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  :گفتارپيش به جاِی 
  

   بود. رودـاھـر شـل دختـپادگان چھِی نظـامـِی ده ـفرمان )ت( محّمد فرزامسرتيپ تيمسار  ،١٣۵٢در سال 
- - - - -  

غير رسمی ِ ُکِمدين او در واقع، جداً شنيدنی و تماشايی بود.  شاه پسندسرکار استوار  صحبت کردنِ  در پادگادن چھل دختر،
نثار کردن ضای شغلی اش، متخصِص در مقتسرکار استوار شاه پسند، احتماKً به دليل  پادگان چھل دختر محسوب می شد.
ارتشی ھا و سربازان ناخواسته در ميان وی و به ھمين سبب، به سربازاِن خاطی بود. باران فحش وناسزاھای رکيک 

ر ـدکت ادِ ـاسترِت ــضـبه طور باور نکردنی، ح کهاين زمانه از عجايِب  . شھرتی کاذب نيز برای خود دست و پا کرده بود
کامBً شبيه سرکار استوار  ،خود جـّذابِ و بسيار  مشعشعِ  سيمای ِداشتن ِ خوش تيپی و از نظرِ  ،)ث -(تورنتو نیـراھَ رضا بَ 

جزو کادر شاه پسند سرکار استوار با آن که  از وسـط نصف کرده باشند!آن را که ليمو ترشی  انندِ مدرست ـد. می مانَ شاه پسند 
و  خودش بودواقعاً انسانی، داشتِن صفاِت  از نقطه نظرھر چه که بود، اّما ترين قشر جامعه محسوب می شد؛  از بی سوادثابت ارتش و 

" قريب به اکثر رھبران سياسی، و ھم ی ِ"قدرت پست مزمنِ  و عجيب آن که سرکار استوار شاه پسند به بيماریِ  .نداشت اّدعايی ھم
 ؛حاKنبود.  ءچپ و راست، مبتB از"خودشيفتگی" آن قشر از روشن فکران ايرانی بی ريشه و بی فرھنگِ  VعBجِ  مرضِ به چنين 

  است! یچه نمايش اجرایِ  ولِ ـمشغشاه پسند  سرکار استوارتا ببينند بی صبرانه منتظرند سربازان درجه داران و صبح اّول صبح، 
  

گروھان روبروی و بی خيال  ،ُشل و ِولھمين طور  ،)ج( رسول شکاریسرباِز وظيفه آماده باش داده می شود. به گروھان 
به می زند و  سرباز وظيفه رسـول شــکاری چرخی دورِ خيلی آرام عطسه کنان، شاه پسند  ! سرکار استواراستايستاده 

پس از مکثی  ،راستچپ و به سمت  با تکان دادِن سرشبه طور مرتّب سپس و  .می پردازداو قـد و قواره ِی انداز کردن ور
شاه پسند سرکار استوار به گوش می رسد. به ناگھان، و پچ وپچ  هخندصدای خفيِف می گيرد. را از سر گيری معرکه کوتاه، 

صبح  !ه؟چـــی يَـــــخـفـه خون! " می گويد:آورد و می بر فرياد رزنان، ـشَ ـتَ رو به گروھان،  ؛با لھجۀ منحصر به خودش
َ قـنورده ايد که اَ ـاّوَل صبح َچه خَ  َ چ و چ پَ پَ  (اين قـدر) َدهَ ـ   "!؟کنيدمی َخـنـَد ری کـَرکـ

  
کاسته می شود و گروھان به  انسربازدرجه داران و از صدای خنده و پچ و پچ کردن  ،شاه پسند سرکار استوارزدِن  با تشرِ 

با باK آوردن و  ،سرکار استواربا اين حال، ھنوز صدای خنده ھای خفيف از گوشه و کنار به گوش می رسد.  خود می آيد.
يعنی  ،اَرتَشيعنی نظم.  ،اَرتَش" می گويد: با صدای بلندتکان دادن انگشت سبابه ِی دست راستش به طرف گروھان، 

َ رتاَ  ديوارَ ديوار داَر.  ،اَرتَشاَنضباط.  َ زنی، سرت می تش بَ رتَ رت را به ديوار اَ . سَ بتونیَ  ،شـ کث توأم با مَ ، عدو بَ  ". . .رکَ ـ
 ه یَ دور ؛کاریشَ  کَ سولَ رَ  ؛(وظيفه) وظيفَ  کَ سربازَ  ؛(شکسته)گردن َشکـَسَت اين "د: ـادامه می دھ، و کشيده دــنـبلبسيار ھای 

 دادَ  )آب(اُ  گل به (دسته) ستَ دَ  (دوباره) دوبارَ ، دو پا کَ جانوراين اينکـَه،  (ديگر)َی دِ  . . .تمام شـدَ پيش  (ماه) چند ما ؛دمتشخَ 

  "!(داده)
  

رشته ، سرباز خاطیحال دور زدن به دوِر در شاه پسند استوار  رسرکاسپس، و پيدا می کند. ادامه گروھان خنديدن نخودی 
می  ؛بلند ادا می کندھای ِ  در حالی که از روی غضب، کلمات را با حالت کش دار و مکثو  .ِی کpم را به دست می گيرد

 ؛نیـيع !(می ماند)می ماَن  ،ما هدَ  ؛دَ ـيـپـسَ  ؛هـيَ ـانـشـيـپ ؛(گاو) گابَ  ؛ـثـلَ مَ  َشــکاری، کَ سـولَ رَ  ،صفر کَ زَ سربا ،اين" گويد:
در  ،عمرش راباقی  ،(می خواھـد) واهَ خاين که مَ  لَ ـثَی. مَ دِ  (نيست)س ـيـو نـــشـم بَ دآ! رـتـل دخــچَ  ،پادگانَ  ،ویَ ـلـابـ، تدَ ـش
َ رتاَ    "!!(کند) نَ ـکُ خدمت ضافه اَ  ،شـ
  

 و نانا آرامی نفس ھا در سينه حبس شده اند.  گرفته است.ع گروھان پنج را فرا طۀ تجمّ محوّ مرگ باری  سکوتِ اکنون، 
به چشم می خورد. جانوران دّرنده گير افتاده باشد، در چنگال که شکار اسيری نند ِ آھم ،رسول شکاریدر چھـره ِی دی ميّ ا

خيره جلوی ِ پايش  زمينِ  از چشمانش به نقطه ایو . سرش را از روی ناچاری پايين انداخته از خود نداردکردن قدرت دفاع 
سرکار گام، در اين ھنصبح گاھی است. ماجرای ِ دل ناپذير گروھان منتظر پايان اين زمان به ُکندی می گذرد.  است.مانده 

رسيده، او دست چپش که به نزديکی ِ گونه ِی سمت راست به ھم چسبيده ِی انگشتان مرتِّب  با تکان دادنِ شاه پسند استوار 
 ،شب کيَ  )ھفته( ایه بتَ ھَ َشکاری،  کَ سولَ رَ  ،بی اَنضباط کَ اين سربازَ "ادامه می دھـد: رو به گروھان  ؛دـنـلـبمکثی از پس 

 )( یـکونَ ـی قانبَدل بَخواھی ، )ھم دـ(بع مدَ ـ. بَ (می زند) می َزنَ  )( کَ ـقانونَ  ؛(افسران) رانـسَ باَ  در باشگاهَ 

َ وظيف کَ که با اين سربازَ  آدم می مانَ  ،(ُخب) خو !!َن!ـمی کُ  َ بَکـُن (چه) چَ  آش خور وس اه نشنـ   ". . . هـ
  

   . . . !به گوش می رسـد گروھان و قھقھه ِی ه دـنـخ شـلـيـکِ صـداِی 

*** * *  
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استاد  پرداخت. قانوندر باره ی ساز  نگارش، و مطالعه، تحقيقاّولين موسيقی دان ايرانی است که به  )چ( مھدی مفتاح
مفتاح با تpش ھای پی گير خود توانست در رواج ساز قانون در ايران آن ھم به طور رسمی و آکادميک قدم ھای مؤثری 

افرادی چون مھدی ) علّت کمتر شناخته شدن ٢در کتاب "مردان موسيقی سنّتی و نوين ايران"( حبيب ّهللا نصيری فربردارد. 
ل ذوق و ـاھدھـد که جامعۀ ايـران: "می درستی تشخيص " دانسته و به اشکال بافت فـرھـنـگـی در جامعۀ مـا"را مفتاح 

به ياد گيری ساز قانون اقدام کرد و بعد از چند  ١٣٢٨مفتاح از سال   ." ع خوش دارندـبُّ ـَ تـَ ـلـم وتعِ  ب را بيشتر از اھـلِ ـرَ طَ 
متد قانون وآھنگ کتابِ " "سال برای تحقيقات بيشتر در زمينۀ تکنيک اين ساز به کشور عراق و کشورھای ديگر سفر کرد.

   )٣(. استو تpش مھدی مفتاح برای پيش برد و اعتpی اين ساز در ايراِن کنونی حاصل زحمات ھايی برای اين ساز" 
  

دانش گاه فارغ التحصيل ھنرھای زيبا ِی  تخصصی ساز قانون ازدانش کده یِ  رشته یِ  در ۵۶١٣خانم مليحه سعيدی در سال 
 ٢٢" را که "حاصل  ١جلد - قانونکتاب "آموزش ساز  لویـبا نظر و ھمکاری حسين دھ ٩۶١٣می شود و سرانجام در ساِل 

قطع وزيری  جلد در ٠٠٠٣در در ھمان سال اين کتاب سال تحقيق در باره ِی ساز قانون می باشد،" به چاپ می رساند. 
ر زمينه ی آموزش اين ساز به د راھـنـمـا" اّولين کتاب ١جلد -کتاب "آموزش ساز قانون  ،در واقعبزرگ به چاپ رسيد. 

"شرايط نامساعدی که در اثر بمباران  در حسين دھلوی جمع آوری منابع اّولـيّۀ اين کتاباستاد به گفته ی ِ و شمار می رود.  
    " شکل می گيرد.،ھا و ديگر نابسامانی ھای جنگ

در قطع وزيری بزرگ  جلد، ٠٠٠١در ١٣٨٩در آبان ماه سال چاپ دّوم اين کتاب از چاپ اّول،  دو دھـهپس از گذشت 
با اضافه کردن ، و محدود ، ويرايشنوشتاریبا اندک تغييرات  توأماپ دّوم چروانه ِی بازار کتاب می گردد. ) ٢٩×٢٢(

چاپ دّوم بر چاپ اّول کتاب از ھمان صفحات نخستين به چشم می ی ظاھرتغييرات . ھم راه می باشدنظر اھلِ  انگليسیمتون 
کاربردی  - مرکز آموزش علمی " عباراتِ  ،چِپ کتاب سمتِ باKِی گوشه ِی در در روی جلد، درست برای نمونه خورد. 

 يک قطعه عکس ساز قانون درست در وسطّ ھم چنين و نمايان است.  "کاربردی -موسيقی/ تحت نظارت دانشگاه جامع علمی
اح جلد طرّ  يافته،و چون کتاب "آموزش ساز قانون" در چـھـار جـلـد تدوين  می باشد.کتاب آزين بخش  ،جلِد بيرونِی کتاب

 طابق با شمارهکه م عکس اصلی بُرشی ديگری از ساز قانون را در بخش تحتانیِ به طور ابتکاری،  ،ابوذر بھشتی ،کتاب
به دست بگيريم، با دل بخواھی به طوری که اگر ھر يک از اين کتاب ھا را اضافه کرده است.  ھای بَعـدی کتاب می باشد،

از پی خواھيم برد که کدام جلد فوراً نگاه کردن به طرح روی جلد و ديدن تعداد عکس ھاِی ساز قانون در روی جلد کتاب، 
   را در دست داريم."آموزش ساز قانون" کتاب مجموعۀ  

  
در فصل پايانی " در باره ِی ساز قانون گفته ھا و نوشته ھاتنھا مّزيت چاپ دّوم بر چاپ اّول کتاب، گنجانيدن متن انگليسِی "

 کتاب می باشـد. در واقع کتاب تبديل به کتاِب دو زبانه شده است. آن چه که جای تأسف است اين است که پيش از چاپ کتاب،
بّررسی تطبيق و مورد  (در يک مورد) متن ترجمه شده از زبان فارسی به انگليسیمتن ھای ترجمه شده به زبان پارسی و 

عايت دستور عpوه بر آن، ر ند.غلط ارايه شده ا اندر اشتباه و غلط یي، ترجمه ھاو از آن روی. ندنھايی قرار گرفته نشده ا
به در اين کتاب  آکادميکیموجود استانداردھای  ودر متن ھا انگليسی و زبان پارسی نکات مربوط به نگارش زبان  زبان و

وجود و اين پرسش پيش خواھد آمـد که  ،، بی ّشک برای يک خواننده معمولیبا در نظر گرفتن مطالب فوق چشم نمی خورد.
 -چاپ دّوم کتاِب "آموزش ساز قانونروی ھم رفته،  ؟!از برای چيستدر اين کتاب و ويراستاران گوناگون ھا  نقش مترجم

چاپ دّوم  ،برای نمونهکتاب بپردازد.  ی مطالب موجود در" نسبت به چاپ اّول تا حدودی توانسته است، به طبقه بند١جلد
عpقه مندان به بدين ترتيب، " درج شده است. فھرست مطالب"در يک به يک اصلی موضوعات  ؛به جای کلّی گويیکتاب 

مطالِب" را دنبال کنند. "فھرست خود وضوعات مورد نظر ممی توانند  به "فھرست مطالب" گيری ساز قانون با رجوع افر
  به ھشت قسمت تقسيم شده است: "١جلد -"آموزش ساز قانون کتابِ 

  
  (اين صفحات شماره گذاری نشده اند.) ١۶تا  ٧ ص استاد حسين دھلوی مقدمۀو  ،مؤلفمقدمۀ  مؤلف،بيوگرافی ناشر،  ۀمقدم – ١
  ١٧ص        ل نظر ـاھ ، ترجمه ِی متونِ در بارۀ ساز قانون – ٢
  ٢٨ص        ساز قانون اجرايیِ  مشخصاتِ توضيحاتی در بارۀ  – ٣
  ٣٣ص             موسيقی آشنايی با خطِّ  – ۴
  ٣٨ص              نگ ھا ـتمرين ھا و آھ – ۵
  ١٢۴ص            مشخّصات ديگر ساز قانون – ۶
  ١٢٨ص            توصيه ھايی به ھنرجويان – ٧
  ١۶٣ص          اصلی متن ھای انگليسی  منابع و مأخـذ – ٨
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پيش روی تقسيم بندی کرد. در نتيجۀ اين تقسيم بندی آن چه که شاخه ی ِ اصلی  سـهبه به طور کلّی، می توان کتاب را 
  :بدين ترتيب خواھد بود ،خواھيم داشت

  ، تاريخی مربوط به ساز قانونعمومی و  بخش اطBّعات -١

   و، بخش آشنايی با خطّ موسيقی، تمرين ھا و آھنگ ھا -٢

  .انگليسی اصلِی متونِ کتاب نامه ھاِی  بخش  -٣
  

در سطح کّل کشور ايران به عنوان کتاب آموزشی و پايه ای در آموزش گاه  "١جلد -"آموزش ساز قانون  کتابھم اکنون، 
فقط در حول و فقط  نوشته،به طور مشّخص، موضوع اصلی اين ھا و مراکز تدريس موسيقی مورد استفاده قرار می گيرد. 

 بخشو "اطpّعات تاريخی مربوط به ساز قانون" اطpّعات عمومی و ترجـمـه يعنی "بخش  ،بخش سّومو   اّولبخش وحوش 
ھـنـر ترجـمـه و فـّن و می کوشم تا از طريق روِش به کار گيری نوشته در اين  است. "اصلِی متوِن انگليسی کتاب نامه ھایِ 

از  ـیِ عظيم بخشِ مفاھيم سپس به اثبات می رسانم که پرداخته، و به کالبد شکافی متون ترجمه شده  ،اصلیمنابع با استناد به 
ساز، کامpً اشتباه و اين ترجمه شده در کتاِب "آموزش ساز قانون" برای ھنرجويان و عـاشقان فراگيری  واژه ھای کـلـيـدی

و برشمردن ِ نکات مورد نظر. نوشته ِی حاضر کوششی است در جھت شفّاف سازی   از اين جھت،نـد. گمراه کننده می باشـ
بيوگرافی ، ابتداء و ضرورتاً در باره ِی موضوعاتی که در پيراموِن نوشتهپيش از پرداختن به مبحث اصلی اين Kزم می دانم 

خواھم نوشته و سپس به مبحث اصلی اين  ؛پرداختهنگاشته شده است،  استاد حسين دھلوی مقدمۀو  ،مؤلفمقدمۀ  ،مؤلف
  پرداخت. 

  
پس از "مقدمۀ  در چاپ اّول کتاب اثری از "بيوگرافی مؤلف" به چشم نمی خورد . ولی در چاپ دّوم  -: بيوگرافی مؤلّف

، و )١٠(صبيوگرافی مؤلف در يک صفحه و نيم نوشته شده ناشر،" "بيوگرافی مؤلف" به حجم ِ کتاب اضافه شده است. 
در ھمان نگاه اّول آن چه که به ھر روی،   نويسنده ِی متن بيوگرافی مؤلف چه کسی است.مشّخص نيست که متأسفانه، 

کتاب آورده شده آغاِز که در ، و بـدعـتـی غير واقعیِ خواننده حرفـه ای را جا به جا شگفت زده می کند، طرح اغـراق آميز، 
  آگاھانه و يا ناآگاھانه اّدعا می کند: ،مؤلفبيوگرافی  نويسنده یِ می باشـد. است، 

  
  د.ـمی باش (مليحه سعـيدی)با شيوه ی ِ ده انگشتـی از ابـداعـات ايشان  (ساز قانون)خصوصاً نوازندگی  

  
 ،مسير تکامل يافتن ساز قانون چه در ساختمان و چه به لحاظ شيوه ی نواختن سازدر به لحاظ تاريخی آنانی که پيوسته 

ھـه ھا است که در کشور دَ   کرده اند، آگاھند که شيوه ی ده انگشتی نواختن ساز قانون،تجسس و پی گيری را موضوع 
در ميان کشورھای عربی زبان، شيوه ی ده انگشتی نواختن ساز قانون رواج داشته است. و ھمسايه ِی غربی ايران (ترکيّه) 

برخی در نيز شيوه ی ده انگشتی نواختن ساز قانون  گذشته از آن، شّدت ترکيّه) مرسوم بوده است. به (ولی نه کشور مصر 
و  به طور ميانگيننوازندگان طراز اِول اين ساز به کار گرفته شده و می شود.  از کشورھای خاور دور و نزديک، به توسطّ 

ی ده انگشتی نواختن شيوه سال گذشته، نوازندگان ساز قانون در کشور ترکيّه که مھد گسترش  ۵٠، در طول برای نمونه
ساز قانون می باشد، تا کنون حتّی يک تن از نوازندگان طراز اّول ساز قانون که برخی از آنان ھم اکنون در قيد حيات می 

خواندن و  مراجعهبا خوش بختانه می باشد. آنان که شيوه ی ده انگشتی نواختن ساز قانون از ابداعات ند باشند، اّدعـا نکرده ا
 ماننِد:و فرانسه  ،مصر، سوريه، عراق ترکيّه، ھاِی  کشور جديدِ ، و ميانه، قديمنسل طراز اّول ل قانون نوازان شرح و احوا
، )Ihsan Özer( راحسان اُزِ  ،)Gültekin Aydoğdu( ُگلتَکين آيدوگدو ،)Ahmet Meter( احمد ميتِر)، Erol Deran( اِرول ِدران
گوکِسل  ،)Hakan Güngör( گونگور َھـَکـن ،)Dönmez Mehmet( محّمد دونِمز، )Halil Karaduman( خليل کارادومانزنده ياد 

Jamil M. Al-( -  عراق - جميل محّمد اsسدی)، Prof. Ruhi Ayangil(  پروفسور روحی آيانگيل، )Göksel Baktagir( تاگيراکب

Asadi(،  مصر - نبيل َکسيس - sNabil kassi، جوليان ويس و - Jalal Eddine WeissJulien   . . . پی خواھيم برد که  و و و
د ـبنا به شواھ ،بعpوهده انگشتی نواختن ساز قانون از ابداعات آنان می باشد.  یِ  شيوه ،ھيچ يک اّدعا نکرده اندتا کنون 

نسل ھای پيشين و برجسته ِی نوازندگان و وجود کليپ صدھا مصاحبه با  )اينترنتِده کـَده ِی جھانی (بسيار فراوان در 
داع يک فرد ـپی خواھيم برد که روش و شيوه ِی ده انگشتی نواختن ساز قانون مختص به اب ،در يوتيوبساز قانون  کنونیِ 

کنون به اين ساز از دوره ِی امپراطوری عثمانی تا تحّولی ِ نويِن با مطالعۀ دقيق تاريخ سير از اين جھت،  نيست.نبوده و 
از طول زمان به اين مرحله در و شيوه ی ِ ده انگشتی نواختن ساز قانون در يک روند تاريخی روش و نشان می دھد، 

بی جھت می کوشد، شيوه ی ِ ده انگشتی نواختن ساز  "بيوگرافِی مليحه سعيدی"اين که نويسنده ی ِ رسيده است. تکامل 
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دور از واقعيّات تاريخی به شيوه ای است اغراق آميز، مخّرب و صد در صد انحرافی که   قانون را به ايشان منسوب کند،
بی  ،از بيخ و بُـنرا، "بيوگرافِی مليحه سعيدی"  نويسنده ی ِ اّدعاِی مضحکده گويی و ـنـگُ   بنابرين،  .موجود می باشد
مردود و نادرست باسمه ای را تلقينات و  ،گمراه کننده تبليغاتده از اين گونه ااستف طرزِ  ھموارهِ و  ،دانستهپايه و اساس 

   م.ـمی دان

  

رعايت ويرايش کتاب و ظاھراً  در معّرفی مقّدمۀ مؤلف مّد نظر داشته است، و آن چه که ناشر در چاپ دّوم،  -  :مقدمۀ مؤلف
پرويز  مانا ياد"آموزش ساز قانون" به  ويرايش کتابمی باشد. مسئوليّت ارسی پزبان ِ گان درست نويسی و جدا نويسی واژ

صفحه به   ،پاراگراف به پاراگرافواژه به واژه، سطر به سطر، و مقابلۀ تطبيق حال اگر به سپرده می شود.   منصوری
بقيّۀ  ومحـدود می شود.  اّول کتاب  صفحۀچند ھمان به  پرويز منصوری صفحۀ چاپ اّول و دّوم کتاب بپردازيم، ويراستاری

کتاب، ھم چنان دست نخورده به حال خود رھا شـده است. نمونه ھای زير بخش کوتاھی از واژگانی ھستند که در صفحات 
/ آن آنکه/ اين که، اينکهم چسبيده و در چاپ دّوم جدا از ھم نوشته شده اند. مانند واژگان: ھمجوار/ ھم جوار، چاپ اّول بھ

، قانون ھای/ قانونھای، تغيير دھنده ی/ تغيير دھندۀ، تاريخ چه/ تاريخچه، پايه یِ / پايۀ، شيوه ی/ شيوۀ/ آن جا، آنجاکه، 
 ويراستاریھا،  ويرايش با وجود اينمی توان نوشت، . دو باره ايرانی نواختن ساز/ دوباره ايرانی کردن، تمرين ھا/ تمرينھا

در پاراگراف پايانی بخش مقدمۀ  يک دستی درست برخوردار نيست. و از انسجام  در چاپ دّوم کتاب پرويز منصوری
  مؤلف آمده است:

به خاطر  (استاد راھنمايم در دانشکدۀ موسيقی)  ه ودي ع س م  ی ق دت م ح مKزم می دانم  از . . . زنده ياد دکتر 
 ھمچنين از ھمسرم زندهيادی نمايم. . . . . و   کمک ھای بی دريغشان در تھيّۀ تاريخچۀ اين ساز،

که قسمت ھايی از تاريخچۀ  سـيـرانـوش بـازيـلو خانم  وفـاباپرويز ، آقای احمد ستودهياد استاد 
   ساز قانون را، از مأخذ اصلی ترجمه کرده اند . . . . سپاسگزارم.

 برا ی نمونه:نيز مشمول ويراستاری شده است. در چاپ دّوم  حسين دھلوی مقدمۀ استاد -  :مقّدمۀ استاد حسين ِدھـلـَوی
مشورت / مشورتھای، دست مايه /دستمايه، پيش برد /پيشبرد، رمان ھایآ /آرمانھای، ھم کاری /ھمکاری، سال ھای /سالھای

  الخ. و مضراب ھا و تکنيک ھا/ مضرابھا و تکنيکھای، ھم چنين/ ھمچنين، حتّا /حتّی، نت ، نوت/ھای
   

   متن مقّدمۀ استاد دھلوی می خوانيم: در
  

شّک ھر گام نخستين به سبب ناشناخنه بودن با مشکpت روبروست. از جمله نبودن نشانه ھای  بی
اختصاصی ساز قانون ( به ويژه در زمينۀ اجرای موسيقی ايرانی) به دليل نداشتن سابقه در خطّ 

ر مجموع برای مطالعه و ابداع آن ھا، بين المللی موسيقی؛ خود يکی از مشکpت ما بود که د
. . مpحظه می شود که حتّی برای دست يابی به يکی از  زمان قابل مpحظه ای صرف شد.

  ابتدايی ترين نشانه ھا ما بايد مدتّی وقت صرف کنيم.

در نتيجۀ  ،بيھوده ھاین" وقت صرف کرد"اين  ،اگر تعارفات شابدالعظيمی را کنار بنھيم، بايد از استاد حسين دھلوی پرسيد
نامساعدی که در اثر بمباران ھا و ديگر نابسامانی ھای  "شرايط با توّجۀ به و می باشد.  بی توّجھی شمايان به اطرافتان بوده

اندکی توّجه اتان را به کشورھای ھمسايه جلب می کرديد، شايد ديگر فقط پيش و پس از زمان جنگ،  شمايان اگر "،جنگ
گرانبھايتان را صرف "دست يابی به يکی از ابتدايی ترين نشانه ھا" برای ساز قانون بکنيد! دھه ھاست وقت بود Kزم نمی 
ترکـيـّه کشوِر ارمنستان، و به ويژه آلبانی، اُزبکستان، اسرائيل، فرانسه، عراق، سوريه،  مصر، تونس، ی مانند:کشور ھاي

قانون را به عنوان ساز و بسيار جـّدی به طور بسيار چشم گير حّل کرده اند. و را  ی مورد نياز ساز قانونھا "مسئلـۀ "نشان
اين است، راه بس طوKنی ای که دھه اساسی می گيرند. پرسش گرفته و به کار کشورشان  ارکستر ملّیدر ای ساز پايه 

به  "اجرايیِی ھا استفاده از "نشان ؟ شايد با!ردبيھوده و بی جھت طّـی کدوباره ھاست آنان پشت سر گذارده اند، چرا بايد 
به يک زبان واحــد  ، (To standardize) ""ھم گون کردندر جھت کشورھا بشود آن کار گرفته شده ِی نوازندگان ساز قانون 

از ديدگاه اين قلم،  ،منتھا. اگر خود محوری به کنار نھاده شود، اين کار شدنی استو دست يافت. در موسيقی بين المـلـلـی 
   صـدر دارد! ۀِ و سعّ عميق  نياز به کمی مطالعۀاين مھّم 
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 ١٧از صفحۀ  ،از سمت چپ کتاب مربوط به ساز قانون pعاتِ اطّ ترجمه ِی فارسِی  " ١جلد -"آموزش ساز قانون در کتاب

بعضاً متون اصلی و " که ھا و نوشته ھا در بارۀ ساز قانونگفته " متون اصلیِ سپس و ادامه دارد.  ٢۶تا صفحۀ آغاز شده و 
اين  در واقعقرار دارند. ) ١۴۶تا  ١٣٩(صفحاِت در سمت راست کتاب درست   بعضاً ترجمه به زبان انگليسی می باشند؛

ھر يک از  ازآن ھم تنھا به يک و يا دو مورد . و به طور مشّخص، نيز می باشدپايانی کتاب بخش ر برگيرنده ِی بخش، د
فارسِی مطالب  ُکـلّ بنابرين، می پردازم.  "بخش اطpّعات عمومی و ترجـمـه اطpّعات تاريخی مربوط به ساز قانون" ھشتِ 

  تقسيم کرد.  دـنـلـدو بخش کوتاه و بمی توان به " را گفته ھا و نوشته ھا در بارۀ ساز قانون"
  
به  مورد ششدر  بسيار کوتاهطور  که به) ١٧(صفحۀ بوده يک صفحه شامل  ،اين بخش - :

  ريشه يابی واژه ِی قـانــون ( و نه الزاماً ساز قانون)ھم چنين به  تعريف و"مفاھيم گوناگون" و
سه مورد ديگر تک جمله ای. و دو  !یمی پردازد. يک مورد از آن تعاريف، عبارتی است ترکيب

و اخته، دپر ۶مورد شماره یفقط به ، بخش کوتاهدر  د.نمجزا از ھم تشکيل می دھـ لیو مورد پايانی را دو پاراگراف کوتاه 
سپس به و   ده،توأم با ذکر منابع نوشته شده در کتاب را آور ، وپاراگراف ترجمه شدهرا به ھمراه پاراگراف اصلی  عيناً 

   بّررسی نکته ِی مورد نظر می پردازم.
  

  :از من است)مؤکداً  ،رمزـقداد و واژه ھا به رنگ ـ(تغيير رنگ اع
  

6) Kanun (Qanun): an Arabic name for an instrument like psaltery with the shape 
of a trapezoid with many strings (64 strings in the 14 century). This word in old 
Greek (written as Kanun) was a name for monochord which is a system used in 
acoustic studies and experiments. This word also appeared in Arabic poetry of the 
10th century. Later, it was taken to Europe (probably in the 11th century). – P: 139  

  
۶((qanun) Kanun   به شکل ذوزنقه و با تعداد زيادی سيم  پسالترینام عربی برای سازی شبيه به

به  به معنای مونوکورد) Kanun). اين کلمه در يونان قديم (به اين شکل ١۴سيم در قرن  ۶۴است (
کار می رفته و آن دستگاھی است که در آزمايشگاه صوت شناسی مورد استفاده قرار می گرفته است. 

آمده است. اين ساز بعداً به اروپا برده شب ھای عرب  نام قانون در اوايل قرن دھم ميpدی در کتابِ 
   ۵شد(احتماKً در قرن يازدھم)

1 Chambers Twentieth Century Dictionary 

2 Chambers Twentieth Century Dictionary 

3 Aprl, Willi, Harvard Dictionary of Music Cambridge Massachusetts 1970  

4 Canon 2 Grove’s Dictionary of Music and Musicians 

5 Harvard Dictionary of Music   

  
" اشاره دارد. بايد توّجه داشت برای ھنرجويی که  Psaltery-"پسالتری شبيه  یبه ساز ،۶جمله ِی آغازين مورد شماره ی 

مرکز آموزش علمی " دربه اصطpح از روی کتاب می خواند و يا آن را به گوشش نخورده است و برای اّولين بار اين واژه 
در ساز قانون کنونِی و يا مدّرسين تدريس می شود،  "،کاربردی - کاربردی موسيقی/ تحت نظارت دانشگاه جامع علمی -

نبايد  تکرار می کنند، انبرای ھنرآموز تفّحص، و تفّکر، تعمقو واژه ھای مشابه را بی اندکی  ،طوطی وار آن واژهايران، 
به راحتی سنجيد که نسل ھای ز آن روی می توان، او بپردازند. رفع ابھام به به طور خودکار آن ھنرجويان انتظار داشت که 

  !خواھند برده به کجا بعدی رَ 
  

اگر به زبان انگليسی از دانش جويی که در رشته ی ِ "روان شناسی" حال   برای آغاز بحث و شکافتن موضوع مورد نظر،
چنين  انگليسِی گفتاریمشغول تحصيل است، پرسيده شود که در چه رشته ای ادامه تحصيل می دھـد؟ پاسخ او يقييناً به زبان 

نشان تکيّۀ ، نيز و در اين واژه!" پـِسيکولوژیو نـه "، iʒdəlɒkˈɪsa/ = Psychology/ =سايکولوژی: "بودد ـخواھ
  .می باشد/ ˈk/بر روی حرِف   (stress)نخستين

:
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اين تفاوت در  به چه دليل، (Phonetics) "آوا شناسی"ـلـِم عِ از در دستور زبان انگليسی و با پشتوانه پرسش اين است که 
  ؟وجود دارد )زبان انگليسی(نوشتار و گفتار 

  
 ”S“نيز است. حرف  (Plosive)بندشی و جزوء حروف صامت  ”P“حرف  ،علم آوا شناسیر در زبان انگليسی و از نظ

" تلقّی می گردد. در دستور زبان Sibilant -جزوء صداھای "صفيری  علم آوا شناسینيز جزوء حروف صامت و در 
  واقع شود، ”S“در آغاز واژه ای قرار بگيرد و حرف بعد از آن حرِف  ”P“بر آن است که ھرگاه حرِف  هانگليسی قاعد

قاعده ِی فوق، در به کار بستن ِ بنابرين، با در نظر گرفتن و . تلفّظ نـمـی شـودولی در گفتار نوشته می شود،  ”P“حرِف 
تلفّظ واژِه   فرھنگ ِوبستِردر  ،مضافاً  ".سالتریـپست، و نه "درست ا "سالتری" : Psaltery =تلفّظ اين واژه ،ھنگام گفتار

Psaltery  آوا شناسی بين المللیِ "نشان ھاِی به کمک  - IPA“  ًحاpنويسی  خط آوابا و اصط)TranscriptionPhonetic (  اين
بر روی حرِف   (stress)نشان تکيّۀ نخستيندر اين واژه، ھم چنين و  .\-Noun= \ˈsäl-t(ə-)rē, ˈsȯl :گونه ضبط شده است

/ˈs/ .بريتانيايی انگليسیِ   و نه تلفّظ ھای کانادايی، مورد نظر است، واژه در اين جا تلفّظ آمريکايی  قرار می گيرد ،
  .غيرو، و استراليايی

   

              
   ).است گوسلی زبان روسی، نام اين سازدر (ساز قانون به ھمراه سازھاِی سالتری                        سالتریشبيه به ساز  سازھا انواع از يکی   

      
  

  جمه شده است: راين گونه ت ۶آخرين جمله ِی پايانِی مورد شماره ی 
  

This word also appeared in Arabic poetry of the 10th century. Later, it was 

taken to Europe (probably in the 11th century). – P: 139  

نام قانون در اوايل قرن دھم ميpدی در کتاِب شب ھای عرب آمده است. اين ساز بعداً به اروپا 
۵برده شد(احتماKً در قرن يازدھم)  

 Kشعر عرباشتباھاً در ترجمه ِی با" - Arabic Poetry" که ترجمه ی ِ واژه به واژه ِی  " شب ھای عرب" بهArabian 

Nights حِ  ،حالی که ھميشه اھل فنّ  ، ترجمه شده است. درمی باشدpرا معادل  )ح("ھـزار و يک شب"داستان ھاِی  اصط
Arabian Nights  و خانم پرويز باوفا، د ستودهماحمترجمين محترم آقايان چگونه نکته اين جاست که  برند.به کار می ،

پيش پا افتاده را  اتنداشته اند که جلوی ھم چنين اشتباھ دقّت کافی ،در ھنگام ترجمه آن پاراگراف )خ( سـيـرانـوش بـازيـل
مليحه مـؤلـف (  بازپخش می شود، هـدو دھ" پس از گذشت ١جلد  -واز ھمه بدتر وقتی کتاب "آموزش ساز قانون  ؟!بگيرند
در و د. نـپردازنمی پاراگراف ھا و تصحيِح بازبينی به  علی اديب راد ،کتاب و ويراستار بخش انگليسیِ مترجم ) و سعيدی
و به دست چاپ سپرده می   روانه ِی چاپ خانه شدهبا ھمان محتواِی غلط اندر غلط و دست نخورده، دو باره کتاب نتيجه، 

   !شود

درھم و  کامpً و  ، مغشوش،نامشخص، آمده است کتاب ١٧صصفحۀ در ِی باK که ذکر شده (Bibliography)  عِ ـابـنـم
جای بسيار کتاب نيز ھست. از اين منظر،  (P: 139) در پانوشت متن انگليسیمنابع باK جای اصلِی می باشد. در واقع،   برھم

موازين، و استاندارد ھای آکادميک موجود که چاپ   اصول،پيش پا افتاده ترين که مترجمين حتا از رعايت کردن  تأسف است
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سر باز زده اند.   نھايی به زيور چاپ سپرده می شود،کتاب ھای جھان امروز بر آن استوار بوده و پس از بّررسی اکثر 
ی ل اِ م اِ اِ  شيوه یِ  -بيشتر دانشگاه ھا و کالج ھای دنيای کنونی، تقريباً به يکی از دو روش زير: کميسيون جامعۀ مدرن زبان 

)MLA(  و يا شيوه نامه ِی شيکاگو)The Chicago Manual of style(  .برای ارايه ِی پايان نامه ھا، عمل می کنند  

و  برای محقق، خواننده، ”Chambers Twentieth Century Dictionary 1“، آن ھم به اين شکل عنوان مرجعفقط ن تبا نوش
تا به حال، بيش از ده ھا مرتبه از زمان چاپ اّول نابع به دليل اين که آن م ارد.دن ، ارمغانی گمی جزء سر در ھنرجو،

د، مرجع مورد نکجا بدانبه طور مشّخص پرسش اين است که محقق، خواننده، و ھنرجو از . نـدتصحيح و تجديد چاپ شده ا
به ھيچ " ١جلد -"آموزش ساز قانون کتاباز اين منظر،  ؟!کدامين يک از آن چاپ ھا بوده است مترجمينو  مؤلفنظر 

  نيست.  حتّا ابتدايی ترين پرسش ھاگويِی  قادر به پاسخوجـه، 
  

"گفته ھا و نوشته ھا در اختصاص به ترجمه ِی ، ٢۵تا صفحۀ  ١٨صفحۀ از   اين بخش از کتاب، -
چشم ترتيب زير اين ساز به تن نظريّه پرداز و محقـق  ھشتاِم ندر اين بخش دارد. بارۀ ساز قانون" 

   می خورد.
  

             Abdolghaderibn-e-qeybalhafez Aamaraghi1   P: 140 )١٨ص( المراغی الحافظ غيبی بن عبدالقادر -١
  

الطفاتی به رعايت کوچک ترين مترجمين و  ،مترجم، مؤلفخواننده ِی کتاب پی می برد که  ،جمله ی ِ نخستينآغاز از ھمان 
ور ککتاب ھم به پيروی از آنان ندانسته و  صفحاتِ  و تايپيستِ   .ندارندو زبان انگليسی نکات دستور زبان فارسی کردن 

مرسوم است پس از نوشتن يک واژه، يک  ،در تايپ کردن واژگان زبان ھای دنياورانه به َسنبَل بندی کردن پرداحته است. ک
 - "آموزش ساز قانون کتابِ چاپ دّوِم برای نمونه در گذاشته می شود و سپس واژه ِی بعدی را می نويسند.  (Space)فاصله 
 غيبی بن عبدالقادر ابوالفضايل الدين کمالناِم و ناديده گرفته شده است. بدون فاصله گذاری  ،سر تيتر مورد اّول ،" ١جلد 

در . ھم نوشته شده اند بهبدون فاصله و ، - مراغی الحافظ غيبی بن عبدالقادر - بدين شکل و  تقريباً چسبيده ،)د( مراغی  الحافظ
  تا حدودی رعايت شده است. ، چاپ اّول در فاصله گذاریمقايسه چاپ دّوم با چاپ اّول کتاب، 

  
ھای  سالِ به راحتی می توان ناتوانی مترجم را در تبديل کردن تاريخ  ،متن ترجمه شده انگليسیھنگام خواندن در متأسفانه 
  در بخش مورد نظر چنين نوشته شده است: جمله ِی آغازين کتابده کرد. ـ) به تاريخ ميpدی مشاھشمسیھجری (

 
  ] می باشد. . . . ٨٣٨ھجری و وفات او به سال  ٨۶٠-٧۵٠تولّد وی بين سال ھای  تاريخ [

  
  تاريخ ھای داده شده را چنين تبديل کرده است:(مترجم)  علی اديب راددر متن ترجمه شده به زبان انگليسی 

  
Almaraqi was born between 1350-1359 A.D. and died in 1434 A.D  

 
را آغاز سال ميpدی مpک قرار می دھند. و بنا به روايات اسpمی، تاريخ تولِّد محّمد  تولّد مسيحدر تاريخ پيدايش مسيحيّت، 

(پيامبر مسلمانان جھان) را مبناء ِی تاريخ اسpم قرار نمی گيرد. نکته ِی کليدی در اين جاست که مسلمانان بر خpف 
که محّمد از است زمانی ، تاريخ اسpم از گفته می شودحيان، روز تولّد محّمد را مبناء ِی تاريخ خود قرار نمی دھند. مسي

سال کردن به طور کلّی، برای تبديل شود. قلم داد می اسpم مبدأ تاريخ آن روز  و در نتيجه،  .می کند ھجرتمّکه به مدينه 
روز چنان چه و  ؛٢١۶باشد عدد  دی ٠١اول فروردين تا چنانچه روز مورد نظر بين  ،به سال ميpدی خورشيدیھجری 

 يد.بيا ميpدی به دستمی افزاييم تا سال خورشيدی ھجری به سال  را ٢٢۶عدد  ،باشد ماهدی تا آخر اسفند  ١١مورد نظر بين
مpک قرار بدھيم را  ۶٢١عدد  اگربه سال ميpدی،  المراغیبا توّجه به توضيحات باK، برای برگرداندن تاريخ تولّد و موت 

   و اين عدد را به تاريخ تولّد و وفات وی بيفزاييم، نتيجۀ به دست آمده چنين خواھد بود:
  

1371= 621+ 750 

1381 =621860 +   

=1459 621 +838   
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حال اگر اين ارقام به دست آمده را با آن چه که علی اديب راد، در باK، به سال ميpدی برگردانده است مقايسه کنيم؛ مشاھده 
مترجم بخش انگليسی کتاب، برای تبديل کردن تاريخ  ،خواھيم کرد، نتايج به دست آمـده؛ ھر دو يکی نيست. علی اديب راد

را مpک قرار داده  ۶٩۵، و در تبديل کردن تاريخ وفات وی عدد ٩٩۵، بار ديگر عدد ٠٠۶دد تولّد المراغی يک بار ع
يخ نويسان، به طور تقريبی، رشايان ذکر است از آن جايی که روز تولّد المراغی در تاريخ درست ثبت نشده است؛ تا است!

" قابل ذکر است، اطpّعات داده ١جلد –وی اکتفاء کرده اند. آن چه که در باره ِی کتاب "آموزش ساز قانون  سال تولّدفقط به 
بر گرفته شده  )۴( ، از کتاب "مقاصـد اKلحان"کمال الدين ابوالفضايل عبدالقادر بن غيبی الحافظ  مراغیشده مربوط  به 

به سال  .ش. هتبديل کردن سال ھای روش ، فقط به فقط و به طور کوتاه بديھی است، بحث اساسی در مورد باK  است.
    مورد نظر می باشد.و بالعکس  ميpدی

  

  P: 140  H. G. Farmer                )١٨ص (ھنری جورج فارمر -٢
      
  نوشته شده است: ِھنِری ُجـرج فارِمرمربوط به در متن انگليسی شرح و حال  ١۴٠در صفحۀ 

   
In 1964, he was a music professor in Cairo. P: 140, L: 3  

 
استاد موسيقی در دانشگاه قاھـره بود." در اين جملۀ ساده، به راحتی می توان به  ١٩۴۶جملۀ فوق ترجمه شده است: "سال 

پی برد! در پاراگراف  (احمد ستوده، آقای پرويز باوفـا و خانم سـيـرانـوش بـازيـل)محترم  مترجمينِ سال از حاتم بخشی  ٠٢
  زبان انگليسی نوشته شده است، می خوانيم:به دّوم اين مبحث که 

  
He wrote: “The shape of the four-sided Psalterium (figure 2) is seen in the 
book of instruments’ shape."  
 

  باK را چنين به زبان فارسی برگردانده اند:ِی جمله   مورد نظر،مترجمين 
  

نيز در ھمان کتاب خّطی ) ٢(تصوير پسالتريومھنری جورج فارمر چنين می نويسد: شکل 
  کشيده شده که شکل سازھا در آن آمده است. . . .

  
و به  ترتيب انبه ھمو تلفّظ می شود. چگونه در زبان انگليسی  ysalter(P(سالتری توضيح داده شد که واژه ِی  ٧در صفحۀ 

  .پـسالتريوم نهاست و  سالتريوم،  \-psalterium  =\säl-ˈtir-ē-əm, sȯl واژه یِ اين درست تلفظ  ،طور خpصه
  
  

 P: 142   Kurt einhard         ٢٠ص   - کورت راينھارد -٣
     

 ،اردِکـرت ِرين ھبه نظرات "گفته ھا و نوشته ھا" در بخش " ١جلد  -کتاب "آموزش ساز قانون  ٢٠فحۀ صدر 
 سـيـرانـوش خانم و باوفـا پرويز آقای ستوده، احمد( مترجمينپرداخته است.  ،آلمانیقومی)  (موسيقی شناساِتنوموزيکولوگ 

غلط از يک واژه انگليسی و تحقيق نکردن و نشکافتن يک واژه ِی کليدی در  اثر برداشت مفھومیِ اين بخش، در  )بـازيـل
در ، ١۴٢در صفحۀ . می دھندارايه زبان فارسی خواننده ِی ، ترجمه ای غلط به است خصوصی به ساز به مربوط که متن

  : نوشته شده است ين پاراگرافزمتن انگليسی، جملۀ آغا
   

Qanun has been a type of Cythare, an instrument that has a trapezoid-like 
body. P: 142    
 

  اند:ی ترجمه کرده سچنين به زبان فارباK  مترجمينجمله ِی فوق را 
  

بوده، سازی است که ضلع سمت راست عمود بر دو قاعدۀ  سـيـتـارقانون يکی از انواع 
  ٢٠ص کوچک و بزرگ و ضلع چپ آن مايل به اين دو قاعده است.
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و مترجمين چگونه بدون کندوکاو دچار اين اشتباه فاحش  کجاستترجمه ِی باK در بايد ديد اشکال  در اين بخش،بی شّک 
   ؟شده اند!

  
به واژه و ترجمه ِی غـلـط آن  ə-ˈrē-əth-siˈ/ Cythare/ )تلفظ می شود. (گاھاً سيتِرِ  ِسـتِـرِ بحث اساسی بر سر واژه ِی ساز

با نگاھی کوتاه به شکل نوشتاری ھر دو واژه، به راحتی می توان پی   از اين منظر، می باشد. si ,tärˈ-si/ Sitar/سيتارساز
و به لحاظ گفتاری و با مراجعه به فرھنگ تلفّظ در برد که حتی شکل نوشتاری ھر دو واژه در زبان انگليسی يکی نيست. 

اين دو ساز ، در زبان انگليسی ه شناسیزبان انگليسی ھر دو واژه کامpً متفاوت از يک ديگر ھستند. گذشته از مبحث واژ
  يک ديگر ندارند.  ا(ساز ِسـتِـِر و ساز سيتار) حتّا از نظر شکل ظاھری ھم شباھتی ب

  
سـاز ايـرانـی و  ِسـتـار/ سـه تاراز ازدواج بـيـن سـاز ِ  ـویامـيـر خـسـرو ِدھـلَ " :مورد پيدايش ساز سيتار می توان نوشتدر 
و متعاقباً اين ساز در  داع می کند.ـاب) ١٧٠٠را در قرن ھـفـدھـم ( - Sitar -ر سـيـتـار/ سـی تـا ؛ سازِی  جنـوب ِ ھـنـدويـنا

تار/ سـی يـسـجايگاه ويـژه ای می يابـد. سـاز وستان و جھان امروز در ھـنـداز آن زمان تا به کنون دربار سلسۀ گورکانی 
طبق سازھا، و  بندیاساس طبقه بر   به طور کلّی، ) ذ( "قـرار می گـيـرد. زھی ِ زخـمـه ایدر طـبـقـه بـنـدی ِ سـازھای ِ  تار

)Curt Sachs - 1881- سْ َسک ِکرتْ و  )Erich Moritz von Hornbostel -  1877- 1935( لاِريک موريتز وان ھـورن بُـستِ  نظريّۀ 

سازھای زھِی مضرابی و ( داھاـه صزِ  ازھایـدر گروه س)  zĭth'ər/zither/(  و زيتر سيتارِسـتِـِر، قانون، و سازھای  1959(

  )ر( قرار می گيرند. Chordophone) - ُکردوفون -آرشه ای 
  

   
 Anupama Bhagwat  ھـند) - (انگلستان Sitar -سيتار -ھگواتبَ  اآنوپام                        Citharaِسـتِـرِ يکی از انواع ساز ھای         

  
دقيقاً  ،نوشته می شوند گوناگونحروف که با  ، Cytharea ،Citharea ،Kithara ،Qitharaاين واژگاندر زبان انگليسی 

اين سازِستِـِر واژه ِی شکل نوشتاری  در زبان انگليسیرا می رسانند. ھم اکنون،  Cythareسازِسـتِـِر ھمان مفھوم واژه ِی 
   مورد استفاده قرار می گيرد.بدين شکل و  -/ˈərəθɪs/ يا و  /Cithara = /ə-rə'sĭthگونه نوشته شده 

  

  
 Cithara ِسـتِـرِ نمونه ای ديگر از ساز

  

و  پيدايش از نظر روند تاريخیِ ژه ی ِ مورد نظر نيست. اوفقط در مورد  ،بی دقّتی مترجميندر ادامه ِی بخش پيشين، 
  !!!استواقعاً شاه کار در ترجمه  ؛، ديگر ترجمه نيست٢١ادامۀ ترجمه ِی صفحۀ اختراع سازھا، 
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Some maintain that Farabi is the inventor of this instrument, while others say 
that it dates back to Khorasan and it was found in the 13th century in Musel 
[present Iraq], though none can defend their claim on the grounds of any 
reason. The fact is that in eastern classical culture there is no sign of 

Cythare family and the root of Qanun, like many other instruments, is 

shadowed by lack of knowledge. 
 

عده ای معتقدند که مخترع اين ساز فارابی است و برخی ديگر می گويند منشأ آن خراسان بوده و در "
ان دليل بر ادعای خود قرن سيزدھم (ميpدی) در موصل پيدا شده، ھر چند ھيچ يک از نظر دھندگ

پيدا نشده  سـيـتـارواقعيّت اين است که در فرھنگ کBسيک شرق، رّدی از سازھای خانوادۀ ندارند. 
  "و سر منشأ قانون نيز، مانند سرچشمۀ بسياری از سازھای ديگر، تاريک مانده است.

  
می توان داشت؟ ، چه تعبيری شده ِی فارسی باVوم جمله ِی ترجمه ــــفھـاز مو به لحاظ تاريخ پيدايش سازھا  به راستی

  آن ھم در سطح کلِّ کشوِر ايران تا اين حـدّ در نظام منحوس و متحّجر جمھوری اسBم ايران و وقتی که يک کتاب آموزشی 

ه، چه واژه ِی ديگری می تواند زيبنده ِی آن کتاب باشد؟ اگر اين ــبه غير از انتخاب واژه ِی فاجعبه راستی ، بيابدتنزل 
  پس چيست؟فاجعه نيست، 

  

   Simon Jargy                      ٢١ص  سيمون ژارژی -۴

 Simon( ژارژی سيمون یِ  نوشته انگليسیِ  متنکامل  حـذف است، برانگيز پرسش کتاب يسیلانگ بخش در که چه آن
Jargy (در اين بخش و مشّخص نيست که چرا و به چه دليل متن انگليسی  .باشد می ًBده استـذف شـحکام .  

  
 تکرار به دوبارهدارد، و مترجمين  )Cythare( سازِسـتِـرِ اشاره ای به  سيمون ژارژیارسی، به زبان فمتن ترجمه شده در 

   ند.پرداخته ا (Sitar) سازسيتار به واژه اين غـلـط یِ  ترجمه و الذکرِ  فوق اشتباه
  

   Habib Hassan Touma P: 142                          ٢١/ ص حبيب حسن توما -۵

 
Whenever payer needs to chane Maqam, he lowers or raises thte keys by 
his hand and performs on the instrument by his right hand at the same 
time.” P: 143, L: 9.  
 

ی برد و مھا را باK پايين کليدد در مقامی ديگر بنوازد، با دست چپ ـ"ھرگاه نوازنده بخواھ  
  ٢٢ت روی سيمھا می نوازد" صساردر ھمين حال با دست 

  
مترجمين در ترجمه ِی فارسی جملۀ فوق دقت نداشته اند که متن مورد ترجمه در باره ی علم موسيقی است. و به لحاظ علم و 

برای نمونه کنند. استفاده نظر  ھمان علم موردجا افتاده ِی معادل واژگان از ھنر ترجمه ضرورت دارد که در ھنگام ترجمه 
" واژه ی ِ "کليد" را که جنبه عام دارد، در ترجمه ِی متن به کار گرفته اند. در key" در اين بخش در برابر واژه ِی انگليسیِ 

 زيرا ھمان طور که درکنند. استفاده  "پرده گردان"به جای انتخاب واژه ِی "کليد" از واژه ِی می توانستند مترجمين حالی که 
نيز به دما قُ  در اشعار فارسیِ  به مفھوم امروزِی واژه)نه (پرده گردان واژه ِی   کتاب آورده شده است، ٢۶پانوشت صفحۀ 

ھای ِ بی شماری  پرده گرداندارای حرفه ای علمی، فنّی، و به لحاظ ساز قانون  ھم اکنونچون فته شده است. و رکار گ
مقصود را به طور روشن و شفّاف به ھنرجو، شنونده، و بيننده برساند. می تواند  گردان پردهاست، به کار گيری اصطpح 

(غزليّات)، اصطpح پرده گردان را در مطلع غزل زير چنين آغاز ديوان شمس تبريزی در  بلخی محمد الدين جBل موVنا
  می کند: 

  
  که رسيد از فلک آواز نوھين   پرده بگردان و بزن ساز نو
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" اصطpح پرده گردان را به کار می ياد باد آن که ز ما وقت سفر ياد نکرد . . .در مقطع غزل " خواجـه حافظ شيرازو يا 
  .بََرد

  نکرد ياد ما ز و يار بشد راه بدين که                         عراق راه بزن و بگردان پرده مطربا

را به جای واژه ی "کليد" و يا "مندال" و يا ھر واژه ای ديگر به گردان  پردهجا دارد نوازندگان ساز قانون، اصطpح 
گردان در تمرينات روزمّزه، ھنرجويان را خواه ناخواه به ارزش ھای  پردهبه کار گيری واژه ھنرجويان خود بياموزند. 

  پيوند می دھـد.  انو ريشه ھای فرھنگی اش معنوی
 

سيمی اختراع و در کتاب خود "الموسيقی  ۴۵می نويسد: "فارابی اين ساز را ھزار سال پيش، به صورت  حبيب حسن توما
و چون ھر کتاب آموزشی ای در باره ِی ساز قانون به نحوی در رابطه با ابو نصر فارابی قرار می  الکبير" بيان کرده است.

موسيقی کبير شايان ذکر است، کتاب "ضرورت دارد که در پانوشت به ترجمه ِی فارسی آن اشاره شود.   ھم اکنون،گيرد؛ 
   )۵( به زبان فارسی ترجمه شد. ١٣٧۵" در سال فارابی

 
 

       Khachatur Audisiyan P: 143                      ٢٣ص  / خاچاطور آوديسان - ۶
                  

به اصطpح از مقدمۀ کتاب دستور قانون "آوديسيان"  را ،١جلد -کتاب "آموزش ساز قانون ٢٣مترجمين، کّل مطالب صفحۀ 
  اند.گرفته عاريه به قلم ن. تھميزيان 

را يک بار – Khachatur Audisiyan“ خاچاطور آوديسيانحال اگر در موتور جست و جو گر گوگل، نام و نام فاميلی 
در آخرين خطّ ھم چنين، به زبان فارسی و بار ديگر به زبان انگليسی تايپ کنيم، محال است که مطلبی دست گيرمان شود. و 

و  ن. تھميزيان" می باشد. حال اگر  نام ن. تھميزيانر قانون به قلم "پايان صفحه اشاره شده است که "مقّدمۀ کتاب دستو
که در کتاب به آنان اشاره شده است را به زبان فارسی در موتور جست و جو گر  گ. لوونيانو   ،پاستوس بوزاندسپس نام ِ 

   يافت نخواھد شـد!گوگل تايپ کنيم، مطلقاً موردی مستقّل 

مؤلف کتاب مليحه سعيدی، و مترجمين احمد ستوده، پرويز باوفا، سـيـرانـوش  در کجاست؟پرسش اين است که اشکال کار 
نام ھا درستِی به و به لحاظ تايپی بـازيـل، و در نھايت مترجم بخش انگليسی علی اديب راد دقّت نداشته اند که پيش از چاپ، 

ه و بی دقّتی به تمام اعيار آقايان و خانم ھا، به نام ھايی کتاب در اثر اشتبا ٢٣در ھر دو زبان بپردازند. در نتيجه، در صفحۀ 
 جی ندارند.ربرخورد می کنيم که وجود خا

به و در دنيا "  نام ھای زير که ھر يک از آنان وزنه ِی سنگينی در موسيقی ارمنستان ١جلد -در کتاب "آموزش ساز قانون
کتاب چاپ شده است را  ٢٣نام ھا به ھمان نحوی که در صفحۀ ابتداء  ،منظورھمين به غلط چاپ شده اند. ، شمار می آيند

   می نويسم. عيناً تايپ کرده و سپس شکل درست آنان 

، در بخش  Pastus Buzand-، پاستوس بوزاند -  Khachatur Audisiyanخاچاطور آوديسيان نام ھاِی عpوه بر ذکر 
و ھمين نام در بخش انگليسی کتاب تايپ شده است ـارلـيـان.  ـسھـيـذکر فردی است به نام  ،ترجمه شده به زبان فارسی

در کتاب آمده است که رّدی از وی در شبکه ِی  G. Luvnian - . و ھم چنين نام "گ. لوونيان Hilsariyanساريان) ـل(ھي
ِش کتاب به آخرين نامی است که در اين بخ N. Tahmiziyan –. و باKخره، ن. تھميزيان نمی شود اينترنت يافت جھانی

نام  ند.ثبت شده اچنين باK اين گونه در تاريخ موسيقی ارمنستان چشم می خورد. بنابرين، شکل درست برخی از نام ھای 
، و (نام Pavstos Buzand -  بوزاندپاوستوس ، Khachatur Avetisyan - خاچاطور اَِوتيسيانھای فوق عبارتند از: 

    .   zianNikoghos Tahmi - نيکوVس تھميزيانکوچک تھميزيان به زبان فارسی نوشته می شود) 

   : است نقل شدهخاچاطور آوديسان " از ١جلد  -در کتاب "آموزش ساز قانون 
 

Prior to the birth of Jesus Christ, there was an instrument in Armenia that 
sounded like harp. But, unlike harp, it had no arm. In Armenian, they 
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called it Knar (actually in this country all the members of the family of 
Qanun are called Knar. P: 143 

 
پيش از ميpد مسيح، سازی در ارمنستان وجود داشته که صوتی شبيه چنگ از آن بر می آمده، 

رمنستان ناميده می شده (در ا ارـنـکولی بر خpف آن فاقد دسته بوده است. اين ساز به ارمنی 
  " می نامند). ارـنـکسازھای ھم خانوادۀ قانون را "ھمۀ 

  
پرسش ھر دو پاراگراف در ھر دو زبان قابل فھم است.   ظاھـراً   و نه از نظر دستوری، معنايی درک ، از نظر در نگاه اّول

    شود؟" چگونه تلـفّـظ می -Knarکـنـاريََروانی) واژه ِی " -اين است که در زبان ارمنی (ارمنی 
  

؟ آيا تلفِّظ دقـيـِق !ھمانی است که ظاھـراً معادلش را در زبان فارسی داريمدر زبان ارمـنـی  "کـنـار" آيا تلفظ دقـيـِق اين واژه
 ِکـنار ساحل، ِکـنار دريا، ِکـنار پنجره  اّولين واژه از واژگاِن مرّکب مانند: ِکـنار جو،بر وزن  "کـنـار" واژه ِی ارمـنـیِ 

"قُـمـار" و يا "اَنـار" درست است!؟ و باKخره کدامين  را بر وزن واژگان  "کـنـار" آيا تلفِّظ دقـيـِق واژه ِی ارمـنـیِ است!؟ 
 تpش کنيم کمی وو َسرَسری از آن رّد نشويم،  حال اگر دوباره پاراگراف باK را با دقّـِت تمام بخوانيم،تلفّظ درست است!؟ 

  تا به کشِف دقيق واژه پی ببريم! شايد فرجی بشودمتمرکز بشويم، واژه روی ِ 
  

 نويسی خط آوااده از فاستو با  IPA“  -در اين جا با به کار گيری از "نشان ھاِی بين المللِی آوا شناسی ،برای رفع ابھاماّما 
(Phonetic Transcription)،  ر روی حرفِ ب فـتـحـهگذاشتن با  ،حال نويسم.می  را "کـنـار" واژه ِی ارمـنـیِ تـلـفّـِظ دقـيـِق - 

شرح پی گيری تلفّظ کرد.  ، /Knar = /'kæna:rنارکـَـ -"اَنـار" بر وزن واژه یِ را بايد  "کـنـار" ارمـنـیِ  اژه ِی و ،کَ 
  )ز(. آورده امبخش يادداشت ھا دقيق ماجرا را در 

   

  

      Dr. Umit Mutlu P: 144                                        ٢۴ص /  دکتر اميد موتلو - ٧
      

  ) ١٨٧١- ١٩٣۵( يکتا رئـوف از )(نوازنده يی ساز قانون، آھنگ ساز، سرايندهدکتر موتلو " ١جلد -"آموزش ساز قانوندر کتاِب 
Rauf Yekta  :نقل قول می کند  

  
For over a half of a century, Qanun has been separately for every 
individual Maqam, and other minor ephemeral variations within every 
Maqam were fulfilled through use of finger pressure on the relevant 
string, a technique that no doubt requires mastery on account of the fact 
that doing this needs a certain level of pressure on the 
string….Employment of Mandal in Turkey started a century ago. P: 145. 

 
برای ھر مقام جداگانه کوک می شده و در تغييرھای کوچک و موقّت مقام  قانون طِّی نيم قرن،

ھا، کار زير و بم کردن اصوات را با فشار انگشت بر روی سيم مورد نظر، تأمين می کردند 
و اين کار به خبرگی و استادی نوازنده نياز داشت که مقدار فشار را به اندازۀ تأمين صدای 

ندال" در ترکيه از يک قرن پيش آغاز شده به کارگيری "مَ  . . . مورد نياز، بر سيم وارد کند.
  ٢۴ص است. 

   
اين اطpّعات چـرا پرسش اين است که ای يک ھنر جوی ساز قانون به ھيچ وجه کافی نيست. رجمع آوری اين اطpّعات ب
در نياز ھای فکری يک ھنرجوی ِ تشنه ِی فرا گيری تاريخ چه ِی ساز قانون چـرا و ؟ !کافی نيستجمع آوری شده در کتاب 

 K؟!شـودبر آورده نمی کتاب آموزشی با  

 می گذارد. ولیانگشت بر روی يکی از مباحث اصلی ساز قانون دقيقاً  يکتا رئـوفچنان که از پاراگراف باK مشھود است، 

 مـؤلف کتاب  در واقع،جنبۀ خبرِی اطpّعات فوق به ھمان پاراگراف محدود می شود. " ١جلد - "آموزش ساز قانوندر کتاِب 
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بر روی ساز قانون پرده گردان  به کار گيریِ آغاز  تاريخِ محاسباِت که مربوط به را  ھسته ِی اصلی بحثِ  ،(مليحه سعيدی)
   !نيمه تمام رھـا می کندرا  است

حکومت ساز قانون تا اواخر دوره ی ِ و پيدايش اين است که از زمان فارابی و يا از زمان اختراع آن چه که مشّخص است 
ز قانون در خاور در طول پيدايش و گسترش سامشّخص  ربه طوساز قانون اصBً دارای پرده گردان نبوده است.  عثمانی
در ھنگام نواختن در دستگاه ھای گوناگون چه روشی را به کار می گرفته اند تا نوازندگان قانون نزديک، خاور دور و 

ساز قانون  یِ ھنرجوو محقق، نوازنده ، برای اصلی  رسشِ بتوانند به نت مورد نظر دست بيابند؟ به عبارتی ديگر، اين پ
روی ساز  دراّولـيّه دقـيـقـاً  و مشخصاً از نظر تاريخی از چه زمانی به کار گيری پرده گردان مشخص بشود که بايد و بايد 
عصر ما که عصر پيشرفت تکنولوژی و کشف مجھوVت Vيتناھی در علم است، آيا به در  ،مادوّ ؟ ز شده استاقانون آغ

در عصر ما، پاسخ به پرسش  ؟يا نه پرسش يافت اينکمک علم امروز می توان پاسخی دقيق، منطقی، و آکادميکی  برای 
  .  مورد نظر را يکی از موسيقيدانان اھل کشور ترکيّه داده است

  
 فردی است که توانست موسيقى اولين ،ترکيّه کشور موسيقیوعلمای ِ بزرگ  محقّقين از يکی) ١٨٧١-١٩٣۵( يکتا رئـوف

موسيقی يکی از يکتا  در عصر ما، رئـوفدر واقع . كند مى معرفى المللى بين سطح در را(موسيقی کشور ترکيّه)  یترك
   می نويسد:   يکتا رئـوف. ی است که توانسته است تاريخ پيدايش "پرده گردان ھا" ِی روی ساز قانون را مشّخص کنداندان
  

سال پيش از ارايه ِی مقالۀ پژوھشی خود  ٠٣درست تاريخ پيدايش و نصب پرده گردان ھا 
 شرکت در نگارش مقاله ای برای " که بنا به دعوت و تقاضایِ یدر باره ِی "موسيقی ترک

 )Albert Lavignac( آلبرت لـَويگ نَـک یِ  "وفرھنگ ھنرھای زيبا "دانش نامه ِی موسيقی

ِی پرده گردان ھامی باشد. اين تاريخ، تاريخی است که   )، تھيّه کرده بود،1922(١٣٠١چاپ 
ساز قانون به ساز قانون اضافه و به کار گرفته می شوند. با اين حساب، تاريخ دقـيـِق 
استفاده از پرده گردان ھای ساز قانون که با نصب تعدادی پرده گردان در زيِر سيم ھاِی ساز 

) بر می گردد. به عبارتی 1890ھجری خورشيدی (١٢۶٩به سال   رار داده می شوند،قانون ق
ديگر، تا پيش از اين تاريخ، ساز قانون به علت نداشتن پرده گردان ھا به آسانی قابل نواختن 
 نبود. به ويژه نوازنده در ھنگام نواختن وبه منظور استفاده از مدوVسيون ھا

(Modulations) با فشاِر آوردن ناخن شست (دست چپ) بر روی سيم ھا، که  نياز داشت که
 .در انتھای گوشی ھا قرار دارد؛ صدا و تغييِر نُت مورد نياز را در ھنگام اجراء بدست بيآورد

   )ژ(
  

قادر است که   )Dr. George Dimitri Sawa( -تورنتو - ديميتری ساوا ُجرج دکترتنھا خاکی،  یِ  ُکره سطِح ُکلّ  ھم اکنون، در
   می باشد.  بدون پرده گردانبه نواختن ساز قانوِن 

  

 
                           قرار دارد. ُجرج ساوامصرِی بدون پرده گردان که ھمواره مورد استفادۀ دکتر  نمونه ِی قانونِ                                 

          

 و تحقيقی و علمی طور به ھم آن قانون ساز به مربوط ھای کاری ريزه تمام و تاريخ بايد منظر، اين از که است بديھی
 ميھن، مامِ  به ھم آن قانون ساز گرداندن باز از پس که داشت انتظار نبايد صورت آن غير در. بشود آموخته ھنرجو به درست

 وقوع به ايران کشور سطحِ  در قانون ساز اِعتpیِ  یِ  زمينه در حقيقی و بنيادی ھا؛ نھضتی قرن گذشت از آن ھم پسو 
   .بپيوندد
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 P: 145                            Amin Shahmiri                                          ٢۵ص  امين شھميری - ٨

 به "گفته ھا و نوشته ھا در بارۀ ساز قانون" می باشد، اختصاص به نقل قول بلندی ازھشتمين و آخرين نقل قول که راجع 
و  ١۴۶کتاب را در بر گرفته است. ترجمه انگليسی اين بخش نيز در صفحات  ٢۵دارد که تمامی صفحۀ  امين شھميری

شده است آن قدرمخشوش، نقل قول ھايی که از امين شھميری در اين بخش کتاب آورده کتاب به چشم می خورد.  ١۴٧
و کدامين  بلبشو، و درھم بر ھم است که معلوم نيست کدام سطر، نقل قول است و کدامين سطرھا از آِن امين شھميری است

از آن گذشته، در ھنگام مقابله کردن متن ترجمه شده به زبان انگليسی با متن  است؟نقل قول شده  "فرھنگ قاطع"ھا از رسط
توان به سر درگمـی مترجم و يا مترجمين نيز پی برد. به ضرس قاطع می توان نوشت که مترجم و يا  فارسی؛ به راحتی می

از پيش پا افتاده ترين اطpّعات عمومی راجع به فـّن و ھنر ترجمه و ھم چنين به زير و بم ھای ِعـلـِم  ،مترجمين اين بخش
موسيقی آگاھی نداشته و بدون داشتن کوچک ترين حس مسئوليّت، عجوKنه و ناشيانه دست به ترجمه زده اند. در يک کpم، 

روی ھم رفته و  به زبان انگليسی، جداً مقاله ای جداگانه ای می طلبد!بّررسِی متِن نقِل قول از امين شھميری و ترجمه ِی آن 
  می پردازم.کوتاه مورد سه بنا به ضرورت در اين مبحث، به ذکر 

   
  در بخش فارسی کتاب، جمله زير که معلوم نيست از کدام مأخـذ عاريه گرفته، نوشته شده است: 

  
 يونانیه باشد زيرا که اصل آن در زبان اقتباس شد يونانی"کلمۀ قانون ممکن است از زبان 

  ٢۵ص کانن می باشد." 

The word Qanun is probably taken from Greek since its origin in Latin is 
 P: 146, L: 4. Canon  

و يا مترجم و عجيب آن که ترجمه انگليسی جمله ِی فوق، داراِی يک مفھوم تکراری است! ی فارسی ِ باK در واقع جمله 
 ه انداز کجا پی بردو مترجمين مترجمين جمله را درست به زبان انگليسی ترجمه می کنند. امـّا پرسش اين است که مترجم 

احياناً به زباِن انگليسی نوشته شده و اصل ه در ! احتمال دّوم اين است که جملترجمه کنندکه جمله را از نظر مفھومی درست 
در نتيجه، واژه ِی گمراه شده اند. و بی احتياطی کرده و مترجم و يا مترجمين در ھنگام برگرداندن جمله به زبان فارسی 

می باشد."  کانن نانیيوزيرا که اصل آن در زبان جمله ِی باK يعنی " ِشـّق دّومِ به کار گرفته اند. اشتباھاً دو بار را  يونانی
" يونانیرا به واژه ِی " )K )Latinتيندر ھنگاِم ترجمه از زبان انگليسی به زبان فارسی، واژه ِی مترجم و يا مترجمين 

  مراد است، اين است که:به زبان فارسی  باK انگليسی یِ  جملهدر واقع، آن چه که از ترجمه ِی ترجمه کرده اند! 
  

 کانن می باشد. Vتين احتماKً از زبان يونانی برگرفته شده، چون اصل اين واژه در زبانِ واژه ِی قانون 
 

نام ساز  جعـبـۀِ "ھر قسمت از به نمونه ِی ديگری از اين دست برخورد می کنيم. نوشته شده است:  ٢١سطر ، ٢۵در صفحۀ 
  می شود:  جمله را به زبان انگليسی برگردانيم،اين حال اگر اين  خاصی دارد."

  
          Each part of the instrument’s case has its own name.    

  
مشخصاً  در زبان ، نوع سازو نه ترجمه ِی "جعـبـِۀ ساز" است. مفھوم اين "جعـبـِۀ ساز"  ”instrument’s case“عبارت 

در جعبۀ ساِز ساکِسفون، جعبۀ ساِز سه تار، جعبۀ ساِز قـانـون را   ساِز سنتور، جعبۀ ساِز ويلون،  فارسی مفاھيمی مانند جعبۀ
می توان ." ھر قسمت از جعـبـِۀ ساز نام خاصی دارديعنی " باKدر خصوص تفسير جمله ِی بی معنای کـنـد. می ن تداعی ـذھ

نام خاّصی دارد. ولی تا به حال  سازسازھای موجود در دنيا شنيده شده است که ھر قسمت از  سازشناسینوشت، در بخش 
در دنيای رقابتی چون   بپذيريم،بايد و اگر ھم داشته باشد که دارد، " !داردساز نام خاصی  جعـبـۀِ شنيده نشده: "ھر قسمت از 

برای  اجزاِی جعبۀ سازمعموKً    از اين منظر و به لحاظ اقتصادی، ؛ھمه چيز از ديد اقتصادی ديده می شودمتأسفانه امروز 
را در زبان فارسی اندکی تغيير بدھيم، باK حال اگر جمله ِی . و نه چندان برای ھنرجويان اھّميّت دارد سازندگان جعبۀ ساز

ی نمونه ابربرای ھنرجو و برای کلّيّۀ کسانی که کتاب را در دست می گيرند قابل ھضم و قابل فھم خواھـد بود.  مفھوّم جمله
ر ـنام خاّصی دارد،" مفھوم اين جمله با جمله ِی فوق يعنی "ھ ساختمان سـازھر قسمت از "ود: فوق نوشته شاگر جمله ِی 

برای کسانی که در سراسر  (Semanatics)معنا شناسی  يا  علم معنايی و به لحاظنام خاصی دارد،"  جعـبـِۀ سازقسمت از 
به را از يک ديگر کامpً مشخص و مجـّزا دو باِر معنايی  ،مشخصاً ھر دو جمله گيتی با زبان فارسی سر و کار دارند، 
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جعبۀ دارد و نه به  اجـزاء ساختمان سازدر کتاب، اشاره به (انگليسی) در واقع، جمله ِی ترجمه شده خواننده منتقل می کنند. 
  .ساز

  
Each part of the instrument has its own name. P: 146, L: 13, 14.  

  
  نوشته شده است:  ٢۵ سطر تا  ٢٣سطر از 

رديف سه تايی  ٢٩تا   ٢١در طرف ضلع ُموّرب بر حسب بزرگی و کوچکی قانون از
 ٨٧تا  ۶٣گوشی دارد. طرف ديگر که ضلع آن عمود بر قاعده می باشد  ٨٧تا  ۶٣مجموعاً 

سوراخ ريز کوچک تعبيه شده است. زه ھا (اوتار) از روی دو رديف خرک از طرف راست 
  ٢۵ص  به چپ می گذرد.

  
Toward the oblique side, there are from 21 to 29 groups of three strings 
tied to 63 to 81 pegs altogether. The other side, vertical to the base, 
includes 63 to 81 holes. The strings pass over two rows of bridges from 
the right to the left.  P: 146, L: 17 to 20. 

  
سيم نايلونی باشد؛  ٣رای بوده، و ھررديف داسيم نايلون رديف  ٢٩ فارسی باK، اگر ساز قانونی داریطبق مفھوم جمله ھای 

رديف سيم نايلونی است.  ٨٧). يعنی آن ساز قانون دارای٢٩×٣=٨٧خواھد بود ( ٨٧حاصل ضرب اين دو رقم، عـدد
  تقليل داده اند! ٨١به عـدد  ٨٧ترجم و يا مترجمين محترم در متن انگليسی نتيجِۀ حاصل ضرب را از عدد م
  

عدد  ٨٧عدد گوشی و  ٨٧رديف سيم نايلون سه تايی است، قاعدتاً بايد دارای  ٢٩پرسش اين است ساز قانونی که دارای 
در عمل  رديفی ٢٩آخر مگر می شود آن ساز قانون با اين حساب سوراِخ ريز جھت عبور سيم نايلون به گوشی ھا باشد.  

مترجمين را به گردن توطئه نمی توان شعارگونه بی مسئوليتی ھای مترجم و يا سوراخ ريز باشد!؟  ٨١و  گوشی ٨١دارای 
در فرھنگِ ما شرقی ھا، کار  ،راستش .روس، چين، کره شمالی، و غيرو انداخت  ی و يا امپرياليسم آمريکا،يمر) نا(گران 

" در ھر دو ١جلد  -اين بخش از کتاب "آموزش ساز قانون می توان نوشت، تمام متن در نھايت از جايی ديگـر می لنگـد!
   مشّخص نيست.اصBً و ابداً ويد، گتشخيص آن که چه کسی چه می که مغشوش است آن قـدر زبان 

    :قـانـون سـيـم ھاِی سازِ درجه بندی و نوع 

ھم اکنون در که  پيش می کشدرا بحثی کتاب  ۴١٢صفحۀ مليحه سعيدی به لحاظ انداختن سيم ھای نايلون برای ساز قانون در 
  سـعـيـدی می نويسد: . جنبه علمی ندارد ،ويژه در ميان قانون نوازان حرفه ای دنيادنيای موسيقی جھانی امروز و به 

 

است  متغيّر ٢٩تا  ٢١ تعداد سيم ھای قانون بستگی به بزرگی و کوچکی اين ساز دارد که از
 ترين و کلفت ترين لکه ھر سه سيم آن با ھم کوک می شوند و يک صدا می دھند. طوي

سيم قانون در قسمت پايين ساز می باشد و ھرچه رو به باK می رود صداھا (ضخيم ترين) 
اين سيم ھا دارای نازک (زير و به ھمان نسبت، سيم ھا نازک تر و کوتاه تر می شود (ند). 

قطر ھای متفاوتی ھستند. سيم ھای ضخيم که در پايين قرار دارند اُکتاو بم، سيم ھای قسمت 
ای باK، اُکتاو باK می باشد (می باشند). سيم ھای ھر قسمت (که در وسط، اکتاو ميانی و سيم ھ

بيش ترين تعداد، جنس آن ھا در قديم از رودۀ گوسفند بوده و امروزه از (جنس) نايلون است) 
خی از قانون ھا، در قسمت بردر کلفتی (صخيمی) و نازکی، درجه ھای مختلف دارند. برای 

  ت) سيم ھای فلزی به کار می برند. م و زيرشان (فقط سه يا چھا نُ ب

 = PVF) پی وی اِف از نوع سيم ھای(Professional High Quality Kanun)  با کيفيّت عالی برای ساز قانون حرفه ایھم اکنون 

Polyvinylidene Fluoride)  در برابر گرما و و مقاومت دوام ، صداکيفيّت ، يّت در رنگفشفا ،جنس بسيار مرغوباز که
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برای ساز قانون نايلون استفاده ای اين نوع سيم ھای  دوّمين اھميّتی که . مورد استفاده قرار می گيرند  ،نـدتھيّه می شوسرما 
شار و يا ھر فاست. يعنی اگر بر اثر شده مورد نياز  کامpً مشخص ھاِی دارد اين است که برای ھر رديف، شماره ِی سيم 

در ھر نقطۀ دنيا که  ،پی وی اِفبه شرط موجود بودن سيم ھای نايلون پاره بشوند، يلون ناسيم ھا درونی و بيرونی عامل 
 کرد. سيم نايلون ھای مورد نظر و سريعاً اقدام به تعويض  خريداری مورد نياز را  ھای ميبه راحتی می توان سباشيم 

   
(از  از اّولين سيم پايين تا به باK، تايی ٢٧برای قانون ھای  -(PVF) پی وی اِف - رديف و اندازه ی سيم ھای نايلون ويژه

ھم کاری دراز مّدت در نتيجۀ را در جدول زير قرار می دھم. بديھی است اين نتايج به دست آمده  )٢٧تا شمارۀ  ١شمارۀ 
زير، ستون چھارم جدول در  .می باشدسيم ھای نايلون ساخت کشور آلمان ه ِی توليد کنندشرکت ھای قانون سازان ترکيّه با 

  در برابر نُت ھای بين المللی قرار داده ام. را وسيقی ھند، تنھا حروف نخست آن ھا سيستم ھجايی ماز 

  

       
١٤- F فـا Ma 0.74          
        
١٣- E می Ga 0.74   ٢٧- E می Ga  0.47   
 
١٢- D ر Re 0.80   ٢۶- D ر Re  P.47 
 
١١- C دو Sa  0.85   ٢۵- C دو Sa  0.54 
 

١٠- B                  ی)(ت سی  Ni 0.90   ٢٤- B              (تی) سی Ni   0.54 
 

٩- A V Dha 0.95   ٢٣- A K Dha  0.59 
 

٨- G  ُسل  Pa 1.00   ٢٢- G ُسل Pa  0.59 
 

٧- F اـف  Ma 1.05   ٢١- F فـا Ma  0.59 
 

۶- E می  Ga 1.12   ٢٠- E می Ga  0.62 
 

۵- D  ِر Re 1.12   ١٩- D ر Re  0.62 
 

٤- C ود  Sa 1.17   ١٨- C دو Sa  0.66 
   
٣- B                  (تی) سی  Ni 1.28   ١٧- B               (تی) سی  Ni  0.66 
 
٢- A K Dha 1.28   ١۶- A K Dha  0.70 
 
١- G ُسل Pa 1.36   ١۵- G ُسل Pa  0.70 

  

در مقايسه با کشورھايی  ی در باره ِی ساز قانون مقاله ھای تخصصی و فنّ ارايۀ و توليد ، نظر تحقيقايران از متأسفانه، 
اصلی اين يل يکی از دV زير صفر درجه قرار دارد.در مرحلِۀ مانند: مصر، فرانسه، ارمنستان، و به ويژه  کشور ترکيّه 

بی تفاوت بوده کامBً و جھانی نسبت به شکوفايی اين ساز و آن ھم در سطح مـلـّی  دو نظامدرجا زدن ھا اين است که ھر 
ر بخش موسيقی دانش کده ِی ھنرھای زيبا د مھدی مفتاحاند. در مجموع اگر تBش ھا و پی گيرھای مؤثِر مانا ياد استاد 

ناشناخته  در ايراِن کنونیآن ھم در سطح آکادميک نبود، شايد حاV حاV ھا ساز قانون ساز  و اعتBی اين دانشگاه تھران
  . می ماند

  
کوشش "در بـرگـردانـدن لـحـن صـدای ِ سـاز (قـانـون) از عــربـی به ايـرانـی" ھـمـّت گمـارده انـد، اين که مليحه سعيدی  زا

 مليحه سعيدیقـابـل تـعـمـّق اسـت. ولـی ايـن لـحـن بـرگـردانـدن ِ صــدای ِ سـاز (قـانـون) پـيـشـنھادی خانم جداً ايشان 

که در رابطه با  یتأسف آوريکی ديگر از نکات ) س" (لـحـن ِايــرانـی!"مـی مـانـد تا به  "لـحـن ِ اسـpمـی"بـيـشـتـر بـه 
که بتواند از  قادر به ساختن ساز قانون ھايیسازندگان ساز قانون در ايران امروز اين است که  می توان نوشتساز قانون 

به پيشنھاد مليحه گرچه   ، استاد ساز سازی،ابراھيم قنبری مھر. تpش ھای د، نيستندنطنين بسيار خوبی برخوردار باش
تغييراتی به وجود ) ش(ز موسيقی ايرانی" پرده گردان بر مبناِی نيا ساخت و ابداع فرم کليدھای تغيير دھندۀ"برای سعيدی 

در اين . ھستندانگيز جداً فاجعه صدا توليد و طنين لحاِظ  ه بهکاست  طوریقانون ھای پيشنھادی اسکلت بندی آورده، ولی 
" ترانه"" و گلنوش: چھل قطعه با ساز قانونھاِی " آلبومو  (تک نوازی قانون مليحه سعيدی)" دلنواآلبوم "راستا، کافی است به 

را  اشنوندھ  ،وحشتناک و عذاب آوری که از اين نوع سازھای قانون توليد می شوندھاِی طنين  .گوش دھيم خواجه پريچھر یِ 
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ساز قانون برای ابد صداِی از شنيدن ند، بل که آنان را نبی زار می کدل زده و اين نوع ساز قانون طنين نه تنھا از شنيدن 
  !دنفراری می دھـ

  

خواھيم ديد که بزنيم،  یسربرای چند لحظه به تار نمارھايی که اختصاص به موسيقی ايرانی دارند، آن ھم اگر دل بخواھی 
pپديا ويکیاستثناء تمامی آن تارنماھا در بخش معرفی ساز قانون تمام مطالب را از تارنمای  ب) Wikipdia(  کپيه برداری

پديا به زبان فارسی قرار  دی ھم که مطالب مربوط به ساز قانون را در تارنمای ويکیافراو در تارنمای خود قرار داده اند. 
تألـيـف به زحمت  جھت جمع آوری مطالب  ٢٢ نتيجۀبه اصطpح   که "١جلد  -دقيقاً از کتاب "آموزش ساز قانون ، ندداده ا
از چاپ اّول و دّوم کتاب مورد نظر، چنان که در آغاز مقاله اشاره شد، . ندکپيه برداری کرده ااست، مليحه سعيدی خانم 

آن جلد چاپخش شده است. با توّجه به محتوای تحليلی اين مقاله، نتيجه اين می شود که کلّيّۀ کسانی که از  ۴٠٠٠مجموعاً 
اطpعات صد در صد غلط و غير علمی سر و کار داشته خرواری از بp استثناء با   کتاب استفاده کرده و يا استفاده می کنند؛

دقيقاً بيان گوی آن چه که زير تک بيت شعر فارسی " ١جلد  -کتاب "آموزش ساز قانون  در خصوِص  اند. از اين منظر،
  باشد.می  ،کوشيده ام به خواننده منتقل کنم

      
  چو خشت اّول را معمار نھاد کج          
  وار کجـن ديـا می رود ايـريّ ـتا ث          

 
ھم کاِر مورد عpقـۀ از دوم، پيش از چاپ حّداقل  ،اين است که چرا خانم مليحه سعيدی به منظور تصحيح کتاباز تعّجب من 

) و ص( سيّد عبدالحسين مختاباد) دکتر !طلب کنونی (و اصpح جھل گستر خواننده ی ِ حزب اللھِی چند آتشه ِی آن از خود، 
تا حدودی به موقِع آقايان می توانست بازبينی ِ کمک نگرفت!؟ شايد (تورنتو) مھـدی جوانـفـر ھم کاِر پيشين خود از ھم چنين 

  .را بگيردـۀ فرھنگـی جلوی اين فاجع
  

فاقد موازين و استانداردھای مليحه سعيدی تألـيـف خانم دکتر  "١جلد -نوشت، کتاب "آموزش ساز قانونمتأسفانه بايد 
بوده و محتويات متون ترجمه شده به ھر دو  زبان فارسی و انگليسی، برای ھنرجويان و عpقه مندان به فراگيری  یآکادميک

ھم چنين از عدم ويرايش در ھر دو زبان به شّدت  "١جلد -قانونکتاب "آموزش ساز  ساز قانون بسيار گمراه کننده می باشند.
به طوری که بعد از چند بار کتاب را باز و بسته کردن، ی نيز برخوردار است. صحافی بسيار بدکتاب از رنج می برد. اين 

  ورق ورق می شود. کامpً کتاب 
  

نياز به " به تألـيـف خانم دکتر مليحه سعيدی ابتداء ١جلد  -ترديدی نيست که تمامی مطالب کتاب "آموزش ساز قانون 
در شبکه ِی جھانی اينترنت مطالب به روز شده و سر انجام تمامی مطالب و سپس  بازنويسی مجّدد و ترجمه ِی دقيق دارد.

ين منظر، به تارنماھايی که ندانسته از تارنمای ويکی پديا و يا کتاب مذبور کپيه برداری کرده اند؛ تصحيح بشوند. از ا
به اگر در نھايت Kزم است! و زمان اين مھّم  اندِن راحتی می توان حدس زد که حداّقل چند دھـه ديگر برای به ثمر رس

است که حتا ھيچ يک از دانشگاه ھای درجه ِی سه اين از ديد آکادميکی به اين کتاب نگاه کنيم، واقعيّت تلخ خواھيم 
" را به عنوان پايان نامه ١جلد  -فليپين، چين، ُکره ِی جنوبی و و و کتاب "آموزش ساز قانون   ھندوستان،ی ماننِد کشورھاي

 ضوابطجانشين  روابط، ھميشه ھر دو نظام. منتھا، در کشوری مانند ايران که در دادمورد قبول قرار نخواھنـد دانش گاھی 
مليحه دکتر خانم ھم اکنون ، بزرگ ترين خدمتی که از نظر مناھد افتاد. قرار داشته است، اين اتّفاقات ناميمون افتاده و خو

سعيدی می تواند به نسل کنونی و عBقه مندان به فراگيری ساز قانون بکند، جمع آوری کلّيّۀ کتاب ھای موجود در کتاب 
فرزندان آن مرز و بوم می تواند انجام بدھـد اين است که از ناشر آينـده ِی فروشی ھا بوده؛ و يا حّداقل خدمتی که بـرای ِ 

  .کندببخواھـد تا بّررسی نھايی از چاپخش دوباره ِی کتاب، جـداً خودداری 
  

  khazan1367@gmail.com                                .کانادا /تـورنتـو  –يحيی خزائينه
  
 † )TESL Ontarioجامـعـۀ مـدرسـيـن زبـان انـگـلـيسـی اسـتـان آنــتــاريــو  (پيشيِن عضـو  -

   ٢٠٠٦گـواھـی تـدريـس زبـان انـگـيـسـی، دانـشـگاه تـورنـتـو، اکـتـبـر  -

  ١ ٩ ٨٨ھـنــدوسـتـان   - استان ھـاريـانـا  -  کـُـُرکـشـِتـ̊ـرا -دانـشــگـاه کـُـُرکـ̊ـِشـتــْرا  دکـتـرای نـيـمــه تـمـام (مـھـاجــرت)، -

  ١ ٩ ٨٧ھـنــدوسـتـان   - استان ھـاريـانـا  -کـُُرکشـِتـ̊را  -کارشـنـاس ارشـد زبان و ادبـيـّات انـگـلـيـسـی، دانشگاه ُکُرکِشْترا  -

ِ  -شـنـاســـی، دانـشــگـاه کـُـُرکـشـِتـْــرا  کارشـنـاس ارشــد زبـان -   ١ ٩ ٨۵ھـنــدوسـتـان   - استان ھـاريـانـا  - تـ̊ـرا کـُـُرکـ̊ــشـ

  .١ ٩ ٨٢ھـنــدوسـتـان   -استـان پـنـجـاب  - چـنـديگـر -دانـشگاه پـنجـاب  -کارشـنـاس عـلـوم سـياسـی، دی. ای .وی. کالج  -

  به  ؟!است آويـزان، به کدام َدم و دستگاه، و يا تشکـيـBتی جامعـۀ مـدرسـيـن زبـان انـگـلـيسـی اسـتـان آنــتــاريــوباVخره متوّجه نشدم که   -†

  ! به لقايش ببخشمعضويت را  عطای ھـر جھت، از تاريخ اّوِل اکتبِر سال دو ھزار و دوازده تشخيص و ترجيح دادم که
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:کتاب نامـه  

  .سعيدی، مليحه - ١
  تھران: مبنای خرد. .١جلد  -  آموزش ساز قانون    ١٣٨٩

   
   نصيری فر، حبيب ّهللا. -٢

  .۶٣ص  . تھران: انتشارات راد،(جلد اّول) مردان موسيقی سنّتی و نوين ايران    ١٣۶٩
  
  مـھـدی.   مفتاح، -٣

  .شرکت انتشاراتی علمی و فرھنگی. تھران، اين ساز یبرا يیمتد قانون و آھنگھا    ١٩٩١
    
  عبدالقادر. مراغه ای، -۴
  .چاپ اّول ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب  تھران،بينش. تقی مقاصـد اKلحان. ترجمه ِی     ١٣٢۴ 

 

  فارابی، ابو نصر.  - ۵
  .انتشارات پارت. تھران: بافنده اسpم دوست ابوالفضل ترجمه و تحقيق موسيقی کبير فارابی.    ١٣٧٥

  
  فارابی، ابو نصر.  -

  موسيقی کبير. ترجمه ِی دکتر آذرتاش آذرنوش. تھران پژوھش گاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی.     ١٣٧٥
   
  سعيدی، مليحه.  - ۶

  .٢.. ص . تھران، مبنای خرد٣آموزش ساز قانون جلد     ١٣٨٩
  

  

  ھا: يادداشت

  
و به طور کلّی الھه   ؛موسيقیبيان، شعر و سخن، ؛ الھه ِی دانش، (Saraswati)الھه ساراسواتی ، در آيين ھندوئيسم  -  الف

  ِی تمامی ھنرھای خpّق تلـقـّی می گردد.
   

تمامی است. و  (Goddess of Music)موسيقـی واتی، مادِر َسـمبِل الھه ساراسواتی است. و الھه ساراس ويـنـادر ھندوستان ساز 
در تمامی برنامه ھـنـدی ھا اسر دنيا، تماست. و از ھمين روست که در سرـھرَ سرودھای وداھا و مخزن اطpعات خpّق بِ 

، آن ھم در اندازه ھای گوناگون در را  ھای ھنری، به ويژه موسيقی؛ مجسمه ِی برنزی و يا مسِی شکِل اين الھه (شکل زير)
، به ِسنلسفه و انگيزه ی قرار دادن مجسمه اين الھه درست در سمت چپ و يا راست و اّما فدھـنـد. قرار داده می جلوی ِسن 

دين،  ؛موسـيـقـیدر ھندوستان معروف است که  در ھنگام اجرای برنامه است.اين الھه دائمـی  تجّسمو منظور حضور 
  بديھی است، جملۀ آغازين اين مقاله را با زبان سمبليک به کار گرفته ام. .ئولوژی نمی شناسـدايدو مذھب، طريقت، 

  

  
  الـھــه ِی سـاراسـواتی، 
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جـاودانـه ِی  ِی گذشته با اجرای ساز قانون، قطعات بسيار زيبا و شش دھهگرچه در اين  ُصـديـف علی اکبردکتر  - ب
که به ِگله ای و فراموش ناشدنی ترين بزرگ ترين ، برای کنونيان و آيندگان از خود به يادگار گذاشته است؛ ولی صوتی

، ُصـديـفمی توانـنـد داشته باشند، اين است که آقای   لی اکبر ُصـديـفعدکتر نسل پس از انقpب از درستی دوست داران و 
بنا به دKيل نا معلومی، از قرار دادن حتّا يک کليپ چند ثانيه ای در يوتيوب امتناع ورزيده است. و بدين سان ايرانيان، و 

 ھّمتی کند، واستاد ه، شايد پس از انتشار اين مقالدوست داران ساز قانون را از ديدن اجرای ساز خود محروم ساخته است. 
  ، قدمی بردارد. کليپ در يوتيوب، آن ھم برای کنونيان و آيندگانچند قرار دادن  انھايتاً ب

  

  
  

دکتر به راستی از اين منظر، و د. ندارای روحيّه شاد باشمردم آن کشور که می تواند باشد  و سرافراز کشوری خوشبخت
با صدای ساز قانون اش در شاد نگه ست به سھم خود توانسته ا، موسيقی ايرانان اَبَر مرديکی از علی اکبر ُصديف، 

و صفت بارز دکتر  اين حقيقتنمی توان سادگی گمان من، به به . و داشببوده مردمان آن مرز و بوم سھيم روحيِّۀ داشتن 
  ناديده گرفت. را علی اکبر ُصديف 

  
sokhan.blogspot.ca/-e-http://nezam  

http://youtu.be/fBa1CfavElA  

http://fa.wikipedia.org/wiki/اکبر_صديف علی  

http://www.youtube.com/watch?v=SIaNDQKErCw               ١٣۴۴برنامه شما و راديو در نوروز سال                                      

جمشيد  - (قانون) اکبر صديف - بخوانندگی امان اله تاجيک وبا ھمکاری ارکسترراديو ايران وآقايان پرويز ياحقی (ويلن) رود کارون. -رقص پروانه 
   بيژن شيرازی (تمپو). -  وحادی (فلوت)

  
http://www.youtube.com/watch?v=dY8SA1fbnYc )                        جديـد( سروده و با صدای دکتر علی اکبر صديف - تھران بزرگ   

  

  

و نوين ايران" در باره ِی حسين دھلوی می نويسد: "دھلوی از  در کتاب "مردان موسيقی سنّتیحبيب ّهللا نصيری فر  – پ
موسيقی ايران که ھيچوقت زير بار خط گرفتن ھای آن چنانی نرفت و ھيچ شخص و عاملی جمله مردان نادری است در 

ت وی را مرعوب و يا تحت تأثير قرار دھد که او تابع نظريات و سياست خاص آن روزگردانان موسيقی باشد و برای سنتوان
ورای موسيقی ھنرھای زيبا را عضويت شکه پيشبرد و پيشرفت موسيقی ملی کشورش کوشش نکند و به ھمين سبب، مدتی 
و بنيادی ھنری با مسؤKن آن کارھای اساسی  که خودش مؤسس آن بود به عھده داشت، وقتی اختpف نظرھايی که در مورد

زمان پيدا کرد از کار کنار گيری کرد و ھمکاری خود راقطع کرد و اين يکی از خصائص بارز انسان ھاِی واKِی روزگار 
"نـه" بگويند و دھـلـوی در آن جـّو و زمان "نـه" را  جاھايی که بايد "نـه" بگويند و به ايستند ندگانی، است که در دوران ز

   )١٨٨(ص گفت و با آنان ھمکاری خود را قطع کرد." 
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   سوسن اصpنی و حسين دھلوی

دھم بزرگ داشت استاد حسين دھلوی را به تاريخ ،  تورنتو)، مدير موسسۀ شاَرک -(نوازنده ِی سنتور نازيB افتخاری منش
دانشگاه تورتنو بر پا داشت. در اين شب خانم  ،يکی از سالن ھای کتاب خانه ِی روبارت در (Oct. 02, 2007)١٣٨۶مھرماه 

 آراز پاشايیاجراء و  در دستگاه راست پنجگاه استادانه قطعاتی رعايت حفظ کامل حجاب اسpمی)با  -(ھمسر استاد  سوسن اصpنی

شعر و  پيوند"درباره کتاب  حسين دھـلـویاستاد   پس از اجرای آن قسمت از برنامه،تنبک ايشان را ھم راھی می کرد. با 
متأسفانه سخن رانی استاد دھلوی بيش از حّد به درازا کشيد. استاد بدون در نظر به طور مفصل سخن راند.  "موسيقی آوازی

گرفتن وقت اھالی اين شھر که بايد برای بدست آوردن دو قران نان، شب و روز سگ دو بزنند، از ھر دری سخن می گفت! 
طاقت لن را گذاشته بود رو سرش! افتاده بود، و ساوروجک  وروجکاز طرفی ديگر، نوه ِی استاد ھم تو سالن بی وقفه به 

نياوردم. ديدم خانم افتخاری منش در گوشه ای از سالن ايستاده است، به سوی ايشان روان شدم و خيلی آرام از ايشان 
: "خانم، ميشه حّداقّل جلوِی سر و صدای تقاضا کردممی شه؟" گفت: "نمی دانم!" تمام پرسيدم: "ببخشيد خانم کی اين جلسه 

 !لوچه پيچک گرفتم که چه بگويم! ،َجـخـت" از شما چه پنھان، جواب شنيدم: "نوه ی استاد ھستند! "را بگيريد!؟اين بّچه 
، چند لحظه ای گپ ھومنتشّکر کردم و برگشتم به سوی يکی از صندلی ھای رديف آخر. در فاصلۀ تنفس، با فرزند استاد، 

و بّچه ھا ادامه پيدا جيغ و فرياد بّچه وتاه، جلسه ادامه يافت. دوباره پس از استراحت کزدم، و آدرس ايميل ايشان را گرفتم. 
شرکت کنندگان ھم گذشته بود و سه ساعت از اين جلسه حدود . دنشست بھره ای برکرده بود. پنداشتم که نمی شود از اين 

تکرار خودم  اه طرف اقامت گاھم، بسالن! متعاقباً من ھم به آنان پيوستم. در راه بازگشت ب کردنِ  شروع کرده بودند به ترک
بی بی نظمی و رن ديگر بايد با ـتا چند قما دارد، به جلو رو که دنيا با شتاب باور نکردنی  در اين دوره و زمانه -می کردم: 

  !؟برنامه گی سر کنيم
   

سه ايميل در فاصل ھای   ،با استاد دھلوی و مليحه سعيدیمستقيم جھت تماس مشّخص در آن زمان، به دليل نبود آدرسی 
ا متوّجۀ اشکاKت موجود در متن کتاب بکنم. تا رزمانی گوناگون برای فرزند استاد فرستادم. خواستم از طريق ايشان، استاد 

و به تصحيح موارد موجود در کتاب به شده گرفته کتاب در کننده ِی گم راه جلوی اشتباھات  پيشاپيششايد از اين راه بشود، 
و اين است  .ھومن دھلوی فرزند استاد از تماس گرفتن اجتناب ورزيد  با در نظر گرفتن جّو آن زمان،به ھر روی،  پردازند.

   !تفاوتیبی نتيجۀ يک غفلت و 

  
مورگن خانم به ھمراه تنبک  Beit Zatounدر سالن خانه ِی زيتون  2013افتخاری منش در پانزدھم ماه دسامبر ازيpن

   خود به اجرای برنامه پرداخت.جديد  (CD)سی دی  -شنيداری   لوح فشرده یجھت معّرفی   (Morgan Doctor)دکتر
  
در پادگان چھل دختر مشغول گذراندن دوره ِی آموزشی سربازی بودم. در اين دوران بود که تصميم  ١٣۵٢در سال  - ت

پس از پايان اجرای مراسم صبح گاھی به خود روزی گرفتم دوباره به تحصيpتم ادامه بدھم. در اواخر دوره ی آموزشی، 
روان گشتم. و پس از احترام نظامی ايشان را از تصميم خود آگاه کردم.  محّمد فرزامسرتيپ  تيمسارجرأت دادم وبه سوی 

ولی اگر پس مقدور نيست. در دوره ی آموزشی ادامۀ تحصيل  ؛پسرم: "گفتبا متانت بلند، بسيار پس از مکثی سرتيپ فرزام 
يک ماه پيش از آغاز ثبت نام دبيرستان ھا به من يادآوری کن تا از پايان دوره ِی آموزشی، سھميۀ پادگان شاھرود شدی، 

 ."دستور بدھم کارت ورود و خروج از پادگان را برايت صادر بکنند
   

را که  ھوندعيسی سپ رسرکار استواپيشاپيش  !ادگان شاھـرود شدمسھميۀ پپس از پايان دوره ِی آموزشی،  ،از قضا
م. زمان ثبت نام فرا رسيد. روزی که سرتيپ فـرزام به ه بودسرپرست واحد موزيک بود، در جريان موضوع قرار داد

پس از ادای احترام رتيپ فرزام روان گشت و سبه سوی   پادگان شاھرود آمده بود، پس از پايان مراسم، سرکار سپھوند
اش دستور داد: "بشـود." با ھمراه نشی به مُ بpفاصله سرتيپ فـرزام ياد آورشد. سرتيپ فـرزام  موضوع را به  ،نظامی

را در حين انجام خدمت سربازی ھم  کpس َدھمتوانستم   با بزرگ منشی سرکار سپھوند،و سرتيپ فـرزام  تصميم درست 
خدمت انجام ی بوديم که توانستيم در حين وظيفه ا دو تن از سربازان ،زمان به پايان ببرم. ؟ قطب (نوازنده ِی تار) و من

  به تحصيpتمان ادامه بدھيم.در کpس ھای شبانه ثبت نام کرده و سربازی 
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  سپھوندعيسی مانا ياد                                                                 

  
. و پس از پيمودن دوره ھای نظامی سر ه بوداستخدام موزيک ارتش در آمدتش نظام پيشين به مانا ياد عـيسـی سـپـونـد در ار

انجام پس از گذشت ساليان سال به پادگان چھل دختر منتقل و به سرپرستی واحد موزيک گـزيده شد. در واحد موزيک 
چھل دختر پادگان (فرمانده ِی موزيک  سرھنگ شميرانیتئوری موسيقی زبان زده بود.  پادگان چھل دختر، وی از نظر تسلط به

ھر زمان که در خواندن و فھم قطعه ای ؛ و بی شخصيِّت ارتش شاھنشاھی بود ، بی سواد،که يکی از افسران Kت شاھرود)
 مانا ياد سپھوند از خّرم آبادی ھاِی بی تکلّف بود !سراغ مانا ياد سپھـوند را می گرفت ديوانه وارنگ می ماند ـَ ل(نُت خوانی) 

دختر آھنگ "شعر و ساز ويلون دستی داشت. ولی ھرگز ادّعا نداشت که بھترين نوازنده ی آن ساز می باشد. ختِن در نوا و
آن زمان، اين ساخته بود. متأسفانه در   )(آواز بيات ترک: شور دستگاه" از ساخته ھای مانا ياد سپھوند بود که در شاھرود

آھنگ در جايی ضبط نشد. گروه سه نفرِی ما متشکل بود از مانا ياد سپھوند (ويلون)، يحيی خزائينه (سنتور)، و ؟ قطب 
  (تار). بديھی است، گروه ما، شھرت محلّی و جھانی نداشت!

  
از پس اضافه کرد  سپسو  .ه ھا تمرين دارندبچّ جمعی از پيشنھاد کرد که مانا ياد سپھوند روزی ، ١٣۵٣سال اوايل در 

با ديدن   .مشغول تمرين بودند ،بچه ھای داخل  در که باز شد، محّل تمرين آن ھا.سه نفری می رويم   اجرای مراسم شام گاھی،
و سپس  "راحت باشيد."سpم نظامی دادند. مانا ياد سپھوند گفت: ، و سپس برخاستند و مانا ياد سپھوند موزيک را قطع کردند

) تھران -  (قانون سول شکاریر)، و تورنتو - ضرب / (تمپو حسين کندازیفلوت عربی)،  - (فلوتنويد  مھرزادفی به معرّ 
اينم ساز قانونه که ھـی در باره اش می پرسی!" در اين جا بود که برای  !اخت. مانا ياد سپھوند رو به من گفت: " بفرمادپر

ھمان اين سه تَـن گروھی تشکيل داده بودند که در آن در دستان رسول شکاری ديدم. را  - قانون - محبوبم  اّولين بار سازِ 
با از نزديک و ھم چنين در اين دوران بود که ساز می زدند.  سطح حرفه ایدر و آن ھم ی به خصوص اژانرِ  زمان در

  ) آشنا شدم.آمريکا - خـطّ استاد (سنتور، آواز، و  سيامک شجريان
  

اين مقاله، نمی دانستم پس از انقpب، مانا ياد سپھوند در اثر تبليغات مسموم کننده ِی نظام منحوس نوشتِن تا پيش از 
جمھوری اسpمی ايران در دام ديو جماران افتاده و سرانجام فرزندش را در جبھه از دست می دھـد. ھر چه بيشتر در 

بت و بpيايی که بر ملّت تحت ستم ايران تحميل شده واژگان "اغـواء" و "افسون" دقيق تر می شوم بيشتر به مفھوم مصي
و خيانِت  يب به اکثر روشن فکراِن فرصت طلببدون واھـمـه نوشته ام، خيانِت قرو در اين راستا،  است؛ پـی می برم.

ات آخـوندھا به مـردم، و مرز و بوم ايران که در تداوم جناي  اغلِب احزاب ھای سياسی ايران (به ويژه حزب توده و اکثريّت)
شريک بوده اند را نبايد ازنظر دور داشت. و نبايد بيش از اين فريِب مظلوم نمايی آنان و آخوند ھا را خورد. و نمی توان 

است، در پستوی تاريک خانه ِی ھمراه جنايات بی حساب و کتاب آنان را که ھم راه با انواع و اقسام حيله ھا و فلسفه بافی 
  ھان کرد. تاريخ کنونی ايران پن

  

  ؟!کنيم می تاريخ کشورمان را فـرامـوش زود قـدر اين مـا چـرا  راستی،ه ب
  

که از کشور راديو ميھن پرستان در اوقات فراغت، به  ھمآنند بسياری از ھم نسpنم، در ھنگام انجام خدمت وظيفۀ سربازی
گردانندگان راديوی مذبور  ت و ُکلُفتِ به شنيدن دروغ ھای کَ  آن دوره،گوش فرا می دادم! ما بّچه ھای  عـراق پخش می شـد،
 اVسBم تحجّ  !يمروز را در اختيار شنوندگان قرار می دادند، مشغول بودسياسِی شان بودند و اخبار ھاي که نماينده ِی سازمان

 مجری و کننده  تھيه عراق درخود  اقامت زمان در )!سال سی مّدت بهھم  آن اطpعات مؤسسه پرست سر( دعائی محمود دسيّ  المسلمين و
 صداى”راديو  و سروش، راديو”. عpوه بر وجود اين ايستگاه راديويی، بود ايران در "روحانيت نھضت" راديويی برنامه

 ھم محمود دعايی، سيّد"کارگردانی به  ميھن پرستانِی بخش ھايی از برنامه ھای راديوفّعال بودند.  در آن زمان  “انقpبيون
و و و" اختصاص  (نظريه پرداز اصلی سازمان پيکار)حسين رياحی، حسين احمدی روحانی، عليرضا سپاسی آشتيانی  کارِ 
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نظام رزمندگانشان در زندان ھاِی به تجاوز ، دروغين و جعلی ای که راجع به یداستان ھاي، بسيار استادانه آنانو  .شتدا
پس از شورش البتّه،  دادند.می بی تجربه و ساده دل خورد شنوندگان به و می ساختند؛ زندانی و يا رھايی يافته بودند،  پيشين

  ساختگی بيش نبوده است!داستانی  تجاوز به رھبر فpن سازمان، آورِ  تھّوعداستاِن مشّخص شد که  ٧۵١٣
  

ش از سوی ش بکُ بکُ تواِی با قلدری و فجاھل  طنز درد آور قضيۀ در اين جاست، چند صباحی نمی گذرد که اسpميّونِ 
، روزی ھيئت سه نفره ای ۶٠١٣سر از پا نمی شناسند. بعد ار بھمن ماه سال شـده و سوار بر اريکه ِی قدرت امامشان 
که به اصطpح نمايندگان مجلس جمھوری اسpمی  لی نجف آبادیـمحّمد ع، و محمود دعايی، ھادی خامنه ای - متشکل از

ھم کار  "پيش از اعـدامِ ھستند، به مpقات زندانيان در زندان اوين می روند تا به شکايات زندانياِن دربند رسيدگی کنند! وقـت 
محمود  سيّدبا وی مpقات می کند. شايد به اين اميّد که حسين طلب بخشش کند. حسين حرفی نمی زند.  حسين رياحیپيشينش 

  می گويد:  حسين رياحی، دعايی موقع جدا شدن از
  

زندگی است ديگر. گاھی آنطور و گاھی اينطور. يک روز کنار ھم، عليه رژيم شاه، امروز "
  ر. ک. "در مقابل ھم. توعليه ما و ما ھم عليه تو!

  

  .١٩١ -١٠١صص . ١٣٨٣ چاپ نخست. . غروب سپيده (نه زيستن نه مرگ). ناشر: آلفابت ماکزيما، سوئـد،مصداقی، ايرج
  

  .٢٨٠. ص١٣٨٧چاپ نخست، سايه ھای ھمراه. ناشر: آلفابت ماکزيما، سوئـد،  .فّخاری، حسن
   

ياد انسان ھای فرھيخته ای چون محّمد فرزام و عيسی سپھوند را ھمواره در خاطرم زنده نگه داشته، و تا زنده ھستم، 
  محبّت ھای ِ آن را فراموش نخواھم کرد. 

  

  

حضرت آيت هللا روح هللا الموسوی پس از ورود خمينی به ايران، اتّفاقاً يکی از بی شرم ترين و ھرزه ترين سينه چاکان  - ث 
و شيّاد در   چرا راه دور برويم، اين موجود رياکار، حقـّه باز، است. حضرت استاد دکتر رضا براھنیھمين  الخمينی الھـنــدی

می  از شيطان جمارانو ستايشی  تجليلآن چنان  )١٣۵٨ - چاپ اّول(  "چه خواھـد شددر انقBب ايران چه شده و " کتابِ 
   !کند که حـّد و مـرز ندارد

  

کتاب ترجمه  نمونه ای ديگر از شاه کارھای اين موجود به غايِت نارسيسيت و روشنفکرخود پرست و بيمار جامعه ی ايران؛
ايرانيان خارج و قريب به اکثر که از ديد  The Crowned Cannibals“ 1976/  ١٣۵۵ -  آدم خواران تاج دارنشده ِی "

 لطنت طلب ھاآن جماعت باقی مانده از سظاھراً و  .، می باشددور مانده استبه به ويژه سلطنت طلب ھا، و ، داخل کشور

، و و بسيار ناشايست رواناھتان ھای بُ ، چه تھمت ھا ،در اين کتاب حضرت استاد دکتر رضا براھنیکه نشده اند متوّجه ھنوز 
  .استکرده " رضا شاه کبير"دّکان ھيچ عـطّاری ای يافت نمی شود، نثاِر قوطِّی که در غير اخpقی ای 

  

 ١٣٨٨از سال و  هخواندد" ـرا "معاندکتر رضا براھنی  ،جمھوری اسBمی ايرانمنحوس نظام  وزارت ارشاداين که اخيراً 

  خانه می باشد. وزارت آن عی تصميم گيران اطBّ سوادی و بی ناشی از بی يقيناً   ،شده استمانع چاپ کتاب ھای وی 
  )١٣٩٢بھمن  ٨ -خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنامنبع خبر: (
  

حرفه اِی دکتر رضا براھنی را فقط برای لحظه ای به کنار بنھيم، فنّی و ھای شارVتان بازی سوپر ھا و اگر سياه بازی 
 یِ رـبـرھو خوش رقصی برای که در کباده کشی و ايران اين خـدای دروغ گويان و شايعه سازان دنيا پرسش اين است، 

اساساً  ؛از خود بر جای نھاده استکتاب باV چون اِی  اثر جاودانه ،اسBمی ايرانجمھوری ارتجاعی و قرون وسطايِی نظاِم 
   ؟؟؟داشته باشد!!!جمھوری اسBمی ايران ارتجاعی برای نظام می تواند و يا خطری  چه ضرراين فـرد و منطقاً 
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چپ روشن فکران خود پرست قريب به اکثر بی ترديد، پذيرفتنی است که انقBب ايران محصول خيانت جمعـی و آگاھانه ِی 
   بوده است. ره بران احزاب ھای سياسی فاسد ايران سياسِی و آينده نگرِی نداشتن دور انديشی  و راست،  و

  

  
  از راست: رضا براھنی و مھدی جوانفر

  

چنين خpصه کنم: رسول می توانم را در زمينه ی نوازندگی ساز قانون ، رسول شکاری توانايی بسيار باK و ھنر - ج  
خــوره ِی نوازندگی ساز  بالفطره ،قانون در ايران است که از ھمان ابتداء سازِ  شکاری يکی از معدود ترين نوازندگانِ 

 بازی گرفتنِ و  (mixing melodies)ردن ملودی ھا ادغام ک مھارت و تبحـّر اصلی ِ رسول شکاری !را داشته است قانون
شيوه ی نوازندگی ساز قانون به توسط رسول شکاری نه تنھا شنيدنی است بل که ديدنی   ست.ِی ساز قـانــون اپرده گردان ھا

" افسوس که نسل پس از انقpب، در دود از ُکـنـده بـلـنـد می شود!نيز ھست. بی جھت نيست که در زبان پارسی می گويند: "
  ھم اکنون، بی بَـھـره مانده است. اواز شيوه ی نوازندگی تا کنون اعتpی اين الھه ی ساراسواتِی سازھاِی سنّتِی ايرانی، 

 - خواننده  عروسک: - ، آلبوم علی خدايیخواننده:  - لموشاماُ  عاشيق –را می توان در آلبوم  رسول شکاری صدای ساز قانون
 محمود جھانو "بندر خوبم" را با صدای  "يار کجا بودی"ھای ِ آھنگ  - داغت نبينوم آلبوم:چنين در و ھم ، مھران احراری

   شنيد.
   
   - چ

    

 
  دی مفتاحـمھ استادمانا ياد تصويری از 

  
مترجمين تحت چه  )١٣۶٧مرداد  ٢٩ / ١٣۵٩شھريور  ٣١(طنز قضيّۀ در اين جاست بايد ديد که در زمان جنگ ايران و عراق  -  ح

نھايی و ويراستار شرايطی بوده اند که چنين اشتباه فاحشی را در ھنگام ترجمه مرتکب می شوند. و از ھمه بدتر نقش مترجم 
ھنوز ھمان اشتباه آنان را تکرار می کند. آن   ،از چاپ اّول کتاب دو دھـهآن ھم بعـد از گذشت چيست که  علی اديب رادکتاب 

آنان، در ھوِی سَ ترم در سر نداشتند اين است که تصّور نمی کردند شايد روزی و روزگاری اين اشتباه چه که مترجمين مح
 !ايران امـروز، جامه ِی واقعيّت به تن کند؛ و "شعر عرب" به "شب ھای عرب" مبّدل گردد و شکل واقعيّت به خود بگيرد

فاجعۀ تلخ و بسيار ناگوار وضعيّت کنونی ايران حاکی از آن است که "شب ھای عـرب،" پس از به روی کار آمـدن نظاِم 
و پس از جنگ تحميلی ايران و عـراق است که کم کم شکل می  ٧۵١٣منحوس و رسوای جمھوری اسpمی ايران در سال 

و با بی غيرتی سران ارتجاعی نظاِم جمھوری  ،ل و قـدرت طـلـببدبختانـه، "شب ھای عـرب" به ھّمت امـام جـاھـگيرد. 
کشور ھای ِ کرانه است که در  و سربازان گمنام امام زمان ،و به پشتوانه ِی امـّت حزب ّهللا حاضر در صحنه ،اسBمی ايران

  خليج فارس پيوسته تداوم يافته است!ی 

  

ثروتمندی مانند ايران تصّور می کردند که با برپايِی بيرِق تحميلِی اسBم در ايراِن  کشورِ  پرسش اين است کی و کجا مـردمِ 
امروز، روزگار و زندگی طبيعی و معمولی آنان به نام الـلـّه به تباھی و فساد کشانده می شود؟ کی و کجا قشری از زنان 
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ذران زندگی چاره ای جز تـن فـروشی نخواھند آبرومـنـد  کشور ما تصّور می کردند، روزی فرا خواھـد رسيد که برای گ
داشت؛ و برای تھيّۀ مخارج زندگِی کمر شکن حتـّی مجبورند نوباوگان خود را ناخواسته برای تـن فروشـی در اختيار 

که واگويِی ھمان "داستان ھای ھـزار " شـب ھای عـربخليج فارس قرار داده و در تداوم ِی " یِ کرانه مردان کشورھای 
   غــّدار را با سرافکندگـی و دق مرگـی در زير سايه ِی جمھوری الـلـّه بگذرانـنـد!؟  روزگارِ است؛ عصر ما شب" و يک

  

اين که بھاييان و ساير اقليّت ھای قـومی ھمانند ھر ايرانی ديگر در آن سرزمين دارای حّق و حقوقی برابر ھستند، ترديدی 
و از اين که بھاييان، متأسفانه، چه پيش از انقpب و چـه از زمان بر سر کار آمدن نظاِم منحوس جمھوری اسpمی ايران به   .نيست

 شّدت و بی رحمانه به وسيلۀ روحانيّت ِ شيعـه؛ پيوسته مورد اذيّت، آزار، شکنجه، ُکشتار، بی خانمانی، و آوارگی قرار داشته اند، شّکی
ساعت اين مملکت را بدھيد به دست ما، ما ۴٢"فقط مpّيان در باKی منابرشان فرياد می زدند: ، ٧۵١٣از شورش ساِل  پيشدر نيست. 

چه ُگلی بر سر اين ملّت زده  ،به راستیاز حکومتتان می گذرد.  ۵٣" ُخب آقايان؛ ساعته يک دسته گل می کنيم!!!۴٢اين مملکت را 
احاديث پيامبر اسpم کی و چه وقت می خواھـد در روی ھمـه آن آيات الھی و آن باKخره   وره و زمانه،در اين د، مھّم تر از ھمـهايد!؟ و 

  !؟ در آن کشور پياده بشودآن ھم کره ِی خاکی و 
  

جمھوری اسBمی ايران به خاطر اتّخاد سياست ھای غلط اندر غلط باعث شده است که ايران در جھان آن چه آشکار است، 
و حتّا پس از سرنگونی نظام منحوس رقابتی امروز وجھه، حيثيّت، و اعتبار جھانی اش را به کلّی از دست بدھـد. 

 )یغـربجوامع (به خصوص از اذھان عموم ی ھا به اين زودی زودفرھنگی    ترميم اين خرابی ھایِ جمھوری اسBمی ايران، 
  محو نخواھد شد. آن ھم در سطح جھانی 

  
رّدپايی بيابم. اثر و يا از آن عزيزان در شبکه ِی جھانی اينترنت  ،بيش از حّد کوشش می کنم که در زمينه ی ھنر و حرفۀ ترجمه - خ

اولين ھنرپيشه زن ارمنی در ايران مادام سيرانوش بوده به دست می آيد اين است که : " سـيـرانـوش بـازيـلآن چه که در باره ِی خانم 
؟ و ھم چنين در مورد و يا نه سيرانوش بازيل مورد نظر مليحه سعيدی می باشد است." و تازه معلوم نيست آيا اين مادام سيرانوش ھمان

"وی تحصيpت آکادميک خود  :جمله ی تکراری زيربه جزء  احمد ستودهه ِی در باراز آن گذشته،  مطلقاً رّد پايی نيست. و پرويز باوفا
 "،را در دانشکده عالی ادبيات و زبان ھای خارجی دانشگاه تھران و در رشته ھای زبان و ادبيات فرانسه و انگليسی به پايان رساند

  جود ندارد.مطلب ديگری و

ی ايرانی قرن نھم ھجری است که لقب (معلم دّوم) را در موسيقی دارد. او  دان و نوازنده دان، موسيقی ای، رياضی عبدالقادر مراغه" - د
ر داشته است. ارتباط بين موسيقی ايرانی و موسيقی ترک از جمله نويسی، شعر و نقاشی تبحّ  عpوه بر ھنر نوازندگی، در خوش

پردازان   الدين شيرازی از بزرگترين نظريه الدين ارموی و قطب اوست. او ھمراه با ابو نصر فارابی، ابوعلی سينا، صفی ھای پژوھش
  رود." موسيقی ايرانی به شمار می

، با صدای ھمايون عبدالقادر مراغه ایبه باز سازی آثار قديمی  نامه" ی شوق "مجموعهدر آلبوم  مـحـمـّـد رضا درويشی
  پرداخته که در نوع خود اثری است جاودانه در تاريخ موسيقی ايران.  نفره ٩نوازندگان شجريان و گروه 

 
نفره ِی نوازندگان ِ آثار بازسازی شده ِی عبدالقادر مراغه ای به سرپرستِی  ٩گروه 

  و با خوانندگی ھمايون شجريان ،ّوم)د، نفر از چپ  (رديف نشسته محمدرضا درويشی
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    http://www.youtube.com/watch?v=hE9PteXQbYg                  نامه" ی شوق توضيحات محّمد رضا درويشی در باره ِی پروژه ِی "مجموعه

http://youtu.be/okGrg5W-rJM   نامه نامه شوق شوق ی صحبتھای محمدرضا درويشی، ھمايون شجريان و محمدرضا شجريان درباره                        

 ذ – ر. ک. به ص ٨ مقالۀ بسيار بلند - "کالبد شکافی راز نھفته ِی بوف کور" – از ھمين قلم. 

 اين زمين یِ  کرهروِی  گوناگون کشورھای ی درشده و  محسوب) zither /zĭth'ər(/ ِزيتـِر ساز یِ  خانواده از قانون ساز - ر

در  ونام دارد  )(Swarmandal - �वरम�डल سورَمنَدلرا  در ھندوستان اين ساز .شود می ديده مختلف ھای شکل به ساز

  می نامند.  zither Indian ھنـدی ِزيتـِرغرب آن را 

 
  ھندی سورَمنَدلساز 

  

جھت  سورَمنَدل سازھندوستان در ھنگام اجرای برنامه از  )- Vocal.ist انآواز خوانيا  و ان(زيبا خوان ُوکاليست ھایتمامِی 
 Rajan and ميشرا راجان و ساجان برادران ،Girija Devi گيريجا ِدویاستفاده می کنند. پی در پی  استفاده از آرپژھای

Sajan Mishra ،س راججَ  پانديت Pandit JasraJ، م علی خانBاستاد باِد غ Ustad Bade Ghulam Ali Khan ، ِھيم پانديت ب
ھای بسيار مشھور ھنـدوستان می  ُوکاليستاز  Saraswati Abdul Rane عبدل رانهساراسواتی  ،Bhimsen Joshi جوشی
  باشند.

  

                                                
  ھم راه با ساز سور َمنَدل تريپتی ُمکرجی               ھم راه با ساز سور َمنَدل                   س راججَ پانديت 
                  ndit JasrajaP                                                                 Tripti Mukherjee           

  
نوشتن اشعار و فروش لوح ھای شنيداری از طريق ساليان سال که مايکل ھنرمندی است  ،در سرزمين بسيار پھناور کانادا

سال ھا ھم تورنتو مردم عاّدِی و به نھد.  رروزگار غّدار را پشت ستوانسته نواختن سازش ِزيتـِر و ھم چنين  ).C.D /(سی. دی.
  .ندبوده ادر ِکنار خيابان ھنرمندی او د ـشاھ
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به دست براِی رای گذراندن اوقات روزانه و علی رغم دريافت بودجۀ ماھانه ِی دوران سال مندِی، ب، Kصلِ اروپايی ا مايکلِ 
(ضلع جنوِب غربی آوردن اندکی پوِل تو جيبی آن ھم در دوران کھن سالی، گاھی در تقاطع خيابان ھای ھاربُـرد و سنت ُجـرج 

می ) zither( زيترسازش به نواختن  (باKتر از خيابان ِشپِرد)و خيابان ھای يانگ و Kيبِرری کتاب خانه ی اصلی دانشگاه تورنتو)، 
  ). نديده ام. . .ديگر مايکل را به کنون تا از آن تاريخ گرفتم. و  18/08/2013 تاريخ برابر با ١٣٩٢مرداد  ٢٧اين عکس را در بعد از ظھر روز يک شنبه (پردازد. 

  
موجود دو ھاِی می روم. از ميان فرھنگ  )Toronto Reference Libraryبه کتاب خانه ِی مرکزی کpن شھـر تورنتو ( - ز

سراغ ده کده ِی و سپس، موردی نمی يابم.  "کنار"و بالعکس حتّا يک مورد ھم در مورد واژه ِی  -ارمنی - زبانه ِی انگليسی
منی به خصوص (تلفّظ رکه تلفّظ دقيق اموردی می روم. پس از صرف ساعت ھا جست و جو نمی توانم جھانی (اينترنت) 

بيشتر به کار ، يکی را که تورنتوِی  ويژه ارامنه یِ از ميان ده ھا کليسا ،در مرحلۀ نھايی، بيابم. ا ثبت کرده باشدرروانی) يَ 
) Hripsimeريپسيمی ِدميرچيانخانم  ،بخش موسيقی کليساو رھبر می کند. برای مسئول م را جلب د نظررفرھنگی می خو

) Demirjian  نگار  آواخط می خواھم تا از طريق به کارگيری ايشان و در متن ايميل از می فرستم. ايميلی”IPA“  پاسخم
نتو با بيش رد توررا بنويسد. يک ھفته ای می گذرد و جوابی دريافت نمی کنم. به مصداق "جوينده، يابنده است!" در ھوای س

بس کليسايی خود را در داخل ت کيلومتر (رفت و برگشت) رانندگی می کنم و خودم را به کليسای مربوطه می رسانم. ساز بي
  . . . .ماو ناخودآگاه غبط می خورم که چرا  .بُھتَم می زندمی يابم.  يار تميز، مرتّب، و منظّمسب
  

"وقت مpقات می پرسد: ھمين جلوی پای شما رفت." د: "ـپاسخم می دھسريدار کليسا را می گيرم.  ِدميرچيانسراغ خانم 
ولی جوابی دريافت نکرده ام. اينست که مجبور شدم تا  ،ستادمربرای ايشان ايميلی فچند روز پيش داری؟" پاسخ می دھم: "

  تاده ام،ی که برای ايشان فرسايميلفتوکپی ِ ضمن نشان دادن نمی مانم. اش منتظر پرسش بعدی  ايشان را از نزديک ببينم."
چگونه تلفّظ است؟ نگاھی به سر خطّ ُکپی  وانرَ ـيَ که اين واژه در ارمنستان، به خصوص در م می گويم دوست دارم بدان
در حالی که چشمانش بر روی صفحه فتوکپی و روی آن واژه متمرکز شده "يروانی ھستم. : دايميلم می اندازد و می گوي

ظ می کنيم. در حالی که کاغذ و فّ لت ارـنَکـين واژه را ما در يروان ااست، بعد از مکثی بلند ادامه می دھد و می گويد: بله. 
گوشم را کمی نزديک می برم  ،ھستم المللیبين ويسی خِط آوا نبه کار گيرِی طريق از ثبت تلفّظ واژه  ربه منظورا خودکارم 

واژه را بر روی کاغذ ثبت می کنم. و برای آن  تلفّظ و بpفاصله و از ايشان می خواھم يک بار ديگر آن واژه را تکرار کند. 
از ايشان می خواھم واژه را دو باره و نوشته ام، " را درست دّوم تکيّۀفشار يا احياناً و  نخستين تکيّۀکه مطمئن بشوم "فشار 

بين ويسی ن خطّ آوابه کار گيرِی  طريق از خوشحال از آن که توانسته ام تلفّظ دقيق واژه را   سه باره تکرار کند. باKخره،
  و پس از تشّکر از ايشان، محّل کليسا را ترک می کنم.  بنويسم، سر از پا نمی شناسم، المللی 

  
را چند بار  "ارـنـکَ ارمنِی "از ايشان می خواھم که واژه ِی  .تماس می گيرد تلفنی ِدميرچيان، خانم درچند روزی نمی گذ
  پيش از پايان صحبت تلفنی،کليسا مـو نمی زند.  تلفّظ ايشان با تلفّظ سرايدارِ  شده تطبيق کنم.تلفظ  ثبت با تکرار کند، تا بتوانم 
  .نيازی به رفع اشکال وابھام وجود داشته باشد، با ايشان مجدداً تماس بگيرمچنان چه ھر زمان  :ايشان تأکيد می کند

   
رت تبريکی می فرستم و سال جديد را به ايشان و خانواده تبريک ابرای ايشان ک 2014به مناسبت فرا رسيدن سال ميpدی 

 Hesmik( ِھسميک ليلويان د:ماننمی گويم. و آرزو می کنم که تورنتو روزی شاھـد ھنرنمايی قانون نوازان ارمنی 

Leyloyan( ،ُسوينار ھاوھانيسيان )Tsovinar Hovhannisyan( ، آلِميانِورِژين )Verzhine Alamiyan( ،شوشانيک ساقاتِليان 
)Shushanik Saghatelyan( ،اتابک Vيانـآنژ )Anzhela Atabekyan( ،آناھيت دلبريان )Anahit Dilbaryan( ،و به تعبير من ،

  باشد. ) Narek Kazazyan( ناِرک کازازيانارمنستان و يا دنيا،  نوجوانِ  نواز ِ قانون  نابغۀ
  
 
   Nasuhio.C4.9Flu1985-://en.wikipedia.org/wiki/Qanun_(instrument)#cite_notehttp-2               رئوف يکتا -  ژ

در سطح ملّی و ، مسايل چند فرھنگیسر بسيار عظيم بر  ایبودجه صرِف ، علی رغم کاناداکشور  متأسفانهدر اين راستا، 
و آن ھم ؛ -آمريکا  -نسبت به ھمسايه ِی جنوبی اش محلّی از اِعـراب ندارد. و  ،جھانی اصpً در زمينه ِی  معّرفی اين ساز

از ميان نوازنده ِی ساِز قانون  يک تنحتّا  قادر نبوده است (Febrauy 2014)تا کنون  ،پذيراشنابه خاطر فرھنگ انعطاف 
   تحويل جامعه و دنيا بدھـد.، (Main stream)فرھنگ غالب 

  
  http://www.sarahmichael53.com/contact.html              سارا مايکل نوارنده ی ساز قانون (آمريکا)           
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  سی دِی گلنوش: چھل قطعه برای ساز قانون" از ھمين قلم.ر.ک. به مقالۀ "نقد کتاب و  -س 

  

  .١٣٨٩، . تھران: مبنای خرد١جلد  -سعيدی، مليحه. آموزش ساز قانون  - ش
  

، ابتداء در در کانادا ختابادـن مـيـسـعبدالحسيـّد  رتدک مليحه سعيدی و آوازدکتر گروه موسيقی "نيريز" به سرپرستِی  -  ص
در ) جوKی(نھم  تيرماه ١٨ ، و سپس درشھر مونترال آغاز  در سالن گس سنتر )2011 جوKیھشتم ( ٠١٣٩تير  ١٧روز

تيرماه  ١٩در تاريخ ، گروه نيريز کنسرتپايان توردر سر انجام و پرداختند.  دانشگاه اوتاوای شھر اوتاوا به اجرای کنسرت
ريچموند ھيل شھر تورنتو  راجرای موسيقی در تاKو ساير اعضای گروه به مليحه سعيدی ، مختابادبه ھمراه دھم جوKی) (

  ت!پرداخ
  
  

  
  (ايران) مليحه سـعـيـدیخانم دکتر 

  
نکته ِی قابل تعّمق اين است که در اين ينگه ِی دنيا، آدم جداً بايد بی کار باشد که جدا از به ھـدر دادن پول خود آن ھم برای 

ن ـيـسـعبدالحشنيدِن َعـرَعـر کردن اين خواننده ی حزب اللھی دکتر سيـّد  تھيّۀ بليط کنسرت، وقت گرانبھايش را صرفِ 
سBمی ااحان سران جمھوری اسBمی و از مسئولين وزارت ارشاد که در دوران خفقان و بگير و ببند ھا از مدّ  ادـابـتـخـم

  بوده است، بکـنـد! 

  

اللھی در شھر ھای گوناگون کانادا از برای  پرسش اساسی ای که باقی می ماند اين است که حضور اين ھمه حزب
حزب اللھی ھاِی ارتجاعی و عقب مانده، اصBً چه نفعی برای کشور کانادا می  باعث تعّجب است که حضور جمعیِ چيست!؟ 

   تواند داشته باشـد!؟

  
http://www.seemorgh.com/culture/2064/106737.html 

http://www.iranmusicnews.net 

  http://youtu.be/NAwGJEkVqqo                 کليپ نوازندگی مليحه سعيدی 

 

 * * *  *  *   
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 Chordophone) ( -ُکردوفون - زھِی مضرابی و آرشه ای سازھای  بخشی از ِکرْت َسکسْ و  اِريک بُـستِلبر اساس طبقه بندی ِ 

ساز قانون  د.ندر صفحات زير ديده  می شوموجودند، خاکی  یِ  کره گوناگون مناطق در مختلفو اندازه ھای  ھا شکل به که
  نيز در اين طبقه بندی قرار دارد. 
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