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افتتاحیه

ي شاهد رویدادهاي متنوعی بود که همگی در قالب جشنوارهي اول آذرماه، موسیقیِ دانشگاهیِ کشور هفته
ي دانشجویی، امسال دومین دورِ برگزاري خود را در دو بخش رقابتی موسیقی صبا برگزار شدند. این جشنواره

و غیررقابتی پشت سر گذاشت. 

شامگاه شنبه (دوم آذرماه) با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید دوره این جشنواره آیین افتتاحیه دومین 
سپس دکتر بابک خضرایی آغاز شد.، با یادي از استاد حسین دهلوي موسیقی در تاالر فارابی دانشگاه هنر

روي صحنه آمد و متنی برنامه) بهدعوت علی توکلی(مجريمشاور بخش پژوهشی جشنواره موسیقی صبا به
دستاد حسین دهلوي قرائت کررا در مورد ا

بود. برنامه از بخش هاي بعدي این به سرپرستی محمد میرزایی»کردستاندانشگاههمنوازان«اجراي گروه 
این گروه که از دانشجویان پرشور موسیقی دانشگاه کردستان تشکیل شده، آثار زیبایی از موسیقی اصیل ایرانی 

.و کردي را نواختند



هنر اختصاصههاي دکتر حمید عسکري ریاست دانشکده موسیقی دانشگااین مراسم به صحبتبخش دیگر 
سیمرغ جشنواره موسیقی صبا به 96وي با تشویق حضار به روي صحنه آمد و گفت: از پاییز سال ت.داش

ها و ها، سختیکنم که در این دو سال با دشواريپرواز درآمد. به این دلیل از واژه سیمرغ استفاده می
هایی که قرار بود از هاي فراوانی روبرو بودیم. همین قطع شدن اینترنت باعث شد برخی از مهمانپیچیدگی

ها در دومین کنند، این امکان برایشان فراهم نشود و ما از حضور آنخارج از کشور در این مراسم حضور پیدا 
اي رسید که با استقبال گرم و جشنواره موسیقی صبا محروم شویم. اما دومین دوره این جشنواره به نقطه

سیمرغ جشنواره موسیقی صبا در دو سال گذشته "وي افزود:.حضور شما عزیزان دانشجو به افتتاح شد
را سپري کرد و باید به این جوانان خالق، خوش ذوق و با پشتکار جانانه تبریک گفت که مراحل سختی

ترین عنصر هنر است و هنرمند با خیالش از مابقی افراد جدا نهایتاً کار را به این نقطه رساندند. خیال مهم
."استخواهیم دنیاي بهتري داشته باشیم و خیال ما، خیال دنیاي بهترشود و همه ما میمی

بخش دیگر مراسم افتتاحیه دومین دوره جشنواره موسیقی صبا به دونوازي پیانو (مروارید آقاپور) و گیتار 
دیگربخشنیزفاتحینیماسرپرستیبه»ماهانآوايکُرگروه«اجراي	(محمود محب زاده) اختصاص داشت.

.را به نمایش گذاشتندزیباییقطعه پرداخته و اجراي 5اجرايبهگروهاینکهبودمراسماین



صبابخش رقابتی جشنواره

نوازي موسیقی نوازي موسیقی ایرانی، گروهبخش اصلی گروهچهارشامل ي صبا،دومین جشنوارهبخشِ رقابتی 
ي آهنگسازي بود. همچنین این جشنواره امسال، میزبانی دومین جایزه، پژوهش موسیقی وکالسیک غربی

آهنگسازي احمد پژمان را بر عهده داشت.

هاي موسیقی ایرانی، روز دوشنبه چهارم آذرماه، در تاالر رودکی به روي صحنه رفت. کنسرت رقابتی آنسامبل
هاي به ترتیب مقام» هیرمان«و آنسامبل » سریرنوازانهم«، »نوازان فروغهم«هاي در نهایت در این بخش، گروه

ي تقدیر اول تا سوم را کسب کردند. همچنین امیرمحمد احمدي بابت آهنگسازي خالق و منسجم شایسته
قرار گرفت. 

شنبه پنجم آذرماه در تاالر رودکی برگزار هاي موسیقی کالسیک غربی نیز، روز سهکنسرت رقابتی آنسامبل
به سرپرستی محمد عبد » دیاکو«به سرپرستی پگاه فاضلی و تریوي » نوسکا«کوارتت زهی شد. در این بخش، 

به سرپرستی فرامرز عباسی مقام » سیرن«فرجام مشترکاً مقام اول را کسب کردند. همچنین کوارتت زهی نیک
دوم را کسب کرد. 

هاي اول تا سوم را تیب مقامدر بخش رقابتی آهنگسازي، مهران بدخشان، علی حسینی و حامد چنگایی به تر
ي تقدیر شناخته شد. کسب کردند و سبحان افسریان شایسته

همچنین در بخش رقابتی پژوهش موسیقی، سیاوش عسکري، سیاوش محبی و سعید ابراهیمی به عنوان نفرات 
د. ي تقدیر را دریافت کردناول تا سوم شناخته شده و سروش نظیري و کامیار صلواتی عنوان شایسته

ي در نهایت، کیارش حیدري، سروش نظیري و حسن رحیمی به عنوان برگزیدگان اول تا سوم مسابقه
ي تقدیر را دریافت کرد. آهنگسازي احمد پژمان شناخته شدند و علی توکلی نیز عنوان شایسته



 رقابتی جشنواره صباغیربخش

شنبه چهاردهم اُوا بود که پنجرسیتال پیانوي دلبر حکیمي صبا امسال میزباندر بخشِ غیررقابتی، جشنواره
اُوا در تاالر رودکی به روي صحنه رفت. همچنین آذرماه، با اجراي قطعاتی از باخ، شوپن، لیست و حکیم

 آذر ماه با حضور سخنرانانی چون بابک خضرایی 6، چهارشنبه »مروري بر آثار محمدرضا درویشی«نشست
ي بخش غیررقابتی ي ویژهي موسیقی دانشگاه هنر برگزار شد. دیگر برنامهر دانشکدهو کاوه میرحسینی د

آذرماه برپا گردید. 4کاري سفارت اتریش، روز دوشنبه ، کارگاه آهنگسازي و اجراي آثار بود که با هم»صبا«
ترزیا شوماخر از کشور ي ناژفر ودر این کارگاه آنسامبلِ تریوفونوس، متشکل از نوازندگان، رضا ناژفر، ستاره

اُوا نیز، روز دوشنبه یازدهم مسترکالس پیانوي دلبر حکیماتریش به اجرا و تحلیل آثار آهنگسازان پرداختند. 
، رسیتال ي بخشِ غیررقابتی جشنوارهدیگر برنامهي موسیقی دانشگاه هنر برگزار گردید. آذر ماه در دانشکده

کا آشوقیان بود که جمعه هشتم آذر در تاالر رودکی به روي صحنه رفت. پیانوي نگاهی از کنج به سرپرستی رب
فراوان اهالی موسیقی، تمدید شده و بار دیگر در شب نهم آذر ماه در تاالر رودکی این رسیتال به دلیل استقبال

برگزار شد. 



اختتامیه

ي صبا، که با یادبود استاد پرویز مشکاتیان و اجراي ارکستر ملی همراه بود شنبه نهم ي جشنوارهشب اختتامیه
به » چکاد«آنسامبل موسیقی ایرانی آذرماه، با استقبالِ چشمگیري در تاالر وحدت مواجه شد. در این شب، 

یقی دانشگاه هنر و دانشگاه تهران، و متشکل از دانشجویان و دانش آموختگان موسسرپرستی عابد خدامی، 
ي چکاد اثر پرویز مشکاتیان را به روي صحنه بردند. این برنامه همچنین با پخش مستند جدیدي از استاد قطعه

ي آرش رئیسیان همراه بود. به عالوه، ارکستر ملی ایران، در نخستین همراهی رسمی پرویز مشکاتیان، ساخته
هایی از بهزاد عبدي و کارن کیهانی به روي طعاتی از پرویز مشکاتیان را با تنظیمخود با دانشگاه هنر تهران، ق

صحنه بردند. در این اجرا، مهدي قاسمی استاد دانشگاه هنر تهران در نقش رهبر مهمان، وحید تاج به عنوان 
خواننده و مرتضی تقوي آالشتی در نقش تکنواز سنتور حضور داشتند.  



ي موسیقی ایران همراه ي جشنواره همچنین با سخنرانی جمعی از پیشکسوتان و اساتید برجستهشب اختتامیه
بابک خضرایی پژوهشگر موسیقی در این برنامه، با قرائت متنی به قدردانی از جایگاه استاد پرویز دکتر بود. 

ه بیان خاطرات مشترك خود با ي کشور، بشدهمشکاتیان پرداخت. سپس بیژن کامکار، از نوازندگان شناخته
مشکاتیان و تجلیل از مقام هنري وي پرداخت. 



نوازي تاکید نموده و از دفتر ي موسیقی صبا بر بخش رقابتی گروهتمرکز جشنوارهنیز بهحمید عسکري دکتر 
وي همچنین از دانشجویانی که ودکی تشکر کرد.موسیقی، معاون هنري ارشاد، انجمن موسیقی ایران و بنیاد ر

به برپایی این جشنواره کمک کردند صمیمانه تشکر کرد.

ي گزارشی از روند برگزاري جشنواره پرداخت و افزود: پوریا رمضانیان، دبیر دومین دورِ جشنواره نیز، به ارائه
کنندگان بود. حضور شرکتیاستانیصبا به پراکندگیقینخست جشنواره موساز نقدها در دورهگریدیکی

ي به گفته.میبودزینرانیاگریديکنندگان از شهرهابود که امسال شاهد حضور شرکتتختیاز تنها شهر پا
وي ». استها نیز در این دور جشنواره نسبت به سال گذشته تغییر و بهبود زیادي داشتهنوع داوري«رمضانیان، 

است، هرچند جا دارد از زحمات يتومان در حال برگزارونیلیم25نها با تخاطرنشان کرد: این جشنواره 
داشته باشم. ژهیتشکر ویرودکادیو بنرانیایقیانجمن موس

را یداوران بخش رقابتاتیههیانیداوران جشنواره باتیهياز اعضایکیآهنگساز و ،یمحمدرضا تفضل
و جوایز خود را از دست ریاست محترم دانشگاه شدنداعالمهر بخش دهیقرائت و پس از آن نفرات برگز

هنر، جناب آقاي دکتر سلطانی و داوران جشنواره دریافت کردند.

د استاد ي سخنرانی آوا مشکاتیان، فرزني موسیقی صبا، دربرگیرندهي جشنوارهآخرین بخشِ شب اختتامیه
نجایباعث افتخارم است که امشب ا«جشنواره گفت: نیاضمن تشکر از عوامل ويپرویز مشکاتیان بود.



نیجشنواره و انیايبرگزاريو هنرمندان براانیدانشجوغیدریبيهاشاهد تالششیها پهستم، از ماه
زیپرویقیمراسم بودند.  به هر حال موسنیدر تدارك ایکه با چه سخاوت و ظرافتدمیدیبودم. و مهیاختتام
و زیانگشب خاطرهنیدر اکنمی. گمان مکندیميدارنهییرا آهنشیدرد مهاییبایاز زيجداانیمشکات

».میهستنیبزرگداشت او همه ما از نبود او غمگ

انتهاي این مراسم با اهداي لوح تقدیر و تندیسی از طرف جشنواره به آوا مشکاتیان همراه بود. 


