
نمایه ی زیر پنجمین نمایه ای اســت که از مطالب فصلنامه تهیه می شود. نخستین نمایه در شماره ی 
10، دومین نمایه در شــماره ی 32، سومین نمایه در شماره ی 40 و چهارمین نمایه در شماره ی 50 

فصلنامه تهیه شده بود.
در این نمایه ی کلی، ما همان روش نمایه ی شماره های 32، 40 و 50 را اتخاذ و تنها بر اساس دو 
مبنا )نوع مقاالت و نیز نام مؤلفین( نمایه را تنظیم کرده ایم. نوع مقاالت بر اساس سرفصل های اصلِی 
فصلنامه )مقاالت، مفاهیم بنیادین، مباحث ویژه و غیره( دسته بندی شده اند. عنوان های مقاالت، در 
داخل هر نوع )یا موضوع(، بر حسب حروف الفبا آمده اند. پس از عنوان مقاله و نام مؤلف )و احیانًا 
مترجم، که با ویرگول از نام مؤلف جدا شده است(، شماره ی فصلنامه و شماره ی صفحه ی آغازیِن 
مقاله آمده اســت که باید از راست به چپ خوانده شود )مثالً 28: 59 یعنی شماره ی 28، صفحه ی 
59(. تمام عناوین، به ترتیب، از اولین تا آخرین مقاله بدون تفکیک نوع یا موضوع شماره خورده اند.
نمایه ی مؤلفین برحسب حروف الفبا تنظیم و در مقابل اسم هر مؤلف شماره ی مقاله )ها(ی او 
در نمایه ی اول ذکر شده است. با مراجعه به این شماره) ها( در نمایه ی اول، می توان به راحتی عنوان 
مقاله) ها(، شــماره ی فصلنامه و شماره ی صفحه ی آغازیِن مقاله) ها(ی مؤلِف مورد نظر را به دست 
آورد. به طور مثال، برای یافتن مقاالت ساسان سپنتا، شماره های درج شده در مقابل نام او در نمایه ی 
مؤلفین )10، 62، 66( را پیدا می کنیم و به همین شماره ها در نمایه ی اول مراجعه می کنیم تا مقاله های 

نمایه ی مقاله ها و مطالب فصلنامه )از شماره ی 51 تا 60(
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موسیقی کالسیک ایران

»آواز راست در دوران قاجار«، سیدحسین   .1
میثمی، 51 و 52: 127.

»اوفکــی، کانتمیر و موســیقی ایرانی؛   .2
به بهانه ی طــرِح اجرا و انتشــار آثار 
آهنگ ســازان ایرانِی دربــار عثمانی«، 

آرش محافظ، 51 و52 : 207.
»بررسی برخی جنبه های عملی ایقاع در   .3
رساالت قدیم موسیقی حوزه ی اسالمی؛ 
قرون هفتم تــا دوازدهم هجری قمری«، 

سعید ُکردمافی، 60 : 167.
»بررسی شیوه ی آواگذارِی تحریر در آواز   .4

ایرانی«، علی کاظمی، 57 : 93.
»بنیان های خردورزانــه ی مکتب منتظمیه ؛   .5
 بارقه هایی از عقالنیت مدرن در رساالت 
موســیقی قرون هفتم تــا نهم هجری 
قمری«، ســعید ُکردمافــی، 54 : 103.
»بهبود تکنیک نوازندگی در ســازهای   .6
زهی بــا تنظیم انحنای طولِی دســته«، 

آرش آزاده، 51 و52 : 173.
»پیشرِو عجمی، قسمت اول: مقدمات،   .7
جایگاه و مقام ها«، آرش محافظ، 57 : 67.
»پیشــرِو عجمی، قســمت دوم: فرم«،   .   8

آرش محافظ، 58 : 49. 
»پیشرِو عجمی، قسمت سوم: جنبه هایی   .9
آرش  مُلدی پردازی«،  زیبایی شناسِی  از 

محافظ، 59 : 39. 
»تمهیدهای اجرایِی تصنیف های عارف   .10
قزوینی«، دکتر ساسان سپنتا،51  و52 : 107. 
»در باب مفهوِم موسیقی تیموری«، اُئن   .11
رایت، ترجمه ی هومان اسعدی، 57 : 7.
»چهارپاره خوانــی در ایــران و برخی   .12
جنبه های ُفرماِل آن«، ساســان فاطمی، 

 .79 : 59
»چهارگاه: از نغمه تا دســتگاه«، بابک   .13

خضرائی، 58 : 31.
»دو سند خطی درباره ی موسیقی«، بهروز   .14

امینی، 57 : 127.
متنــی  دســتگاه:  دوازده  »رســاله ی   .15
ارزشــمند درباره ی موســیقی دوره ی 
فتحعلی شاه«،  محسن محمدی، 59 : 125.
»رؤیت صــدا«، اُئِن رایــت، ترجمه ی   .16

ناتالی چوبینه، 51 و52 :11.
»ســازهای موســیقی ایران در دوره ی   .17
صفوی به روایــت کمپفر«، ایلناز رهبر، 
ترجمه ی متن التین: رامون گاژا، 54 : 81 .
» شرح چهار دستگاه و تصویر چند ساز در   .18
رساله ی موسیقی بهجت القلوب )قّوت 
بابــک خضرائی، 59 :  147. االرواح(«، 
»صفی الدیــن ارمــوی«، محمد محیط   .19

طباطبایی، 53 : 47.

مقاله ها

او را در شماره  های 51 و 52، 53 و 56 فصلنامه  و نیز شماره صفحه ی آغاز هر مقاله )به ترتیب 107، 
171 و 179( به دست آید.
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»مســئله ی فــرم در تصنیــف«، آرش   .20
محافظ، 51 و52 : 145.

»مفهــوِم َشــّد و ارتبــاط آن بــا نظام  .21
دستگاهی«، بابک خضرائی، 53 : 73.

»مفهوم و تعریف ایقاع در برخی متون و   .22
رساالت موسیقی عربی و فارسی«، بابک 

خضرائی، 60 : 157.
»مقام دلکش: نگاهی تطبیقی به مفهوم و   .23
موسیقی دستگاهی  در  مقام  خصوصیات 

ایران«، آرش محافظ، 53 : 105.
»موسیقی نزد ایرانیان در 1885 میالدی«،   .24
ویکتور َادوی ِیل، ترجمه ی حســینعلی 

مالح، 58 : 9.
»نگاهی به ایقاع از فارابی تا امروز«، فرید   .25

خردمند، 60 : 199.
»نگاهی به مضراب گذاری ردیف: به سوی   .26
یک نظریه ی آموزشــی«، فرشاد توکلی، 

.61: 56
»نمونــه ای از کهن تریــن نقدواره های   .27
ادبیات موسیقی در بخش پایانی کتاب 
ترجمه ی  فارابی«،  االیقاعــات  احصاء 
فاطمــه رجبــی، بــا مقدمــه ی بابک 

خضرائی، 51 و52 : 91.
»نمونه ای چند از آهنگی منســوب به   .28
عبدالقادر مراغه ای«، زاون هاکوپیان، 51 

و52 : 101.

موســیقی مردمی و مردم پسند ایران )و رقص(
»بررسی تکنیک های نوازندگی کمانچه ی   .29
لرســتان )تال(«، یاسر بیات، 59 : 101. 

»تجزیــه و تحلیــل ُمــدال مقام هــای   .30
هفت گانه ی موسیقی بخشی های شمال 

خراسان«، بابک راحتی، 57: 35.
»مفهوم مقام در موســیقی بخشــی های   .31
شمال خراسان«، بابک راحتی، 56 : 43. 
»موسیقی کومش«، روح الله کالمی، 56 : 83.  .32
»واســونک های زنانه ی شــیراز«، یلدا   .33

یزدانی، 51 و52 : 237.

موسیقی فرهنگ های هم جوار
»ترنــم: آواخوانی شــعر اردو«، رگوال   .34
قریشی، ترجمه ی ناتالی چوبینه، 54 : 9.
»تفکیک جنسیتِی رویکرد و بیان خالق   .35
در آوازخوانی با اشــعار چهاربیتی در 
افغانســتان«، وُرنیکا داِبلِدی، ترجمه ی 

بابک خضرائی، 56 : 9.
تُرکی:  »چهارگاه در موسیقی کالسیک   .36
تاریــخ در برابر تئــوری«، اُئِن رایت، 

ترجمه ی سعید ُکردمافی، 59: 9.
»خنیاگران تاجیکستان و کوراُغلی خوانِی   .37
فارسی )گورگولی خوانی(«، ژان دورینگ، 

ترجمه ی ساسان فاطمی، 54 : 65.
»موسیقی ارمنستان«، آلینا پهلوانیان، آرام   .38
ترجمه ی  َسرکیسیان،  ْسِوتالنا  ِکُروپیان، 

ترانه کریمیان، 51 و52 : 39.

و  موسیقی شناختی  مباحث  نظری،  دیدگاه های 
بین رشته ای

»اصول مقدماتی ریتم«، کورت زاکس،   .39
ترجمه ی ناتالی چوبینه، 60 : 39.
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40.   »بیــان هویت ملی در موســیقی فیلم«، 
دیویــد ِبرَننــد و بندیکت ســارِنیکر، 

ترجمه ی ساسان فاطمی، 55 : 55.
41.   »چگونه به موســیقی فیلم فکر نکنیم«، 
ُریــال اس. بــراون، ترجمــه ی ناتالی 

چوبینه، 55 : 67 .
42.   »درون، برون و فراتر از صحنه: نگاهی 
به برخی کارکردهای موســیقی فیلم از 
دریچه ی موسیقی فیلم سه رنگ: آبی«، 

حسین یاسینی، 55 : 101.
43.   »ریتم«، جاستین الندن، ترجمه ی ناتالی 

چوبینه، 60   : 9.
44.  »ریتِم آزاد: قوم موسیقی شناسی و مطالعه ی 

موسیقِی بدون وزن«، مارتین ر. ل. کِلیتُن، 
ترجمــه ی پوریا رمضانیــان، 60 : 89.
45.  »ریتم: از نقطه ی صفر تا وزن«، ساســان 

فاطمی، 60 : 123.
ـ   ژاک َنتی یه، ترجمه ی  46.  »ریتم و وزن«، ژان 

بنفشه فریس آبادی، 60 : 63.
47.   »سرشت سه گانه ی ریتم: تنکردی، هنری، 
هویتــی«، محمدرضا فیاض، 60 : 107.
48.   »شرقی نمایی و سبک موسیقایی«، دِرك 
ب. اســکات، ترجمه ی ناتالی چوبینه، 

.13 : 53
49.   »موسیقی فیلم«، ِمروین کوك، ترجمه ی 

حسین یاسینی، 55 :11.

مفاهیم بنیادین 

50.   »بازاندیشــی طبقه بندی سازها: به سوی 
یک رویکرد ُمدوالر به نظام ُهرن بُستلـ  
زاکس«، استفانی وایِسر و مارتن کوآنتِن،  

ترجمه ی ساسان فاطمی، 54 : 127.
51.   »جنسیت و سازهای موسیقی: گرایش به 
تغییر؟«، جیِسن زرووداِکس، جودیت م. 
ِتنر، ترجمه ی ناتالی چوبینه، 56: 131.
52.   »زبان جهان شــمول: جهان شمول های 
ِنتِل، ترجمه ی حسین  موسیقی«، برونو 

یاسینی، 59: 165.
در  شــنکری  تحلیــِل  »کاربردهــای   .53
و  مشــکالت  قوم موسیقی شناســی: 
امکانــات«، جاناتان اســتاك، ترجمه ی  

ناتالی چوبینه، 51 و52 : 255.

54.   »گونه شناســی تکنیک های چندصدایی 
در سنّت های شفاهی موسیقی«، سیمها 
َاُرم،  ناتالی فرناندو، ســوزان فورنیس، 
سیلوی لُُبَمن، فابریس مارانُدال، امانوئل 
اُلیویــه، ِاروه ریوِیــر، اُلیویــه تورنی، 

ترجمه ی آرش محافظ، 53 : 145.
55.                         »موسیقی شناســی از دیــد کــدام قوم؟ 
پژوهش  و  غربی  قوم موسیقی شناســی 
در موســیقی های آســیایی«، ج. الرنس 
ویتْســِلِبن، ترجمه ی ناتالی چوبینه، 57 : 

.151
56.  »نظریه ی قوم موسیقی شناســی«، تیُمتی 
رایس، ترجمه ی ناتالی چوبینه، 58: 91.
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گفت وگو 

»اشتیاق برای ایران: گفت وگو با استیون   .57
بالم«، گفت وگوگر: آمنه یوســف زاده، 
ترجمه ی ساسان فاطمی، 51 و52 : 307.
»روایتــی از حیــات موســیقی ایرانی   .58
در مهاجــرت؛  گفت وگــو بــا ضیاء 
میرعبدالباقی«، آرش محافظ، 58 : 135.

»فنون، ویژگی هــای صوتی و کارگان   .59
کمانچه در سبک های قدیم؛ گفت وگو 
با حمیدرضا خلعتبری«، آرش محافظ، 

.165 : 54
»گذری بر جنبه های تاریخی و نظام فنی   .60
سنّت موســیقی هنرِی تُرکی ـ    عثمانی؛ 
گفت وگــوی آرش محافــظ با فکرت 

کاراکایا«، 56 : 145.

»گفت وگو با پــری زنگنه«، بیژن ظّلی،   .61
.127 : 55

بابک  با ساســان ســپنتا«،  »گفت وگو   .62
خضرائی،  53 : 171.

»گفت وگو بــا محمدرضا گرگین زاده«،   .63
بیژن ظّلی، 57 : 179.

»موســیقی ایرانی در جشن هنر شیراز؛   .64
گفت وگو با فوزیه مجــد«، پری صفا، 

.111 : 55
»نگاهی به ویژگی های ریتم در موسیقی   .65
ایــران؛ گفت وگو با فریــد خردمند«، 
گفت وگوگــر: آرش محافظ، 51 و52 : 

.327

یاد یاران

»اســتاد حسن کســایی«، دکتر ساسان   .66
  سپنتا، 56 : 179.

»صبــا، همراهــی با زندگی«، فرشــاد   .67
توکلی، 54 : 191.

توازن  بر  مروری  » فضیلت شــفافیت؛   .68
ذهن و زبــان نزد پرویــز منصوری«، 

محمدرضا فیاض، 55 : 139.
»نهضت اعتالی موسیقی ملی و هنرهای   .69
زیبای کشور«، داریوش صفوت، 59 : 175.

یادداشت هاي پراکنده

»آواز مخروط«، بابک خضرائی، 55  : 168.  .70
»آیا فرصت شــیرازی نویسنده ی کتاب   .71
خضرائی،  بابک  است؟«،  بحورااللحان 

.125 : 56

»خالتور«، ساسان فاطمی، 55 : 167.  .72
»دیدگاهی دیگر درباره ی شــعر مارش   .73
جمهوری عــارف قزوینی«، محســن 

کرامتی، 58 : 83.
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»ســازی به نام رموز خســروی«، بابک   .74
خضرائی، 55 : 165.

»گزارشــی از بخش موســیقی ُجنگ   .75
دریای کبیر اثر فرصت شیرازی«، بابک 

خضرائی، 57 : 146.
»مارش جمهوری عارف قزوینی؛ غرفه   .76

یا غرقه؟«، شهرام آقایی پور، 57 : 141.
»نامه ی گالیه آمیز موســی معروفی پس   .77

از چاپ کتاب نت نــگاری او از ردیف 
موسیقی ایران«، موسی معروفی، 58  : 85 .

روایت ها ی  اختالف  درباره ی  »نکته ای   .78
گوشه ی سلمک«، سعید یعقوبیان، 59 : 

.159
»نکته هایی درباره ی تخصص دو استاد   .79
موســیقِی دوره ی فتحعلی شاه«، ساسان 

فاطمی، 58 : 88.

گزارش

»از رنجی کــه می بریم؛ به یاد اســتاد   . 80
غالمعلی نینواز«، جهانگیر نصری اشرفی، 

51 و52 : 303.
»به یاد منصور صبوحی، استاد موسیقی   . 81

ترکمنی«، کامیار فانیان، 53 : 197.
»ده روز مقــام در هــوای خاورمیانه«،   . 82

سعید ُکردمافی، 59 : 187.

»مالحظاتــی دربــاره ی تــار ایرانی و   . 83
آذربایجانــی«، ژان دورینگ، ترجمه ی 

آرش محافظ، 58 : 163.
»نگاهــی بــه زندگــی و فعالیت های   . 84
حرفــه ای رمضانعلی شــاهرخ«، آزیتا 

باقری تهرانی فرد، 51 و52 : 287.

نقد و بررسی

»احســاس های شــنوندگان: اختالف،   . 85
سازش و مدارا«، پیتر کیوی، ترجمه ی  
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