
     با تشكر از سركار خانم مريم مرحمتي   : حسين زارع شحنه نويسنده

  فصل دوم :
  موسيقي ايراني  

  )الف : موسيقي با ادوات موسيقي (حداقل
هـايي كـه بـا     هاي پرسـاز (موسـيقي   ساز، موسيقي هاي كم گردد. موسيقي موسيقي ايراني در دو مقوله بررسي مي

  شود). حداكثر/حداقل وسيله نواخته مي
  باشد:   چند بخش ميشود كه شامل  نواهائيكه با كمترين سازهاي موسيقي نواخته مي -الف
 نوارهاي مذهبي (گاسپل خواني)   -

باشد كه شامل قرائت قـرآن، مـداحي، تواشـيح،     در ايران مانند ساير نواحي جهان، داراي نواهاي مذهبي مي
باشـد كـه بـا قرائـت و صـداي       هاي سينه زني، زيارت خواني چاوش مي خواني، دسته اذان، دعا خواني، روضه

كمترين وسيله موسيقي از قبيل درام، سنج گاهي دهل، ني همراه است و يا اصالً شود و با  خوش خوانده مي
شود. اين نواها كه با عناوين قرائت، سرود، مرثيه، بحر طويل ،... همـراه اسـت امـا داراي     از ساز استفاده نمي

ء، ترتيـل،  باشد و در ميان ملل تم هاي مختلف و رعايت اصول (تنوين، اخفـا  هاي متعدد و پيچيده مي سبك
  شود. ادغام، حروف اعالل، ...) خوانده مي

 قرآن مجيد  -

مصري، ايراني، جنـوب شـرقي آسـيا و     هاي مختلف حجازي، خواندن قرآن كريم و يا مجيد نيز داراي سبك
هـاي مصـري آن سـبك عبدالباسـط (عبدالباسـط       باشد كه در مهمترين سـبك  ساير كشورهاي اسالمي مي

سبك ايراني پرهيزكار، شهادت محمد انور، محمد شهات، محمـد علـي النبـاء،    محمد عبدالصمد)، قمشاوي، 
طه الفشني، محمد خالد الحسيني، شيخ ابراهيم الشعشـاعي، محمـد جـابري، المنشـاوي، نوئينـا، ميتـوالي،       
التاويل، الهنداوي ، در افغانستان (سليم، صداقت علي، كبير حيدري) در هند (محمد يوسف، محمـد ادريـر،   

الـدين) در انـدونزي (نصـرا... جمـال الـدين،       احمد، زيريا بداعت) در بنگالدش (حبيـب باللـي، كمـال   نواب 
الجفري) ايران (منصوري، پويا، شاكرنژاد) مالزي (رحمان احمد، رضا هيالن، حصيم، سامان، يونس) مراكش 

د نـور، قاسـمي،   (عمر الفضابري) برمه (شيخ محمد ايوب) پاكستان (محمـد فـاروق، علـي نعـيم، عبدالمجيـ     
البـودير،   الياس، امين، نعماني) عربستان سعودي (شيخ القاسم، ش توبيني، ش باصر، ش الحود حـديقي، ش 

ش علي جابر، سعد الحديفي، ش الشوريم) انگلستان (القاضي، محمد لونات) آمريكا (تائـب، امـين امريكـي،    
يرا) تركيه (رمزي ار، اسماعيل بيصـار)  ثائم، يوسف ادقوچي) هلند (شيخ محمد چيستي، مصطفي آتيال اكوم

تونس (مضفطر) آفريقاي جنوبي (سادين، لوندت، موسي، محمد فيالنـدر، حسـين دلـوي) سـومالي (احمـد      
عباس، سعد عبدا...محمد حسـن، عبدالرشـيد صـوفي) كويـت (االفـازي) چـين (محمـد ماژيـان) سـنگاپور          

  (صديقي) ازبك (يوسف محمد) مالزي (حسين ي) 
ن بايد با تمركز و آرامش، رعايت ترتيل و آشكار و واضح خواني، ادغام حـروف شـخص، اخفـاء در    قرائت قرآ

حروف مشخص، رعايت تنوين، تشديد، حروف اعالل، رعايت حروف حلقـي (ح و ع) و دسـتورات الزم بـراي    
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مـادگي  هائيكه آيات سجده دارند (مسـئله سـجده و آ   اظهار كلمات ظ و ط و ص و ذ خوانده شود و در سوره
هـا) و يـا نيسـتند رعايـت      براي آن) مدنظر قرارگيرد. و همچنين حروفي كه داراي مد هستند ( سه حرفـي 

 گردد ك(كاف)، ع(عين)، ص(صاد)... حروف نوك زباني (ث ،ذ،...)

 تواشيح قرآني  -

ئمـه (ع) و  شود كه به توشيح قران و حمد پيامبر اسالم (صلي) و ا اين مراسم با تعدادي از گروه كر اجراء مي
كند، تواشـيح   هاي مختلف است كه گروه تواشيح آنرا اجرا مي شود و داراي سبك مقدسات ديني پرداخته مي

، بعثـت،  عيـد فطـر   لبناني از اهميت برخوردار است. تواشيح در اعياد و مراسم مختلف مانند عيد غدير خـم، 
 شود. ر از سازهاي موسيقي استفاده ميشود و در آن كمت تولد ائمه (ع) با گروه يونيفورم پوش اجراء مي

 مداحي  -

مداحي عبارتست از بزرگداشت، شرح حال و حمد، نقل مناقب ائمه بوده و توسط مـداحان در مراسـم دهـه    
اول محرم، شبهاي قدر، مراسم بزرگداشت افراد در مجالس ترحيم، اعيـاد، روزهـاي تولـد ائمـه (ع)  اجـراء      

  شود.  مي
هاي معروف ايران سبك شمشيري، مرشد، موسوي، برادران طاهري، كريمي، ذاكر، هاللي، محمد  سبك

 كويتي، ميرداماد، سعيد حداد، حاج منصور عرضي، خانم نباتي 

 سينه زني  -

زني با سازهاي موسيقي (با سازهاي ضربي ، بادي) از قبيل سنچ، جاز، فلوت و يا  هاي سينه مداحي در دسته
شـود   هاي ثابت، اجراء مي ، تكايا (در ايام محرم) و حسينيهاو بصورت مارچ نظامي در خيابانهت ني همراه اس

سـنگين،   -هاي سه گانه (در يزد) ضـرب كوتـاه    پردازند كه سبك زني مي و افراد گروه به زنجير زني و سينه
  بطور عموم، سبك دوراني در جنوب ايران (خوزستان و بوشهر و هرمزگان) رواج دارد.

باشد و در هر  كنند كه داراي چند زنجير متصل به دسته مي نديها در اين سبك از زنجيرهائي استفاده ميه
هاي مقطع دارد كه در سه رديف درست شده است و با زدن اين زنجيرها معمـوالً   رده زنجير يك سري تيغه

ز ضـربي و يـا سـنچ    شود و بـا سـا   شود كه چند ضرب بجاي سه ضرب انجام مي پشت زنجير زنان خوني مي
  كنـد و گـروه كـر زنجيـر و يـا سـينه        شود و در اين هنگام در پشت صحنه مداح نيز مـداحي مـي   انجام مي

  ) 7و  5زنند. (و البته  مي
هـا، دسـته طيـب و دسـته      در واقع موزيك نقش هماهنگ كننده را دارد. در اين خصـوص دسـته بوشـهري   

  باشند. دبيلي مشهور ميها با مداحان (پسران) موذن زاده ار اردبيلي
چراغ شـيراز   ماه صفر و محرم در مشهد مقدس و يا قم و يا حرم شاه 2ها گاهي در مواقع مختلف  اين دسته

شـود و دسـته    هـاي قـالي شـوئي انجـام مـي      و در مواقع ديگر در مراسم قالي شوران مشهد اردهال، با چوب
 معروفي دارند.ها نيز در امامزاده جعفر در پيشوا مراسم  وراميني

 دعا و زيارت خواني  -
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كنند رزق و روزي آنها را زياد كند، آنها  هاي بشر از خداوند كه درخواست مي شود به خواست دعا مربوط مي
شود بعضـي دعاهـا    شود و از ساز در آنها استفاده نمي را عاقبت به خير كند كه با صداي موسيقي خوانده مي

ي جوشن كبير و صغير، صحيفه سجاديه و دعاي ابوحمزه ثمـالي، دعـاي   براي نزديكي به خداوند است. دعا
شود و معموالً دعا خوانهاي سر نماز و اين گونه دعاهـا   مجير، عهد... كه همگي با صداي دعا خواني انجام مي

 باشند. داراي صداي خوش مي

 زيارت خواني  -

هـاي سـال بـراي     اسـت زيـارات در فصـل    زيارت جامع كبير، زيارت وارث، زيارت ائمه اطهار از زيارات مهم
هاي اديان و پيامبران بوده و مثالً در زيارت وارث از تمام  مصائب ائمه و در مناقب آنان و ارتباط ائمه و ريشه
  شود. انبياء از آدم تا خاتم (حضرت محمد(ص)) ياد مي

 چاوش -

هـاي دو عـالم كـه در     ه صـحبت شود به بدرقه راه مسافران عتبات عاليات و حج و در ميان چاوش مربوط مي
شود و مرداني با آوازهاي سنگين و خوانـدن كلمـات و درخواسـت     خواني ائمه انجام مي مراسم ختم و روضه

 كنند.   صلوات از مردم، يك زائر را بدرقه و يا فاصله دو روضه خواني را مرتبط مي

 صوفي خواني  -

كننـد صـوفيان    پردازند و عبادت مي كز ذهن ميدراويش ايران بخصوص كردستان با گفتن انواع ذكر به تمر
چرخند و با خم شدن و قيـام و قعـود    قادري كردستان در هنگام تمركز، به دور چرخي در محل عبادت مي

آبادي،  نمايند دراويش صفي عليشاهي، گون پردازند و كارهاي عجيب و غريب مي مي MEDITATIONبه 
  ها... ها، نوربخشي ها، بابي بندي ها، نقش لطف الهي، قادري

  شود.   باشند اما كمتر از ساز موسيقي بطور مستقيم استفاده مي در نوع خود داراي ذكر مخصوص مي
 قوالي  -

هائي است كه در زبان اردو، در ايران، پشتو، سيندائي، پنجابي، هندي، بنگـالي اسـت    قوالي از انواع خواندني
يقي اصـلي ايرانـي و پاكسـتاني، پنجـابي، بـنگالدش،      اشد و جزء موسـ ب  هاي صوفيگري مي كه يكي از سبك

باشد و شامل حمد، نعـت،   گردد و انواع بابوقوالي (بنگالي) مي تر برمي سال عقب 700باشد كه به  كشمير مي
  باشد. مناقب، برشيه، غزل، مناجات مي

الـدين،   رضـي  خـان، مشـي   هاي معروف عبارتند از عزيزيان، بدرعلي خان، فتاح علي خان، مبارك علـي  قوال
باشد.  ها عبارتند از فيض علي فيض، فريدار، رضوان معظم رضوان، وحيد چيستي مي برادران صابر، و امروزي

ها و آوازهائي در اين مورد مي توان از قوالي محمد  ها در بالي وود هند و اللي وود هند از فيلم اين نوع قوالي
  هاي هند هستند. جهاد اكبر، دهلي از ديگر قواليرفيع مثال زد و رحمان، شانكار احسان، كاج را، 

 فيروز) اي، حاج خانه خواني، نقالي قهوه خواني (حماسي/جنگي، شاهنامه اساطيري -
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شـود بـه آداب و    خواني، حاج فيروز خواني مربـوط مـي   اي، شاهنامه خواني پرده رجزخواني، قوالي، نقالي قهوه
هـاي دينـي    اي جنبـه  خانـه  اين ميان نقالي و قوالي قهوه اي كشور كه در سنن جنگي و رزمي وسائل حماسه

  شود. (مربوط به عاشورا و يا واليت) دارد كه در بعضي از موارد از سازهاي موسيقي استفاده مي
 
II – خواني رجز خواني اساطيري   

تشـريح  شد و هر جنگجو بـا   در جريان جنگهاي اسالم بين دو جنگجو در جنگهاي انفرادي، رجز خواني مي
دانست و طرف مقابل نيـز چنـين    پدران و اقوام و قبيله و قوم خود در طرف مقابل را محكوم به شكست مي

كرد. رجز خواني در عاشورا در مورد حضرت علي اكبر (ع) مشهور است در جنگهاي رستم و اسـفنديار و   مي
شهر تهـران نيـز اصـطالح رجـز     كردند در اين مورد در زمان قديم در  اساطيري ايران همگي رجز خواني مي

 خواني رواج داشت اما امروزه منسوخ شده است.

 شاهنامه خواني  -

هـا رواج دارد كـه بصـورت دسـتجمعي      و قشقائي ها شاهنامه خواني در قبايل و عشاير ايراني مانند بختياري
ني از اشـعار  كننـد ايـالت در هنگـام كـوچ و هنگـام چوپـا       خوانند و از سازهاي موسيقي نيز استفاده مي مي

زنند و يا حتي كمانچـه مـي نوازنـد و نـوعي      خوانند و ني و دهل و فلوت مي كنند و مي شاهنامه استفاده مي
بندند و آنها كه ساكن هستند در نواحي استاديوم وار جمـع شـده و    زنگوله به استرها، گاو ، بزها، شترها مي

  نمايند. اشعار شاهنامه را تبديل به آوازهاي فولكلوريك مي
خواني در ايالت يك فرهنگ است و ريشه عميقي بهمراه سازهاي ساده از هر قبيل (زهـي، ضـربي،    شاهنامه

  بادي) دارد.
  
  
 

 نوروزي خاني (حاج فيروز) -

باشد كه هنگام گشت در كوچه باغها  رود شيپور، فلوت، ني، عربانه مي از سازهايي كه در اين خوانش بكارمي
شـود.   زني توسط حاج فيروز خوانده مي روستا، در دوران چهارشنبه سوري و مراسم قاشقو خيابانهاي شهرو 
  سالي يك روزم من) –(حاج فيروزم من 

  
III- : مراسم خواني 

خواني، مراسم قالي  هاي چاي، برنج، ورزشي، گمبارزدشتيان، بنائي هاي مراسم / رقص جشن شامل (موسيقي
 اردهال)

  شود. آواز و موسيقي خوانده ميدر ايران در مراسم مختلف 



     با تشكر از سركار خانم مريم مرحمتي   : حسين زارع شحنه نويسنده

مراسم عروسي با ساز و دهل و عربانه، و مراسم ديگر مانند جشن چـاي الهيجـان، جشـن برداشـت گمبـار      
زرتشتيان هنگام انبار كردن گندم (گمبار) و بناها در هنگام توليـد سـاختمان، مراسـم ملـي مـذهبي قـالي       

هـا و   مختلف موسيقي در ايران جريان دارد. بختياري شوئي كاشان، از مراسمي است كه با موسيقي با ادوات
ها مدل لباس (بخصوص لباسهاي زنانه) و با شور و هيجان زياد بخصوص با دهل و فلوت و ني و  ا دهه گيالني

خواننـد. در گلسـتان    شود. در كوهستانها چوپانها باني آواز فولكـور مـي   كمانچه و ساز دهل و سنج انجام مي
كننـده آواز   چرخنـد و بـا موسـيقي هماهنـگ     معروف خود را دارند كـه بصـورت مـدور مـي    ها رقص  تركمن

هـاي نـواحي  قوچـان (بـا كشـتي چرخـدار) زده و        خوانند، نوعي چهچهه در ميان كرنبشـه  مخصوص را مي
هاي جنگـي (دايـه دايـه     ها و ترانه هاي لرستاني شود كه داراي ريتم يكسان و طوالني است، رقص خوانده مي

هاي دو پا و سه پا از درون قلـب و عشـق بـه وطـن      جنگه، قطار باالي سرم پر از فشنگه) بهمراه رقص وقت
شود. آوازهاي مربوط به بيستون و شيرين و فرهاد بهمراه سازهاي ايراني در كرمانشاه (به ضـرب   خوانده مي

  شود. خوانده ميهاي كردي به سبك خود  جان، شيرينم كردي..) رقص تيشه، عقده خالي شده، شيرين
داناني ماننده سيما بينا، گلوريا روحاني، پري زنگنه، محمد موسوي، فرج و محسـن   در اين خصوص موسيقي

  علي پور، ايرج رحمانپور معروفند.
شايد دهها مدل لباس چند اليه، طرحهاي مختلف، گلهاي درشـت (در آذربايجـان) و ريـز تـر در گـيالن و      

  شود. ايش گذاشته ميمازندران در اين مراسم به نم
هاي جنـان، شـرقي،    در نواحي نوار شمالي و نواحي مياني و جنوبي كشور (رقص و آوازهاي بندري) با رقص

هاي بـانوان   هاي محلي دختران با ساز و نقاره تركي، با انواع مدلهاي روح انگيز لباس سعوديات، دقني، رقص
ها و مراسم با سازهاي معروف به خود ديـدني اسـت    و نيز رقص لري گچساران و قاسم آبادي از موارد جشن

هـا، رقـص    هاي چوب بازي بوير احمـدي  كه با آواي افسانه جهانگيري، محمد بهمن بيگي، ايلم آقاني، رقص
هاي محسني، ياسوجي، نورآبادي، تنگسري، گرمسيري دشتستاني، مراسم خرمـا   ها، رقص چووكي سيستاني

هاي سده، چهارشنبه سوري، چك چـك (حـج زرتشـتيان) در مركـز      نها و مراسم جش پزان برازجان، رقص
ايران (اطراف يزد) مراسم آتش مقدس در نزد زرتشتيان و آتش بازي چهارشنبه سوري بهمـراه قاشـق زنـي    

  باشند. (بعنوان ساز موسيقي) از انواع ديگر مي
شـود كـه    ر برگـزار مـي  هاي هنر شيراز در آرامگاه سعدي، حافظ و نيز در تخت جمشيد جشن هن در جشن

ها و آوازهاي استان فارس و استانهاي هم جوار و سـاير اسـتفاده    آوازه جهانگير دارد كه در آن از انواع رقص
در تالش بهمـراه رقـص    گيالن،  هاي دو دختر، رقص مي ها، رقص شود همانند مراسم سنج و دمام آباداني مي

هميشه بلور، دامـن پـرچين و آواي مسـعودي (.. هميشـه بهـار      ها (شاليكاري) با آوازهاي شون  قاسم آبادي
هاي شاليزار، رقص ليلي سكس، رقص انـار،   گيالنه، بنفشه گل بيرون بمو، وقت بهاره ..) و اهللا تي تي و رقص

  و انار (انار، انار، بيا به بالينم) 
هـاي   كـي كـردي رقـص   رقص سوسكها، چاقوي فارسي، قطار و برگردي .. آشون چكه سما بيه، رقص هه پر 

آذري با نواي حيدر باباي شهريار و رقص بانوان آذري و آواي جاي خالي يـه پسـر بچـه بـا نـواي مصـطفي       
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دار ارغـواني ..   اي چـين هـ   هاي مخصوص و دامن باريان، رقص ملي ارمني با ريتم و لباسهاي يونيفورم و كاله
للي، ارمنـي گرجـي، رنگـين كمـان، رقـص      رقص شمشير مو و ماني، با تصنيف ساري گلين، رقص لزگي يا 

 شكم بهمراه موسيقي آرام خاچاطور بان و ويگن، اندي، سورن، شارل آز ناوور 

IV -  ساير 

اي، بحرطويــل،  از ديگــر اشــكال موســيقي بــا كــم آواهــاي مشــقي، عرفــاني موســيقي كــم صــداي زمزمــه 
مذهبي (اسـاطير رسـتم و سـهراب) كـوچ      اي مذهبي و غير هاي قهوه خانه ها و قوالي ها و نقالي خواني نقاشي

  شود. باشد كه معموالً با كمترين سازها اجراء مي خاني (ايليائي) و .. مي
  

  هاي پرساز   موسيقي
هايي هستند كه در آن نوع موزيك سازهاي موسـيقي تقـش بيشـتري را نسـبت بـه       هاي پرساز موسيقي موسيقي

نـت و دسـتگاههاي مـنظم سـازهاي موسـيقي ماننـد برنامـه         شعر، كر، مفاهيم دارد و اصول آن بر محور ريـتم و 
هاي نظامي، تعزيه خواني و شبيه سـازي(ها) مـذهبي از روز    هاي سنتي و مردمي، مارش اركستروار گلها، موسيقي

  باشد. عاشورا و يا رستم و سهرابي ... مي
  

  ب: موسيقي ايراني ( با ادوات كامل)
 I - دستگاههاي موسيقي ايراني  

نوا، دشـتي و آوازهـاي ايرانـي     ، سه گاه و چهار گاه، همايون،، شوردستگاههاي موسيقي ايران دستگاههاي ماهور
  افشاري   ابوعطاء، بيات ترك و اصفهان، دشتستاني،

باشـد فـارابي نـام دسـتگاههاي ايرانـي را طرائـق و يـا         هاي خود مي ها و رديف ها، راه موسيقي ايراني داراي گوشه
متون مربوط بـه موسـيقي نيـز     ،هاي آن دوران له مغول و كتاب سوزيناميد. در زمان حمله اعراب و حمرواسين 

شد به فعل حـرام (موسـيقي) و لـذا بكلـي      سوزانده شد چون هم به زبان پارسي نوشته شده بود و هم مربوط مي
  هاي مربوطه به حداقل رسيد. سوزانده شد و لذا اطالعات و سيستم

نـان عشـاق در   اه در چند دستگاه عبور كند در عين مباحث دستگاههاي خسـرواني و مـثالً چو  ممكن است يك ر
ـ راست پنج گاه سپاهان وا، شـور و نشـابورك   ، و دستي هست و يا خسرواني كه در، در راست پنجگاه و ماهور در ن

  شود. نواخته مي
ز اي ا آورند و برخي آن را گوشه اب مي)، سپاهان را دستگاه بحس، دشتي بيات زند (تركهاي منصوري، افشاري راه

  دانند. شور و همايون مي
  .باشد روايات ذيل قابل استخراج مي ،، معروفي و بركشلي معكو لذا طبق روايات تجويدي، هدايت

  ]تحت تاقديس ،ناقوس ،نهاوند مسيحي، دلگشا، ،دو بيتي زنگوله، آواز، درآمد، ،نغمه[گوشه)  25گاه ( سه -
  ]، دو بيتي، كرشمه، شهر آشوب، حاشيه و لزگجي، منصوري، معربدپهلوي[گوشه)  25چهارگاه ( -
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راك عبدا... ماوراء النهر، خسـرواني، ليلـي و مجنـون، نـوروز عـرب و عجـم،       [گوش)  33( گاه راست پنج -
  ]راوندي عرب

  ]ماوراء النهر دلكش، ابول، زنگوله، اصفهانك، سروش، آذري، صوفي نامه، حربي،[گوش)  34ماهور ( -
  ]چهار مضراب شوشتري، دناسيري، بيات اصفهان، بختياري،  شهر آشوب،  مثنوي،[گوش)  33همايون ( -
  ]دشتستاني، بدر، وزيري، مثنوي، ني ريز، بوسليك، چوپاني، مداين، نشابورك، گردانيه[راه)  16نوا ( -
پاره، ختائي، كوچـه بـاغي، نهيـب،     ، صفا، دو بيتي، چهار مضراب، افشار، چهارابو عطا [گوشه)  62شور ( -

چه، رهاوي، بيات ترك، خسـرواني،   ، قره، شهنازعراق، گريلي، دشتي، بيات كرد، بيدكاني، چوپاني، سرنح
 ]، مخبر، شهناز، مالنازي، روح االرواح، دستان عرب، بسيجي و ... ، خرينانگيز، گبري گشا، غم اوج، عقده

و پنج آواز است كه چهـار آواز متعلـق بـه شـور و يـك آواز بـه دسـتگاه         و لذا موسيقي ايران داراي هفت دستگاه
  همايون مربوط است.

  الدين دلفاني  بندي ديگر موسيقي ايراني بزعم سيد نظام طبقه
  ها بندي دستگاه طبقه
 گوشه) 15دستگاه شور ( -

  ) .. گوشه9افشاري و دشتي ( )،12)، بيات ترك (9: ابوعطا (آوازها
 گوشه) 12دستگاه همايون ( -

 گوشه) 11آواز: اصفهان (

 گوشه   10گاه گاه و چهار دستگاه سه -

 دستگاه  20ماهور :  -

 گوشه   14ماهور راست پنجگاه  -

 گوشه   14ماهور نوا  -

 گيرد. دستگاه شور با همايون كامال متفاوت است و آواز اصفهان را در برمي -

 .گاه شبيه يكديگر بوده و با ماهور متفاوت است 4سه گاه و  -

 .ترين دستگاه ايراني است كه مشابه ماهور است گاه راست، قديمي 5 -

 باشند. آوازها قسمي از دستگاهها مي -

  آوازها :
  )2آواز ابوعطا مربوط به دستگاه شور (درجه  -
 )3    "(            "        "بيات ترك     "  -

 )4    "(             "        "افشاري         " -

  )5    "(            "        "دشتي           " -
  )4    "(            "        "بيات اصفهان  " -
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اي داشـته اسـت كـه بـه      العاده ها در دادگاهها در امپراطوري هخامنشي اهميت فوق در دوران هخامنشي موسيقي
آوري موسـيقي   ه ساسانيان بـه جمـع  بد در دستگا شده بار زبان پهلوي بوده است و از كلمه خنياگري استفاده مي

ايراني پرداخت كه در حمله اعراب به ايران از دست رفت. اولين موسيقي كنسرت مجلسي ايـران بنـام خسـرواني    
  معروف است.

ها  شوند گوشه هاي كوچكتر بنام گوشه تقسيم مي هر يك فهرست بيش از دويست سري (رديف بوده) و به ملودي
  . ه نام مخصوص به خود دارداشوند و هرگوشه و دستگ قسمت تقسيم مي 12نيز به 

مقدمه اوليه ((درآمد)) (مقدمه)((تصنيف )) (آهنـگ)، ((چهـار مضـراب))     يك نمايش مرسوم شامل پيش درآمد،
  توان آنها را تغيير داد يا حذف نمود. (وزن دار) تعداد انتخابي ((گوشه)) (حركات) بصورت مرسوم مي

ضـرب نواختـه    6و  7ضرب حذف شد و امروزه در حالت  16، 14، 10هاي پيچيده  هدر عهد صفويه نواختن گوش
  شود. مي

شد. و موسيقي ابـزار   هاي كتاب مقدس اوستا مازدين، زمزمه و نواخته مي ها از نغمه در زمان قبل از اسالم ملودي
علـي، تـاس،    نـي، دون  قره عود چگوره، دودوك، زنا، روحاني بوده است. وسايل موسيقي ايراني دف، قيچك، قانون،

  ها ساز ديگر  دوزله، كرنا، تمبيره ماني، رباب ف و ده رنگ، زنگ، ،، كوسطبل ديوان، هزارتار، اكتار، هزارتا، چنگ،
  دستگاه ماهور  

باشد و داراي حالت و ملودي رواني است كه اغلب به  هاي گوناگون مي گوشه و رديف 50دستگاه ماهور كه داراي 
شود و مشتمل بر  ، مياني و زير اجراء ميشود و در سه بخش بم شاد در مراسم مختلف نواخته ميصورت موسيقي 

  باشد. مي "ر"و  "دو"ماهور 
شـده و   ، سـل، دو، دو) نواختـه  در تار و سه تار با كوك (دوباشد و  مي 2است كه نت شاهد آن  ماهوري "دو"ماهور

  (do, re, mi, fa, sol, la, si, do)باشد  ها مي ها همنام نت همه پرده
  باشد. و مانند گام ماژور دو در موسيقي كالسيك مي

شـود و   مـي  "بمول"نيز  "دو"و نيز  "ر"دارد كه شاهد آن نت  "ر "براي ويالن و كمانچه معادل هور "ر"در ماهور 
  هاي اصلي و زير مجموعه آن  گوشه
  آمد (نت شاهد آن نت اول گام است يعني دو در -
  RE       "      "دوم       "گوشه گشايش داد   -

   SOL       "      "      5     "شكسته              " -
 SOL       "      "      5     "دلكش                " -

 DO       "      "      8     "عراق                  " -

 يك اكتاو باالتر از شاهد و ليست درآمداست   2     "راك                  " -

 است  است و ايست آن مي SOLباالتر از درآمد يعني   5     "فيلي                  " -

  گوشه هاي ضربي : 
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  زنگوله  -5چهار پاره  -4خسرواني  -3مجلس افروز  -2كرشمه  -۱
  ها: ها و رنگ نام گوشه

، نصـيرخواني،  نشـابورك  ،زانگيـ  طـرب  افروز، خسرواني، دلكش، خـاوران،  مجلس داد، مقدمه، ،آواز كرشمه، درآمد،
آشـورآوند،   محيـر،  عـراق، نهيـب،   ،نيريز، شكسته ،، زيرافكنچهارپاره، فيلي، ماهور صفر، آذربايجاني، حصار ماهل

يك چوبه،  ، رنگ (حربي،، راك، سفير، (كرشكه، دارك (هندي آشمير، ر عبدا...)هحزين، كرشمه، زنگول ،كاصفهان
  نامه، رنگ شهر آشوب) شلخور) ساقي
  دستگاه شور  

  .  باشند ور هر يك داراي استقالل ميدستگاه مادر موسيقي ايراني است آوازهاي ش
آيـد و   ، بيات ترك، افشاري، بيات كرد و دشتي) آواز بيات ترك در مشتقات دستگاه ماهور به حسـاب مـي  عطا(ابو

ترك از مشتقات دستگاه ماهور است و در مكتب تهران مايـه بيـات تـرك جـزء     بيات  آواز در مكتب آواز اصفهان،
  دستگاه شور است.

  )دبيات كر ،، بيات تركافشاري ،، دشتستانيهاي وابسته (آواز ابوعطا پايه
  ، پرده) پرده پرده، پرده، پرده، نيم پرده، ربع پرده، سه ربع 3گام شور (

  بندي در شول مل مثال ً پردهها دستگاه كوك تغيير دارد  اما بعضي نت
 (SOL, LA كرن  , SI بهلول, DO , RE , ME بمل , F, A, SOL) 

  .شود از مي كرن ور كرن هم استفاده مي
زيـر كـش    رهـاوي،  2و 1(مالنـازي) نغمـه    6، پـنج (اوج)  )درآمد اول، دوم سوم (كرشمه)، چهار (اهاب[ها  گوشه

، خارا، فرود، خزين پائين دسـته  دو بيتي كوچك، بزرگ، ،صفا ،لغزا ، مجلس افروز،گلريز سعك، مالنازي، سلمك،
، رنـگ اصـول،   ، عاشـق كـش  شـهناز، فرجـه   رضوي، خرن، فرود، نشيب و فراز، مقدمه گريلي، ، چهارگوشه،رهاب

  ]گريلي، رنگ شهر آشوب
  )34تا  1(از 
  

  سازهاي مربوط به مناطق و نواحي مختلف كشور 
  رباتغژك، كمانچه،   كماني  سازهاي زهي 

ساز، سه تار،  رباب، سالنه، چنگ، دو تار، قانون، بربط،  زخمه اي 
  تال  شورانگيز، تنبور، تار، عود،

  سنتور   زهي كوبه اي 
  نرمه تاي، دوزله ف ني انباندراي، سورنا، كرنا، شهناي،  باز   سازهاي بادي

  هفت بند، ني، شيپور   مجرائي
  سنج، دمام ، تنبك، كوس،هدايره زنگي، نقاردف، دهل،  ضربي   سازهاي كوبه اي 
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  سازهاي ايراني 

    نوع ساز  سازها
 بادي  زهي  ضربي 

ترين سازهاي موسيقي بوشهري  ني و ني انبان يكي از اصلي  *      ني 
  سانتيمتر 30-70شده است طول  باشد و از چوب ني ساخته مي

روي و برنج ساخته داريه و يا دايره شكل بوده و چنبر آن از       *  دف 
  شود  شود و از پوست آهو ساخته مي مي

تار وابسته به قوم لوط (لوت) است از چوب شاتوت، پوست،     *    تار 
فرت قابل  26-28دسته انگشتي با پيك كوچك برنجي داراي 

  تنظيم است.
در ايران آسيا و خاور ميانه رواج داشته و با چنگور،تار،2مانند    *   سه تار 

زنند و داراي كاسه و دسته است و در انتها  يا زخمه ميناخن 
نواختند و سيم  پنجه قرار دارد و ابن سينا، فارابي، صبا آنرا مي

سوم تار توسط درويشي بنام مشتاق عليشاه به آن افزوده است 
  گويند. و عرفا به آن اوتار مي

    *    دو تار

شاتوت، بلوط، گردو  يالن با كاسه كوچكتر با چوببشكل و    *  كمانچه 
- 5شود و داراي كمانچه جهت نوازش است و داراي  ساخته مي

  باشد. سيم (تار) مي 4
     *   قيچك 
، پسالتويوم، سازي SANTIRدر مصر CANON, KANUN    *    قانون 

  وتر  72سه گوش بيرون ساعد، با 
 ساز تكنوازي، پوستي، داريوكا(عربي)، زير بغلي (افغانستان)      *  تمبك 

  دمبك، تنبور (پهلوي)
شود، نزديك به ساز  در نقش برجسته طاق بستان مالحظه مي    *    چنگ 

هارپ يوناني، مشابه رود و مربوط به نكيسا، باربد و بربط و ماني 
  باشد. مي

  شود و در نواحي خراسان سابقه دارد.اين ساز با كمانه زده مي    *    رباب 
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   نوع سازها  سازها
 بادي  زهي  ضربي 

اي با ضربه نواز بسيار ظريف است كه در سازهاي ذوذنقه    *    سنتور 
  شود. بصورت خوابيده زده مي

باشد و مربوط به عصر  ساز عود ايران مربوط به خاورميانه مي    *    بربط 
  قبل از ميالد 1970باشد. پيدايش  اشكاني و ساساني مي

عود به معني چوب است كه با چوب و تار ساخته     *    عود 
  باشد. شود و بط بمعني مرغابي شبيه بوده مي مي

آذربايجان، باشد در افغانستان، اين ساز شبيه دف مي      *  داريه 
  تاجيكستان و چين رواج دارد.

مانند تمبك بوده، محل ضرب باالي اسكلت از پوست آهو و       *  ضرب 
  هاي زيري دهانه بزرگ، تنه، نفير، دهانه كوچك قسمت

باشد و بهمراه دف و ني و  از سازهاي مربوط به ايل قشقائي مي      * چنگوره
  شود. قوال زده مي

باشد كه در جنگ نيز زده  تمبره از سازهاي زمان هخامنشي مي      *  تمبره 
  شده است (گزارش گزتفون) مي

(دهل+نقاره) ساز شيپور مانند با اسامي مختلف در جهان   *      سرنا 
ZURNA , LETTISH HORN , IRBYNE 

دودوك 
  باالبان 

    *  DUDUKسال از خانواده ني (ديل ريد از  2500با سابقه
  تركيه) اكراين، نواحي ايران، ارمنستان،

ني 
  انبان

ها هم رديف ني هماوند، براي دستگاههاي ساز سنتي بوشهري      
  گاه  سه شور،

با يك اكتاو بم تر و از سازهاي كامالً شرقي CLARIENيا  *     قره ني 
  شود. محسوب مي

دون 
  علي 

اضافه شدن سيم سوم به تنبور است و سابقه چندهزار ساله در   *    
  شود. ايران دارد با اين ساز مدح علي (ع) گفته مي

دوزله 
 (جفته)

اجرا  2006در الس و گاس دوني، در خارج در كنسرت ياني   *    
  سرنا  انبان، باالبان، شد از خانواده ني

   نوع سازها  سازها
 بادي  زهي  ضربي 

  از خانواده دايره، نقاره، گورگر، تمبك زورخانه       *  دوهل 
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باشد (شهر  ساز مناطق جنوبي كشور و وارداتي از افريقا مي      *  دمام 
باشد و شايد با ساز  دمام) بندري در عربستان سعودي مي

مربوط باشد در بوشهر و آبادان رواج دارد و دو دستي نواخته 
  شود. مي

         تاس 
خدام امام رضا (ع) در باالي سر در ورودي صحن حرم آنرا   *      نقاره 

  باشد. نوازند كه طول آن يك متر و .. مي مي
       *  زنگ

شده از پوست  اي دو پهنا، استوانه شكل ساختهساز كوبه      *  طبل 
  آهوست كه كاربرد جهاني دارد و اصليت ايراني دارد.

   *      كوس 
بختياري در فرهنگ بوغ و  دراز ناي در نواحي دزفول و مشهد،  *      كرنا

  متر  3هاي تا  سوراخ و لوله 6-7كرنا، با 
 23رديف،  3سيم،  7ديوان يا غالما، سازكردي، تركي داراي     *    ديوان 

  توت سياه، گردو، گالبي است.پرده از جنس 
  

 طبقه بندي 
  سازهاي 

  سنتي 
  در ايران 

  )، قيچكاي (كمانچه : آرشهسازهاي زهي
  )، باالبانانبان دوزله، ني بادي: (ني، سرنا، كرنا،       "  
  ، دهل، دايره، نقاره، گورگر)اي ضربي: ( تمبك، تمبك زورخانه      "  
  (سنتور)اي  : زهي، كوبهمضرابي    "  
  ، رباب)، قانون، عودتنبور تار، دوتار، اي (تار، سه زخمه/مضرابي: زهي    "  

  شود (چوبي، برنجي) كه خود زير مجموعه دارد. بندي سازهاي بادي به دو رده تقسيم مي تقسيم
  

  سازهاي بادي چوبي 
  .شود ا بسيار ساده وارد و خارج ميزبانه (ني، باالبان) كه هو بي -
 (دوزله) كه هوا در ورود به زبانه برخورد نموده (قمنيش)يك زبانه  -

 دو زبانه (سرنا) -

دهد و  رده برنجي (كرميل): به جاي سوراخ داراي زبانه دهاني لنگي يا نجاني دارند و باد را از لبهاي خود عبود مي
  فرستند. به لوله مي

  سازي يك كنسرت و مفاد تركيبي آن  نمونه مجموعه
  نا شكيبا 
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  شجريان همايون 
  اردشير كامكار 

  قطعات 
  تصنيف چه دانستم 

  ساز و آواز شور ناشكيبا 
  عشق  تصنيف مي

  كالم هامون  قطعه بي
  آواز زهر شيرين 

  ساز و آواز دشتي داغ دوستي
  تصنيف: پنهان چو دل 

  كمانچه، دف، دايره، طبل بزرگ: اردشير كامكار 
  سنتور: اردوان كامكار 

  كامبيز گنجه اي  :تنبك
  كمانچه: سينا جهان آبادي 

  تار: رت پور  ناظري، ارژنگ سيفي زاده 
  شروين مهاجر، سهراب پور ناظري  (ALTO)كمانچه و كمانچه آلتو 

  ، ارسالن كامكار ، سعيد نايب محمديعود: شهرام غالمي
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II –  كنسرت گلها  
در راديـو ايـران كنسـرت گلهـا برگـزار      در زمان تحول در راديو و در زمانيكه از صفحه و نوار تجاري خبري نبـود  

شـد و داراي افـت و    اند اجراء مـي  شد كه توسط اساتيد بزرگ امروزي كه در قيد حيات هستند و يا فوت شده مي
هاي مختلف شعراي بـزرگ در يـك    ، جمع نوازي، آواز چند خواننده، شعر خواني، شامل تك نوازيخيزهاي بسيار

توان به كنسرت مرضيه، بنان، تجويـدي،   شد. در اين مورد مي بيشتر اجرا ميمجموعه نيم يا يك ساعت و كمتر و 
هـاي فيـروزه    نـام شد بـا   شهناز، ملك خرم، تهراني، پوران، پايور، شريف و دهها هنرمند، نوازنده، خواننده اجرا مي

ملـوك، فـرح،     الهه،، خرم، محجوبي، افتتاح، وزيري و نيز ، عبادي، ورزنده، كسائي، معروفيامير نصر، آذر پژوهش
 پـوران، حميـرا، مهسـتي، سـتار،     پـروين،  آواز، نوذر، مسعودي، شجريان، وفـائي،  يشهيدي، ذبيحي، قوامي، ايرج ب

  در موارد مشابه  –، ستار، مهرپويا، نازي افشار، اصالني ، بسطامي، عهديه ، گوگوشرفيعي، تاج اصفهان
  هاي رنگارنگ  گل -
 هاي جاويدان   گل -

 تازه      "  -

 رگ سبزب -

 يك شاخه گل  -

 هاي صحرائي   گل -

 هاي ماندگار  گل -

فعـال   1384-1376در دوران  1357توان از داود پيرنيا ، روح ا... خالقي نام برد بعـد از   از مديريت اين برنامه مي
  شد.

  هائي توسط مسعود نوين فرح بخش جهت جمع آوري گلها با دوستانش انجام شده است. در اين مورد كوشش
دانان ايرانـي   هاي طالئي موسيقي نامه گلها، ارزش ها و مفاهيم شعراي بزرگ ايران و همچنين هنر دستبكمك بر
، ايرانـي،  هاي گلپا (اكبر)، مرضيه خوانساري هاي غم و شادي آفرين آنها تبيين و تصوير گرديده به نمونه و حنجره

  مختلف موجود است. هاي ، برومند، هايده، دهلوي در اين موارد سايتطاهر زاده، تجاري
 

III-  گروههاي موسيقي هاي مجلسي قديم  
دقيقه  10- 15آيد و طول كنسرت بيش از  هاي موسيقي مجلسي قديم كه بصورت كنسرت به اجراء در مي گروه

  آيند و كمتر در گلها  بود از يادگارهاي دوران طالئي موسيقي ايران بحساب مي
  الهه  -
 ايرج  -

 بنان  -

 پروين بينا (سيما) -

 پريوش  -
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 پوران  -

 ثابت (اروپا) -

 جهان  -

 روانبخش  -

 حميرا  -

 رام (   ) -

 روحاني (گلوريا) -

 رفيعي (داريوش) -

 زقدوكيل  -

 دلكش  -

 ستار  -

 سخائي (منوچهر ) -

 شجريان  -

 شكيال -

 سرشاد (شهال) -

 شيدا  -

 شهناز (جليل) -

 عليزاده  -

 مهرشاد) –عقيلي (ساالر  -

 فروغي  -

 فرهاد  -

 عهديه  -

 كامكار  -

 گلپايگاني  -

 گوگوش  -

 ويگن  -

 هايده  -

 مهستي  -

 مرضيه  -

 مهوش  -

 مقامي  -
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  گروه : كامكار (ابراهيمي ، افشار ...)
  : ناظريان   
  : مهستان   
  : عقيلي (مهرشاد)  
IV – سنتي و پاپ هاي جديد، مردمي، موسيقي  

هاي جديد ايراني، حذف برنامه گلها در راديو و ممانعت از برگزاري كنسرت در مجالس و محدود  موسيقي
هاي مذهبي در مراكز نيمه دولتي رويكردي جديد يافت و در خارج از كشور شروع به  بعضي از كنسرتبودن 

  باشد. ها مي هاي پنهاني در جوامع جوانان و غير مقدس رشد نمود كه اكثراً داراي شهرت
اسم قهو شود و يا نزد چوپانان و يا در مر هاي سنتي نيز در ميان جوامع بطور نيمه پنهان زده مي موسيقي

  .شد اي در قديم نقل مي خانه ه
هاي  شود كه آواهاي ايراني حفظ شود و هنرمندان ايراني آنرا به سبك در اياالت متحده بشدت تالش مي

  كنند. ، مجلسي و سنتي حفظ ميمختلف پاپ، كالسيك در دستگاههاي ايراني، اپرا (در ايتاليا)
باشد و در جامعه متحركي مانند  ها به موسيقي مي ربيگرايش به موسيقي پاپ بدليل نزديكي و آشنائي غ

. شود ها اجراء مي هاي مجلسي ايراني سبك قديم امكان نداشته و به سبك امروز در كالسيوم آمريكا، موسيقي
  باشند. ت در اين امر موفق تر از بقيه مي، گوگوش بدليل داشتن امكانات و حمايت مالي و شهراندي، داريوش

  
V -  مارش نظامي  

، هاي نظامي ، صلح، سان و رژهاند كه در جنگ ها بوده يكي از موارد كاربرد موسيقي از قديم االيام ارتش
گاه، شامگاه، مراسم عزا و تقدير پرسنل نظامي، در روزهاي اعياد و يا اتفاقات سياسي، مراسم  صبح

، سياسي و مذهبي ديگر و در اسم ورزشيمداران كشورها مانند مربزرگداشت، مراسم ورود و خروج سياست
در وسط زمين ورزشي با يونيفورم و  PRIDEبعضي از كشورها مانند آمريكا در بين دو نيمه بازي بعنوان 

انواع ساكسيفون، شيپور درام و پركاشن، و يا بعنوان شروع يك مراسم كالسيك به انجام مارش نظامي با 
ها بوده  گ نيز پركاشن و درام از عوامل اصلي هماهنگي در جنگپردازند در جن لباسهاي مخصوص ارتش مي

  باشد. هاي مهم ارتش همين گروه كر و يا موسيقي مي است و اصوالً يكي از رسته
ها و در تمام ايام تاريخ وجود داشته است و معموالً سازهاي آنها نيز  ها و ارتش مارش نظامي در تمام تمدن

) كمترين كاربرد را با كمي تغيير يكسان بوده و سا زهاي ضربي بيشترين كاربرد و سازهاي زهي (تقريباً
  داشته است و سازهاي بادي (شيپور ..) در صف جمع و نظام جمع بيشترين كارآئي را داشته است.

  
VI -  تعزيه خواني و شبيه خواني  
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موسيقي همراه است در تعزيه اي دارند كه با  خواني و تعزيه خواني بيشتر اشكال تئاتري و نمايشنامه شبيه
شود و به بيان حوادث  ، شيپور، بوق، درام و ني استفاده مي، سنجخواني از سازهاي موسيقي مانند پركاشن

  /ملي تاريخي)پردازند (يعني مجموعه مذهبي اكثراً عاشورا و يا رستم و سهراب مي
يرد و كر موسيقي در پشت صحنه قرار پذ خواني هر دو با البسه همان زمان انجام مي خواني و تعزيه شبيه

  دارند. 
  خواني در ملي و مذهبي بودن آن است. خواني و تعزيه تفاوت شبيه

  شود (رستم و سهراب) تعزيه از عزا مشتق شده و شبيه خواني به مراسم اساطيري نيز اطالق مي
هاي بزرگ نيز برگزار  لن، امروزه در ساباشند اين دو نوع تئاتر و موسيقي آن بيشتر صحرائي و روباز مي

  گردد. مي
رسد و داستان و اتفاقات مربوط به اكثر روز  خواني در روزهاي تاسوعا و عاشورا به اوج خود مي مراسم تعزيه

شوند و حتي  كند كه البته هنرمندان آن از افراد متدين و معتقد انتخاب مي تاسوعا و عاشورا را تبيين مي
كند معموالً فرد بسيار معتقد بوده و باصطالح از ميان غالمان و يا پير  ي ميكسيكه نقش شمر و حرمله را باز

تا ساعتي بعد از نيمه شب طول  غالمان امام حسين (ع) انتخاب مي شوند اين مراسم در تكايا گاهي
 كشد. اين مراسم بيش از آنكه جنبه نمايشي (در قديم) داشته باشد جنبه عزاداري دارد. البته اجراي آن مي

  هاي نمايشي بيشتر جنبه نمايشي دارد. در سالن
  

VII  -  موسيقي ايراني و روابط متقابل  
موسيقي ايراني ريشه در تقابل با زبانهاي ديگر مانند عربي و مغولي دارد و نقطه اوج آن در دوران جديد به 

آنجلسي دارد كه بيشتر بعد از جنگ جهاني دوم تا قبل از انقالب اسالمي و شروع روند رشد موسيقي لوس 
ها (بعنوان موسيقي رزمي دفاع مقدس) و چه در مقابل تهاجم  مقاومت است چه در تقابل با جنگ با عراقي

فرهنگي عراقي، و چه خمود فكري و افكار شيادانه و دروغ پردازانه القائي زورمندان است كه در واقع همان 
دوران قديم  با يك فرهنگ و ايدئو لوژي اقتصادي.تهاجم اقتصادي با كتاب فرهنگ تصويري مردم ساده 
آثار  هاي پيش فقط و ... و وسايل ضبط هزاره CDموسيقي ايراني كه بدليل فقدان ضبط صوت و نوار و 

 مانند دوران نكيسا ، باربد ، ماني و وسايل موسيقي مانند بربط، چنگ، ارغنون،مكتوب از آنها مانده است (
  رباب، دف). 
دهه پيش بعد از (وكمي بيش از) جنـگ جهـاني دوم    3-4وسيقي جديد ايران در يك مقطع در دوران رشد م

هاي شور،  اتفاق افتاد كه انواع سبك هاي كوچه باغي، روستائي، سنتي، كالسيك، پاپ، موسيقي فرمولي (مايه
ر پـژوهش و  ر و آذآواز بهمراه گلهاي رنگارنگ بـا اجـراي فيـروزه اميـر نفـ      5دستگاه  7بيات، ماهور، سه گاه، 

، ايرج، بنان، و... اجراء مي شد و يا پـاپ كـه توسـط ويگـن پنجـه طـال       دلكش ، گلپا،معموالً به صداي مرضيه
  گذاري شد و بعدها گوگوش، ابي ، ستار و ... آنرا ادامه دادند. ر رستگارنژاد و عطاء .. خرم پايهبا ناص (دارد)
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از شد و داريوش، فريـدون فروغـي و بـا ظهـور فرهـاد و در      انگار يك نهضت در موسيقي آغ 1350در سالهاي 
پشت صحنه اسفنديار منفردزاده موسيقي پاپ ايران لرزيد چنانچه نسـل قـديم و جديـد در مقابـل هـم قـرار       

  )ترا دو روز و گل گندم ها تاريكه، دكانها بسته است و  من نياز به گرفتند (كوچه
شد (بوي  گردد كه با شركت عمدتاً مرضيه، بنان انجام مي بر ميدهه قبل  2موسيقي مجلسي ايراني به دوران 

  جوي موليان آيد همي...)
شـد و   گري شنيده شد كه همان موسيقي جنگـي محسـوب مـي    در زمان جنگ با عراق يك نوع صداي روشن

 مردم يك كتيبه تاريخي زبان و فرهنگي را مشاهده نمودند البته در زمان انقالب موسـيقي مـوج خشـم رشـد    
هـاي   گير كرده بودند به آهنگ نشاني يافت و مردم كه در تب انتقام و بيماري هلندي اقتصادي و موج خشم بي

  انقالبي روي آوردند.
سـازندگان   سـراها،  كنندگان اشـعار بـراي ترانـه، ترانـه     تنظيم  هاي موسيقي ايران (شعرا، تفكيك پشت صحنه

  ها) نيز مانند خوانندگان مشكل است. كننده هماهنگآهنگ، نوازندگان ادوات موسيقي، خوانندگان، 
خواند  خواند و هم پاپ و يك مداح از اشعار سروده شده براي ترانه را مي يكي خواننده هم اركستر مجلسي مي

كسـوتان و   خواننده و ديگري شاعر و آهنگسـاز و لـذا مجموعـه پـيش     آن ديگري هم سازنده آهنگ است و هم
از نام هاي  60ت موسيقي ايراني و خوانندگان كالسيك و قديمي ايراني تا قبل از دهه خالقان موسيقي با ادوا
  ذيل مي توان نام برد.

اكبـر شـيدا، اسـتاد     علـي  همـا ميرافشـار،   ،، ثابتنواب صفا، بيژن شرقي، غالمحسين صهبا، اسماعيل قهرماني
محسن خواجه نوري، نيكـل   بوالحسن صبا،ا اقبال آذر (سلطان) باقري، مشتيباني، كامبيز مژدهي، داود پيرنيا،
لعبت واال، پيرنيا جهانگير ملـك، اسـدا...    منوچهر چشم آذر، فريد روالند، الكندي، علي حاتمي، مجيد كوشان،

خـرم،  جـواد بـديع زاده،    مهـدي خـالقي، پرويـز يـاحقي، تجويـدي،      ، حسين تهرانـي، غالمحسين پايور ملك،
، جهـانبخش  ، پرويـز شـكائيان، فرهنـگ مهـر    ار، جليل شـهناز، عبـادي  ، مجيد وفادار شهريانوشيروان روحاني

، عارف قزويني، علي اكبر شيدا، شهريار قنبري، اسـتاد  دستجردي، گل گالبپازوكي، ملك الشعراء بهار، وحيد
، ، آذر پـژوهش، فرهنـگ فرهـي   ، عزت ا... انتظامي، تورج نگهبان، اتابكي، رهي معيري، شهريار قنبريحيدري

  ا... لطفي  ميرزا عبد
  فردوسي   ،و به ندرت سعدي بابا طاهر، وحشي بافقي، ميرزاده عشقي، ،، رودكيو اشعار: مولوي، حافظ

  نصر... معينيان 
  محمد نوري، قمرالملوك ضرابي  حسن گلزاتي،

  ها   خوانندگان و گروههاي ايران به ترتيب (تا آنجا كه ممكن است) از پيش قراوالن تا لوس آنجلسي
، ابوالحسـن صـبا، خواجـه نـوري،     ، پـوران ، ايرج، آفت، دلكش، بنان، مرضيه، پروينالملوك ضرابي، جبليقمر 
  پيرنيا
، ، مصـدق ، پريوش، گلپايگاني، مهوش، منوچهر سخائي، ويگن، سورن، صابر آتشين، داود مقاميروانبخش الهه،

، ، خواجـه نـوري  يفرشته گلزاقـ  ،ديمسعو ،عارف اكبر شيدا، عارف قزويني، ،، جواد بديع زادهجمشيد شيباني
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گيتي، ساالر عقيلي، مهـدي خـالقي، حميـرا،     ، رامش،، ابي، منتجم شيرازي، روانبخش، عهديهداريوش رفيعي
پـري زنگنـه، گلوريـا     جمشيد شيباني، مهرجويا، فريدون فرعي، فرهاد، مهستي، حميرا، كورش سرهنگ زاده،

، ليال فروهر، نوري، دالرام كشميري، مارتيـك، يسـاري،   داريوش ، ستار،روحاني، سيما بينا، عماد رام، گوگوش
  ابي، شجريان، ناظريان، افتخاري، شهرام شب پره، شماعي زاده، زرين پنجه  عهديه، فريدون فرخزاد،

  خواجه نوري  ، كامرون، دكتر اصفهاني،، آرشعقيلي، شادمهرآفرين، عصار نوش شهره،
  

  يدخوانندگان باصطالح لوس آنجلسي و جد
 ، رضا بـاقري، شـاهكار،  ، محراب درتان، بيژنعباس صادقي، بابك افشار، مهرداد، مهدي حسيني، جهان، معراج

، پيام، يلـدا، شـهرزاد   هامان آراست ، سياوش يوسفي، حميد، فرشيد، پوريا فراهاني،، مهردادفرزاد رضا اردستاني،
، ، جاويـد، اميـد  سـين تهـي  ح ساالر عقيلي، مرتضي،، مسعود درويش، بيژن آريا، سعيد، انوش سپانلو، مهرداد،

، مـيالد  مهـدي فرجـام   ،آيـدين، مـارون   ، افشين،احسان ، اسي، فردوسيال،، مهرنوش، منصور زند، آرشاكدلي
 راك آن، آريان، كسري، ادريس، ادي، كامكار، لك كتر، افشين، گروه كيوسك، احسان، ،نوري، سينا فردوسيان

  ئينه آ رضا، مستان هماي، رامين،
  ربات، دمبورا، پاپ) برخي از خوانندگان پارسي افغاني (مذهبي كالسيك،

، تمنا، وحيد سمين، ، دريا داورسهيال زند، جبل زالند، وحيد رستگار، حسب قادي، شفيق قيام، داود سرخوش
درد، داود ، داود حنيف، طاهر ثرباب، شير هـم  ، احسان امانعلم خان، فردين فرياد ،، سليمان سريرنجمه نويد
تـواب آرسـن،    كومـار سـند،   ، اميرجان سابري، آرش هويدا، نجـم نـواب،  ، استعاد منقال، صديق رانوبزنده ياد

، ، واحد قسمي، علي اعتمادي، عابده پروينتمام آشكار، علي سرداري ،، ابا ريواساحمد شاه، نجيب راهي دلبارا
  جنون   نجم نيكزاد، سابوني،

 ، تار، تنبور، سـه ، چنگبر بط
، ، شـهرود تار، عود شـور الكـر  

  ، سنتوروكژ

POWERED 
PLUCKED 
STRUCK 

STRINGED 
  ساز زهي 

طبقه بندي نوعي 
ــيقي  در موســـــ

–كالسيك ايراني 

پارسي بـر اسـاس   
  سازهاي افغاني 

، ، نـي سورنا، كرناي، ترمه نـي 
ــال،   ــي امث ــيپور، ن ــه ش دوزان

  هفت بند
EXPOSED 

END BLOWN 

WOOD WIND 
  ساز بادي 

داريه، دف، دهل، مقاره، داريه 
 AUXILIARY  زنگي تمپك، دمام، عود

PERCUSSION 
  ساز ضربي 
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VIII - COMPOSER   هاي ايراني  
  )1348ساله،  41(1969گيتار  COMPOSERبهزاد ميرخواني (اولين 

كارهاي او در دو دهه قبل شـامل قطعـات سـولو گيتـار، كنسـرتو، اسـترنيگ كوارتـت، اركسـترال موسـيقي، بـا           
LABEL.آواي چنگ ساخت ،  

  ASTURIAS   1991      كارهاي ارائه شده  
  THE FOAL      92      (تحت تاثير سولوخف)

  1993  سولوگيتار براي دانشگاه آزاد شمال تهران/بنروكال براي مهرداد پيكرزاده
  1995          تهيه كنسرتو و سولو براي تاالر رودكي 

    1997 (OFK)تهيه سولوي گيتار براي انستيتوي فرهنگي اسطوريان تهران 
  BUDS  1998گيتارباس  فلوت، پيانو، تهيه آلبوم شامل موسيقي اصيل با گيتار،

  IRAN RHAPSODY    1999فلوت،  تهيه آلبوم نوازش گيتار ،پيانو،
     "نين صوتط"تهيه توسط شركت 

  2002        رقص گيتار   موسسه شهر باغ بانگ موسيقي  
  2003        برگ گل         
  D3      2004دقيقه و  70گيتار رومن       
  2005    دقيقه موسيقي اصيل رومانتيك كيميا  70      
  2007      مجموعه رسيتال و ياس و گيتار       

  2008      مجموعه پارسي، اجرا توسط النا روجارستيال گيتار و ديالن،
  2009  رستيال و يالن و گيتار اجرا توسط النا روجا و سيلويا كلوك در نيويورك
WMP CONERT HALL & LEFRAK CONCERT HALL 

AARON COPLAND SCHOOL OF MUSIC  در  
  بعدها مجوز صنف توسط خانه موزيك ايران نيز صادر شد.

  عناوين آوازها  
 يمول، رويا ، سرزمين روياهـا، الهـه نـاز،    G، كنسرتو در BRAHMS WALZبازگشت به طبيعت، بارون بارونه، 

خـاطرات،   JESO ،LOVE WALTZ, LACRY MOSA(روياي تمـايالت مـردان)    احساس بران، براي آتنا،
   SORROW، ، رومانتيكحال سحر، آدم طبعي، كرم شب تاب، آرامش كامل
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 F2اپرا و ...   دست اندركاران موسيقي سمفونيك ايران،

  به ترتيب الفبا خوانندگان
    مختال

    مهوش(مهين بابلي)
    هامون
    هنگامه
    هوتن

  استوار   هوشنگ
  باغچه بان   سيمين
  پژمان   احمد

  چگنا واران  لوريس
  حسين  امين ا...
  حسيني  مهدي
  حنانه   مرتضي
  دهلوي  حسين
  رنجبران   بهزاد
  رهبري  علي

  سحابي  منوچهر
  غريب پور   بهروز
  فرمت  هرمز
  محمودي  پرويز
  محمودي  ياسر

 محمودي خوانساري  
  مسعودي  محمد تقي

  مسعودي   
  مقامي  جالل 
  مليك اصالنيان   امانوئل

  منتجم شيرازي   
  منصوري  روبيك
  مهرپويا  عباس 
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  مهستان  
  مين باشيان  غالمرضا و غالمحسين

  ناصحي   حسين
  نامي  نيكال
  نوري  محمد
  وفائي  جمال 

  ولي   رضا
  يساري  

  يغمائي  كوروش
    ابي
    اسي

    امير عباد
    اميرعباس

    اندي 
    ايرج

    برديا 
    پروين

    پريوش 
    خاچيك 
    رامتين 
    رامش 
    رامين 

    روح انگيز
    ساسان 
    ساشيا 

  سامان(نوشين
    سمير 
    سورن 
    سوسن
    شيدا
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    صبا
    طاهر خان 

    عارف 
    عهديه 
    فتانه 
    فرج

    فرهاد 
    كامي 
    كيان 
  گيتي 

    مارتيك 
    مختال 

    مهرنوش 
    مهستان 

    ويگن 
  هامون /رامتين

    هنگامه 
  هوتن / رامين

  آتشين  صابر 
  آصف   فرامرز 
  آفث  فرامرز

  اخوان  هنگامه 
  ادهمي   لقمان 
  اصفهاني   محمد 
  افتخاري  عليرضا

  اقبالي  داريوش 
  بحر نور   طاهر خان 

  بديع زاده   جواد
  بينا   سيما 
  پويا   حسام 
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  جبلي  
  خالقي  روح ا...
  خالقي   مهدي 

  خواجه نوري ايرج و پسرش
  دامن باغ   علي 

  دشت گلي  
  ديلمان  ناصر 
  رام   عماد 

  راهنما  
  راهنما   بابك 

  رستمي  
  رقابتي   خسروخان 

  روح بخش   شايسته 
  روحاني   گلوريا 

  روحاني  انوشيروان 
  زنگنه  پري 

  سامان   ارشين 
  سراج   

  سرهنگ زاده   كورس 
  شب پره   شهرام 
  شب پره   شهره 

  شهيدي  عبدالوهاب
  شيباني   جمشيد 

  شيدا   اكبر 
  صبا   ابوالحسن 

  ضرابي   قمرالملوك 
  طاهرخاني  عهديه 

  عصار  
  عقيلي  شادمهر 

  فخاري   علي 
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  فراهاني  شيفته 
  فرايان   

  فرخزاد  فريدون 
  فروغي   فريدون 

  فروهر   ليال 
  قرباني   عليرضا 
  كشميري   دالرام 

  گلپايگاني   اكبر
  گودرزي   منوچهر 

  محمودي  ياسر 
  مختاري  علي

  مسعودي   
  مقامي   
  منتجم شيرازي   
  مهر پويا   

  نامي   نيكال
  نراقي   گل 

  يساري  
  يغمائي  كورش 

  
  دست اندر كاران موسيقي ايران به تفكيك 

   آهنگسازان
  ايرانپور   پرويز

  باغچه بان  سيمين 
  بديع زاده  جواد

  بديعي   حبيب ا...
  برازنده   عبدالحسين

  بيرجندي   علي
  پايور   

  پيرنيا   جهان پناه
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  تابع    پرويز
  تجويدي  علي
  تجويدي  علي

  تهراني  حسين 
  تيموريان  علي
  جاهد   امير
  جهرمي مشكاتيان   علي

  خالدي   مهدي
  خرم   همايون

  خرم آبادي  علي
  راحتي   پرويز
  زارع   اصغر

  سروران   اسفنديار   
  سماعي   حبيب
  شهبال   فريدون
  شهناز   جليل

  شيدا  علي اكبر
  عبادي  

  گيلكي فرهنگ مهر   علي
  لشكري   جواد  
  لشكري  بزرگ
  مارتين   كليف
  محسني   اكبر
  معتمدي   پرويز

  ملك  اسدا...
  مهرتاش   اسماعيل
  ني داود   مرتضي
  يوسف زماني   حسن

  شعراي كالسيك
    م.ا.سايه 
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  بهار  ملك الشعراء
  بيرجندي   علي 

  پرواز   اردالن 
  ترقي   بيژن 
  تيمور تاش   ايرج 
  جاهد  امير 
  جنتي عطائي   رضا 
  جهرمي   علي 

  حالت   ابوالقاسم 
  حقيقي عطايي   ايرج 
  دهقان   ايرج 
  رستگار نژاد  ناصر 

  سادت   حسن 
  شيدا  علي اكبر 

  شيرازي   مظفر
  صرافپور  آذر 

  طه  منير 
  الفت  عبدا...
  فرخزاد  فروغ 

  فرهي   فرهنگ 
  فكور  كريم 

  كامكار  
  كرمانشاهي   معين
  كسري  ليال 

  گرگين   تيمور
  گل گالب   حسين 

  معيري  رهي 
  مير افشار   هما 

  شعراي كالسيك 
  ارشات 
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  حافظ 
  رودكي 
  سعدي 

  فردوسي 
  فريدزالن 

  موالنا
  نواب صفا 

  وحشي بافقي 
  

  خوانندگان 
    آبتين

    احسان 
    ارش 
    اميد

    امين 
    انوش

    پوران 
    پويا 

    حسام 
    حميرا 

    درويش 
    دلكش 

    رضا
    رويا  

    سپيده 
    سعيد
    سوسن

    سونيا/تارا
    شروين
    شهرزاد
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    عهديه 
    فرزاد 
    فرزان 
    فرشته 
    قيصر

    كامران 
    كيوسك 
    گوگوش 

    گيتي
    مارتيك 
    مرتضي 
    مرضيه 
    معين 
    مهرداد

    مهرنوش 
    مهسا

    مهستي 
    نوش آفرين 

    هايده 
    هلن
    الهه

    ويگن 
    ياسمين 

  آريا  بيژن 
  باغچه بان   

  زاده بديع  جواد
  بنان    غ.

  بينا  سيما 
  پروانه   خاطره 
  تاج اصفهاني   جالل



     با تشكر از سركار خانم مريم مرحمتي   : حسين زارع شحنه نويسنده

  تهي   حسين 
  دالن  

  رام   عماد 
  رفيعي   داريوش 

  روانبخش   
  زند   روح انگيز

  زنگنه   
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IVV -   مروري بر زندگي نامه بعضي از هنرمندان پيشگام  
 گيتا

و » اگـه عشـق همينـه   «معروف شد و آهنگهـاي  » كنم الو خواهش مي«او با آهنگ  گيتا از خوانندگان ايراني بود.
ز ا«مـتن   ◌ ، بويژه كه قسمتي از آهنگ داش آكـل كـه در برگيرنـده   هاي معروف او هستند آهنگ از» داش آكل«

اسـت، بـه عنـوان يكـي از      »اون خونه صداي دست، صداي خوندن مياد، از دل من صداي غم، صداي مردن مياد
همچنين چون گيتا ترين صداهاي خوانندگان عصر شاهنشاهي ايران عنوان شده است.  ترين و سوزناك احساساتي

زنده " اصليتي تبريزي دارد، چند آهنگ به زبان تركي نيز به صورت دو صدايي با خواننده محبوب و معروف تبريز
  .ه است. و همسر او جمشيد نجفي استاجرا كرد"ياد پيمان 
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  توان به ترتيب ذكر كرد هاي او را مي ترانه
–اي  اي ساروان-عشق دروغه-انگار نه انگار-بنفشه-بياريبد -با پاي خسته-الو خواهش ميكنم -اگه عشق همينه 

 -محبت-داش آكل-شيطون-پچ پچ-نرو نرو-مهر و وفا-كلبه - خجالت-خاطرخواه -كاروان

   دختر گل فروش (دو صدايي با جمشيد نجفي)
 )(دو صدايي با زنده ياد پيمان الو جانيم ليال

 ) دو صدايي با زنده ياد پيمان (گل بيزه پروانه

 ائله (دو صدايي با زنده ياد پيمان) رحم
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 بيوگرافي نادر گلچين

در شهرستان رشت ديده به جهان گشود. از كودكي به موسـيقي عالقمنـدي فـراوان     1315نادر گلچين در سال 
 .و خواننده محلي گيالن شد سالگي همكاري با راديو رشت را آغاز 12داشت و از 

خـواب  "، "بارگاه هارون الرشيد"هاي  آورد و در تئاتر رشت در نمايشنامهسال سوم دبيرستان به هنرپيشگي روي 
  د.آوازهايي را در بازيگري اجرا كر شركت كرد و "هاي پينه دوز

هاي هنري خود را در اداره هنرهاي زيبا و وزارت فرهنگ و هنر آغاز  به تهران آمد و مستقيما فعاليت 1339سال 
 .كرد

همكاري با اركسـترهاي مختلـف را در    1354كستر محمود تاج بخش اجرا كرد و تا سال اولين برنامه خود را با ار
 .اين مراكز هنري ادامه داد

 همكاري خود را با راديو ايران آغاز كرد و در برنامه هاي مختلف راديـو، بـه خصـوص    1350نادر گلچين در سال 
 ت.برنامه گلها فعاليت چشمگيري داش

مهدي خالقي بود كـه بـه    "آمد نوبهار"د استقبال شنوندگانش واقع شد، اجراي آهنگ از كارهاي او كه بسيار مور
 .رهبري فرهاد فخرالديني بازسازي و با گروه كر راديو اجرا شد

 .ادامه داد 1362او همكاري خود را با راديو تا سال 

با اركستر فرامـرز پـايور، بـه    ـ هنري بين ايران و ديگر كشورها، همراه  نادر گلچين بر اساس قراردادهاي فرهنگي
الجزاير رفت و موسيقي سنتي ايران را به هنردوستان آن كشـور معرفـي نمـود. از ديگـر كارهـاي برجسـته ايـن        

 . هنرمند، كنسرتي بود كه به نفع زلزله زدگان بوئين زهرا، همراه با اركستر عماد رام برگزار كرد

 .آواز و آهنگ اجرا كرد 300ز از هاي هنري خود، متجاو نادر گلچين در طول فعاليت

  باشد. او در جوار كار خوانندگي، مدير مسئول يك شركت تكثير نوار مجاز موسيقي نيز مي
 حسين قوامي  

نام حسين قوامي هنرمندي كه بيش از نيم قرن در خدمت موسيقي ايراني بود، نـام آشـناي صـاحبدالن اسـت و     
فروتن و بي ادعا كه آواي دلنشين او در دلها جاي دارد و صفحات يـا  مقام واالي او بر كسي پوشيده نيست مردي 

توان سراغ گرفت. قوامي نه تنها خدمتگزار موسـيقي بلكـه مـروج     اي مي نوارهاي آواي جاوداني اش را در هر خانه
رد و كـ  فهميـد، احسـاس مـي    اي مي خواند كه هر شنونده شعر و ادبيات نيز بود. شعرها را چنان واضح و آشكار مي

را شناختيم و به حال و هواي اشعار سعدي و حافظ و موالنا  "الدين آرتيماني رضي" سپرد. با قوامي بدان گوش مي
اش از موسيقي ايراني، نـام ويـاد    اش از شعر و آگاهي ژرف العاده مانندش، درك فوق نزديك شديم. صداي نرم و بي

 .رانش نخواهد زدوداو را هرگز از قلب دوستدا

..... هنگام تالوت قـرآن  "ي استاد  خورشيدي در تهران زاده شد، مادرش آواي گرمي داشت و به گفته 1288سال 
بـه تقليـد از    دوازده سالگي با صـفحاتي كـه در دسـترس بـود     –از ده  "شديم .... گيرا و جذابش مي متوجه صداي

  توانست سرسري بگيرد. ميصداي خوانندگان پرداخت، هر چند كه كار آساني نبود و مخالفت پدر را ن



     با تشكر از سركار خانم مريم مرحمتي   : حسين زارع شحنه نويسنده

. اسـتادي كـه   ي قوامي كـالس تعلـيم داشـت    زاده استاد بزرگ موسيقي نزديك خانه خان اسماعيل مرحوم حسين
حسـين تهرانـي و .... از شـاگردان او     -حسين يا حقـي  -رضا محجوبي -مرتضي محجوبي -اني مانند: صبا هنرمند

پي ببـرد و بـه او پيشـنهاد     زاده به قدرت صداي حسين اسماعيلبودند. رفت و آمد خانوادگي سبب شد تا مرحوم 
نمود. همسايگان و اهل محل چون ديدند حسين ضمن عالقمنـدي بـه آداب    تعليم بدهد اما پدر تسليم ناپذير مي

بردنـد و از روي   رفتند و او را به مسجد سپهساالر مـي  مذهبي صداي خوشي دارد، شبهاي ماه رمضان دنبالش مي
كـرد. ايـن نيـز چنـدان      ها مناجات خواني مي دادند نزديك به نيم ساعت در گلدسته ي كه به دستش ميا دفترچه

توانست در خانه و دور از چشم پدر بـا اسـتفاده از    نپاييد و با ممنوعيت پدر رو برو شد. از آن پس حسين تنها مي
  صفحه به تمرين آواز سرگرم شود.

گيري تـار بـود   صادر كرد و چون برادرش مشغول ياد، مادر روشنفكر فرمان آزادي حسين را گذشت پدرپس از در
تصادف به ياري او شـتافت و   1308به كمك وي با استاداني چون احمد عبادي و حسين يا حقي آشنا شد. سال 

 1312افت. سال ادامه ي "ظلي"را شناخت. شناختي كه به دوستي نزديك انجاميد و تا پايان عمر  "ظلي"مرحوم 
مرحـوم عبـداهللا   "و به دنبال آن با يكـي از خواننـدگان مشـهور و سـطح بـاالي آن دوران      نخست با برادران وفادار

سال نزد او به تعليم آواز و شناخت رديفهـاي موسـيقي ايرانـي گذرانـد. همزمـان از       6آشنا شد و مدت  "حجازي
اسـاتيد موسـيقي معتقـد شـدند كـه او دسـتگاهها و        محضر ديگر استادان كسب فيض كرد و به مقامي رسيد كه

  .كند شناسد و اجرا مي ها را به كمال مي مقام
ي مشهور كه رياسـت راديـو را داشـت از او خواسـت تـا همـراه        شادروان حسينقلي مستعان نويسنده 1325سال 

. ول دادم اما صبح پشـيمان شـدم  شب ق ....". او خود در اين مورد گفته اي در راديو اجرا كند برادران وفادار برنامه
كار از كـار گذشـته بـود.     خواستم تلفني انصراف خودرا اطالع دهم اما مستعان شبانه خبر را به راديو داده بود. مي

ناختن هاي راديو براي شـ  همراه با برادران وفادار و مرحوم همدانيان برنامه اجرا شد و بدنبال آن تلفن 5/1ساعت 
اي نگرفت، قـوامي افسـر ارتـش بـود و خواننـدگي بـراي        . اما كسي جواب قانع كنندهر آمداين خواننده به صدا د

بـار اول كـه   "ي ابوعطا بود و او خـود احساسـش را چنـين بيـان كـرده      نظاميان ممنوع. اين برنامه آوازي در مايه
ون ها نفر صـداي مـرا   خواستم اجراي برنامه كنم، وحشت كرده بودم و حتي در شروع برنامه از فكر اينكه ميلي مي

، بدنم به لرزه افتاد. ولي بعدها اين مسـئله  ، چه آبروريزي خواهدشدمي شنوند و اگر وسط كار، برنامه خراب شود
  ."عادي شد

اي) را  (فاختـه  او شش ماه با نام (ناشناس) آواز خواند و پس از آن به پيشنهاد مرحوم روح اهللا خالقي نام مسـتعار 
ال كه باز نشسته شد، توانست با نام واقعي خودش برنامه اجرا كند. شادروان قـوامي از سـ   1341برگزيد و تا سال 

برنامـه اجـرا كـرد كـه      300هاي جمعه در راديو برنامـه داشـت و نزديـك بـه     هر هفته روز 1331تا سال  1325
  متاسفانه به دليل كمبود امكان ضبط و پخش مستقيم اثري از آنها بر جاي نمانده است.

گيري كـرد. نگارنـده در سـال     هاي نظامي خارج از تهران، از راديو كناره به علت ماموريت 1337تا  1331ل از سا
  افتخار آن را يافتم تا در اراك با استاد آشنا شوم. 1337
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در راديـو   استاد را به همكاري دعوت كرد، او كه شش سـال  "گلها"ي  مرحوم داوود پيرنيا باني برنامه 1337سال 
هاي موسيقي راديـو تغييراتـي كـرده و بـه      . اما وقتي دانست چگونگي برنامهبرنامه اجرا نكرده بود، ابتدا نپذيرفت

ي گلها وضع آبرومندانه و فرهنگي دارد، و اركستر بزرگ گلها را از نزديك ديد، بـا شـرط موافقـت     خصوص برنامه
اري كه داشت اين موافقت را كسب كرد، و چنين بـود كـه اسـتاد    ارتش پذيرفت. مرحوم پير نيا هم با نفوذ و اعتب

  ي گلها بود. ) يكي از پركارترين خوانندگان برنامه1337 -45بين سالهاي (
برنامـه، بـرگ    44، گلهـاي جاويـدان   برنامه 162گلهاي رنگارنگ برنامه در ( 400آورد اين دوران نزديك به  دست
  برنامه است.) 18برنامه و متفرقه  27لهاي تازه برنامه، گ 39برنامه، شاخه گل  87سبز 

در سـالهاي آغـازين كـار    "استاد قوامي در تلويزيون نيز فعاليـت داشـت و شـاگرداني تعلـيم داد، او خـود گفتـه       
نفر براي تمـرين آواز انتخـاب    18تلويزيون، كالسي در ساختمان تلويزيون تاسيس شد و از بين گروهي داوطلب 

به همراهي استاد حنانه، زرين پنجه و استاد بهاري بـه تعلـيم شـاگردان پـرداختيم و هـر      شدند. حدود يك سال 
  ."هاي موسيقي را بر عهده داشتيم كدام از ما آموزش يكي از رشته

. هـايي در آلمـان و فرانسـه اجـرا كـرد      به دعوت سازمان يونسكو، همراه با گروهي از هنرمندان برنامه 1346سال 
اي نيـز بـه مـدت يـك      رد توجه مردم قرار گرفت كه قوامي و يارانش را گلباران كردند. برنامهي او چنان مو برنامه

تن از هنرمندان ايراني در (كابل) اجرا كرد كه بي نهايت چشمگير بود و مورد تشويق مـردم   17هفته با همراهي 
  افغانستان قرار گرفتند.

ي ادبيات براي گروهـي از   اي در سالن دانشكده برنامه در همين سال به همراهي استادان (جليل شهناز و كسايي)
اي مطبوعاتي گفـت   بزرگان موسيقي جهان، اجرا كرد كه بسيار جالب بود و يكي از استادان خارجي طي مصاحبه

هاي قـوامي متوجـه شـدم كـه ايـن       باشد ولي در اجراي برنامه كردم كه آواز ايراني داراي ريتم نمي من تصور مي"
كند و به نوازندگانش توجه ندارد و حاكم برنامه است. درست موقعي كـه بايـد     م را در آواز رعايت ميخواننده ريت

كند و همين امر باعث شد كه متوجه شوم ريتم آواز ايراني، چهـار ضـربي اسـت و تنهـا      آواز شروع كند شروع مي
نديدم و نشنيدم. قـوامي در آواز ايرانـي   كند و من اين رعايت ريتم را در خوانندگان ديگر  قوامي اين را رعايت مي

  در سطح عالي و باالتر از ديگر خوانندگان قرار دارد.
استاد نورعلي برومند نيز نظري هماننـد ايـن داشـت و معتقـد بـود كـه در آن شـرايط و برهـه از زمـان در بـين           

  ي او بخواند. پايهاي نداشتيم كه بتواند هم خوانندگان، قوامي در سطح باالتري قرار دارد و خواننده
مرحوم قوامي با هنرمندان معاصر خود روابطي دوستانه داشـت و بـا همكـاري اسـتاداني ماننـد: مرحـوم خـالقي،        

هاي بـه يـاد مانـدني اجـرا      مرحوم بديعي، و عزيزاني چون: تجويدي، پرويز ياحقي و مهندس همايون خرم آهنگ
ي همـايون   استاد تجويدي، سرگشته (تواي پري كجايي) ساختهي  ) ساختهداد از دلهاي گيتي افروز ( كرد، ترانه

محلـي دو صـدايي) از   تيـاري شوشـتري (  نامه) از مرحوم بـديعي، آهنـگ بخ   خرم، جواني از پرويز ياحقي، (ساقي
  .، بخشي از اين همكاريهاستمرحوم خالقي
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آهنگ ساز را بـه   د كه شاعر وخوان كرد و همواره چنان مي هواي شعر و آهنگ را درك مي شادروان قوامي، حال و
نواري با عنوان (آواي فاخته) با آهنگي از عماد رام و صداي قـوامي بـا اشـعار     1366داشت. در سال  ميشگفتي وا

نيز (بهار عاشقان) كه شاهكاري از قوامي و همايون خرم است با اشعار موالنـا منتشـر    1367حافظ و نيما و سال 
گيـرا و دلنشـين را    سالگي هم همان صداي گرم 80ر مرز ر آنكه اين هنرمند دشد كه شگفتي آفرين است و بيانگ

  داشت و چنين مردي هرگز نخواهد مرد.
گيري گزيد و خانه نشين بود، ضعف چشمان تـوان خوانـدن و    مرحوم قوامي در اواخر عمر به دليل بيماري گوشه

زيري و مهندس گلشن ابراهيمي، گاهي به ديدارش نوشتن را از او گرفته بود. تنها ياران نزديكي چون عبدالعلي و
. همـه اورا  اي اورا فرامـوش نكـرد   دانان، شهرام ناظري شايد تنها كسي بود كه لحظـه  رفتند و از ميان موسيقي مي

ي تكيده و مهربانش  رفتند، چهره اش مي هاي گل به خانه ، حتي جوانان كم سن و سال كه با دستهدوست داشتند
داد، شگفت زده مي شد از اينكه مي  هاي لبريز از صفا و محبت پاسخ مي و او با لبخند به اين بوسهبوسيدند  را مي

ي خوشخوان و هنرمند، ديگـر  . افسوس كه (فاخته)شناسند و دوستش دارند ديد بر خالف تصور، جوانان او را مي
چشمه در من خشك نشده، شوق اين "گفت  توانست بخواند و خود مي ي گذشته را نداشت، مي آن حال و حوصله

  ."خواندن نمانده
) بـه آسـمانها   جهان را بدرود گفت و پرنده ي روح (فاختـه  1368سرانجام، غروب روز پنجشنبه هفدم اسفند ماه 

ي هزاران  تاالر وحدت (رودكي) با بدرقه كشيد. مراسم تشييع شكوهمندي برگزار شد و پيكر آن روانشاد از برابرپر
دوستان به امامزاده طاهر كرج منتقـل و در كنـار دوسـت ديـرين و همنـواي هنـر        قي ملي وتن شيفتگان موسي

  آفرينش، سلطان آواز شادروان غالمحسين بنان به خاك سپرده شد.
  قمرالملوك وزيري  

باشـد كـه    كي از شير زنان ايران كه در بين هنرمندان معاصر نقش مهمي داشته است قمرالملـوك وزيـري مـي   ي
ستاره درخشان آسمان هنر ايران بود. صداي رساي قمر كه از نخستين زنان خواننده ايـران در دوران   ساليان دراز

معاصر كشور ما بود عالقمندان شيدايي نظير تيمورتاش و عارف داشت كه استاد مرتضـي نـي داود توانسـت او را    
مش در هـر محفـل و مجمعـي ورد    كشف كند و از اين خواننده اشعار مذهبي، هنرمندي بسازد كه ساليان دراز نا

  ها بود. زبان
كـرد. نزديكـي بـا مـادربزرگ كـه       قمر در كودكي پدر و مادرش را از دست داد و با مادر بزرگ خود زنـدگي مـي  

خواننده اشعار مذهبي بود نخستين انگيزه رغبت او بـه خوانـدن شـد. ابتـدا نـزد يـك معلـم گمنـام و همچنـان          
اخت و پس از آن با مرتضي ني داود آشنائـي پيدا كـرد. راهيـابي بـه محضـر ايـن      ناشناخته، به فراگيري آواز پرد

استاد از يك سو قمر را با رديف موسيقي ملي آشنا كرد و از سوي ديگر راهش را براي كسب تجربيـات بعـدي از   
... اولـين   "گويد كـه:   استادان ديگر هموار ساخت. مرتضي ني داود درباره نخستين برخود خود با قمر چينين مي

آمد كـه   بار كه قمر را ديدم سنش خيلي كم بود. در حدود هفده يا هجده سال داشت. اين ديدار در محفلي پيش
زد ولي من هـيچ از طـرز نـواختنش خوشـم نيامـد. امـا        من هم به آن دعوت شده بودم. يكي از حاضران ساز مي
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صداي اين خانم جوان به قدري نيرومند و رسـا   همين كه قمر شروع به خواندن كرد به واقعيت عجيبي پي بردم.
همين آشنائي نخستين بود كه پس از دو سال پاي قمر را به كالس ني داود باز كرد. "شد باور كرد ...  بود كه نمي

به خاطر ضـبط صـداي او دسـتگاه     "هيزماسترزويس"كوتاه به آنجا رسيد كه كمپاني كار پيشرفت قمر در مدتي 
هاي ديگر و به قـول نـي داود، قمـر     هم آمد و كمپاني "پوليفون"ران آورد. بعد از آن كمپاني ته صفحه پر كني به

  اين همه اهميت پيدا كرده بود.  
****  

قمرالملوك وزيري پس از شيدا و عارف در موسيقي نوين ايران رخ نمود ولي بي ترديد نقشي دشـوارتر و دليرانـه   
شد ولي مجازات زن  پرداخت گرفتار طعن و لعن مي دي كه به موسيقي ميتر از آن دو ايفا كرده است؛ زيرا اگر مر

گـام نخسـتين   هـا. قمـر بـه هن    اي به ضخامت قرن بود. زن برده در پرده بود، پرده "سنگسار شدن"پرداز  موسيقي
ظاهر شده بود، سر و كارش به نظميـه افتـاد. ايـن مـاجرا اگـر چـه بـراي او         "حجاب بي"كنسرت خود كه در آن 

شايند نبود، ولي بهرحال سر و صدايي كرد كه در نهايت به سود موسيقي و جامعه زنان بود. قمر خـود دربـاره   خو
شـد. رژيـم مملكـت     ... آن روزها، هر كس بدون چادر بود به كال نتري جلب مـي  "گويد :  نخستين كنسرتش مي

كـم بـه موسـيقي عالقـه نشـان       م كـم تغيير كرده و پس از يك بحران بزرگ دوره آرامش فرارسيده بود مـردم هـ  
چادر در نمايش موزيكال گراند هتل حاضر شوم و اين يـك تهـور و جسـارت     دادند. به من پيشنهاد شد كه بي مي

بزرگي الزم داشت. يك زن ضعيف بدون داشتن پشتيبان، ميبايست برخالف معتقدات مردم عـرض انـدام كنـد و    
شدن را هم به تـن   ها اين كار را بكنم و پـيه كشته وجود مخالفت حجاب در صحنه ظاهرشود. تصميم گرفتم با بي

نداد، و حتي مـورد اسـتقبال    اي هم رخ خود بمالم. شب نمايش فرا رسيد و بدون حجاب ظاهر شدم و هيچ حادثه
هـا شـركت    حجاب در نمـايش  هم واقع شدم و اين موضوع به من قوت قلبي بخشيد و از آن به بعد گاه و بيگاه بي

. او نخستين زني بـود كـه    "زنم از همان موقع فكر برداشتن حجاب در شرف تكوين بود ... جستم و حدس مي مي
  گفت:   بعد از قرةالعين بدون حجاب در جمع مردان ظاهر شد. و مي

  فنمگمرمرا هيچ گنه نيست به جز آن كه زنم   زين گناه است كه تا زنده ام اندر
****  

حجاب كنسرت  برگزاركرد. روز بعد كالنتري از او تعهد گرفت كه بي 1303سال  قمر نخستين كنسرت خود را در
ندهد. قمر عوايد كنسرت را به امور خيريه اختصاص داد. قمر در سفر خراسان در مشهد كنسرت داد و عوايـد آن  

قتـي  كنسـرت داد و ترانـه هـايي از عـارف خوانـد. و      1310را صرف آرامگاه فردوسي نمـود. در همـدان در سـال    
نيرالدوله چند گلدان نقره به او هديه كرد آن را به عارف پيشكش نمود. با اين كه عارف مورد غضب بود. در سـال  

هاي يتيم اختصـاص داده شـد. بـه گفتـه دكتـر       به نفع شير خورشيد سرخ كنسرت داد و عوايد آن به بچه 1308
  ه است.  صفحه از قمر ضبط شد 200صفحه و به گفته دكتر سپنتا  426خرمي 
****  

گاه قمر و هنرمنـدان همزمـان او بـود. مـردم توانسـتند در سـطحي        بزرگترين تكيه 1319گشايش راديو به سال 
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هـا   اي كه به زودي به پيوندي ناگسستني تبديل شد. ديگر همـه گـوش   گسترده تر با او رابطه برقرار سازند. رابطه
رت رسيده بـود و بزرگـان شـعر و ادب و موسـيقي بـراي      تشنه صداي مخملي قمر شده بود. قمر ديگر به اوج شه

شكسـتند. تـاريخ موسـيقي ملـي مـا، هرگـز چنـين اوج         گيري از صداي يكتايش سرودسـت مـي   ديدارش و بهره
اي را در هنـر و صـداي كسـي بـه يـاد نـدارد. مقتـدران         اي را به نام كسي ثبت نكرده و چنين جذبـه  پيروزمندانه

سـاختند.   زده خـود را نثـارش مـي    زور و زر، عشق هيجـان  كردند و هنرمندان بي ميهاي اشرفي به او هديه  كيسه
تيمورتاش وزير دربار عاشق دلخسته او بود، عارف قزويني شيفته و مجذوب او شده بـود و ايـرج ميـرزا بـا وجـود      

سـيم پرهيـز   خوبرويان ديگرش دل در گرو عشق قمر داشت. قمر نيز مانند عارف درويش بـود. از گـردآوري زر و   
گران را به دسـت   بهره بود. درآمدهاي بزرگ و هداياي كرد و به اصطالح اهل فن گردآوري، از (عقل معاش) بي مي

داد. انـدرزهاي مشـفقانه دوسـتان نيـز در او مـؤثر نيفتـاد و حتـي در هنگـام تنگدسـتي نيـز            نيامده از دست مي
بـا   26يـا   1325نويسد : در سالهاي  آورد چنين مي ه رهكيا در مجل نهاد. حسن علوي دستي را از دست نمي گشاده

اي از دوستان در خانه دكتر فرزين دندان پزشك دعوت داشتيم كه قرار بـود قمرالملـوك وزيـري هـم در آن      عده
شب سـوار اتومبيـل مـا     10خواند رفتيم و بعد از ساعت  اي كه قمر مي ميهماني شركت كند همراه دكتر به كاباره

كنم مرا به حدود اكبرآباد ببريد كه قبول كرديم. وقتي به آنجا رسيديم به يكي از  خواستم خواهش شد و گفت مي
هاي قديمي وارد شد و داخل ساختمان توي اتاقي رفت كه محل سـكونت باغبـان بـود. پنجـره اي بـه خـارج        باغ

بچـه زيـر كرسـي نشسـته      داشت كه داخل اتاق ديده مي شد. قمر وارد اتاقي شد كه يك زن و مرد جـوان بـا دو  
را بـاز كـرد و يـك بسـته      ها را كه ظاهرأ بيمار بود بغل گرفت و بوسيد و كيف پـول خـود   بودند. قمر يكي از بچه

آورد و روي كرسي گذاشت. معلوم شد مزد آن شب كاباره را به ايـن خـانواده داده اسـت. قمـر وقتـي      اسكناس در
بيمار سالها به من خدمت كرده و من هر شب به آنهـا سـر مـي    بيرون آمد عذرخواهي كرد و گفت مادر اين بچه 

كرد. به شدت بيمار بـود. حتـي    زنم. قمرالملوك وزيري در سالهاي آخر عمر در اتاقي كه فرش نداشت زندگي مي
كسي را نداشت كه برايش غذا بپزد. نورعلي برومند و حسين ضربي همت كردند و دوستداران قمر بـراي او پـولي   

اي در تهران پارس بخرد. پول را به قمر دادنـد و چنـد روز بعـد     هزار تومان شد تا خانه 12كه حدود  جمع كردند
بديدار او رفتند كه او را ياري كنند تا خانه را بخرد، معلوم شد تمـام آن پـول را بـه بچـه يتيمـي داده كـه قمـر        

قمر در آن خانه زندگي كند. قمـر چنـد    سرپرستي او را بر عهده داشته است تا براي خود خانه اي بخرد و پس از
ران، در خانـه  در شمي 1338روز بعد فوت كرد. قمرالملوك وزيري عاقبت در شامگاه پنجشنبه پانزدهم مرداد ماه 

  گذشت. استاد محمد حسين شهريار غزل زيبائي دارد درباره قمر كه چنين است: يكي از نزديكانش در
  ري قمر امشب به خدا تا سحر اينجاستاز كوري چشم فلك امشب قمر اينجاست آ

  آهسته به گوش فلك از بنده بگوئيد چشمت ندود اينهمه يكشب قمر اينجاست
  آري قمر آن قـُمري خوشخوان طبيعت آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اينجاست

  شمعي كه بسويش من جان سوخته از شوق پروانه صفت باز كنم بال و پر اينجاست
  از پا نشناسم يكدسته چو من عاشق بي پا و سر اينجاست تنها نه من از شوق سر
  اي عاشق شيدا جائي كه كند ناله عاشق اثر اينجاست هر ناله كه داري بكن
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  مهمان عزيزي كه پي ديدن رويش همسايه همه سركشد از بام و در اينجاست
  اي بيخبر آخر چه نشستي خبر اينجاست ساز خوش و آواز خوش و باده دلكش

  دردسر اينجاست روزه شده درد سر ما امشب دگر آسايش بيآسايش ام
  اي عاشق روي قمر اي ايرج ناكام برخيز كه باز آن بت بيدادگر اينجاست

  آن زلف كه چون هاله به رخسار قمر بود باز آمده چون فتنه دور قمر اينجاست
  اي كاش سحر نايد و خورشيد نزايد كامشب قمر اينجا قمر اينجا قمر اينجاست

  داريوش اقبالي
 ايراني فعال اجتماعيو  بازيگر، خوانندهدر تهران)،  1329 بهمن 15 ◌ٔ داريوش با نام كامل داريوش اقبالي (زاده 

  است.
 ، از مالكـان آذربايجـان  ليمحمود اقبـا خورشيدي در ميانه به دنيا آمد. پدرش  1329بهمن سال  15داريوش در 

سـالگي در جشـني در مدرسـه     9شهرستان ميانه) بود. داريوش دوران كودكي را در تهران گذراند. اولين بار در (
دبيرسـتان كـرج،    هايي همچـون دبيرسـتان فـارابي،    شهرآرا به روي صحنه رفت. دوران دبيرستان را در دبيرستان

هنـري بـه اجـراي     گذرانـد و در مراسـم   يرستان آزادگان تهران پـارس دبيرستان رازي دبيرستاني در سنندج، و دب
  وي در آمريكا دست از اعتياد كشيد. پرداخت. هاي هنري مي برنامه

اي است. در همين سـال او   شود و همين ورود رسمي او به موسيقي حرفه آشنا مي باشي حسن خياطبا  1349در 
رسد. الزم به توضيح است كه اولين ترانه مستقل او ترانـه نبسـته    به من نگو دوستت دارم به شهرت مي ◌ٔ با ترانه

  نمايد.) فعاليت مي L.Aدر  VA(فعالً وي در  پيمان بوده است از علي گزرسز (رها) آهنگ از داريوش اقبالي.
مـاه در زنـدان    9دسـتگير و مـدت    سازمان امنيـت شاهنشـاهي  توسط  1353داريوش در روز ششم شهريور ماه 

كه او را بـه جـرم    رساند كه پليس مدعي شده بود ماند، در همان روز روزنامه اطالعات عكسي ازاو به چاپ مي مي
او را بـه خـاطر اجـراي     ساواكمصرف ونگهداري مواد مخدر دستگير كرده است كه آن مطلب دروغ محض بود و 

  انداخته بود. اش مثل بوي گندم. جنگل، پريا و رهايي به زندان هاي سياسي ترانه
اكثر خوانندگان پاپ ايراني آن زمان، از كشور خـارج شـد و    ، داريوش نيز مانندجمهوري اسالميبا سر كار آمدن 

انگلستان و به شهر برموس نقل مكان كرد و پس از دو سال اقامت در آنجا به دعوت احمد محمود عازم آمريكا به 
  شد.

  تقديم كرد. بهروز وثوقيخواند كه به  قيصرداريوش در آلبوم دنياي اين روزاي من ترانه اي به نام 
نظـام  و پـس از روي كـار آمـدن     1357انقـالب  و چه بعد از  محمدرضا شاه پهلويداريوش چه در زمان سلطنت 

بـه   اعتيـاد بهانـه  به مخالفت با روش زمامداران حاكم بر ايران پرداخت. وي پيش از انقالب بـه   جمهوري اسالمي
ت داشته است به سوي وي، باعث شد تا گويند او را دوس از سوي دختري كه مي اسيدزندان افتاد. بر اثر پاشيدن 

، وي در ايران نبود. پس از آن نيـز وي بـه كشـور    1357براي معالجه به آمريكا برود. از اين روي در زمان انقالب 
  بازنگشت. 
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و بـه دنبـال    1357پـس از انقـالب   «داريوش در وبالگ شخصي خود دليل خروج از ايران را چنين بيـان كـرده:   
انتها،  ام، مجبور به ترك وطن شدم. از آن زمان تا حال، در سفري بي خفقان حاكم بر سرزمينكشتار، خونريزي و 

  ».صدا شوم كوشم در كنار هموطنانم سرود ايراني آزاد را هم مي
هـاي   جويان ايراني حمايت كرده اسـت و در تظـاهرات   وي در طي سالهايي كه بيرون از ايران بوده، همواره از پناه

  عتادان برخاسته است.  به حمايت از م آينهحمايت از اين افراد فعال بوده است و نيز با تشكيل بنيادهايي همچون 
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D

3-cite_note -%8C 8%B4_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB  وي
را سـروده   خون بـازي  ترانههمگام با اعتراض مردمي به انتخابات رياست جمهوري ايران  1388همچنين در سال 

  پرداخته است. "آخرين سنگر سكوته"كه محتواي آن به مفهوم 
در دهه پنجاه خورشيدي شخصي با حمله به داريوش بر صورت او اسيد پاشيد و وي مدتي در بيمارستان بستري 

 مـواد مخـدر  شد و تكرار اين كار باعث شد تا وي گرفتـار اعتيـاد بـه     داده مي مرفينشد. براي كاهش درد به وي 
  است. داريوش تا قبل از اين ماجرا آشنايي وي با مواد مخدر اندك بودهشود. به گفته خود 

شـود اعتيـاد را تـرك     گيرد و به كمك متخصصان موفق مي ها اعتياد وي سرانجام تصميم به ترك مي پس از سال
را كـه   سايت بهبـودي  2003(ميبدي) بود و در سال  AFNكند. اولين برنامه رسمي داريوش بنام آينه در راديو 

اندازي كرد و سپس با همكاري دو پزشك، بنيـادي   ها بود راه گاه ايراني براي كمك به معتادان و خانواده اولين وب
 40بـه  شود از زمان تأسيس اين بنياد تاكنون نزديـك   به نام آينه تأسيس كرد تا به ياري معتادان برود. گفته مي

گيـرد و برنامـه آينـه را در     اند. بعد از راديـو وي تصـميم بـه گسـترش كـار خـود مـي        هزار نفر ترك اعتياد كرده
هاي متعـدد تـرك اعتيـاد شـركت      ها و كنفرانس دهد وي همچنين در همايش ساعته ادامه مي 24هاي  تلويزيون

  است. كرده
 از شهيار قنبري بوي گندم  
 آهنگ داريوش اقباليعلي گزرسز، ترانه از نبسته پيمان ،  
 ترانه از علي گزرسز، آهنگ داريوش اقبالياي غم من ،  
 آهنگ از داريوش اقبالي ، ترانه از علي گزرسز،ميدونم يه روزي  
 ترانه از علي گزرسز، آهنگ داريوش اقباليادمه اون قديماي ،  
 مريم حيدرزادهاز  لب دريا  
 شعر اصلي از م سپند با همكاري علي گزرسـز آهنـگ از بيـژن قـادري تنظـيم احمـد        با من از ايران بگو

هبـودي و  پژمان خوانندگان، داريوش، ستار، مرتضي، آصف، اندي، مولود ذهتاب، بهـرام، مهـرداد، داوود ب  
  علي نظري

 داوود بهبوديآهنگ  محمدحسين شهرياراز منظومه  حيدر بابا  
 خون بازي  
 ترانه از محمد اصفهانيسيصد گل سرخ ،  
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  شناسي فيلم 
 فرزان دلجوكارگردان  اراني  
 سيروس الوندكارگردان  فرياد زير آب  

  جوايز و افتخارات 
 2005بابت حمايت از حقوق اقليت سال  جايزه سيمون و رونالد رايت    
 بحرينهاي تصويري  نشان صلح در فستيوال فيلم، موسيقي و رسانه   
 هاي پيوسته در ارتباط با اعتياد و معضالت اجتماعي   به خاطر فعاليت المللي شر جايزه بين  
 شد.اكثر آهنگهـاي او از حبيـب اهللا بـديعي     در پاريزِ سيرجان متولّد 1316در سال  زاده كورس سرهنگ

انـد و اولـين آهنگـي كـه بـديعي بـراي كـورس سـاخت          سال با يكديگر همكاري داشته 13باشد كه  مي
ام.  براي شما عزيزان در پايان مطلـب قـرار داده   "آسمون"نام دارد كه به همراه اثر بياد ماندني  "شبگرد"

هاي درشت و خشك خاص صداي ي است سوز صدا و تحريرزاده گفتن آنچه درباره صداي كورس سرهنگ
فـال  " "خـاطرات "يادگـار مانـده ماننـد     ديگري ازو بـه  است. آثار اوست كه جلوه اي ديگر به كار او داده

 و... كه هر كدام جذابيت و زيبايي خاص خود را دارد. "ديدار" "يا علي" "حافظ

 ديوانه با نام و نشانمرانمخب از طايفه بي من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم ،.  
 ،در حلقه صاحب نظرانم خوانم دردي كش ميخانه عشقم، افسانه نمي من قصه نميدانم.  
 مرا خانه ميخانه ها بايد اي باده نوشانم  /  مرا مي ز جام وفا بايد اي مي فروشان  
 و زان مي كه اتش زند كام عاشق نترسم /  من از انچه رسوا كند نام عاشق نترسم  
 /اميد من تو اي روان من ،شور جان من، بيا اي عشق افسونگر، فراموشم مكن ديگر  
 ،تويي كه جاوداني در جهان من به زندگاني  
 آواز ابوعطا 

     ايـد در   با سالم و درود فراوان خدمت همه دوستداران هنر واالي موسيقي. همـانطور كـه مالحظـه كـرده
اهللا بـديعي بـا صـداي عليرضـا افتخـاري و كـورس       پستهاي قبل آثاري متنوع از مرحـوم اسـتاد حبيـب    

آوازي در مايه ابوعطا از ، ام زاده تدارك ديده بودم. آنچه امروز نيز براي شما مهربانان فراهم كرده سرهنگ
كه ، باشد بديعي با ذكر زندگينامه ايشان مياهللا  اجراهاي خصوصي ديگر عليرضا افتخاري و مرحوم حبيب

 .همدالن قراربگيرد اميدوارم مورد پسند شما

 خيزد كه يك دم بي تو بنشينم ز دستم بر نمي 

 خواهم كه روي هيچ كس بينم بجز رويت نمي 

 من اول روز دانستم كه با شيرين درافتادم 

 كه چون فرهاد بايد شست دست از جان شيرينم 

 **** 
 اال اي همنشين دل كه يارانت برفت از ياد 
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  بنشينممرا روزي مباد آن دم كه بي ياد تو 

 بـه   منـد شـد و   در سواد كوه بدنيا آمد.او از خردسالي به موسيقي عالقـه  1312اهللا بديعي در سال   حبيب
هاي صبا را فرا گرفـت. پـس از آن چنـد     كالس درس يكي از شاگردان استاد صبا رفت و سه دوره رديف

 بداهـه پـردازي شخصـاً   نوازي و  استاد بديعي در تك. سالي نيز در محضر استاد صبا به شاگردي نشست
 .او در نوازندگي ويولون استحكام و ظرافت را يك جا باهم جمع كرده بود صاحب سبك بود.

 هاي بسياري نيز براي خوانندگان مختلف ساخت كه بـين اقشـار مختلـف مـردم شـهرت و       بديعي آهنگ
راديـويي آغـاز    هـاي  هجري شمسي تكنوازي را در برنامـه 1328ايشان از سال .محبوبيت بسيار پيدا كرد

هجري شمسي آغاز كرد. استاد بديعي عـالوه  1331كرد اما همكاري خود را با راديو بطور رسمي از سال 
آن  كنـار  هجـري شمسـي در اركسـتر گلهـا مشـغول كارشـد و در      1337تنهـا از سـال    بر نوازندگي ساز

يست كه نخستين آنها با آهنگ باق 200استاد بديعي بيش از  مسئوليت اداره موسيقي را بعهده داشت. از
 .دردستگاه ماهور اجرا شد» ماه كنعان«نام 

     مهرمـاه سـال    27دان برجسـته سـوادكوهي در     استاد حبيب اهللا بديعي نوازنـده كـم نظيـر و موسـيقي
مزار استاد بديعي در امام زاده طاهر كرج است؛ جايي كـه آرامگـاه شـاعران،     دارفاني را وداع گفت.1371

، گل نراقي، ، غالمحسين بنان، هوشنگ گلشيريندان بزرگي است ؛چون احمد شاملوو هنرم نويسندگان
 علي اصغربهاري، حسن كامكار، مرتضي حنانـه، اميرناصـر   احمد عبادي، ، حسين قوامي،عبدالعلي وزيري

 افتتاح و...

 السلطان بـوده  خواننده آواز و شاگرد سليمان امير قاسمي و عبد اهللا دوامي و ملهم از اقبال "رامبد صديف
نـوار ترجيـع   «هاي بيان در آواز ايراني است. از آثار او  است. وي داراي تكنيك ممتاز، لحن ويژه و توانايي

هاي خصوصي همراه بـا نوازنـدگان مختلـف وجـود دارد.      همراه سنتور مجيد كياني و تعدادي ضبط» بند
 .)است آثار كمي از خود ارائه كرده (كه به تاييد بسياري از اهل هنر با توجه به تواناييهاي ايشان

 .قسمتي از آواز چهارگاه با هنرنمايي رامبد صديف به همراه سنتور مجيد كياني تهيه شده است 

 صديف و كياني-چهارگاه آواز 

  :(حرف دل)سخني با خوانندگان 

 شاهد آن هستيم حضور كمرنگ عده اي از صاحبان هنر (چه در عرصه آواز و چه نوازنـدگي)   آنچه امروز
در حوزه توليد و اجراي اثر هنري است. با توجه به اينكه توانـايي و تسـلط بسـياري از ايـن افـراد بارهـا       
ا آزموده و توسط اساتيد فن گذشته و حال صحه گذاشته شده است براي حقير جاي سؤال است كه چـر 

اين بزرگان شأن هنري خود را در محدوده محافل خصوصي ويا نهايتاً تربيت چنـد شـاگرد مـي داننـد و     
بعضاً از ارائه حتي يك اثر هنري در سطح جامعه پرهيز مي كنند و در پاسخ به اين پرسش بـه وضـعيت   

بـه جـا بهتـر از     دشوار ارائه اثر و بازار آشفته موسيقي اشاره مي كنند و جمعي نيز معتقدنـد كـه غيبـت   
  حضور نا به جا است.(؟)
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   .مگـر طلـوع چنـين     مگر نه اينكه هنرمند برخاسته از متن جامعه و هنر او متعلق به همه جامعـه اسـت
هنرهايي از بستر محافل خصوصي بوده و يا از كالس درس فالن استاد در گذشته بـه گـوش مـردم مـي     

  رسيده؟
 وانع و دشواريهايي را بـراي انتشـار آثـار و يـا حتـي ارائـه       نويسنده واقف است كه شرايط كنوني جامعه م

كنسرت در پيش پاي هنرمندان قرار داده است. اما در تمام اين سالها بوده و هستند هنرمنـداني كـه بـا    
ارائه آثار خود دل مردم و عالقمندان به هنر موسيقي را زنده نگه داشته اند و صد البته كـه بـازار نقـد و    

فراد داغتر و شديد تر بوده است.(كه چرا فالن اثر؟ چرا اجرا با فالن شـخص؟ و حضـور در   نقادي از اين ا
  فالن مكان؟)

 "به راه باديه رفتن به از نشستن باطل                   وگر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم"  
 و شاهد حضور  آنچه ذهن مرا به خود مشغول ساخته اين است كه چرا هيچگاه در اين سالهاي اخير ناظر

هنرمندان مطرح در كنار هم نبوده ايم. اجماعي كه حتي خوانندگان لس آنجلسي هم بـه آن دسـت زده   
اند. نمي دانم اين عدم همدلي از كجاست اما مي دانم كه خواست قلبي عده اي از هنرمندان نيز رسيدن 

  به چنين اجماعي است.
 خصوصاً هنر موسيقي قائلم و اگر اين مكتوب رنـگ   ,نرحقير عالقه و احترام  خاصي براي اهل ه ,عزيزان

حـرف دل بسـياري از    و مـي دانـم   هـايي اسـت كـه در دل داشـتم     صـرفاً دغدغـه   ,گاليه به خود گرفته
  دوستداران هنر نيز هست.

 "...تا دلي آتش نگيرد حرف جانسوزي نگويد"  
ي اريبسـ ي ها  ترانه و. كرد آغاز رانيا ويراد در را خود كار كه باشد يم 1350 دههي ها خواننده ازي كي مرجان
 كاسـت  كيـ  1356 سـال  دري و. آمـد  بـازار  بـه  زمـان  درآن صحفهي رو بر آنها ازي تعداد كه است خوانده
 از .)بـود  شده خوانده....و الهه پوران، ه،يمرض همچوني خوانندگان توسط قبالً كه عارف و دايش آثاري (بازخوان
 آثـار  از فقـط  كـه  ديـ نيب يم اگر و. داد بازار به ها يماف مايس مستعار نام با كودكاني فكر پرورش كانون طرف

 كـه ي كسـان  و. بـوده  مرجـان  قبالًي وي هنر نام كه باشد يم نيا بخاطر است كاست كي همان ها يماف مايس
 بـه،  ديـ با كننـد ي ورآ جمـع  شـان يا ازي شـتر يب آثـار  خواهندي م و هستند خواننده نيا يصدا به مند عالقه

 .كنند مراجعه) ونيزيتلو ويراد خواننده( مرجان
 ي زنـدگ  كـرج  در اكنـون  هـم  كـه  باشـد  يم ريضم روشن شهال) مرجان همان اي( ها يماف مايسي اصل نام

  .است نداشتهي هنر تيفعال چگونهيه سفانهأمت انقالب از بعد و كند يم
 شمسي در تهران بـه   1281سال  استاد سيد جواد بديع زاده از هنرمندان بزرگ عرصه موسيقي ايران در

خـواه   روحـاني مشـروطه  » بـديع المتكلمـين  «ملقـب بـه   » آقا سيد رضا بديع كاشـاني «دنيا آمد. پدرش 
انديشي بود كه بـه سـيد انـارى شـهرت داشـت. وي فرزنـدش را نيـز غالبـاً بـه مجـالس وعـظ و             روشن
خوانى خود مى برد تا با شيوه آوازخوانى مذهبى آشنا شود. بديع المتكلمـين بـا تسـلط كـافي بـر       روضه

رديف موسيقي ايراني، پسر خود را نيز به فن آواز موذني و روضـه خـواني و تعزيـه آشـنا سـاخت و او از      
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اخـت. جـواد،   هاي موسيقي دستگاهي ايران پرد ها و رديف تجربيات پدر استفاده كرد و به فراگيري گوشه
» ميرزا يحيي سعيد واعظين«شمار آن را از پدر و نيز از دايى خود  هاى بي موسيقى رديف سنتى و گوشه

 كه او نيز از واعظان خوش صداى زمان خود بود، فرا گرفت.
      هـا و سـپس    او تحصيالت ابتدايي را در مدرسه تـدين و دوره متوسـطه را در مدرسـه آليـانس فرانسـوي

در مجلس شوراي ملـي اسـتخدام شـد و بـه عنـوان       1331تا  1304ايان رساند و از سال دارالفنون به پ
  نماينده خدمت كرد.

 آيد. در سـال   زاده عالوه بر خوانندگي در امر آهنگسازي نيز از بزرگان موسيقي ما به شمار مي استاد بديع
هـا و   فحه از نواختهبه قصد تهيه و ضبط ص» هيز مسترزويس«كه كمپانى انگليسي صفحه پركنى  1304
ى خود را در تهران گشود، بـديع   هاي هنرمندان ايراني نماينده خود را به ايران اعزام كرد و شعبه خوانده

زاده به عنوان نخستين خواننده مرد، با معرفي و توصيه عبدالحسين خان شهنازي، انتخاب شـد و اولـين   
هاى خودش  دو قطعه آواز و سه تصنيف از ساخته روانه بازار شد كه شامل» جلوه گل«صفحه او با عنوان 

تصنيف ساخت كه همه روى صفحه ضبط شده اسـت. او در   24بديع زاده  1314بود. از آن پس تا سال 
هـاى خـود    هاى بعد در سفرهايى به حلب و بيروت و برلين و شبه قاره هند، بر شمار ضـبط آهنـگ   سال

  افزوده است.
 و ترانه هـاى جلـوه گـل، داد دل،    » ايران، كشور داريوش«توان از سرود  ىهاى معروف او م از ميان آفريده

ى خود  كه تا زمان ما جاذبه» خزان عشق«ياد كرد. » خزان عشق«ى خاك، گل پرپر و  دل افسرده، هديه
  ساخته شده است.» رهي معيري«در پيوند با متنى عاشقانه از  1313را حفظ كرده در سال 

 تاح راديو به جمع هيات اركستر آن زمان راديو پيوست و در كنـار اسـتاداني چـون    استاد بديع زاده با افت
آثار بـا ارزشـي را در   » استاد ابوالحسن صبا«و » حبيب سماعي«، »مرتضي ني داوود«، »حسين تهراني«

  ها عضو شعر و موسيقي راديو تهران بود. ى موسيقي ايراني پديد آورد. استاد بديع زاده سال حوزه
 در سن هفتاد و هشت سـالگى، بـر اثـر دومـين سـكته       1358ديع زاده، سرانجام در دى ماه سال جواد ب

مغزى، در تهران چشم از جهان فرو بست. از او صفحات و نوارهـاي بسـياري بـر جـاي مانـده اسـت كـه        
  ترين آثار موسيقايي است. ى از درخشان همه

، سـيب ، مـرد مـن و    گل گلدون منتوان  است. از جمله آثار معروف غانم مي ايرانيسيمين غانم خواننده زن 
  قلك چشات را نام برد.

سـالگي در   9زاده شـد. او از   تنكـابن در شـهر   سـاروي و مـادري   تهرانـي از پـدري   1323سيمين غانم در سـال  
آواز اول شـد.   ◌ٔ هـاي ايـران در رشـته    هاي آموزشگاه در مسابقه 1341خواند. غانم در سال  هاي مدرسه مي جشن

موج خروشان با تنظيم استاد مرتضي حنانه و تهيه عبـاس زنـدي    ◌ٔ تلويزيوني سيمين غانم ترانهنخستين اجراي 
آغاز كرد. او دوره موسيقي  1348سالگي و در سال  25بود. سيمين غانم فعاليت رسمي خود را از  1347در سال 

 سلفژقواعد موسيقي و  مرتضي حنانهسنتي و رديف را زير نظر استاد محمود كريمي گذراند. مدتي نيز نزد استاد 
  نيز در زمينه موسيقي كار كرد.  علي تجويديرا آموخت و با استاد 



     با تشكر از سركار خانم مريم مرحمتي   : حسين زارع شحنه نويسنده

روز بـود. شـعر ايـن     ◌ٔ ها اولين صفحه قلك چشات، نخستين ترانه او در سبك جديد بود. اين ترانه در ايران مدت
ترين ترانه سـيمين غـانم گـل     ساخته است. معروف چينيفريبرز الاست و آهنگ آن را  سعيد دبيريترانه سروده 

  است. فريدون شهبازيانو ساخته  فرهاد شيبانيگلدون من نام دارد كه سروده 
از خوانندگي باز ماند. نخستين كنسرت او پس از انقـالب در   57هاي پس از انقالب  غانم بيش از دو دهه در سال

ان به برگزار شد. در حال حاضر سيمين غانم به همراه خانواده اش در اير تهراندر سينما صحرا در  1378مهرماه 
  پردازد.   برد و گهگاه به اجراي كنسرت مي سر مي
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