
محتوای ســخنرانی و رپرتوار مورد نظر كسب و مقدمات سفر 
به طور كامل طی شــد اما در دقيقه نود خبر رسيد كه سفر لغو 
شده است !! ابتدا گمان شد كه این لغو به علت مسائل مربوط 
به جشــنواره ازبکستان بوده است اما بعدها خبر رسيد كه خير 
مسئوالن سازمان و مدیران موســيقی تصميم گرفته اند عده 
دیگری را به این سفر اعزام كنند و در پيگيری بعدی مشخص 
شــد كه جمعی دیگر كه در بين آنهــا چندین نفر از مدیران و 
مشاوران ارشــد وزارت ارشاد نيز حضور داشــتند به این سفر 

اعزام شده اند! 
جدای از این مداخله و سبقت غيرمجاز! كه موجب تخفيف 
جایگاه دو خانه معتبر)خانه هنرمندان و خانه موسيقی( گردیده 
و به هيچ وجه قابل توجيه نيســت معلوم نيست آن تاكيد سه 

نفره با چه توجيه و دليلی به نزدیك ده نفر افزایش یافت؟!
واقعًا بعد از چهار دهه كه زمان بســيار طوالنی و در واقع 
یك عمر به شــمار می آید آیا نباید مدیــران فرهنگی به خود 
بيایند و فکری بــرای این بخش مهــم از تبادالت فرهنگی 
كشور در تعامالت بين المللی بکنند؟ به واقع  خروجی این نوع 
مدیریت هرگز راضی كننده و اعتال بخش نبوده است. تا كنون 
هرگاه معضالتی از این دســت با مسئوالن ارشد مطرح شده 
آنها با خوشرویی تمام پذیرفته و با لبخند معترضان و دلسوزان 
را تا دم در هم مشــایعت كرده  اما متأسفانه دست از عمل بد 

خویش برنداشته اند. 

مدیران خوشرو و بدعمل!
در حاشيه اعزام گروه های موسيقی توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

یـادداشـت
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مقدمه : 
امروزه نقش مهم » حقوق مالکيت فکری« در تجارت بين الملل، 
ســرمایه گذاری، روابط اقتصادی روبه رشد بر كسی پوشيده نيست و 
به طور كلی نظام مالکيت فکری به عنوان یکی از مســایل زیر بنایی 
سياســت نوین اقتصادی در سطح ملی و بســتر  و ابزاری مهم برای 
امر توسعه پایدار برای كشورهای در حال توسعه و كمتر توسعه یافته 

معرفی شده است .
همچنين حمایت قوی و موثر از حقوق مالکيت فکری عامل بسيار 
مهم و تعيين كننده در تسهيل موجبات انتقال تکنولوژی و نيز در جلب 
سرمایه گذاری مستقيم خارجی در بخش معين اقتصادی است كه برای 

توسعه پایدار امری حياتی تلقی ميشود .
كشورهایی كه روند آزادسازی سياست اقتصادی و صنعتی را تجربه 
می كنند وجود نظام مالکيت فکری قوی و نيرومند در آنها یکی از مهم 
ترین عوامل ضروری برای تضمين روند آزادســازی است كه یکی از 
نتایج مهم آن می تواند تجدید ساختار بخش صنعتی و تجاری و نتيجتا 
تشویق و ترغيب سرمایه گذاری كوچك و متوسط برای استفاده از نظام 
مالکيت فکری به عنوان ابزاری برای توســعه اقتصادی و تکنولوژی 

ملی باشد .
با توجه به مراتب فوق و نظر به اهميت حقوق مالکيت فکری در 
امر توســعه پایدار، پایه ریزی یك نظام قوی و كارآمد برای حمایت از 
حقوق مالکيت فکری در سطح ملی و بين المللی و تسهيل روند ثبت آن 

در سطح بين المللی امری كامال ضروری به نظر می رسد .
پس از مقدمه فوق مروری بر ضرورت حمایت از مالکيت ادبی و 
هنری به سبب ارتباط مهم ترین عنصر فرهنگی كه موسيقی باشد در 

این شرایط از اهميت فراوان برخوردار است  .
در رابطه با حقوق مالکيت ادبی و هنری تاكيد بر این نکته مهم 
حایز اهميت بسياری است كه در گذشته آثار فکری و هنری از جمله 
»موســيقی« به عنوان شــاخص ترین و مهم ترین عنصر فرهنگی 
هویت ساز نشر و گستره محدودی داشتند و چه بسا پدید آورندگان آن 
متوقع بهره برداری مادی از این آثار نبودند و از این رو حمایت قانونی 
از این آثار نبودنــد و از این رو حمایت قانونی از این آثار هم ضروری  
نمی نمود ولی در جهان امروز با گسترش فوق العاده مالکيت فکری و 
ارزشی كه آفریده علمی از لحاظ فردی و اجتماعی پيدا كرده اند و نقشی 
كه این پدیده ها به ویژه در توسعه اقتصادی بشری ایفا می كنند قانون 

گذاران دیگر  نمی توانند نسبت به آنها بی اعتنا باشند .
اهميت حمایت از »كپی رایت«  در توســعه اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی جوامع به حدی اســت كه در مقدمه »راهنمای كنوانسيون 

برن«  )برای حمایت از آثار ادبی و هنری سال  1886( آمده است: 

» كپی رایت به نوبه خود عاملی اساســی در روند توســعه است 
.تجربه نشان داده كه توســعه و غنای ميراث فرهنگی ملی با سطح 
حمایتی كه از آثار ادبی و هنری می شــود رابطه مستقيم دارد .هرچه 
ســطح حمایت باالتر باشــد مولفان بيشــتر، برای خالقيت تشویق 
می شوند، هرچه ميزان آفرینش فکری یك كشور بيشتر شود، كثرت 
و موفقيت آن بيشــتر خواهد شد، از سوی دیگر هرچه ميزان توليدات 
در ادبيات و هنر بيشتر شــود، ميزان وسایل مرتبط با آن مثل كتاب، 
نوارهای صوتی و تصویری و صنایع نمایشی نيز افزایش می یابد ودر 
تحليل نهایی، تشویق آفرینش فکری یکی از لوازم اساسی جهت توسعه 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد .« 
امروزه آثار ادبی و هنری كه در یك كشور پدید می آیند با طرق 
ارتباطی و رسانه همگانی نوین در مدت كوتاهی به كشورهای دیگر راه 
می یابند و گاهی جنبه جهانی پيدا می كنند . به همين دليل تجاوز به 
حقــوق مادی و معنوی پدید آورندگان این آثار فزونی گرفته و حقوق 
مالکيت فکری در این حوزه نيز حساسيت بيشتری پيداكرده ودر نتيجه 
توجه قانون گذاران را بيش از پيش به خود جلب كرده اســت . قوانين 
جدیدی در كشــورهای مختلف به تصویب رســيده و حتی تعدادی 

موافقت نامه بين المللی در این زمينه منعقد شده است.
بنابراین حمایت از حقوق مالکيت ادبی و هنری جریانی متقابل 
ميان كشــورهای در حال توسعه و توســعه یافته است . وجود نظام 
مالکيت فکری جز این كه توليدات فکری خارجيان را در داخل مورد 
حمایت قــرار دهد، متقابال این وضعيت را به وجود می آورد كه ما نيز 

بتوانيم این توليدات را در كشورهای خارجی عرضه كنيم.
در تعداد كمی از كشورها متاسفانه این جریان متقابل عموما وجود 
ندارد. به این معنا كه آثار ادبی و هنری توليدشــده در خارج به سادگی 
تکثير یا تقليد می شود و پدیدآورندگان این قبيل كشورها نيز در عمل قادر 
به عرضه آثار خود در خارج از كشــور نبوده مگر از طریق نامشروع و به 
این ترتيب بهره برداری اقتصادی از این آثار عمال به بازار داخلی محدود 
می گرددو پدید آورنده از منافع عظيمی محروم می ماند كه به سهم خود 

می تواند به ترویج و تشویق فعاليت علمی، ادبی و هنری كمك نماید .
با توجه به مراتب فوق روشــن اســت كه حمایت موثر از حقوق 
مالکيــت فکری در حوزه حق مولف و حقوق جانبی، انگيزه الزم را در 
جهت خالقيت علمی، هنری و ادبی فراهم می كند ؛ توزیع و اســتفاده 
از آثار جدید را تسهيل می نماید و محيط مناسبی را برای مبادله منظم 

توليدات فکری در بازار به وجود می آورد .
نقل از كتاب »مقدمه ای بر حقوق مالکيت معنوی« تاليف دكتر 

سيد حسن مير حسينی، نشر ميزان،  1384، تهران، ص 36 تا 39 
* عضو هيئت مديره کانون پژوهشگران

بهروز وجدانی*ضرورت حمایت از مالکیت ادبی و هنری 

یـادداشـت
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در این مراســم داریوش پيرنياكان، )دبير شورای عالی خانه 
موسيقی و مدیر بخش ثبت ســازها در یونسکو( گفت: در دولت 
قبل از روی ســایت یونسکو متوجه شدم كه ساز تار توسط كشور 
جمهوری آذربایجان ثبت جهانی شــده است. بعد از این موضوع 
هــر چه تالش كردم و فریاد زدیم، صدایمان به جایی نرســيد و 
مســئوالن وقت توجه نکردند. به همين دليل به فکر ثبت ســاز 
كمانچه افتادیم؛ زیرا متوجه شدیم آذربایجان برای ثبت این ساز 

هم اقدام كرده است.
وی افــزود: وقتی با مســئوالن این حــوزه در دولت جدید 
صحبت كردم و از این اتفاق استقبال كردند، شروع به جمع آوری 
و تشــکيل پرونده ثبت این ســاز كردیم. البتــه جمع آوری یك 
پرونده حدود دو ســال زمان می برد و نياز به تحقيقات و پژوهش 
بســياری دارد اما چون از ثبت ســاز تار به اسم كشور آذربایجان 
بسيار دل شکســته بودم، این كار را انجام دادم. من آذری هستم 
اما پيش از آن كه فرزند تبریز باشــم، فرزند ایران زمين هستم و 
می خواستم وقتی اسم ســاز كمانچه جستجو می شود، اسم ایران 

بياید و این اتفاق هم افتاد.
داریوش پيرنياكان در ادامه افزود: همچنين از یك ســال و 
نيم پيش شــروع به ثبت پرونده ساز عود كردیم و پرونده آن نيز 
آماده شــده است. با توجه به این كه این ساز در منطقه هم وجود 
دارد، با كشور سوریه صحبت كردیم كه اگر تمایل دارند، مدارک 
الزم را برای ثبت مشــترک ارسال كنند اما فقط دو قطعه عکس 
ارســال كردند. بــه همين دليل به تركيه هم بــرای ثبت پرونده 

مشــترک اعالم كرده ایم تا اگر تمایل دارد با ایران ســهيم شود. 
ما تالش می كنيم تا تمام ســازهای ایرانی اعم از فولکلوریك و 

سازهای شهری را ثبت جهانی كنيم.
در این مراســم همچنين علــی اكبر شــکارچی )نوازنده و 
مدرس پيشکســوت كمانچه( گفت: من از كوچکی با یك قوطی 
روغن نباتی و چند ســيم، ساز ســاختم و نواختن را شروع كردم؛ 
انگار كه از 60 ســال پيش به پيغمبری این ســاز گماشته شدم و 
حاال از اینجا ســر درآوردم. این ساز و موســيقی همواره در كناِر 
انســان و پناهگاِه او بوده اند؛ چيزی كه این روزها به آن توجهی 
نمی شود؛ قبل از شــروع این مراسم، در كاخ نياوران موسيقی ای 
پخش می شــد كه واقعا جای تأسف داشت و عالوه بر آن گاهی 
اوقات در بناهای آثار باســتانی، موسيقی هایی پخش می شود كه 
آدم شــرمش می آید . من هر چه به وزارت ارشاد و حوزه هنری 
می گویم، غفلت می كنند؛ اما ميراث فرهنگی می تواند كار مفيدی 
انجام دهد؛ زیرا در استان ها پایگاه دارد و می تواند از دانشجویان 
و كارشناسان موســيقی برای انتخاب موسيقی های هر منطقه و 

پخش آن در اماكن تاریخی هر استان كمك بگيرد.
این هنرمند افزود: موســيقی های ســطحی ارتباط انسان ها 
بــا طبيعــت و خاک را قطــع  و مردم را بيمار كرده اســت؛ چرا  
سرزمينی مثل ایران كه دارای ریشه كهن فرهنگی و موسيقيایی 
اســت، باید موسيقی هایی را كه شــعر، تنظيم و ساز آن سنخيتی 
با فرهنگ ایــن مملکت ندارد، تحمل كند؟ بــرای حفظ نغمه ها 
كاری كنيــم تا نجابت و ذوق خانواده ها را فراهم كنيم.همه آلوده 

مراسم »شب کمانچه و پيانوی کالسيک ايرانی« هجدهم مردادماه با حضور جمعی از هنرمندان 
در مجموعه تاريخی کاخ نياوران برگزار شد.

تالش برای ثبت جهانی همه سازهای ایرانی 
داريوش پيرنياکان در مراسم »شب کمانچه ايرانی« عنوان کرد:

گـــــــزارش
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موسيقی های سطحی شده اند. به داد این موسيقی برسيد و بيایيد 
هر چه از دســتمان بر می آید، برای آن انجام دهيم. به صراحت 
می گویم این آواها مثل آب، خاک، جنگل و هوا كه خدایی دارند، 
آســيب دیده اند. نمی خواهم اعالم خطر كنــم اما باید بگویم كه 

دچار آسيب شده اند.
در این برنامه همچنين علی اصغر مونســان)ریيس سازمان 
ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری( گفت: شاید موسيقی 
یکی از بهترین بخش های ميراث ناملموس كشــور باشــد. این 
كشــور سرشار از هنر و فرهنگ اســت و خوشحالم در سازمانی 
فعاليت می كنم كه به امر فرهنگ و هنر ایران خدمت كنم. حتما 
می دانيد كه ثبت های جهانی ســهميه دارند و ما از سهميه های 
كشــورمان حداكثر استفاده را می كنيم اما داشته های سرزمين ما 
آن قدر زیاد اســت كه مردم هميشــه از ما گالیه دارند چرا یکی 
دیگر از این داشــته ها ثبت نشــده اســت. اخيرا برای آن كه از 
حداكثر داشته هایمان اســتفاده كنيم، تالش شده از آنجایی كه 
با برخی كشــورها اشتراكاتی داریم  و چون پرونده های مشترک 
جدا از ســهميه حساب می شــوند، از این ظرفيت برای ثبت های 

جهانی نيز استفاده كنيم.
محمد حســن طالبيان)معــاون ميراث فرهنگــی(در این 
مراسم گفت: از دیدگاه یك كارشــناس ميراث، موسيقی یکی 
از مواریث بشــری است كه با انسان زیســته و زندگی می كند 
و شــاهد این موضوع پيکره های موجود در موزه ملی اســت. 
بــه همين دليل ســازمان ميــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری بر خود واجب می داند تا تجليات رنگی این ميراث 
را در ســطوح ملی و جهانی به ثبت برســاند. عــالوه بر ثبت، 
این فرآیند نيازمند مشــاركت مردم و صاحبــان اصيل ميراث 
ناملموس اســت و با كمك مركز ميراث ناملموس، پژوهشگاه 
ميراث فرهنگی، اســتادان و پژوهشــگران تالش می شــود تا 

تدابيری بعد از ثبت هم انجام شود.«
معاون ميراث فرهنگی با اشــاره به این كه اســتاد بزرگ، 
لشگری اخيرا دار فانی را وداع گفت، افزود: این هنرمند به عنوان 
گنجينه زنده بشــری به ثبت رسيد. در حوزه آثار ناملموس سال 
2003 نيز ایران 12 اثر ثبتی دارد كه همه آنها به طور مســتقيم 
یا غيرمســتقيم به موسيقی مربوط می شــوند، همچنين كمانچه 
از قدیمی ترین و گســترده ترین ابزار موســيقی ایــران و منطقه 
آذربایجان اســت. امکانات صوتی این ســاز سبب شده در نقاط 
شــهری و روستایی استفاده شــود. همچنين در دیگر حوزه های 

مرتبط از جمله سنت های شفاهی حضور پررنگ دارد.
او درباره شــيوه نوازندگی پيانوی ایرانی نيز بيان كرد: حدود 
دو سده از ورود پيانوی كالسيك به ایران می گذرد و چهار نسل 
نوازنده های ایرانی این ســاز را نواخته اند و استادان ایرانی برای 
نخســتين بار توانســتند از آن صدایی در بياورند كه صد در صد 

ایرانی باشد.
در ادامه برنامه علی اكبر شکارچی)نوازنده كمانچه( و پویان 
آزاده)نوازنــده پيانو( نيــز به اجرای برنامه پرداختند و از دســت 

اندركاران ثبت پرونده كمانچه تقدیر شد.

هيچکس نيست كه از نقد و انتقاد سازنده بهره مند نشود! 
هيچ مدیری از نقد و انتقاد تضعيف نمی شــود و هيچ اصالح 
و پيشــرفتی بی نياز از نقد نيست. آهنگسازی كه نقد درستی 
از اثرش را می خواند قطعا در ســاخت آهنگ بعدی اش تأثير 
مثبت خواهد گذاشت. مدیری كه در تصميم غلط خویش بی 
اطالع اســت با دقت نظر و حميت منتقد و قلم اوست كه از 
تبعات تصميم غلط خودش مطلع شــده و در صدد اصالح آن 
بر می آید. قصد تشــریح و توضيــح خدمات و مزایای نقد در 
ميان نيســت چرا كه نقد درســت نياز به تعریف ندارد اما اگر 
خود منتقد و افرادی كه قلم به دست دارند دچار خطا و اشتباه 
شوند آنگاه چه كسی وظيفه نقد او را دارد؟! اگر منتقدی نه از 
باب دلسوزی و نه از سر خيرخواهی و نه برای  اصالح دست 
به قلم برد و شروع به تخریب و تخطئه كرد چه باید بکنيم..

 اساســًا حوزه نقد حوزه خطير و حساسی است منتقدان 
باید همواره خود را ارزیابی و نقد كنند به نظر می رسد با توجه 
به درهــم ریختگی اوضاع و مه آلودشــدن فضای فعاليت و 
تحميل مسائل و مشکالت اقتصادی و بسياری مسائل دیگر 
وقت آن رسيده اســت كه منتقدان هم خودشان را نقد كنند. 
این موضوع می تواند یکی از وظایف كانون پژوهشگران باشد 

تا جلساتی را با عنوان نقد نقد برگزار كنند.
اميدواریــم در آینــدة نزدیــك 

چنين نشســت هایی برگزار شود 
تا موسيقی و ابعاد مختلف آن 
نقد و منتقدان آن مورد  مورد 

ارزیابی قرار بگيرند. 

ضــرورت 
نقـد نقـد

گـــــــزارش
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در ابتدای این برنامه حميدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسيقی 
گفت: خانه موسيقی ابتدای تاسيس همه شاخه موسيقی را دور هم جمع 
كرده و این خانه از ابتدا با همگرایی گسترده هنرمندان تشکيل شد و در 
این مدت نزدیك به بيست سال این خانه پربار تر و گسترده تر شد و 

امروز بيش از 16هزار نفر عضو هنرمند از سراسر كشور داریم.

بخش پر افتخاری از موسيقی نواحی ما موسيقی آشيقی 
است

وی افزود: بخش مهمی از موســيقی ما در شاخه نواحی مختلف 
است و این نيازی به گفتن ندارد كه ریشه موسيقی اصيل ما در موسيقی 
اقوام اســت. و به خود می باليم  كه كشوری داریم كه شاخه مختلف 
فرهنگی دارد و همه این شــاخه ها زیر نام ایران عزیز تعریف می شود 
همچنين بخش پر افتخاری از موســيقی ما موســيقی آذری است و 

اميدواریم این موسيقی هر روز بتواند مجال بيشتری پيدا كند.
مدیرعامل خانه موسيقی گفت: با همه نگاههایی كه وجود دارد 
امروز موســيقی ما دارد بالنده می شــود. امروز كودكان و نوجوانانی 
داریم كه اینها با اشــتياق موسيقی را دنبال می كنند. نگرانی عميقی 
هم دارم كــه باید این را به عنوان یك هشــدار بيان كنم. ما نباید 

اصالت مان را فراموش كنيم.

نوربخــش در بخــش دیگری از ســخنانش نســبت به رواج 
موسيقی نادرست در جامعه انتقاد كرد و گفت:  امروزه گوش مردم دارد 
با اصالت فاصله پيدا می كند و این اتفاق برای همه موســيقی خوب 

ما دارد می افتد كه این رسالت هنرمندان را سنگين تر می كند. وقتی 
امروز رســانه با ما همکاری و همراهی ندارد باید خود رسانه باشيم و 

اصالت ها را پاس بداریم.
وی افزود: چيزی كه امروز به عنوان موسيقی پاپ به خورد مردم 
می دهند كه قطعا از هنجارهای درست موسيقی پاپ پيروی نمی كند، 
فکر می كنم برنامه ریزی ســازمان یافته ای باشد برای اینکه بتوانند 
گوش مردم را خراب كنند و متاسفانه در خيلی از بخش ها این اتفاق 
افتاده است. افرادی می آیند كه در مدت كوتاهی مخاطب دهها هزار 
نفری پيدا می كنند در حالی كه نه شعرشان و نه موسيقی شان درست 
است و از هيچ هنجاری پيروی  نمی كند. فکر می كنم این مسئله در 
موســيقی آذری هم اتفاق افتاده كه نباید دستخوش تغيير شود. این 
موســقی هم باید هنجارهایش، ساز هایش و نغمه و نواهایش پاس 

داشته شود و گسترش پيدا كند.
نوربخش گفت: جلســه امروز ما هم پاسداشت نام بزرگانی است 
كه در این عرصه تالش فــراوان كرده اند و ما این را وظيفه خودمان 
می دانيم كه در همه شاخه موسيقی نواحی این پاسداشت را انجام دهيم.

بيمه هنرمندان موسيقی تنها از سوی خانه موسيقی انجام 
می شود

مدیرعامل خانه موسيقی در باره بيمه هنرمندان موسيقی آشيقی 
گفت: ما تالش كردیم تا هر آنچه می توانيم و می توانســتيم در زمينه 
خدمات هنرمندان موسيقی مثل بيمه و مسائل حقوقی، انجام دهيم. 
بيمه هنرمندان موسيقی از بيمه تامين اجتماعی گرفته تا بيمه تکميلی 

نخستين همايش آشيق خانه موسيقی 5 شهريور ماه  با حضور جمع زيادی از فعاالن اين موسيقی و همچنين اجراهای متنوع موسيقی 
آشــيقی در تاالر فرهنگ و هنر برگزار شد. آشــيق ها بخش مهمی از اعضای کانون نوازندگان ايرانی را تشكيل می دهند؛ به همين 
سبب تشكل آشيق ها به عنوان اولين تشكيل مستقل زيرمجموعه اين کانون تأسيس شد تا با فعاليت اين تشكل اتحاد و همبستگی 

بيشتری در بين اين هنرمندان ايجاد شود.

اتحاد و گردهمایی آشیق های عاشق
به همت خانه موسيقی برگزار شد
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مجمع عمومی ساالنه خانه موسيقی 18 شهریور ماه به منظور 
انتخاب بازرس تشــکيل شد؛ در این مجمع با احتساب وكالتنامه ها 

42 نفر حضور داشتند.
 در آغــاز این جلســه حميدرضا نوربخــش )مدیرعامل خانه 
موسيقی( و سيدمحمد ميرزمانی)رئيس هيئت مدیره خانه موسيقی( 
گزارشی از عملکرد یکســاله خانه ارائه دادند و در ادامه مجمع آذر 
هاشمی)بازرس( گزارش مالی را برای اعضا قرائت سپس اتمام دوره  

بازرسی خویش را اعالم كرد. 
در این مجمع و برای رای گيری انتخاب بازرس، تقی ضرابی 
به عنوان رئيس جلسه و زیداله طلوعی و نسرین ناصحی به عنوان 

ناظر و دبير جلسه انتخاب شدند و رای گيری آغاز شد
بهروز مبصری و آذر هاشــمی به عنوان كاندیداهای بازرسی 
خانه موســيقی به معرفی خود پرداختند و در ادامه بعد از رای گيری 
آذر هاشمی به عنوان بازرس یك سال آینده خانه موسيقی و بهروز 

مبصری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
همچنين مجمع عمومی به طور فوق العاده خانه موسيقی روز18 

شهریور ماه به منظور اصالح یك تبصره از اساسنامه برگزار شد.
در ایــن مجمع كه به منظــور اصالح تبصره یــك ماده 19 
اساسنامه برگزارشده بعد از سخنان موافق و مخالف و با رای اكثریت 

اعضا تغيير یافت.
پيشنهاد تغيير این تبصره از سوی شورای عالی به هيئت مدیره 
ارســال شــده بود كه مورد موافقت هيئت مدیره قرار گرفت و به 

عنوان دستور جلسه برای مجمع فوق العاده اعالم شده بود.
در تبصره 1 ماده 19 اساسنامه قبال آمده بود كه : »انتخاب مجدد 
اعضاء هيئت مدیره براي دوره هاي بعد بالمانع است«و بر اساس تغيير 

به وجود آمده كه به تصویب اعضا رسيد تبصره اینگونه اصالح شد:
»تبصره 1: انتخاب مجدد اعضاء هيئت مدیره فقط براي یك 

دوره بعد بالمانع است.«

برگزاری مجمع عمومی خانه موسیقی

گـــــــزارش

به صورت انحصاری از طریق خانه موســيقی ایــران و با همکاری 
صندوق اعتباری هنر انجام می شود.

وی افزود: گاهی شــنيده می شود افرادی در آذربایجان شرقی و 
غربی ليســتی از اســامی هنرمندان جمع می كنند و به آن ها وعده 
بيمه می دهند كه باید این را اینجا اعالم كنم تالشمان هميشه این 
بوده كه هيچ گاه متفرق نباشــيم. از پراكندگی و تفرق كسی سودی  
نمی برد. ما اگر بخواهيم تشکل جدا گانه درست كنيم به نفع موسيقی 

قدم برنداشتيم.
نوربخــش در پایان گفت: خانه موســيقی 16 هزار عضو دارد و 
هر آشــيقی می تواند بگوید عقبه من 16 هزار نفر است. شما در خانه 
موسيقی می توانيد ادعا كنيد كه قطره ای از یك دریای بيکران هستيد.

در این برنامه همچنين داریوش پيرنياكان، )دبير و ســخنگوی 
شورای عالی و رئيس كانون نوازندگان سنتی( گفت: من عضو هيئت 
مدیره خانه موســيقی بودم و از ابتدا تمام تالشم را كردم كه آشيق در 
خانه موسيقی حضور داشته باشند. خيلی از اوقات قصدی بر این بوده 
كه آشــيق ها از خانه موسيقی جدا شــوند ولی من با توجه به اینکه 
هنرمندان همه شاخه مختلف موسيقی در خانه موسيقی حضور دارند 

گفتن باید این عزیزان هم در اینجا حضور داشته باشند.
ايجاد تفرقه بين آشيق ها کار درستی نيست

وی افزود: متاسفانه بعضی بوده و هستند كه به ایجاد تفرقه بين 
آشيق ها تالش كردند كه این كار درستی نيست. همه ما ایرانی هستيم 
و همه جای ایران متعلق به همه ما است و همه كسانی كه علم تفرقه 

بر می دارند جاعل به تاریخ هستند.
پيرنياكان گفت: من بسياری خوشحالم بعد از نزدیك به بيست 
سال این فعاليت ها صورت گرفت و باید از زحمات آقای نوربخش هم 
تشکر كنم. خانه موسيقی متعلق به همه موسيقی دانها است و ما برای 

اعتالی همه موسيقی ها تالش می كنيم .
این نوازنده و پژوهشــگر موسيقی ایران در پایان گفت: در اینجا 
همه هموطنان آذری ميخواهم در همه عروسی ها و جشنها از موسيقی 

آشيقی استفاده كنيد تا این موسيقی پایدار بماند.
در این برنامه گروه ها و هنرمندانی به سرپرســتی ایاز شجاعی، 
علی حسينی، امير سرابی، آشيق حسن محمدیان، آیت قنبری، رمضان 
خدابنده لو، عباس ستاری، گالبعلی داوود بيگی، محسن شيری، اكبر 
باقری، ایمران حيدری، علی بابایی، محبوب خليلی، از شهر تهران، كرج، 

تبریز، ميانه، هشتگرد، ساوه، قم و زنجان به اجرای برنامه پرداختند.
این برنامه به همت تشکل موسيقی آشيقی كانون نوازندگان به 
ریاست ایمران حيدری برگزار شد كه مجری این برنامه التفات داودی 

)از فعاالن موسيقی آشيقی( بود.
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  هرچند كه ساز تار مترادف با اسامی نوازندگان بزرگ خاندان 
فراهانی و هنرمندانی چون شــهنازی ، شهناز،لطفی و ... است اما 
قطعا در حوزه ســاخت ســاز نام »یحيی« با تار عجين شده است.
هوهانس آبکاریان فرزند »خاچيك نجارباشــی« در سال 1254 یا 
1255 خورشيدی در یکی از محله های قدیمی جلفای اصفهان به 
نام »محله ســنگتراش ها«، در »كوچه گازاندران« به دنيا آمد. او 
به یحيی دوم نيز معروف اســت. وی ابتدا وسایل موسيقی و طرز 

ساخت آن ها را از پدرش آموخت و كم كم پا را فراتر از الگوی پدر 
گذاشت و برای شروع كار از الگو و اندازه های تار »استاد فرج اهلل« 

تقليد كرد.
تمامــی تارهای به جــای مانده از یحيي از نظــر معيارها و 
اندازه های فنی و الگو اختالف چندانی با یکدیگر ندارند، او در سه 

اندازه بزرگ، متوسط و كوچك تار می ساخته است.
می گوینــد صبر و حوصله یحيی در آماده ســازی چوب توت، 

قرار اســت در پاييز پيش رو نمايشگاه ساز به همت کانون ساز سازان در خانه 
هنرمندان برگزار شود؛اين اتفاق خجسته اي است که باعث مي شود مخاطبان و 
عالقه مندان به ساز و موسيقي از نزديک با اين آلت نواساز آشنا شده و از ويژگي 

هاي منحصر به فرد انواع سازها مطلع شوند.
قطعا جذابيت هاي اين صنعت زيبا که به ســاحت هنر ورود کرده است ظرفيت 

بااليي براي جذب تماشاگر و شرکت کنندگان در نمايشگاه را دارد.
اســتقبال متقاضيان شــرکت در اين نمايشــگاه که غالبا از بين سازسازان 

پيشكسوت و متبحر هستند نشان از برپايي نمايشكاهي با شكوه دارد.
به بهانه برگزاري اين نمايشگاه گذري کوتاه داريم بر زندگي بزرگترين تارساز 

تاريخ سازسازي ايران،زنده ياد يحيي

گرمابخش تاریخ تارسازی
نگاهی به زندگی يحيی به بهانه برگزاری نمايشگاه ساز
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راز ماندگاری ســازها و طنين خوش صدای آن ها است. نقل شده 
كه یحيی ُكنده های توت را در حاشيه زاینده رود می بسته تا آب به 
مرور زمان آوندها را از شيرآبه خالی كند. سپس سال بعد آن ها را به 
نانوایی برده و یك ســال دیگر ُكنده ها در كنار تنور نانوایی خشك 
می شــدند. سال دیگر را نيز در دمای كارگاه سپری می كردند و آن 

گاه زیر تيشه استاد تارساز قرار می گرفتند. 
خوش خوانی و خوش دســتی تار یحيــی به چند عامل مهم 
دیگر نيز بســتگی دارد كه عبارتند از: طرز ســاخت كاسه، شيوه 
نصب دســته به كاسه، عمل آوردن رو دســته، اندازه های نسبت 
كاسه به دســته، تناسب كاسه بزرگ با كاسه كوچك، نفير داخل 
كاســه، تراش داخل كاسه، تناســب داخلی حجم كاسه بزرگ و 
كوچك و مهم تر از همه اینکه یحيی خركی را كه اولين بار روی 
تار قرار می داد تا آن را امتحان كند، اگر از نظر صدا دهی مقبول 
واقع می شــد، دیگر آن را تغيير نمی داد و این خرک را هميشه بر 

روی تار نگاه می داشت.
هر ساله آقا حسينقلی و ميرزا عبداهلل، سفری به اصفهان كرده 
و از ســاخته های یحيی آزمون به عمل می آوردنــد. تار یحيی را 
اشــرف تارها و صدای آن را یکی از بهترین صداهای ساطع شده 

از ساز تار می دانند. 
امروزه شکل و ساختمان كنونی تار كه ساخته می شود از روی 

تار یحيی است و به »الگوی یحيی« معروف است. 
یحيی در ابتدا تارهار را بی مهر می ساخته است. تارهای یحيی 
به علت مرغوبيت خریداران فراوانی داشــت. به همين دليل كار او 

را تقليد می كردند و به نام او می فروختند. همين موضوع اســتاد را 
واداشــت تا نخستين بار برای نشــان دادن اصالت كارش مهری 
بســازد. استاد مهر بيضی شکل كوچکی با اسم یحيی ساخت و آن 
را درون كاســه ساز چسباند اما پس از چندی طبق روال گذشته از 
نو تارهایی تقلبی به نام او ساختند؛ لذا استاد تصميم گرفت مهری 
دایره شکل با تاریخ بر روی دســته تار بچسباند. در نهایت، استاد 
مهر سومی تهيه كرد كه تاریخ و محل ساخت تار را نشان می داد. 
آن را بــه صورت مخفی در زیر ســيمگير بر روی كاغذی می زد و 
سپس، زیر استخوان سرپنجه می چسباند. اگر تاری این سه مهر را 
داشته باشد، خصوصًا مهر زیر استخوان سرپنجه را، بی گمان ساخته 

یحيی است. بعدها، این كار در بين سازندگان ساز رواج پيدا كرد.
امــروزه تعداد ســازهای یحيی را 150 عــدد تخمين زده اند. 
تارهای ســاخت یحيی امروزه زینت بخش موزه های ایران است.

یحيی بهمن 1310 خورشــيدی،  در ســن 56 سالگی در جلفای 
اصفهان درگذشت و در قبرســتان ارمنيان، در دامنه كوه صفه، به 

خاک سپرده شد.
عده ای دليل مرگ او را استنشاق مداوم تراشه چوب توت ذكر 
كرده اند. چه آن كه چوب توت حاوی ماده ســمی آرسنيك است 
و استنشــاق گرد ســایيده آن در طول زمان می تواند بيماری های 
تنفســی یا سرطان ایجاد كند. یحيی نامي تاریخي است در ساخت 

تار... درواقع او گرمابخش تاریخ تارسازي است 
تار یحيی جزو گران ترین و مشــهورترین تارهای ایران و دنيا 

است.
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در اوضــاع وارونگی فعلی و فضای یأس و نوميدی تنها اتفاقاتی 
زیبا می تواند حالمان را خوش كند ... جمعی از بزرگان و بركشــيدگان 
موســيقی در اقدامی نادر و ارزشمند همت كردند و در وقتی معين به 
دیدار هنرمندان و هنرجویان خطه غرب كشور و مردمان خونگرمش 

رفتند. 
فرهاد فخرالدینی، هنرمندی شناخته شده كه نامی بلند در عرصه 
فرهنگ و هنر ملی ایران است در كسوت ریاست شورای عالی موسيقی 
در رأس شــورای عالی، متشکل از استادان برجسته و خوشنام: حسن 
ریاحی، محمد سریر، هوشنگ كامکار، داریوش پيرنياكان، سيدمحمد 
ميرزمانــی )ریيس هيئت مدیره(، حميدرضــا نوربخش )مدیرعامل(، 
حميدرضا اردالن )مشاور شــورای عالی( در نيمه دوم شهریور ماه به 

كردستان رفتند.
در بدو ورود به شهر سنندج دیدار از كارگاه سيد هادی ضياالدینی 
)مجسمه ساز( و آثار حجمی بســيار جذاب وی ذهن و ضمير هيئت 
بازدید كننده را مسحور خویش كرد. آنچنان كه استاد فخر الدینی آثار او 
را همطراز با مجسمه سازان بزرگ اروپا و آثار نصب شده در شهرهای 
رم و پاریس دانســت و در بين آثار این هنرمند جای سردیس هنرمند 
بلندآوازه كرد حسن كامکار را خالی دید! هریك از اعضای شورای عالی 
نيز در كارگاه این هنرمند محبوب و كم حرف،به نوعی غرقه گشتند به 
طوری كه دیدن این آثار بدیع به كلی خستگی سفر هوایی با تأخير سه 

ساعته را محو و بی اثر كرد.
كارگاه ضياالدینی در كنجی از عمارت زیبای خسروآباد قرار داشت. 
فضای سبز، حوضهای زیبا، سردر مقرنس، طاقهای ضربی، معماری 
منحصر به فرد، درختان مثمر و موقعيت بی نظير این عمارت، شيرینی 
بصر حاصل از تندیسها و سردیس ضياالدین را دو چندان و مشام جان را 
بيش از پيش سيراب كرد به طوری كه حس و حواس دوستان همراه 

را به كلی از وعده غذایی نيمروز پرت كرد.
***

مهدی احمدی رهبر اركســتر فيالرمونيك سنندج، با پيشينه ای 

هنری و فارغ التحصيل رشــته موسيقی با انگيزه ای باال و همتی واال 
چندســالی است كه اركستر بزرگ فيالرمونيك این شهر را رهبری و 
تمشــيت می كند. بدون شك نقش و انگيزه باالی احمدی در دوام و 
قوام این اركســتر در كنار حمایت بی دریغ و مســتمر دوستان همراه، 
مسئوالن استان و بویژه دكتر حميدرضا اردالن در فعاليت پرشور این 
اركستر تاثيرات بسزایی داشته است. در واقع ایده بازدید از اركسترهای 
سنندج و برنامه ریزی سنجيده و دقيق این سفر از سوی مشاور عالی 
شورا )اردالن( و با ميهمان نوازی و استقبال گرم هنرمندان و مسئوالن 
این شــهر، مخصوصا رئيس حوزه هنری این شهر رقم خورد و قطعًا 
تأثيرات و ارزشهای بزرگ آن در آینده روشن تر دیده خواهد شد و برای 

هميشه باقی خواهد ماند. 
ســفر دوروزه قطعاً برای بازدید از استان كردستان و شهر سنندج 
كه مکانهای دیدنی و جاذبه فراوانی برای دیدن دارد بسيار كم و ناكافی 
اســت. به همين سبب تقریباً برنامه فشرده و پشت سر هم چيده و در 
طول روز فقط یکی دوساعت جهت استراحت در نظر گرفته شده بود. 
حضور به موقع و بدون تأخير حتی یك دقيقه ای تمامی اعضا در 
موعد مقرر برای همگان جالب و جذاب بود. معموأل استاد فخرالدینی 
اولين نفری بود كه در البی هتل حاضر می شــد و جالب تر آنکه همه 
با انرژی مثبت و خوشــرویی كامل و با دقت تام و تمام از اركسترها و 
اجرای هنرمندان بازدید می كردند. اجرای دف نوازی و خوانندگی گروه 
نوای رحمت در مجموعه سينما بهمن آغازین برنامه دیدار با هنرمندان 
و اجرای موسيقی در این سفر بود. استفاده از تم عربی در یکی دو قطعه 

موجب شد تا در قالب رهنمود تذكراتی به این گروه داده شود.
***

گاه فرصت طالیی حتی برای دقایقی به مثابه مطالعه دهها كتاب 
آموزشــی و پژوهشی در ارتقاء سطح دانش انسانها مفيد و موثر است. 
این دقایق طالیی در مسير رسيدن به مقصد در كنار حميدرضا اردالن 
برای من حاصل شــد. دید تيزبين و نقادانه او كه خاستگاه آن روحيه 
تحقيق و پژوهشی ایشان است برایم شگفت آور بود...اردالن همه چيز 

ولوله در دفترچه خاطرات
گزارشی از سفر اعضای شورای عالی موسيقی به کردستان - شهريور 1397
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را به دقت رصد می كرد... توجه به رفتار و گفتار تك تك ميهمانان و 
دید موشکافانه اش به عالیق و سالیق آنها، تذكرات و اشارات بجا و 
دقيقش به ميزبانان، تالش جهت برآورده شــدن انتظارات همسفران 
و... همه حکایت از درســتی و حسن سليقه او در اجرای این سفر بود 
.... اوج ایــن دانایی و خرد آنجا بود كه اردالن با طمأنينه توأم با دقت 
و فراســت تك تك اعضای شورای عالی و همراهان را به مسئوالن 
استان و در رأس آنها استاندار كردستان به درستی و بدون نقص معرفی 
كرد. به جرأت ميتوان اذعان كرد كه آن سخنان موجزترین و كاملترین 

بيوگرافی حضرات به شمار می رود. 
***

سنندج به واقع یکی از زیباترین شهرهای ایران است. سرسبز با 
فراز و فرودهای طبيعی، با بيش از هفتاد بلندی )تپه(در شهر و در راس 
آنها بلندی پرشکوه، كوه آبيدر كه زیباترین و دل انگيز ترین فرازسرسبز 
در جوار این شــهر به شــمار می رود، درختان كهنسال، آسمانی آبی، 
هوایی پاک مردمی مهربان و ميهمان نواز، آرامشی مطلوب و آسمانی 
پاک .... همه و همه از ویژگی برتر سنندج محسوب می شود... سرعت 
گيرهای بيش از اندازه شاید برای شهروندان سنندجی عذاب و اذیت 
باشــد اما برای ميهمانان توفيقی اجباری است تا به آهستگی، بيشتر 
شهر را نظاره گر باشند. »خانه كرد« كه قباًل به عمارت آصف وزیری 
معروف بوده از دیگر مراكز توریستی بود كه مورد بازدید اعضای شورای 
عالی قرار گرفت. این خانه در واقع بخشی از هویت فرهنگی قوم كرد 

را نشــان می داد. سنت ها و آیين این قوم، 
نوع پوشش، لباس ها، سربندها، اثاثيه مورد 
استفاده، مشاغل، اسناد و مکتوبات و صنایع 
دستی و هنر چوب مردمان این خطه و و و 

را ميتوان در این خانه مشاهده كرد.
***

به  فيالرمونيك ســنندج  اركســتر 
رهبری مهدی احمدی كــه در اجراهای 
مختلف و حتــی فراتر از مرز ایران خوش 
درخشــيده، به عنوان مادر اركســترهای 
كردستان چندســالی است كه با همه ی 
موانع و مشــکالت سرپا مانده و با انگيزه 
عشق وافر تك تك اعضای آن به حيات 
خویش ادامه داده است. این اركستر تاكنون 

بدون بودجه مشــخص تنها با عنایت و كمك اندک برخی مسئوالن 
استان كه دل در گرو فرهنگ و هنر ایران دارند توان ادامه حيات یافته 
است و به حمایت جدی و قانونمند از این اركستر ضرورت انکار ناپذیر 

و اولویت مسئوالن فعلی این استان به شمار می رود. 
بازدید از اجراهای این اركستر یکی از مهمترین اهداف این سفر 
بود. آشنایی شورا با توان و ظرفيت اركسترهای كردستان كه در رأس 
آنها همين اركستر فيالرمونيك قرار دارد،یکی از اهداف مهم این سفر 
بود...در روز بازدید شورا در سينما بهمن، اركستر فيالرمونيك، قطعاتی 
از ژرژ بيژه، برامس، شوستاكویچ و نيز قطعه سربداران اثر سترگ استاد 
فخرالدینی را اجرا كردند، نقطه عطف و فراموش نشــدنی برای این 
اركستر، اجرای  این قطعه به رهبری آهنگسازش بود كه به درخواست 

رهبر اركستر فيالرمونيك از استاد فخرالدینی انجام گردید... قطعا این 
رخداد افتخاری ماندگار برای همه ی اعضای این اركســتر محسوب 
می شــود. هر یك از اســتادان از جمله هوشــنگ كامکار كه خود از 
آهنگســازان بنام و فرهيخته موسيقی اســت و جدای از آن زاده این 
خطه و از كردهای نام آور سنندج است رهنمودها و راهنمایی ارزنده ای 
ارایه كردنــد. توجه به نوانس، اجــرای هماهنگ، تمرینات مقتضی، 
انگشت گذاری تکنيکی، دشيفر )نت خوانی و نت نوازی سریع و دقيق(، 
همکاری و صميميت در بين اعضا، نگاه به آینده و بســياری دیگر از 
نکات، مطالب و مواردی بود كه استادان ریاحی، سریر و ميرزمانی به 

آنها اشاراتی كردند. 
دكتر حســن ریاحی كه در این سفر حضورش قدر دانسته شده 
در اكثر معرفی دوستان كرد از او به عنوان استاد برجسته سازنده سرود 
جمهوری اســالمی نام می آوردند. ریاحی عالوه بر بروز شور و شعف 
خود از ظرفيت باالی فعاالن حوزه موســيقی، شهر سنندج را شهری 
هنری و با فضایی آكنده از مهر و مودت ترسيم می كرد. ایشان تاكيد 
داشت كه  نمی تواند تحير و تعجب خود را از اینهمه آثار هنری در شهر 
كتمان كند. دكتر ریاحی و دكتر ســریر دوتن از اعضای شورای عالی 
به نکات ارزشمند تخصصی و تکنيکی اجراهای اركستر فيالرمونيك 
و اركستر كودكان و نوجوانان سنندج اشاراتی داشتند. در سينما بهمن 
كه شامل سالن متعدد كنسرت و سينما و همچنين گالری مختلف جهت 
نمایشگاه نقاشی، عکس، ساز و ... است، نمایشگاهی از عکس مربوط 

به روابط بين الملل و دیپلماتيك ایران در یك قرن گذشته برقرار  بود 
و حضور دكتر سریر به عنوان دیپلمات پيشين و توضيحاتش پيرامون 

آن عکس ها بسيار خاطره انگيز بود. 
***

مجموعه فرهنگی سينما بهمن كه از زیر مجموعه حوزه هنری 
سنندج است مركز مهمی برای فعاليت هنری هنرمندان این شهر است. 
تمامی اركستر فعال چه برای اجرا و چه برای تمرین در این مركز گرد 
هم می آیند و قطعأ اگر حمایت حوزه هنری و بویژه رئيس هنرپرور آن 
امين مرادی نبود قطعأ مردم كرد هرگز شاهد پيشرفت هنری مخصوصأ 
اركســترهای شهر سنندج  نمی بودند و ســفر اعضای شورای عالی 

موسيقی نيز انجام  نمی گرفت. 
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شاكله و ساختار اركستر فيالرمونيك سنندج بر اساس اركسترهای 
بزرگ و استاندار پایه ریزی شده و برای آینده آن نيز اركستری تحت 
عنوان اركستر كودكان و نوجوانان نيز تشکيل و در فضای آن تمریناتی 
را انجــام می دهند. در كنار این در اركســتر دیگر گروه موســيقی در 
قالب مختلف سنتی حتی جز فعاليت دارند اما مجالی برای بازدید همه 
ی این گروه ها توسط شورای عالی پيش نيامد، در مجموع چهار گروه 
و اركســتر در این سفر در حضور شورای عالی نواختند و رهنمودهای 

الزم را دریافت كردند.
***

تاسيس شعبه خانه موسيقی در اســتان كردستان یکی دیگر از 
تصميمات ارزشمند و مطالبه بحق هنرمندان موسيقی این دیار بود كه با 
استقبال قاطبه مسئوالن از جمله حشمت اهلل صيدی )شهردار( محسن 
علوی رئيس ميراث فرهنگی و بهمن مرادنيا )استاندار( كردستان قرار 
گرفت. توجه و عالقه مسئوالن این شهر به اعتالی فرهنگ و هنر و 
مهم تر از آن هماهنگی و همکاری نزدیك و صميمانه این مسئوالن 
تعجب و شعف همه اعضای شورای عالی و همه ميهمانان را برانگيخته 

بود. اتفاقاتی كه متأسفانه كمتر در یکی دو دهه اخير مردم ایران شاهد 
آن هستند.، تهيه مکان و ارائه تسهيالت بالفاصله از سوی شهرداری و 
سازمان ميراث فرهنگی مورد موافقت قرار گرفت و همه اهالی فرهنگ 
و به ویژه مردم شــریف این اســتان بزودی شاهد گشایش این شعبه 
خواهند بود. نشست با هنرمندان و شنيدن سخنان و مطالبات ایشان كه 
همگی با صداقت و شيرینی تمام از مسائل و مشکالتشان    می گفتند 
موجب شــد تا هریك از اســتادان با ذكر خاطره و بازگویی بخشی از 
تجربيات خود به نحوی دلنشــين پاسخی به پرسش حاضران بدهند. 
معرفی كوتاهی از ساختار نهاد مدنی خانه موسيقی توسط مدیر عامل؛ 
حميدرضا نوربخش، ذكر پاره ای از مشکالتی كه مسئوالن باید برای 
حل و فصل آن كوشش كنند از زبان رئيس هيئت مدیره، سيد محمد 
ميرزمانی، توجه به ســاختارهای استاندارد و ترسيم افق ماندگار برای 
فعاليت اركســترها كه دكتر سریر به آنها اشاراتی داشتند و ترغيب به 
تالش بی وقفه و اميد به آینده روشن از مهمترین نکاتی بود كه دكتر 
حسن ریاحی بر آن انگشت گذاشت. صحبت بی شائبه و خودمانی كه با 
لهجه كردی از سوی هوشنگ كامکار ایراد شد بسيار بر دل نشست و 
اشاره به ظرایف و دقایق حساس تشکيل شعبه خانه موسيقی و مراقبت 

ویژه برای فراگير شدن این مركز از تذكرات جدی داریوش پيرنياكان 
بود كه خود از اعضای هيئت موسس خانه بوده و تجربيات ارزشمندی 

در این زمينه دارد. 
حســن ختام سخنان اعضاء حرفهای صميمی و ناصحانه رئيس 
شــورای عالی فرهاد فخرالدینی بود او با فراست تمام ضمن اشاره به 
كمبودها و نواقص از جمله ناتمام ماندن محوطه هنرســتان فنی این 
شهر شعف خود را از شــور و شوق هنرجویان و تالش مشفقانه آنها 
ابراز داشــت و گفت با توجه به این ویژگی ها به نظر من باید بهترین 
دانشگاه موســيقی در این شهر تأسيس شود چرا كه من ظرفيت بسيار 

باالیی در این شهر مشاهده كردم.
فخرالدینی در این نشســت بار دیگر بــه هنر واالی ضياالدینی 
اشاره كرد همان مجسمه سازی كه به او توصيه كرد سردیس »حسن 
كامکار« را كه حق فراوانی به گردن فرهنگ و هنر كردستان و بلکه 
ایران دارد بســازد. همچنين ایشان عالوه بر پيشنهاد ساخت تندیس 
حسن كامکار در جلسه ای كه مســئوالن استان و استاندار كردستان 
حضور داشــتند گفت استاد حسن كامکار از چنان جایگاهی برخوردار 
اســت كه نه تنها باید مجســمه وی در 
شــهر نصب شود بلکه جا دارد خيابانی به 
نام ایشان نامگذاری شود. بعدأ شنيده شد 
هر دوی این پيشــنهادها مورد تصویب و 
قبول مســئوالن قرار گرفته و بزودی این 

امر محقق خواهد شد. 
دیدار اعضای شــورا، از هنرســتان 
ســنندج یکی دیگر از اتفاقات خجسته 
برای هنرجویان با شور و شوق این مدرسه 
بود كه با عشق وافر خود به اجرای سنتور 
نوازی پرداختند. ساختمان این هنرستان 
كه چند سالی بيش از ساخت آن نگذشته 
و هنوز محوطه آن مسير مناســبی برای تردد نبود از گرما و شور و 
شــوق وصف ناپذیری برخوردار بود و امواج مثبت هنر از در و دیوار 
بــی رنگ و لعابش موج می زد.اجرای قطعاتی از صبا با هماهنگی و 
همراهی چند هنرجوی نوجوان و تکنوازی كودک سنتور نواز)كارن 
احمدی( و تشــویق و ترغيب اعضای شــورا، اوقات بسيار خوشی را 
برای حضار به همراه داشت. سفر اعضای شورای عالی خانه موسيقی 
به ســنندج و بازدید از ظرفيت موسيقایی این شهر در مجموع اتفاقی 
خجسته و پر بركت بود كه تا سال های  سال به روش های مختلف و 
در دفترچه خاطرات ده ها و بلکه صدها هنرمند مشهور آینده این خطه 
تکرا و روایت خواهد شد و آثار و ثمرات گرانبهایی براجا خواهد گذاشت.

مجموع داشته ها و ظرفيت فرهنگی این شهر زیبا در شرایط كلی 
كشور، كه متاســفانه كمتر به فرهنگ و اهالی هنر بها داده می شود 
خوشــبختانه در سنندج بســيار دل انگيز و اميد بخش بود و موجب 
دلگرمی همه همراهان و هنرمندان شد...شاید سرعت گيرهای بيش از 
اندازه شهر مانع حركت مطلوب و سریع هموطنان كرد در سطح شهر 
باشــد اما خوشبختانه در مسير حركت فرهنگی سنندج كمتر سرعت 

گيری به چشم می خورد!
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محمدرضا ممتازواحد

بر بال اندیشه های موسیقی شناسی یک مهاجر
یادکردی از رپوفسور»رهمز فرهت«

»دســتگاه در موسيقی ایرانی«، نام كتابی است از آهنگساز و 
موسيقی شناس سرشناس پروفسور»هرمز فرهت« )متولد 18 امرداد 
1307 ه.ش( كــه با ترجمه ی ارزنده و رواِن »مهدی پورمحمد« و 
توسط انتشارات پارت روانه بازار كتاب گردید. چاپ سوم این كتاب، 
تابســتان 86 منتشر شد كه در دســت نگارنده است. قبل از ورود 
به مبحث اصلی بایستی یادی كرد از شادروان»حسن مفيدی« ناشر 
محترم این كتاب كه ســاليان سال با مجاهدت فرهنگی اش چراغ 
انتشــارات پارت را روشن نگاه داشــت و با مدیریت و راهبری اش 
خدمات بسياری را در صنعت نشر موسيقی موجب گردید؛ روحش 

شاد و یادش گرامی باد.
كتاب » دستگاه در موسيقی ایرانی« به غير از مقدمه ی مترجم، 
پيشگفتار و گفتار آغازین؛ در هفده فصل )مشتمل بر نگاهی مختصر 
بر تاریخ موسيقی ایران، فواصل و گام ها در موسيقی امروزی ایران، 
مفاهيم و عبارت شناســی در موسيقی ایرانی، شور، ابوعطا، دشتی، 
بيات ترک، افشاری، سه گاه، چهارگاه، همایون، بيات اصفهان، نوا، 
ماهور، راســت )راست پنجگاه(، گوشه  های ســرگردان و فرم های 
تصنيفی( تنظيم گشته و سرانجاِم كتاب نيز گفتار پایانی، ضميمه، 

كتاب شناسی و نمایه است.
فرهت بــا رد نظریه گام 24 ربع پرده ای »علی نقی وزیری« و 
22 پرده ای دكتر»مهدی بركشلی«، نظریه جدیدی را تحت عنوان 
نظریه »فواصــل انعطاف پذیر« )Flexible Intervals( عنوان 
داشــته است. همچنين ملحوظ داشتن سيستم دوازده دستگاهی و 

اطالق عنوان »دســتگاه« حتی به پنج مایــه ی آوازی معمول و 
مرســوم )ابوعطا، بيات ترک، افشاری، دشتی و بيات اصفهان(، از 
دیگــر ویژگی های كتاب مذكور و بخشــی از آراء و نظرات هرمز 

فرهت می باشد. 
تجزیه و تحليِل ساختار فواصل، انگاره های ساختاری ملودیك، 
اصول ســاختمانی مقام هــا )ُمدها(، مدوالســيون )مقام گردی( و 
بداهه سازی های هر دستگاه و همچنين بررسی مکتب آهنگسازی 
بر مبنای دســتگاه كه به عنوان قســمتی از رپرتوار كالســيك در 
ســاليان اخير به موسيقی سنتی شــهری- كالسيك ایران افزوده 

شده، از دیگر مطالعات و تحقيقات هرمز فرهت بوده است.
هرمز فرهت ليســانس موسيقی خود را به ســال 1953م. از 
دانشگاه كاليفرنيا و همچنين فوق ليسانسش را در رشته آهنگسازی 
از دانشگاه ميلز به ســال 1955م. دریافت كرد. سپس فرهت وارد 
مقطع دكترای اتنوموزیکولوژی دانشگاه كاليفرنيا گردید و سرانجام 
در سال 1965م. مدرک دكترای خود را با دفاع از رساله ی دكترایش 

با موضوع »موسيقی كالسيك ایرانی« اخذ نمود.
هرمز فرهت جهت مطالعات و تحقيقات بيشــتر درخصوص 
پایان نامــه دكترایــش به ســال 1957م. )حدود ســال های 37-

1336ه.ش( به ایران عزیمت كرد. مطالعات و تحقيقات ایشان هم 
حالت علمی و هم شــکل عملی به خود گرفت و فرهت فراگيری 
سنتور را نزد »حسين صبا« و تحصيل ردیف موسيقی سنتی با ساز 

سه تار را نزد »نصراهلل زرین پنجه« آغاز كرد. 
در این ميان با مساعدت چهره ی هميشه بی بدیِل قرن حاضر 
»روح اهلل خالقی« موجبات آشــنایی اش با بزرگان موســيقی ایران 
از جمله علی نقی وزیری، »ابوالحســن صبا«، »موسی معروفی«، 
»نورعلی برومند«، »احمد عبــادی«، »مهدی مفتاح« و.... فراهم 
شد و این آشنایی ها و مراودات جهت نيل به »بينِش« بيشتر، برای 
وی بسيار مغتنم افتاد. هرمز فرهت همچنين بعدها با دیگر بزرگان 
موســيقی ایران از جمله »حســين دهلوی«، »فرامرز پایور« و.... 
آشــنایی پيدا كرد. فرهت در آن سال ها و در طول مدت حضورش 
در ایران به غير از تحصيل، تحقيق و تتبع، بيش از صد ســاعت از 
اجراهای نوازندگان معتبر را نيز ضبط كرد كه در نوع خود آرشــيو 

قابل اعتنایی است. 
امــا نکته ای كه شــایان ذكر اســت درخصــوص برخی از 
تئوری های موســيقی ایرانی در قرن اخير، اطالق واژه تئوری )یا 
نظریه( قدری بعيد می نماید. چون با كندوكاِو واژگانی درخصوص 
واژه ی مذكــور )Theory(، »اصلــی كلــی« مؤیدنظر می گردد 
ولی قدرمســلم درخصوص تمامی نظریات نگرشگراِن در تئوری 

مقــــالــــــه
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موسيقی  تئوریســين های  و  تئوری پردازان   ،)Theoretician(
ایرانی ابهامات و اشکاالتی وجود داشته كه گاه حتی مردود اعالم 

گشته است!
لــذا به زعــم راقــم ایــن ســطور اطــالق واژه »فرضيه« 
)Hypothesis(، عبــارت مناســبت تری بوده زیــرا برخالف 
»نظریه« كه »اصلی كلی« است، »فرضيه« »قضيه ای فرضی« 
اســت و احيانًا با رد احتمالی آن نظریه، دچــار پارادوكس معنایی 
نخواهيم شــد. كمااین كه هرمز فرهت خود نيز در ابتدای كتابش 
نوشته اســت: »در غایت امر خواننده محترم ]كتاب[ باید بداند كه 
مبانی نظری موسيقی، یا آنچه تئوری موسيقی می گویيم، یك علم 
دقيقه نيســت. هيچ فرهنگ موسيقی در هيچ جای جهان با قرار و 

قانون و تئوری آغاز نگردیده است«. )فرهت،1386:ص نُه(
مطلــب مهــم دیگــر درخصــوص آراء، نظــرات و عقایِد 
اتنوموزیکولوژگونه ی پروفسور هرمز فرهت در كتاب » دستگاه در 
موســيقی ایرانی«، توجه به ناِم »پرشيا« است. فرهت درخصوص 
بيان اهميت و ضرورت توجــه به ميراث ملی، تاریخی و فرهنگی 
ایران بيان می دارد كه: »هویت تاریخی و فرهنگ ایران وابســته 

به نام »پرشيا« است و نه به ایران«. )همان:ص دوازده( 
بایســتی به این نکته توجه داشت كه موســيقی ایرانی اساسًا 
یك موســيقی ُمدال بوده و ُمداليته بودِن آن، بســيار بسيار حایز 
اهميت اســت. نگاه به كارگان موسيقی دســتگاهی به عنوان یك 
شبکه ی مدال و بررسی الیه های درونی و بيرونی آن تحت عنوان 
مناطق مدال و الحان )ثوابت و سيارات( )اسعدی،1392و1395( و 
به عبارت بهتر تفکيك ُمد )مقام( از ملودی )گوشه(، در بررسی چند 
و چونِی موسيقی كالسيك ایرانی بالطبع نگرشی كيفی وار )چونی( 

را به دیدگاهی كمی وار )چندی( رجحان می بخشد.
هرمز فرهت در این خصوص نوشــته اســت: ».... ثروت این 
موسيقی نه در ضرب های پيچيده و نه در چندصدایی و یا هارمونی 
است. بلکه این موسيقی در امکانات وسيع مقامی و در ملودی های 
مزین و پرریزه كاری بسيار غنی است«. )فرهت،1386:ص سيزده( 
در این خصوص دیگر دانشمند مطلع عرصه موسيقی ایرانی »ارشد 
تهماسبی« نيز بيان می دارد: »درحقيقت تنها ساختارها و قالب های 
»مقام«ی هستند كه ارزش های واقعی و فضيلِت بی چون و چرای 
موسيقی ایران اند و نه هيچ چيز دیگر«. )تهماسبی،1397:ص 254(

و به همين دليل اســت كه فرهــت درخصوص بيان فرضيات 

علمی و تحقيقات نظری خود »مبانی و اصول بنيادین »موســيقی 
سنتی شــهری«« )فرهت،1386: ص چهارده( را مورد بررسی و 
تحليل قرار داده و ســه فصل نخســت كتاب وی نيز مشتمل بر 

تاریخ، تئوری و مفاهيم لغوی موسيقی ملی است. 
فرهت در زمينه بررســی فصول چهارم تا پانزدهم كتاب یاد 
شده، مواردی از این قبيل را مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحليل 
قرار داده اســت: 1. تجزیه و تحليل مقام دســتگاه، 2. بحث فرود 
دستگاه، 3. بحث درآمد دستگاه، 4. بحث درباره گوشه های اصلی 
دستگاه شــامل: الف. مقام گردی به هریك از گوشه ها، ب. تجزیه 
و تحليل مقام هر گوشه، پ. هسته ی اصلی ملودی هر گوشه، ت. 
نت نویسی از یك نمونه بداهه سازی بر مبنای ملودی اصلی گوشه.
همانطور كه پيشــتر هم عنوان شــد، نگاه و رویکرد مداليته 
هرمز فرهت به موســيقی كالسيك ایرانی اینگونه ایجاب می كند 
كه فارغ از بررسی ساختار فواصل و انگاره های ساختاری ملودیك، 

اصول ساختمانی مقام ها )ُمدها( نيز مورد بحث و نظر قرار گيرد.
به غيــر از مبحــث مهــم »درآمد« كــه به عبارتــی »مقاِم 
سردســتگاه« یا »مقاِم مادر« )تهماسبی،1396( و همچنين » ُمد 
مبنا« )اسعدی،1392و1395( را شامل می گردد كه از منظر بررسی 
ساختار ُمدها، حایز اهميت فراوانی است، بحث »فرود« نيز شایان 
توجهی ویژه است. معمواًل در حين بررسی فونکسيون درجات )نت 
شــاهد، نت متغير و نت ایســت(، به غير از بررسی نت های شاهد 
و متغير)لرزان(،  نت ایســت را از مناظر »ایست موقت«،]»ایست 
تعليقی«، »ایســت قطبی« )اســعدی....([ و »ایست خاتمه« مورد 

بررسی قرار می دهند.
شــاید هرمز فرهت در زمره معدود فرضيه پردازانی باشــد كه 
درخصوص بررسی نت های فونکسيونر، نت آغاز و نت فرود را نيز 
از این حيث مستثنی نمی دارد. این مورد از این جهت شایان اهميت 
اســت كه برخی از مطلعان و معمران طراز اول موســيقی سنتی- 
كالســيك ایران، فرود را از آغاز درآمد جدا دانســته و شخصيت 
بسياری را برای فرود قائل هستند كمااین كه كه در رپرتوار موسيقی 
ایرانی و سنت ردیف، گاه بسياری از الحان فيگوری فرودوار داشته 
كه اینك تشخص گوشه پيدا كرده اند همچون گوشه »باوی« در 

دستگاه همایون و گوشه »سارنج« در آواز دشتی. 
همچنين بحث و بررسی گوشه های اصلی هر دستگاه از منظر 
ســاختار نغمگی )ملودیك( و ســاختار مایگی )ُمدال( نيز از جمله 
موارد مهم و از اهداف پژوهشــی، علمی و نظری هرمز فرهت در 

كتاب »دستگاه در موسيقی ایرانی« بوده است. 
هرمز فرهت، هر چند ایرانی است ولی از این جهت كه بيشتر 
عمر خود را در خارج از ایران و به دور از فرهنگ ایران سپری كرده 
و به خصوص این كه تحصيالت و موســيقی اش جدای از موسيقی 
كالسيك ایرانی اســت، نگاهی Outsider و Etic به موسيقی 
ســنتی شهری و كالســيك ایرانی داشــته و از منظر خردمندی 
منتقدانه و شك ورزی حکيمانه به این نوع موسيقی نگریسته است.

فرهت در قســمتی از توضيحاتش در فصل پانزدهم )دستگاه 
راســت( می نویســد: »در این كتاب، واژه پنجــگاه از عنوان این 
دستگاه حذف شــده است. این صرفًا برای ســهولت كار نيست، 
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- تهماسبی، ارشد. 1397. كتاب گوشه: فرهنگ نواهای ایران. انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری ماهور: چاپ اول، بهار.

- فرهت، هرمز. 1386. دستگاه در موسيقی ایرانی. ترجمه ی مهدی پورمحمد. انتشارات پارت: چاپ سوم، تابستان.

نکته قابل توجه آن اســت كه یکی از گوشــه های این دســتگاه، 
پنجگاه نام دارد كه در مقام راســت نبوده، بلکه در مقام شور است. 
وقتی پنجگاه كه قســمتی از عنوان این دســتگاه می باشد، خود 
مقام متفاوتی با این دســتگاه دارد، قرار گرفتن عنوان آن در كنار 
راست نامعقول می نماید. این نام دوعنوانه، خود یکی از نمونه های 
بی نظمی و كمبود منطق درســت در سيستم دستگاهی می باشد«. 

)فرهت،1386:ص161(
از این قبيــل بی نظمی ها و كمبود منطق كــه هرمز فرهت 
نمونه ای از آن را ذكر كرده است در ردیف موسيقی ملی ایران، كم 
نيست. شاید از منظری چون موسيقی كالسيك ایرانی، موسيقی ای 
با ســنت شفاهی اســت و اساسًا سنت های شــفاهی حایز برخی 
بی نظمی هــا و كمبود منطق اند این موضــوع تا حدی موجه جلوه 
 نماید، ولی حقيقتًا از این گونه موارد بســيار به چشم می خورد كه به 
عنوان نمونه از منظر ترمينولوژی و تعریف شناختِی مفاهيم این نوع 
موسيقی، به لحنی چون »موره« باید گوشه بگویيم و »كردبيات« 
را نيز بایســتی گوشــه بناميم كه كم از یك دستگاه نيست! البته 
این موضوع تقصير موســيقی ایرانی نيست بلکه پاسخ به این قبيل 

قصورات و به هم ریختگی ها برعهده فعاالن این عرصه است.
البتــه برخی از مطالب كتاب نيز از نقد مبرا نيســت. به عنوان 
نمونه فرهت درخصوص مقام »راســت« و در اولين مشخصه آن 
می نویســد: »1( فينال، آغاز نيز می باشــد« )همان:ص162( كه 
به زعم نگارنده صحيح تر آن است كه بگویيم فينال، قسمتی از آغاز 
می باشد زیرا آغاِز راست تمامًا مختص به فرود و فيناِل مخصوص 
و شناخته شده ی راست نيست و عبارات و جمالت ابتدایی آن فقط 

مختص به آغاز می باشند. 
یا درخصوص »مبرقع« می نویســد: »مبرقع گوشه كوچکی 
اســت كه برحسب ســنت برای ایجاد مدوالسيون از مقام قرچه و 
برگشت به راست عمل می كند«. )همان:ص168( هر چند به زعم 
فرهت، »مبرقع« موجِد مقام »راســت« و حذف آلتراسيون هایی 
اســت كه ُمد »قرچه« )شــور( ایجاد كرده بود ولــی این نکته را 
نيز نمی توان مغفول داشــت كه »مبرقــع، حالت اعالمی اش مثل 
»نهيب« است و نهيب نيز مبتدای عراق است« )تهماسبی،1396( 
و همان طور كه در آن فضای ُمدال، با »سپهر« یا تکراِر دوباره ی 
سپهر )ســپهر مکرر( نيز مواجهيم كه به نوعی تداعی كننده حالت 

»عراق« است! 
اما همانطــور كه رویکرد فرهت درخصــوص فصول چهارم 
تا پانزدهم، بحث و بررســی گوشــه های اصلی دســتگاه بود، در 
فصل شــانزدهم كتاب نيز فصلی را به نام »گوشه های سرگردان« 
درنظر گرفته است. گوشــه های غيرُمدال )اسعدی،1392و1395(، 

ســرگردان  گوشــه  و  )تهماســبی،1396(  ســيار  گوشــه های 
)فرهت،1386:ص173(، گوشــه هایی هستند كه فاقِد بستر صوتی 
مختص به خود بوده اما در بســتر صوتی ُمدها )یا مقام های( دیگر 

جاری و ساری هستند. 
فرهت در این خصوص می نویســد: »برای مشخص نمودن 
این نوع از گوشــه ها، در این كتــاب واژه ی تکه را به كار می بریم. 
نویسندگانی كه پيرامون موسيقی ایرانی مطلب نوشته اند، عمومًا از 
ایــن مهم كه به خاطر عدم ثبات و قابليت تطبيق، این قطعات باید 
جدا از گوشــه های مستقل شناخته شــده و شایسته است جداگانه 
مــورد بحث قرار گيرند، غافل مانده انــد. اگرچه بعضی از این نوع 
گوشه ها )یا به عبارت اتخاذ شده در اینجا، تکه ها( را با عنوان ضربی 

یا قطعات ریتميك مشخص ساخته اند«. )همان:ص173(
البته بایســتی خاطرنشــان ســاخت واژه ی »تکه« فارغ از 
نازیبایــِی واژگانِی آن در برخی روایــات و مکاتب از جمله مکتب 
آوازی اصفهــان بــاز با تعریف مشــخص تری مواجه اســت كه 
كاماًل از مفهوم گوشــه منفك می گردد ولی بــا این حال، به زعم 
راقم این ســطور »تکه«، واژه جالبی نيســت و نگارنده با عبارات 
مأخوذ گشــته ی استادان »ارشد تهماســبی« و »هومان اسعدی« 
موافق تر اســت. فرهت این قيبل گوشــه ها را به ریتميك )مانند: 
كرشمه، بســته نگار، زنگوله، دوتایکی و....( و غيرریتميك )مانند: 
حزین، دوبيتی، جامه دران، مثنوی و....( تقسيم كرده است كه البته 
زیبنده تر آن اســت كــه حالت بالقوه متریك آنهــا نيز مورد توجه 
قرار گيرد زیرا كرشــمه ولو با ریتم و متر شناخته شــده اش همواره 
ریتميك- متریك نيست و مثاًل در روایت محمود كریمی با حالتی 
كاماًل ميانه )نه متریك و نه متر آزاد( اجرا گشته كه اتفاقًا مهمترین 
وجه این قبيل گوشــه ها به عقيده نویســنده ی این نوشتار، همين 

حالت متغيِر متریك- ریتميك آنها است.  
به هــر روی، كتاب »دســتگاه در موســيقی ایرانی«، اثری 
ارزشمند از دانشمندی كم نظير بوده و فارغ از احاطه ی نویسنده ی 
كتاب به موسيقی كالسيك ایرانی؛ از ترجمه ی دشوار، پرحوصله و 
استادانه ی مترجم محترم مهدی پورمحمد نيز نمی توان غافل شد 
كه از ایشان سابقه ترجمه كتاب »موسيقی سنتی ایرانی« را نيز از 
همين نویســنده و از همين ناشر در سال 1378 شاهد بودیم و صد 
البته، ناشــر ارجمند شادروان حسن مفيدی كه در واپسين روزهای 

بهار 1397 روی در نقاب تيره خاک كشيد.
از درگاه خداوند بزرگ برای عالی جناب پروفسور هرمز فرهت 
كه به تازگی وارد دهمين دهه ی عمر خویش شده  است، سالمتی 

روزافزون مسئلت داریم.
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به مناسبت يكصدمين سال آموزش آکادميک موسيقی در ايران

حراج دستنوشته وزیری!

امســال به عنوان یکصدمين سالگرد برقراری آموزش علمی 
و آكادميك موســيقی در ایران تعيين شده است. آموزش موسيقی 
در ایران ســابقه بســيار طوالنی تری از یکصد سال دارد اما مهم 
پایه ریزی آموزش آكادميك و تاســيس هنرستان و سيستماتيك 
شدن بحث آموزش موســيقی با دعوت از استادان خارجی و ورود 
نت و ساز غير ایرانی و...اســت وگرنه موسيقی ایرانی صدها سال 
به صورت سينه به ســينه آموزش داده شده و هم اینك هم هنوز 
عده ای بهترین روش آموزش موسيقی ایرانی را همان روش و متد 

سابق می دانند.
به هرحال این ســالگرد و این بهانه، هم می تواند ســبب ساز 
بسيار مناســبی برای خود آموزش و روشــنگری بيشتری در این 
زمينه شــود و هــم می تواند صرفا به بهــای خودنمایی عده ای و 

مانورتبليغاتی برخی مسئوالن بی مسئوليت تمام شود.
اینکه این مناســبت دستاویزی برای چند كنسرت و سخنرانی 
شــده و همه به نوعی از این موضوع ابراز خشنودی كرده و خود را 
خوشحال و خندان نشــان دهند به تنهایی برای ارج نهادن به این 
پيشينه ارزشمند و پر معنا نبوده و اساسا در شان بزرگان و بركشيدگان 

مراكز آموشی موسيقی و در راس آنها هنرستان ها نيست.

تعميق و غور در ســابقه آموزش موســيقی و روشن تر كردن 
خدمات و دیدگاه معلمان و آموزگاران بزرگ موسيقی در یك قرن 
گذشــته و بحث و فحص در خصوص نقاط اشــتراک و اختالف 
موسيقيدانان ایرانی )ســنتی و اصيل و طرفداران آموزش سينه به 
سينه( و موسيقی غربی و تعامل این دو حوزه آموزشی در موسيقی 
ایرانی و نقش و ميزان تاثيرگذاری آنها نســبت به هم و همچنين 
تاثيرات ورود نت و ســازهایی نظير ویولن، پيانوو انواع ســازهای 
بادی )ترمپت،كالرینت،هورن و...( در موسيقی ملی ایران و مباحثی 
از این دست كه هنوز برای بسياری از هنرجویان و حتی هنرمندان 
حرفه ای مبهم و ناشناخته اســت از مهم ترین كارهایی است كه 

باید در این زمينه صورت بگيرد.
نقش و تاثيرگذاری علينقی وزیری درارتقاء جایگاه موسيقی ملی 
ایران در دوران صدارت پهلوی اول بسيار برجسته و غيرقابل كتمان 
اســت .وزیری به تنهایی كاری كارستان كرد و موسيقی ایرانی را از 
خفت و خواری به اعلی عليين آن زمان رســاند و ایستادن در مقابل 
رضا شاهی كه هيچکس جرات مخالفت كوچك وحتی پنهانی با او 
نداشــت به عنوان حکایتی شيرین از جسارت و شجاعت وزیری در 

بركشيدن موسيقی نزد اشراف و توده مردم دارد.

یـادداشـت
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بذری كه وزیری همزمان در چند عرصه آموزش، اجرا و تغيير 
دیدگاه مردم نسبت به هنر موسيقی كاشت در دهه بعد به خوبی به 
نهالی زیبا و درختی ســبز و مثمر مبدل شد ولی این مسير در چند 
دهه بعد با فراز و فرودهایی مواجه شــده و ابهامات و اختالفاتی 
را پدید آورد و در نهایت به شــکافی بيــن هنرمندان و معلمان و 

آموزگارا ن منجر شد.
 در اواخردهه چهل با تاســيس مركز حفظ و اشاعه موسيقی 
كه توسط دكتر داریوش صفوت پایه ریزی و با همکاری نورعلی 
برومند ایجاد شــد در واقع نهضتی دیگر در حوزه موسيقی ایرانی 
شــکل گرفت و با وقوع انقالب 1357 شتاب روز افزون گرفت و 
در این ميان یك ســری از حقایــق و وقایع قلب و دچار تحریف 

تاریخی گردید.
در آن زمــان و در اثر فضــای انقالبی حاكم، بســياری از 
هنرمندان،  نویســندگان و پژوهشــگران به محــاق رفتند ... یا 
سخنان آنها شــنيده نشد و یا خودشان ترجيح دادند سکوت كنند 
و بيشــتر روایت ها و تفسيرهای یکســویه، بدون واكنش و نقد و 
بررســی سایه گسترد و كسی را مجال پاســخ و یا تائيد و رد آن 

گفته ها و نوشته ها نبود.
یکصد ســال از ایجاد فضای آكادميك گذشــته است ولی 
هنــوز كارنامه روشــنی از وضعيت آمــوزش در این یك قرن در 
دســت نيســت؛ هنوز برای ادعاهــای موجــود و روایت محتلف 
ردیف موســيقی ایرانی،نقــش برومند در تدویــن و تاليف آنها، 

نقش پيشــينيان و مرجع آنها، نظریات آموزشی علينقی وزیری، 
متد آموزشی مختلف،عيارسنجی نسبت به نقش هریك از مدرسان 
ســنتی و آكادميك و خيلی از مبهمات دیگرنکات بسياری وجود 
دارد كه باید با همکاری اســتادان و فارغ التحصيالن هنرستان ها 
و دانشگاه ها و پژوهشــگران، طی یك بررسی دقيق روشن و به 

منظور تنویر افکار عمومی در دسترس همگان قرار گيرد.
اخيرا از گوشه و كنار شنيده شده كه دستنوشته هایی از زنده 
یاد علينقی وزیری به منظور فروش دســت به دست می شود در 
حالی كه همين اسناد ارزشمند می تواند كمك شایانی به روشن تر 

شدن برخی زوایای تاریك در زمينه موارد مزبوربنماید.
اميدواریم با درایت و مســئوليت پذیری مســئوالن مربوطه 
اقدامات و مراســم درخور و متناســب با شــان هنرمندان نسبت 

بــه گراميداشــت و بــاال بــردن 
در  همگان  دانش  ســطح 

قابليت ها  خصــوص 
ظرفيت هــای  و 

موسيقی  آموزش 
در ایران صورت 

پذیرد. 

نقش و تاثيرگذاری علينقی وزيری 
درارتقاء جايگاه موسيقی ملی ايران 
در دوران صدارت پهلوی اول بسيار 
برجسته و غيرقابل کتمان است .

یـادداشـت
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طاهرزاده فرزند سيدحسين 
طاهر تویســركانی كه خود از 
خوش خوانهای اهل هنر بود و 

ساكن اصفهان.
روح اهلل خالقــی در كتاب 
سرگذشت موســيقی در مورد 
دیدار طاهر زاده و ســيد رحيم 

چنين می نویسد:
طاهــرزاده  دوســتان 
می گفتند سيد رحيم اصفهانی استاد قابلی است. شایسته است كه طاهر 
زاده مجلس او را درک كند. خطيب الممالك موجب آشــنایی آنها شد و 
شبی آنها را با هم رو به رو كرد. سيد رحيم خواند و طاهر زاده دریافت كه 
او تنها كسی است كه می تواند استادش باشد. طاهر زاده می گوید در آن 
شــب ميرزا غالمرضای شيرازی تار ميزد. به اشاره دوستان من خواندم و 
سيدرحيم خاموش شد. نه اینکه تصور كنيد طاهر زاده او را از خواندن باز 
داشــت سيد رحيم مضایقه كرد و ... خالقی سرگذشت موسيقی جلد اول 

ص 376.
حسن مشــحون در این مورد می نویسد با توجه به فضایل اخالقی 
كه برای ســيد رحيم بر می شمرند بعيد به نظر می رسد سيد رحيم بدون 
دليل هنرش را از طاهرزاده مضایقه كرده باشد. مشحون تاریخ موسيقی 

جلد 2، ص 680.
این احتمال وجود دارد كه طاهر زاده كه نوجوانی خام و ناپخته بوده، 
در آن هنگام جلوه ای مغرورانه داشــته و احترام شایسته را نسبت به سيد 

رحيم به جا نياورده.
به گفته خالقی طاهر زاده در سن 17 سالگی به تهران مياید. نتيجه 
آنکه در زمان مالقات ایشان با سيد رحيم طاهر زاده نوجوانی بيش نبوده 

است.
اما در تهران با حسام الســلطنه نوازنده ویلن آشنا می شود كه ایشان 
می نواخته و طاهر زاده ميخوانده. حسام السلطنه دستگاه فنوگراف داشته 
و طاهرزاده به ضبط می پرداخته، در نتيجه با شــنيدن صدای خود به رفع 
معایب صدا می پرداخته. طاهر زاده می گوید این دستگاه بهترین معلم بوده. 
در واقع طاهرزاده فراگيری ردیف موسيقی را با ویلن حسام السلطنه آموخته 
و اصالح ادوات تحریــر آوازش را با فنوگراف كه در اصل می توان گفت 
كه طاهر زاده خود آموخته بوده زیرا در هيچيك از منابع موسيقی نامی از 
استاد طاهرزاده نمی بينيم كه استادی گوید ایشان شاگردم بوده. حتی خود 

طاهر زاده هم جایی نگفته كه شاگردی آواز استادی را انجام داده باشد.
طاهر زاده با حسام السلطنه به محافل هنری راه پيدا كرد كه بيشتر 
در منزل مجلل الدوله بود و با هنرمندان دیگر در این منزل آشــنا شد و 
به كســب مطلب و هم افزایی معلومات خود پرداخت و آرام آرام پله های 

ترقی را طی كرد.
طاهر زاده در تمامی كنســرتهای انجمن اخوت شــركت داشــت. 
هم چنين كنســرتهایی با درویش خان انجــام داد و هيچگاه منظورش 
از موسيقی و شــركت در كنسرت جلب نفع مادی نبود. مشحون جلد 2 

موسيقی ص 681 .
با ورود كمپانی های ضبط صفحه گرامافون به ایران به سال 1284 
ش طاهر زاده شركت نمی كند. هم چنين در سال 1286 ش سفر تيم 5 

نفر پاریس جهت ضبط حضور ندارد.
اما در ســال 1288 ش همراه تيم هشت نفره به سرپرستی درویش 
خان به سفر لندن جهت ضبط صفحه می رود. اعضای تيم عبارت هستند: 
ميرزا اسد اهلل خان نوازنده تار و سنتور- حبيب اهلل مشير همایون شهردار 
و نوازنده پيانو- حسين خان هنگ آفرین نوازنده ویلن- اكبر خان فلوتی 
برادر حسين خان هنگ آفرین- رضا قلی خان نوروزی خواننده- باقر خان 

نوازنده كمانچه- طاهرزاده خواننده.
طاهر زاده این زمان 27 ساله است و اولين اثر خود را در بيات ترک با 
تار درویش خان به ضبط می رساند و 16 اثر را با تار درویش خان و الباقی 

را با هنرمندان دیگر به ضبط می رساند.
از نکات جالب در این ســری ضبط از آواز طاهر زاده، صفحه ای به 
شماره كاتالوک 12157 كه روی آن نوشته سيد رحيم و روی دیگر نوشته 
غنا، با پيانو حبيب اهلل خان، كلمه بياد، از قلم افتاده كه در اصل بياد سيد 
رحيم بوده است و شعر آن از اصمعی شاعر عرب زبان است و طاهر زاده 

در این صفحه عربی می خواند كه دو بيت آنرا می خواند:
ایا معشر العشاق باهلل خبروا

اذا حل عشق بالفتی كيف یصنع
یداری هواه ثم یکتم ثره

و یخضع فی كل االمور و یخشع
قصيده حاضر بخشی از قصيده اصمعی است كه ترجمه و داستان آن 

به نقل از خود وی به شرح ذیل است:
زمانی در بيان می رفتم. به سنگی برخوردم كه این جمله نوشته بود:

 ای جماعت عشاق شما را به خدا سوگند بگویيد جوان كه عاشق شد 
چه سازد، من زیر آن نوشتم:

بــا محبتش مدارا كند و رازش بپوشــاند و در همه كارش فروتن و 
خاشع باشد.

اصمعی گوید روز بعد بازگشتم و دیدم زیر جمله من نوشته و چگونه 
مدارا كنم در حالی كه محبت قاتل جوان است و هر روز تکه تکه می شود.

زیر آن نوشتم: اگر جوان نمی تواند بر پوشاندن رازش شکيبا باشد جز 
مرگ چيز دیگری بر او فایده ندارد

پس روز سوم كه بازگشتم پيکر بی جان جوانی را كنار سنگ یافتم 
كه زیر جمله من نوشته بود كه شنيدیم و پذیرفتيم و مردیم، پس سالم مرا 
به كسی كه مانع وصال بود برسانيد و گوارای وجودشان باد بهره مندان و 
بهره مندیشان.عاشق بيچاره هم هرچه خواست نيوشد. )گلبانگ سربلندی 

نوشته دكتر كاظمی ص 129.(
انتخاب چنين شعری كه بياد سيد رحيم طاهر زاده خوانده نکته فراغ 
او را از وی ميرســاند؛ این در حالی اســت كه در زمان ضبط صفحه سيد 
رحيم در قيد حيات بوده است. )متوفی 1320ش( و به نوعی اشاره به آن 
دارد كه دیگران مانع وصال او و ســيد رحيم شــده اند. در واقع از اینکه 
نتوانسته شاگرد مستقيم سيد رحيم باشد اینگونه ارادت خود را به ایشان 

طاهرزاده از نگاهی دیگر
 بهروز مبصری1261-1334
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بيان می كند.
نکته دیگر آنکه طاهر زاده جزو خوانندگان بسيار با سواد بوده. ایشان 
در تهران خيابان ناصر خسرو چاپخانه داشته و در نتيجه خود اهل مطالعه 
بوده و آنکه از اشعار شعرای دوره معاصر خود استفاده  می كرده، كاری كه 

امروز كمتر شاهد آن هستيم. به عنوان نمونه در ضبط لندن. 
شماره صفحه 7-12032

شوشتری
تار درویش خان

شعر فدایی اردستانی
به فصل گل ستم باغبان نگر كه برید

همان درخت كه بر شاخش آشيانه ماست
نــور علی برومند می گوید كه پدرم در ســال 1313 فوت كرده. در 
مراسم شب هفت بر سر مزار وی حاضر بودیم. طاهر زاده خوب می دانست 
كه دیگر محفل پدرم جمع شــده و یاران از هم دیگر جدا می شوند و این 
شــعر را خواند و كلمه آشيانه ماست را تغيير داد و خواند آشيانه ما بود كه 

نشان از مناسب خوانی و خالقيت فردی طاهر زاده می دهد.
شماره صفحه 7-12038

شهناز
ویلن حسين خان هنگ آفرین

شعر دهتان سامانی
مپرس حالت مجنون ز سایه پرور شهری

ز من مپرس كه با سر به كوه و دشت دویدم
امــا از نکات قابل توجه كه در برخی نوشــته ها موجود اســت كه 
می گوینــد طاهر زاده از كلمات امان، جانم و خدا را و دلی دلی اســتفاده 
نمی كرده و آنها را زائد می دانسته. بر خالف تصور طاهر زاده در بسياری 
از آثار خود از این كلمات استفاده كرده و نه تنها آنها را زائد ندانسته كه به 
غنای آوازی و مفهوم شــعری كمك شایانی كرده است كه در صفحات 
شــور و همایون از این كلمات استفاده كرده  و دیگر آنکه طاهر زاده كه 
می گویند تصنيــف نخوانده در ضبط لندن چند تصنيف هم ميخواند كه 
دو تای آن با صدای رضا قلی خان نوروزی )پدر همســر سيد جواد بدیع 
زاده( كه هم خوانی می كنند كه می توان به صفحه تصنيف بيات ترک به 
شماره 14012-7 – طاهر زاده و رضا قلی خان – حبيب اهلل پيانو، صفحه 
تصنيف شــهناز، به شماره 12036-7 - آقا سيد حسين طاهر زاده و رضا 
قلی خان- تار درویش خان، صفحه تصنيف گيلکی، به شماره 7-12065 

– طاهر زاده و درویش خان- اشاره داشت.
طاهر زاده در ضبط لندن مجموعاً 88 اثر یا روی صفحه را با صدای 

خود به ضبط می رساند.
وقتی صفحات ضبط شده از لندن به تهران می رسد استقبال خوبی از 
آن می شودو برخی آثار دوباره تکثير می شوند. در این ميان حاجی ابراهيم 
یوسف اوف تاجر كليمی و وارد كننده كبریت در ایران در اسالمبول از روی 
یك صفحه طاهر زاده شروع به كپی كردن می كند و با قيمت ارزان تری 
در تهران به فروش می رســاند كه اولين كپی رایت غير قانونی در تاریخ 

موسيقی محسوب می شود.
ضبط تفليس 1293 ش- سفر تفليس كه آخرین ضبط از پنج دوره 
ضبط قاجاریه است. به پيشــنهاد اقبال آذر شکل می گيرد كه در اسفند 
1292 ش درویش خان با گرو گذاشتن منزل مقدمات سفر را تهيه می كند. 
در این سفر اقبال آذر خواننده، سيد حسين طاهر زاده خواننده و عبداهلل خان 
دوامی خواننده و باقر خان نوازنده كمانچه به سرپرستی درویش خان عازم 
تفليس می شوند كه در آنجا به اجرای كنسرت های متعدد هم می پردازند 

و در بازگشــت در استامبول یکماه منزل ارفع الدوله سفير ایران در تركيه 
می مانند و بعد به تهران می آیند.

متأسفانه به دليل آغاز جنگ جهانی اول1914 م تعداد كمی از این 
صفحات به تهران می رســد 32 صفحه یا 64 روی صفحه كه طاهر زاده 
در 14 روی صفحه خوانده است. از جمله صفحاتی كه طاهر زاده خوانده: 

صفحه حجاز
شماره كاتالوک 098216 

شعر سعدی
تار درویش خان

به انتظار عيادت كه دوست می اید
خوش است بر دل رنجور عشق بيماری

كه همين شعر را در صفحه دیگر در گوشه حاجيانی با كمانچه باقر 
خان ميخواند به شماره صفحه 098283

آخرین اثر ضبط شده از صدای طاهر زاده صفحه مناجات به شماره 
صفحه 98366 می باشد كه دعای صباح از حضرت علی)ع( می باشد. این 

صفحه مناجات در شور و حسينی اجرا شده است.
سيد حســين طاهر زاده شاگردی نداشته است. حسن مشحون كه 

در بيست سال آخر عمر طاهر زاده با وی دوستی داشته است می نویسد:
طاهرزاده می گفت به دختری دســتگاه شور را تعليم دادم كه مثل 
خودم می خواند ولی ادامه نداد و برای كســی هم نخواند. ابراهيم بوذری 
چندی از من تعليم گرفت ولی نتوانست سبك استادش اقبال آذر را ترک 

كند.
به عقيده خودش قمرالملوک وزیری با اینکه شــاگرد او نبوده ولی 
مثل اینکه غير مستقيم از روش او تقليد كرده است. چنانکه ميگفت وقتی 
صفحه اش را شنيدم خيال كردم خودم می خوانم. مشحون- جلد 2 ص 

. 682
اینکه طاهرزاده قمر را به مانند خود می داند بی دليل نيســت. برای 
آنکه نی داود شاگرد درویش خان بوده است و قمر شاگرد نی داود. آنچه 
درویش خان از پنجه آوازی و ادوات تحریر ميدانسته به نی داود یاد داده 
اســت. زیرا جواب ادوات تحریر در وقت نواختن با طاهرزاده همان پنجه 
آوازی اســت در واقع ســبك و روش طاهرزاده از طریق نی داود به قمر 
انتقال یافته است به عنوان نمونه صفحه كرد بيات طاهرزاده با تار درویش 
خان عيناً بی كم و كاست را قمر با نی داود اجرا كرده است.. نکته اینجاست 
كه طاهرزاده تنها خواننده ای است كه در سفر خارج از كشور اقدام به ضبط 
صفحه كرده است در حاليکه در دوره پهلوی اول با وجود كمپانی مختلف 

ضبط كه به ایران آمده بودند از ضبط آثارش خودداری ميکند.
برخی معتقدند به دليل ارادتی كه طاهرزاده به درویش خان داشــته 
پس از مرگ درویش خان در ســال 1305 ش آذرماه- دیگر نه كنسرتی 
داده و نه اثری در صفحه كرده است. از طاهرزاده در مجموع ضبط لندن و 
تفليس 102 روی صفحه باقی است. تنها اثر ضبط شده وی در اواخر عمر 
است كه به روی نوار ریل ضبط شده كه پس از دو جراحی كه روی حنجره 
اش انجام شده بود این اثر با ویلن علی اضغر بهاری و سه تار برومد است 

كه بصورت پراكنده بخشی از ردیف دستگاهی را خوانده است.
طاهرزاده در سن 75 سالگی در سال 1334 ش در شهریور ماه چشم 

از جهان فرو بست و در قبرستان ظهير الدوله تهران به خاک سپرده شد.
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ناصر زرآبادی) نوازنده ویولن و آهنگســاز( 30 تير ماه در سن 
99 سالگی دار فانی را وداع گفت و مراسم تشييع  پيکر این هنرمند 
1 مردادماه  از مقابل تاالر وحدت برگزار شد. در ابتدای این مراسم 
زهرایی یکی از شاگردان و دوستان زنده یاد زرآبادی پشت تریبون 
قرار گرفت و قطعه ای آواز به یاد این هنرمند پيشکســوت خواند. 
داود گنجه ای )عضو شــورای عالی و هيئت مدیره خانه موسيقی( 
در جایگاه قرار گرفت و درباره شــخصيت ناصر زرآبادی سخنرانی 
كرد. گنجه ای در ســخنانش گفت: زنده یاد زرآبادی معلم همه ما 
بخصوص من كه نوازنده ویولن و كمانچه هســتم بود. او مرا یاد 
پيرچنگی می اندازد كه موقعی به آن درجات عالی می رســد كه به 

معشوق خودش برسد.

فقدان يک هنرمند راستين موسيقی ايران
عضو شورایعالی خانه موســيقی گفت: درست است كه استاد 
زرآبادی به خواســته خودشــان در قطعه هنرمندان بخاک سپرده  

نمی شود ولی هميشــه در دل هنرمندان هستند. زیرا او با معرفت 
و با عشــق بود. این مرد جایش هميشه خالی است و برای او علو 
درجات را خواســتارم. ما هميشه با صدای او و با نواهای او زندگی 
كردیم. در اینجا باید از مدیركل دفتر موســيقی هم تشــکر كنم 
كه عليرغم دوســتان دیگری كه اینجا تشریف نياورده اند، حضور 

داشتند.
در ادامــه این مراســم حميدرضــا نوربخش)مدیرعامل خانه 
موســيقی( در جایگاه قرار گرفت و گفت: از جناب استاد گنجه ای 
بسيار متشکرم كه امروز از معرفت صحبت كردند و آن چيزی است 
كه امروز كم شــده است. متاســفيم كه یکی از هنرمندان راستين 
موسيقی ما از دنيار رفته اســت و در هيچ رسانه ای خبری نيست. 
امروز آنقدر گرفتار رنگ آبهای بی محتوا شده ایم كه هنر راستين 
به انزوا رفته اســت. اگر هنر آن اســت كه معرفت بيافزاید و روح 
معنویت و انســانيت را در انسانها بدمد، امثال ناصر زرابادی از این 

هنرمندان راستين بودند كه مهربانی و شادی را ترویج كردند.

تابستانی که پشت سر گذاشتيم همراه بود با فقدان چند تن از هنرمندان موسيقی ايرانی. ناصر زرآبادی) 
نوازنده ويولن و آهنگســاز(،  پيتر سليمانی پور)آهنگساز و نوازنده ســاز بادی(، دين محمد زنگشاهی 
)هنرمند نوازنده ســازهای قيچک ورباب وخواننده سيستان وبلوچستان(، رمضان شكارچيان معروف به 
ارزمون)نوازنده دوتار و خواننده(، مراد علی ســاالر احمدی )خواننده موسيقی مقامی خراسان( از جمله 

هنرمندان از دست رفته ی ما در تابستان 97 بودند. 

وداع با یاران
يادی از مسافران تابستان 97

گـــــــزارش
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نوربخش گفت: در سالهای اخير هنر راستين به انزوا رفته است 
و آنهایی كه جلوه گر ميدان هستند، راستين نيستند و رسانه ها هم 
تا حدود زیادی مقصرند و نشــانی غلط به مردم می دهند و گوش 
مردم و دل مردم از آن موســيقی اصيل و درست فاصله می گيرد و 
امروز دیگر تکنوازی  نمی بينيم و اینها دردی اســت كه همه باید 

به هم هشدارش دهيم.
مدیرعامل خانه موسيقی گفت: االن اینجا باید مملو از جمعيت 
جوانانی باشــد كه با بيان هنر و این مرد آشــنا باشند كه متاسفانه 
آشنا نيستند. در پایان این ضایعه را از طرف خانه موسيقی و جامعه 

موسيقی تسليت می گویم.
در ادامه نيز ســيد عباس سجادی)مدیر فرهنگسرای نياوران( 
پشت تریبون قرار گرفت و قطعه ای شعر قرائت كرد و از مسئوالن 

و دست اندركاران برای برگزاری این مراسم تشکرد كرد.
بهمن فردوســی)نوازنده ویولن( نيز در جایگاه حاضر شــد و 
قطعه از را به نوازندگی و آهنگسازی زنده یاد زرآبادی پخش كرد. 
در ادامه دختر ناصر زرآبادی نيز پشت تریبون حاضر شد و از حضور 
مردم برای این مراسم تشکر كرد. پس از این سخنان پيکر زنده یاد 
زرآبادی روی دست دوستداران و هنرمندان به سمت بهشت زهرا 

قطعه 109 تشييع شد.

صداقت پيتر سليمانی پور در موسيقی اش آشكار بود

پيتر سليمانی پور )آهنگساز و نوازنده سازهای بادی( در پی مدت ها 
مبارزه با بيماری سرطان عصر 18 شهریور ماه دارفانی را وداع گفت.

مراســم تشييع پيکر  این هنرمند 20 شــهریور ماه با حضور 
جمعــی از هنرمندان و عالقمندان از مقابــل  تاالر وحدت برگزار 
شــد. در ابتدای این مراسم سياوش روشــن)نوازنده و از دوستان 
پيتر سليمانی پور( گفت: امروز می خواهم در ارتباط با صميمی ترین 
دوست ســال های اخيرم صحبت كنم. صحبت درباره انسان های 
حقيقی شــبيه قصه های افسانه ای است ارزش گفتن دارد، نه چون 
ســرگرم كننده است بلکه چون الهام بخش اســت. آشنایی با او از 
هشت ســال گذشته تا به حال یکی از بهترین اتفاقات زندگی من 

بود. او روز به روز در مسير رشدش قدم برمی داشت.
وی افزود: پيتر برای من و بقيه یك انســان حقيقی است نه 
به معنای بی نقص بودن بلکه صداقت داشت كه در موسيقی او نيز 
هســت. در موســيقی او چيزی جز صداقت و ذوقی كه زیباتر كند 
همه چيز را، نمی شــنوم. او در موســيقی ایران جزو اولين افرادی 
اســت كه جز و تلفيقی كار كردند و تاثيرش كامال مشهود است. از 
بين همه ســازهایی كه با هم نواختيم و موسيقی هایی كه ساختيم 
حسرتم این است كه نتوانستيم آن ها را اجرا كنيم به خاطر مشکل 
دســت من و ســرطانی كه پيتر هشت ســال پيش داشت و سال 

گذشته مشکل او حاد شد.
در بخش بعدی این مراســم هومن مرتضوی )گرافيست و از 
دوستان پيتر سليمانی پور( اظهار كرد: ما در دهه 60 شکل گرفتيم 
كه جا و وقت شکل گرفتن نبود، تنها حمایت و تکيه گاه ما دوستانی 
بودند كه یکی شــان همين جاست. ما یکدیگر را با َچك بيدار نگه 
داشــتيم كه باعث شد به انحراف نرویم در لحظه بهترین باشيم و 
زنده بمانيم. پيتر را هيچ وقت به عنوان گرافيست جدی نگرفتيم. با 
اینکه او هر سفارش را به بهترین شکل انجام می داد اما تصویرش 
را از طریق صدا منتقل می كرد. كار موســيقی او ته ندارد. بهترین 
آلبومش درنيامد زیرا آلبوم بعدی او بود. پيتر طنز غریبی داشت.پيتر 
من را با موسيقی جز آشنا می كرد. صداهایی كه از طریق او با آن ها 

آشنا شدم بخش هایی بوده كه من را شکل داده است.

 در پایان مراسم آزاده بابایی فر )از نزدیکان پيتر سليمانی پور( 
در ســخنانی گفت: پيتر نســبت به وضعيت سختی كه داشت، در 
آرامش رفت. سختی های خيلی زیادی در این مدت تحمل كرد اما 
این دوره پر از عشــق و لبخند و ســبك بالی و رنگ و صدا و خلق 
اثر جدیدش بود. من یاری را همراهی كردم كه بسيار مرد شجاع و 
آگاه و مقــاوم و پر از زندگی بود. او به من نيرو می داد كه با او جلو 
بروم. او با ســرطان نجنگيد بلکه با آن زندگی كرد؛ چرا كه قبول 

داشت بيماری و مرگ بخشی از زندگی است.
 سپس پيکر پيتر ســليمانی پور برای خاكسپاری در آرامستان 

مسيحيان بخاک سپرده شد. 
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اخبار موسیقی

سفر اعضای شورای عالی خانه موسيقی 
به  کردستان

اعضای شــورای عالی در یك سفر دو روزه ضمن بازدید از 
گروه ها و اركستر فعال شهر سنندج، هر یك به ارزیابی ظرفيت ها 
و توانایی بالقوه این اســتان در زمينه هنرموســيقی  پرداخته و به 

پرسش فعاالن حوزه فرهنگ و هنر این استان پاسخ دادند.
در این ســفر كه فرهاد فخرالدینی)ریاســت شــورا( حسن 
و  پيرنياكان)دبير  داریوش  كامکار،  ریاحی،محمدسریر،هوشــنگ 
ســخنگو( ،سيدمحمد ميرزمانی )رئيس هيئت مدیره( و حميدرضا 
نوربخش)مدیرعامل( حضور داشتند، از چند اركستر فعال سنندج 
از جمله اركســتر فيالرمونيك این شــهر با حدود هشتاد نوازنده 
و اركســتر كودكان و نوجوانان، هنرســتان هنرهای زیبا ،كارگاه 
مجسمه سازی هنرمند برجســته هادی ضيا الدینی و چند مركز 

فرهنگی و هنری دیگر بازدید به عمل آمد.

اکران خصوصی فيلم مستند سينمايی
»13 اکتبر 1937« برگزار شد

اكران خصوصی فيلم مستند ســينمایی »13 اكتبر 1937« 
بــا حضور تعــدادی از اهالی فرهنگ و هنر و همچنين ریاســت 

شــورایعالی خانه موسيقی 10 شهریور در موزه سينما برگزار شد.
 در ابتدای مراسم و پيش از اكران این مستند فرزاد توحيدی 
با خوشــامد گویی به حاضران گفت : خوشــحاليم كه در هاشور  
برای دومين بار یك فيلم خوب و فرهنگی را بصورت همزمان و 

جهانی و از طریق اینترنت اكران می كنيم.
در ادامه علــی مرادخانی مدیر عامل موزه موســيقی ایران  
گفت: بعد از تاســيس موزه موسيقی در سال 88 تصميم گرفتيم  
ســاخت چند فيلــم از چهره های مختلف هنری را شــروع كنيم 
زیرا معتقدیم اینگونه فيلم هــا می مانند و اگر امروز به خوبی كار 
نکنيم بعدها تاســف خواهيم خورد كه چــه لحظات خوبی وجود 
داشته است و ما آنها را ثبت  و ماندگار نکردیم. فيلم هایی درباره 
لوریس چکناواریان، فرهاد فخرالدینی، خانم ملك پور و همایون 
خرم  ســاخته و آماده نمایش است و اميدوارم با همکاری هاشور 
بزودی اكران شــوند.طرح و پيشــنهاد ســاخت  فيلم »13اكتبر 
1937« ســال 90 همراه با سيد عباس ســجادی  مطرح شد  و 
بکتاش آبتين نيز ســال 91 با حداقل بودجه و كمترین امکانات با 
عشــق و عالقه این فيلم را ساخت. باید ساخت چنين فيلم هایی 
بخصــوص درباره چهره هــای  حوزه موســيقی، نمایش، تئاتر و 

هنرهای تجسمی ادامه پيدا كند.
بکتــاش آبتين كارگــردان فيلــم نيز با خوشــامدگویی به 
مهمانــان گفت: در فيلــم »13 اكتبر 1937« تــالش كردیم تا 
چکناواریان را همانگونه كه هســت با همــان صفا و صميمت و 
كودكی درونش نشــان بدهيم. من در زمان ســاخت این فيلم و 
معاشرت با چکناواریان بســيار لذت بردم زیرا او هنرمندی است 

كه با انسان درونش تفاوتی ندارد.
لوریس چکناواریان نيز در ســخنانی گفت: روزی كه به من 
گفتند می خواهيم از زندگی تو یك فيلم بســازیم ترســيدم زیرا 
بسيار سخت است و ما هرروز در حال تغيير هستيم ووقتی فيلمی 
درباره فردی ساخته می شــود او را مانند تابلوی نقاشی و عکس 
در زمانی فيکــس و ثابت می كنيم و وقتی افراد در هر زمان این 
فيلم را تماشــا كنند تصور می كنند كه  فــرد در فيلم  امروز نيز 
همان شکلی است كه در فيلم است .من در این فيلم برای پاسخ 
به سواالت هيچ فکری نمی كردم و از قبل آمادگی نداشتم و   در 
لحظه جــواب می دادم. تالش كردم  دیروزم  با روزی كه از این 
دنيا قرار اســت بروم فرقی نکند. من كودک هستم و هيچ زمانی 
دوســت ندارم از این كودكی خارج شوم زیرا دنيایی كه خارج از 
كودكی اســت لذتی برای زندگی ندارد و هميشه در قلبم كودک 
هســتم. فيلم »13 اكتبر 1937« درباره یك آدم دیوانه اســت و 
من هميشه گفته ام كه دیوانه ها دنيا را می سازند و عاقالن خراب 

می كنند.

اخبــــــــــــار
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کيهان کلهر برنده جايزه ايزاک اشترن شد

كيهان كلهر)نوازنده كمانچه و آهنگســاز( برنده جایزه معتبر 
بين المللی Human Spirit ایزاک اشترن شد.

بــر اســاس آنچــه در نشســت خبــری 28 اوت 2018 در 
سمفونی هال شانگهای به اطالع خبرنگاران رسيد، امسال برندگان 
جایزه معتبــر Isaac Stern Human Spirit Award كيهان 

كلهر، آهنگساز و نوازنده كمانچه و گروه ُكر Farmers است.
مراسم اهدای جوایز مسابقه بين المللی ویولن ایزاک اشترن 
شــانگهای )SISIVC( به همراه اهدای جایــزه فعاليت هنری 
 Isaac Stern Human Spirit انسان دوستانه ایزاک اشترن
Award به كيهان كلهر، اول ســپتامبر یعنی روز شــنبه )دهم 
شــهریور ماه 97( برگزار می شــود كه از شــبکه های تلویزیونی 

كشور چين نيز به  صورت زنده پخش خواهد شد.
از آنجا كه كيهان كلهر اكنون در پيش برنامه كنســرت های 
خود به ســر می برد فرزند ایزاک اشــترن یعنی مایکل اشترن به 
Hu�  نيابت از كلهر روز شنبه جایزه را دریافت خواهد كرد. جایزه
man Spirit ایزاک اشترن كه از سال 2016 بنيان گذاری شده، 
به  منظور احترام به گروه ها یا افرادی اســت كه سهم برجسته ای 
در كمك به بشریت و مسائل انسانی از طریق موسيقی داشته اند.

دومين جشنواره »کهن آواهای تنبور«
 به کار خود پايان داد

دومين جشــنواره »كهن آواهای تنبور« دهم شهریور ماه  با 
حدود 200 شــركت كننده از نوازندگان و خوانندگان اســتان های 

كردنشين به كار خود پایان داد.
حدود 200 شــركت كننده از اســتان های كردنشين ایالم، 
كرمانشاه، كردســتان و آذربایجان غربی در این جشنواره كه به 

مدت دو روز برگزار شد، حضور داشتند.
اردشــير كامکار، كيخسرو پورناظری، عليرضا فيض بشيرپور 
و علی اكبر مرادی  این دوره از جشــنواره »كهن آواهای تنبور« 
را داوری كردند و حســين عليزاده و كيهــان كلهر نيز به عنوان 

مهمانان این دوره حضور داشتند.

نخستين کنسرت خيابانی به خوانندگی 
محمد معتمدی برگزار شد

كنسرت خيابانی »اركستر سازهای ملی ایران«به خوانندگی 
محمد معتمدی و رهبری علی اكبر قربانی 8 و 9 شــهریور ماه در 

بوستان آب و آتش تهران برگزار شد.
در ایــن برنامه قطعات شــور آفرین، بهار دلکش، شــکایت 
دل، دگر چه خواهی، كویر، رنگ شــرقی، خوش آمدی، بهار من، 
كل صبــح و ای ایران با تنظيم علی اكبر قربانی، شــهرام توكلی 
و افشــين عزیزی اجرا شد كه اشــعار این قطعات از سروده ملك 

الشــعرا بهار، بيژن ترقی، نواب صفا و منيره طاها بود.
ســينا جهان آبادی، بهمن فریاد رس، شــيما شاه محمدی، 
ابراهيــم قائدی، بهزاد رواقــی، آزاده اميری، كــوروش دانایی، 
ســياوش كامکار، صدا صدیقی، امين حيدری، بهنام ابولقاســم، 
آرش ضرابــی، وحيد اســدالهی و حميد قنبــری نوازندگان این 

كنسرت بودند.
این برنامه كه بصورت رایگان اجرا شــد با اســتقبال خوب 

شهروندان تهرانی، مخاطبان و عالقمندان مواجه گردید.

ارکستر ملی ايران به رهبری نزهت اميری 
به روی صحنه رفت

اركســتر ملی ایران به رهبری نزهت اميری 8 شهریور ماه 
با اجرای قطعاتی از موســيقی كالسيك ایرانی در تاالر وحدت به 

روی صحنه رفت.
در این برنامه نزهت اميری روی صحنه حاضر شد و اركستر 
ملی ایران اجرای خود را با نواختن »كنســرتيتو برای ســنتور و 
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اركســتر« اثر حســين دهلوی اجرای خود را آغاز كرد.در ادامه 
»قطعه گنج« مناجات اثر جمال الدین منبری توســط نوازندگان 
نواخته شد و سپس »ســربداران« اثر فرهاد فخرالدینی در تاالر 
وحدت طنين انداز شد. همچنين »بيژن و منيژه« قطعه دیگر این 

برنامه بود.
اركســتر ملی در بخــش دوم اجرای خــود قطعات »ماهور 
برای ویلن و اركستر«، »ســرود گل« اثر حسين عليزاده، »هزار 
دستان« به آهنگســازی مرتضی حنانه، »اسمر« و قطعه »رقص 

دایره« ساخته حشمت سنجری را اجرا كرد.

کنسرت پژوهشی بداهه نوازی تار برگزار شد

كنســرت پژوهشــی بداهه نــوازی و تکنوازی تار قاســم 
رحيم زاده شــامگاه 1 شهریور ماه به همت خانه موسيقی در خانه 
هنرمندان برگزار شــد.این كنسرت در ميان استقبال هنرمندان و 
عالقمندان به همت خانه موســيقی و در سالن استاد جليل شهناز 

خانه هنرمندان برگزار شد.
در ابتدا مجری برنامه اشــاره كرد سلسله كنسرت پژوهشی 
بــا رویکرد حمایت از گروه ها و هنرمنــدان جوان به همت خانه 
موســيقی برگزار می شود و این برنامه ها در نيمه دوم سال جاری 
طبق زمانبندی مشخص شده در خانه هنرمندان و همچنين خانه 

موسيقی به روی صحنه خواهد رفت.
در ادامه قاســم رحيم زاده)نوازنده تار( به روی صحنه آمد و 
در دســتگاه ماهور، شور و افشاری به بداهه نوازی پرداخت كه با 

استقبال مخاطبان مواجه شد.
قاسم رحيم زاده ایلخچی متولد 1362 كارشناس ارشد موسيقی 
ایرانی، فعاليت هنری خود را با ســازتنبور از سال 1369 آغاز كرد؛ از 
ســال 76  فعاليت حرفه ای خود را با نوازندگی تار نزد سعيد ثروین 
به مدت 3 ســال ادامه داد و از ســال 80 با راهيابی به دانشــگاه از 
محضر اساتيدی چون محمدعلی كيانی نژاد)گروه نوازی(، داریوش 
پيرنياكان)ردیف ميرزا حسينقلی و دوره ی عالی شهنازی(، داریوش 
طالیی)ردیف ميــرزا عبداهلل(، هوشــنگ ظریف)قطعات وزیری و 

قدیمی(، مجيد كيانی، محمدرضا لطفی بهره جست.
كسب مقام اول نوازندگی تار در هفدهمين جشنواره موسيقی 
فجر،عضویت در گروه جوان به سرپرستی محمدعلی كيانی نژاد ) 
گروه برگزیده كشــوردر سال 83(، عضویت در گروه شهنازی به 
سرپرســتی داریوش پيرنياكان و اجرای كنسرتهای متعدد تحت 
عنــوان تکنوازی و گروه نوازی در تاالرهای معتبر داخل و خارج 

از كشور از جمله فعاليت قاسم رحيم زاده محسوب می شود.

نخستين جشنواره موسيقی کيش برگزار می شود
نخســتين جشنواره موســيقی كيش با انتشــار فراخوان از 
ابتدای شــهریور ماه كار خود را آغاز می كند و مراســم اختتاميه 
این جشنواره اوایل بهمن ماه سال جاری برگزار می شود. نشست 
خبری نخســتين جشنواره موســيقی كيش 30مردادماه با حضور 
داریوش پيرنياكان، حميدرضا نوربخش، هومان اسعدی )اعضای 
شورای سياســتگذاری جشنواره(، مســعود رهبری )مدیر هنری 
سازمان منطقه آزد كيش( و حميد هادی )دبير جشنواره( در تاالر 

اجتماعات خانه موسيقی ایران برگزار شد.
در ابتــدای این نشســت، حميدرضــا نوربخش)مدیرعامل 
خانه موســيقی و عضو شــورای سياســتگذاری این جشــنواره( 
ضمن خوشــامد گویی به حضار گفت: برگزاری اولين جشــنواره 
موســيقی كيــش اتفاق مباركی اســت زیرا باعث می شــود كه 
ظرفيت موسيقایی كشور بيشــتر از قبل معرفی شود. به هر حال 
امــروز با چالش زیادی در عرصه موســيقی رو به رو هســتيم و 
اميدوارم این رویداد بتواند به ســهم خود نقشی در معرفی هر چه 

بهتر استعدادها و ظرفيت موسيقایی كشور داشته باشد.
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