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  هنري بنياد توس در لندن –به مناسبت برنامه فرهنگي 

  رانگفتگو با دو هنرمند بزرگ موسيقي اي

  :اشاره

همانگونه كه در شماره هاي گذشته كيهان خوانديد 

هنري توس برنامه ويژه اي را در  -بنياد فرهنگي

نوامبر در لندن به صحنه مي برد كه اين برنامه  29

به سير تحول موسيقي كالسيك، باله و اپرا در ايران 

و نيز گراميداشت حسين دهلوي و اولين باغچه بان 

  . ته و سرشناس اختصاص دارددو هنرمند برجس

  : برنامه خواهند داشت نوامبر 29هنرمنداني كه 

پري زنگنه خوانندة اپرا، فرنوش بهزاد آهنگساز و 

رهبر اركستر، پري ثمر و ماريو تقدسي خواننده 

  . موسيقي كالسيك خواهند بود

در ضمن خانم ها فخري نيكزاد و اليزابت منسفيلد 

هاي فارسي و انگليسي به گويندگي برنامه را به زبان

  . عهده دارند

در اين برنامه همچنين رقصندگان گروه ال دانس 

قسمتي از باله درياچه قو، شهرزاد و رقص دايره را 

گفتگوي كوتاهي با استاد حسين . ارائه ميكنند

دهلوي و اولين باغچه بان انجام داده ايم كه در 

  .زير مي خوانيد

  

  :استاد حسين دهلوي

نه كوششهاي من براي تطبيق موسيقي اكسترال با موسيقي ايراني در زمي

  متاسفانه تا كنون معرفي الزم صورت نگرفته است
جناب استاد حسين دهلوي، با توجه به اينكه : سؤال

شما از چهره هاي ماندگار موسيقي ايران هستيد، 

خواهشمند است از تجربيات و خاطراتتان براي ما 

  . بفرماييد

دم كه پدرم تار كوچكي دستم داد وساله ب 5: جواب

پدرم خود از شاگردان . تا با موسيقي آشنا شوم



سالگي كه بودم  9برجسته استاد شهناز بودند و سن 

پسر يكي از همسايگان ما نزد پدرم به فراگيري 

ويلن مشغول شد و تمام آنچه را كه پدرم به فرزند 

بعد  .همسايه آموخته بود بنده هم فرا گرفته بودم

پدر خود تدريس موسيقي به بنده را به عهده 

خورشيدي موفق به اخذ  1324در سال . گرفتند

ديپلم حسابداري از دبيرستان شدم و در وزارت 

ولي در همان سنين . دارايي مشغول به كار گشتم

سالگي همچنان عالقمند به فراگيري  19و  18

شنيدن برنامه موسيقي كالسيك با . موسيقي بودم

يحات آقاي دكتر سعد حسيني از راديو موجب توض

شد كه من متوجه شوم كه موسيقي اركسترال از 

نيازهاي موسيقي ايراني در آينده خواهد بود و در 

انديشه فراگيري موسيقي  اركسترال و تطبيق آن با 

  . موسيقي ايراني شدم

بعدها نزد استاد حسين ناصحي در هنرستان 

ركستراسيون را موسيقي كه اصول هارموني و ا

تدريس مي كردند چند سالي را به فرا گيري اين 

پس از گذشت حدود چهار سال . رشته گذراندم

پرفسور توماس كريستين داويد استاد آكادمي 

موسيقي وين براي تدريس به ايران دعوت شد و 

من با اشتياق فراوان نزد وي رفتم و خواستار 

تحصيل موسيقي بطور خصوصي شدم و ايشان 

ذيرفتند كه تدريس بنده را برعهده گيرند كه اين پ

  . دوره هم حدود چهار سال به طول انجاميد

در اين دوره به تكميل آموخته هاي پيشين كه نزد 

استاد ناصحي آموخته بودم پرداختم و آنها را با 

پرفسور داويد دوباره مرور كردم و اپرانويسي و 

سه . تمديگر فرم هاي موسيقي اركسترال را فراگرف

چهار سال پس از تحصيل نزد پرفسور داويد شروع 

به نوشتن قطعاتي در اپرا و موسيقي اركسترال 

كردم و هنگامي كه پروفسور داويد به اتريش 

بازگشت من هم براي تحصيالت تكميلي به وين 

رفتم و در آكادمي موسيقي وين مشغول ادامه 

با توجه به اينكه اصول موسيقي . تحصيل شدم

ني را پيشتر نزد پدرم فراگرفته بودم، تصميم ايرا

داشتم پس از بازگشت به ايران با آموزشهايي كه 

در وين در زمينه اصول موسيقي اركسترال غربي 

آموخته بودم روشي نو در تطبيق موسيقي ايراني با 

  . موسيقي اركسترال ابداع نمايم

در مقام مقايسه مردم داخل كشور بيشتر : سؤال

قدر و منزلت شما را مي دانند و يا در خارج از 

  كشور؟

با توجه به كوششهايي كه من در طي : جواب

ساليان متمادي براي تطبيق موسيقي اركسترال با 

موسيقي ايراني داشته ام، متاسفانه تا كنون معرفي 

كشور توسط  الزم در اين زمينه در داخل و خارج از

متصديان امر صورت نگرفته و قضاوت در اين باره 

  . را به آينده موكول مي كنيم

از هنر جويان خود در داخل و خارج از : سؤال

  كشور چه كساني برجسته شدند؟

از برجسته ترين آنها آقاي علي رهبري را : جواب

مي توان نام برد كه اكنون در خارج از كشور و در 

ر موسيقي اركسترال همچون كشورهاي پيشرو د

  . اتريش و آلمان رهبر اركستر هستند

  

آيا موسيقي كالسيك غربي در گستره : سؤال

فرهنگي ايران در قرن بيستم جايگاهي داشته 

  است؟

درميان توده مردم آنطور كه بايد جايگاه : جواب

اي نداشته اما در ميان خواص و اهل  شايسته

  . بوده است فرهنگ هميشه مورد تاييد و تكريم

  

  



  :اولين باغچه بان

  

خدمات بنيادهائي مثل توس كه براي فرهنگ و هنر يك ملت انجام ميگيرد 

  به نظرم مقدس است

  
سركار خانم باغچه بان از : سؤال

تحصيالت و تجربيات خودتان در 

  موسيقي كالسيك به ما بگوييد؟

چون در رشته آواز و : جواب

ين پيانو فارغ التحصيل شدم در ا

دو رشته چه از لحاظ تكنيكي و 

چه از لحاظ تفسيري موسيقي، 

تجربه هاي زيادي دارم در 

موسيقي اتنيك، كالسيك، 

رمانتيك، نئو رمانتيك و در 

موسيقي مدرن چه از لحاظ 

تدريس و چه از لحاظ اجرائي 

  . ساله دارم 55سابقه 

  

شاگردان شما و آقاي ثمين باغچه بان چه : سؤال

  كساني بودند؟

را كه در حال حاضر بياد دارم چند اسمي : جواب

مي گويم از شاگردان من حسين سرشار، سودابه 

تاج بخش، پري ثمر، پري زنگنه، گيتي خسروي، 

ان، انيان، سودابه صفائيه، آيدا باقريهاگينت وارط

ادنا داويديان و از شاگردان ثمين فريدون ناصري، 

زابلي و  ايرج صهبائي، منوچهر صهبائي، نصرت اهللا

  ديگر افرادي كه در كرهاي مختلف بوده اند را 

  . مي توانم نام ببرم

  

آيا موسيقي كالسيك اروپائي به طور كلي : سؤال

در گسترده فرهنگي ايران در قرن بيستم جايگاهي 

  داشته است؟

البته اركستر هاي مختلف از جمله اركستر : جواب

  سمفونيك، اركستر زهي، اگرا با كادر كامل، 

ار ذوه هاي باله، گروه هاي مختلف كُر، كه پايه گگر

و رهبر آنها بوده ام از جمله كُر هنرستان عالي 

موسيقي، كر اپراي تهران، سازمان كر تهران، كر 

كودكان فرح، كر جوانان فرح اين گروه هاي ذكر 

  . شده آثار بين المللي كالسيك اجرا مي كردند

  

ل توس نطرتان راجع به سازمانهائي مث: سؤال

چيست و فكر مي كنيد چه اقدامات ديگري بايد 



انجام گيرد تا در اين هدف مهم موفقيت حاصل 

  آيد؟ 

نظر به اينكه اعتقاد دارم فرهنگ و هنر : جواب

ريشه و روح و هستي يك ملت است هر خدمتي كه 

به فرهنگ و هنر يك ملت انجام بگيرد به نظر من 

ه هستي مقدس است چون كه در اصل اين خدمتي ب

  . آن ملت است

فرهنگ و هنر يك ملت عامل بزرگي است كه 

انسان، انسانيت و مليت خود را پايدار كند و اين 

عامل به ملت نيروي جنگيدن و به زيبائي و مهر 

رسيدن مي دهد به همين دليل خدمت بنيادهائي 

مثل توس را تقديس مي كنم و آرزو دارم كه اين 

ملي بدانند و با اين  خدمات را يك وظيفه انساني و

هدف آثار آهنگسازان بين المللي ايران را به دنيا 

بشناسانند، برنامه هاي فولكلوريك موسيقي و آواز 

و رقص در زمينه موسيقي سنتي، شناساندن 

زير نظر استادان فن، موسيقي سازهاي سنتي ايران 

كالسيك بين المللي ايران را با اركستر، اپرا، باله تا 

. امكان دارد به روي صحنه بياورندجائي كه 

   . موفقيت چنان بنيادهائي را آرزو مي كنم

 


