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

شماره ی 60 آمده بود.
در این نمایه ی کلی، ما همان روش نمایه   ی شماره های 32 تا 60 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. ضروری دیدیم که 
در قسمت مقاله ها به یک تقسیم بندی مجدد هم دست بزنیم تا مقاالت، تاحدودی، از نظر موضوع 
)»موسیقی کالسیک ایران«، »موسیقی مردمی و مردم پسند ایران« و غیره( نیزتفکیک شوند و جستجو 
تسهیل شود. پس از عنواِن مقاله و نام مؤلف )و احیانًا مترجم، که با کژخط از نام مؤلف جدا شده 
است(، شماره ی فصلنامه و شماره ی صفحه ی آغازیِن مقاله آمده است 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 و بدون تفکیک نوع یا موضوع شماره  خورده اند.
نمایه ی مؤلفین برحسب حروف الفبا تنظیم و در مقابِل اسِم 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(، شماره ی فصلنامه و شماره ی صفحه ی آغازیِن مقاله)ها(ی مؤلِف موردنظر را به 

نمايه ی مقاله ها و مطالب فصلنامه )از شماره ی 61 تا 70(
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موسیقی كالسیک ايران
»آرایه در موســیقی دستگاهی ایران: تزئین تا   .1

فراتر از تزئین«، علی کاظمی، 62: 95.
»آیا آقا محمدرضا بــرادر آقا علی اکبر بوده   .2

است؟«، محسن محمدی، 65: 27.
»اجرای اصیل و رابطه ی هستی شناختِی آن با   .3
اثر موسیقایی در شرایط موسیقی دستگاهی«، 

آروین صداقت کیش، 67: 99.
»اشــاره ای به احــوال چند موســیقیدان و   .4
رساله ای دربیان موسیقی و نغمات اهل هند 
در تذکــره ی مرآة الخیال )تألیف 1102ق(«، 

بابک خضرائی و لیال رضایی، 67: 85. 
»اکو دو ِپرس و آلفرد لومر: موزیک، تئاتر و   .5

فراماسونری«، محسن محمدی، 61: 63. 
»انگشت گذاری در بربط«، هوتن شرف بیانی،   .6

.51 :65
»ایقاع در رساله ی موسیقی کنزالتحف«، بابک   .7

خضرائی، 63: 73. 
»بررسی ســاختار دستگاه شــور در ردیف   .8
میرزاعبــداهلل: بــا تأکید بر ماهیــت مدال و 
چیدمان واحدهای درون دســتگاهی«، سعید 

یعقوبیان، 65: 37.
»بررســی ســاختار و نقش دانگ های مورد   .9
اســتفاده در گوشــه های راک ردیف میرزا 

عبداهلل«، کامیار صلواتی، 64: 111.

آثار  متریک در  ریتمیــک ـ  »برهم کنش های   .10
حســین علیزاده«، آروین صداقت کیش، 63: 

.205
»پیشرو عجمی، قسمت چهارم: کلیات ریتم   .11
و نگاهی به آهنگســازی در دوِیک«، آرش 

محافظ، 64: 33.
»تأملی در مفهوم تناسب و نسبت های افضل   .12
در رساالت موسیقی و دیگر متون اسالمی«، 

احسان رجبی، 69: 43.
»جســتجوی پیشــینه ی حضور ســنتور در   .13

موسیقی ایران«، بابک خضرائی، 62: 85.
»درباره ی رنگ«، بابک خضرائی، 66: 67.  .14

»دو ســاز ابداعی دوره ی قاجار«، محمدرضا   .15
شرایلی، 62: 121.

»ریتم چندزمانه در موســیقی ایرانی ـ عربی ـ   .16
ترکی«، ساسان فاطمی، 67: 51.

»شرح احوال و فعالیت های علی نقی وزیری:   .17
از تولد )1305ق/ 1266( تا عزیمت به اروپا 
حامدی نژاد،  ســپنتا  1297ش(«،  )1337ق/ 

.125 :66
»گزاره های "آداب خنیاگری"  قابوســنامه و   .18
مقایســه ی آن با معیارهای اخالق اسالمی و 
اندرزنامه های پهلوی«، سید  حســین میثمی، 

.25 :69
»گفتمان هــای ریتمیک در موســیقی ایران:   .19

مقاله ها

دست آورد. به طور مثال، برای یافتِن مقاالت ساسان سپنتا، شماره های درج شده در مقابِل ناِم او در 
نمایه ی مؤلفین )71، 88( را پیدا کرده به همین شماره ها در نمایه ی اول مراجعه می کنیم تا مقاله های 
»شنیده های حضوری از چند استاد« و »قمرالملوک وزیری«، و شماره ی فصلنامه های مربوط به آنها 

)62 و 65(، همچنین شماره ی صفحه های آغازیِن آنها )137، 115( به دست آید.
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دوره هــای قاجــار و پهلــوی«، محمدرضا 
فیاض، 63: 185.

»مجلــس آرا و طرب انگیز«، مهدی فراهانی،   .20
.81 :68

»مــروری بر زندگــی قربان خان شــاهی«،   .21
سید  حسین میثمی، 62: 71.

»مطالعه ی سازهای زهِی مقّیِد کاسه دوبخشی   .22
در تاریخ موسیقی ایران و پراکندگی آنها در 
مناطق همجــوار«، نرگس ذاکرجعفری، 61: 

.29
»موزیــک فــوج مخصــوص: قدیمی ترین   .23
صــدای تاکنــون به دســت آمده در ایران«، 

محمدرضا شرایلی، 66: 89. 
»موســیقی در اشــجار و اثمار عالء منجم   .24
بخاری: تصحیح انتقادی و شرح متن«، سجاد 
نیک فهم خوب روان و ســعید کردمافی، 70: 

.39
»موسیقی در دوران زند«، سید  حسین میثمی،   .25

.31 :68
»نگاهی به نحوه ی نــگارش چند نوع ریتم   .26
و وزن خاص در موســیقی ایــران«، هادی 

سپهری، 68: 65.
»ویژگی های ســه تارنوازی یوسف فروتن«،   .27

هوتن شرف بیانی، 66: 107.
»یافته هایی از ســفر پاریس )1286 ش(: به   .28
بهانه ی رونمایی صفحــات گراماُفِن نویافته 
از ضبط هــای پاریس در مجموعه ی موزه ی 
مقدم دانشــگاه تهران«، محمدرضا شرایلی، 

 .   83 :64

موسیقی فرهنگ های هم جوار
»آشکارسازِی کوثری مجموعه سی: شناسایِی   .29

مجموعــه ای قــرن هجدهمی از موســیقی 
لیال رسولی،  اغوراِکینجی/  عثمانی«، محِمت 

.29 :66
»اصول در موسیقی کالســیک ترکی«، اکرم   .30

کاراَدنیز/ هادی سپهری، 63: 41.
»ایقاع در عمــل: مطالعه ی دورهای طوالنی   .31
در کارگان شــش مقام آســیای میانه«، سعید 

کردمافی، 63: 119. 
»تشــکل اوزان رباعی در متن ادوار ضربی   .32
موســیقی«، عبدالولی عبدالرشید، برگردان از 
خط سیریلیک به فارســی: سعید کردمافی، 

.51 :62
»تعامِل موســیقی های مذهبی و غیرمذهبی   .33
در دوره ی عثمانِی پسین در عراق: مورِد مال 
عثماِن موصلی«، شهرزاد قاسم حسن/ ناتالی 

چوبینه، 69: 7. 
»تقسیم نهاوند: بررسی شانزده اجرای جهاد   .34
راســی«، برونو نتل و رانلد ریــدل/ ناتالی 

چوبینه، 67: 9.
» چند نکتــه درباره ی روابــط متقابل میان   .35
موســیقی هند و آســیای مرکــزی«، دالرام 

کرامت/ ناتالی چوبینه، 66: 9.
»رابطه ی میان عروض و وزن موســیقی در   .36
بِســته ی موســیقی کالســیک ترکی«، تُلگا 

بِکتاش/ لیلی رسولی، 11:70.
ُدور«،  تَربیع  و  »ریتم های تخم مرغی شــکل   .37

ژان دورینگ/ آرش محافظ، 63: 165.
»زیباشناسی موسیقایی در قاهره ی امروزی«،   .38

علی جهاد راسی/ لیال رسولی، 65: 9.
مینیاتورهای  اویغــوری مصــور در  »قالون   .39
ایرانی و مغولی«، گن ایچی تســوگه/ سعید 

کردمافی، 62: 9.
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»مفهــوم عربِی ُمد«، آمنون شــیلواح/ ناتالی   .40
چوبینه، 62: 27.

»موســیقی سازی ازبکی: ســازها و قطعات   .41
آهنگسازی شــده بــرای آنها: اصــول برای 
کرامت اف/  فیــض اهلل  کوبه ای«،  ســازهای 

سعید ُکردمافی، 63: 85.
»موسیقی و ساختار اجتماعی: سنِّت »تخِت«   .42
اوایــل قرن بیســتم در قاهــره«، علی جهاد 

راسی/ لیال رسولی، 68: 11.
»موســیقی و ســنّت در یمــن«، فیلیپ د.   .43

اسکایلر/ لیال رسولی، 61: 9.
»نظام ریتمیک موســیقی عربی نوین«، باُرن   .44

ُرُدلف ِدرالنژه/ آرش محافظ، 63: 9. 

موسیقی مردمی و مردم پسند ایران )ورقص(
»ماهیت موسیقی زیرزمینی در تهران«، میترا    .45

جعفری هرندی، 69: 67.
»یــک گونه ی تازه متولدشــده ی موســیقی   .46
خیابانی در تهران«، مینا جعفری هرندی، 70: 

.89

و  مباحث موسیقی شــناختی  نظری،  دیدگاه های 
بین رشته ای

»روش هــای افزایِش مهارت هــای ذهنی و   .47
حرکتِی نوازندگان«، آرش آزاده، 61: 87.

»ساختار زمانی در موسیقی آفریقای مرکزی:   .48
دوره مندی، وزن، ریتم و چندریتمی«، سیمها 

ُرم/ آرش اسماعیلی، 64: 11.
َ
ا

مفاهیم بنیادين

»آیا می توان از روایت مندی در موسیقی سخن   .49
گفت؟«، ژان ـ ژاک َنتیه/ آرش اسماعیلی، 66: 

.143
»بگذارید نامش "قوم موسیقی شناسی تطبیقی"   .50

باشد«، دیوید الک/ لیال رسولی، 68: 103. 
تطبیقِی جدید«،  »به سوی موسیقی شناســِی   .51
پاتریک َسِویج و استیون براون/ لیال رسولی، 

.119 :67
»به سوی یک موسیقی شناسِی تطبیقِی جدید:   .52
نظراتی در خصوص مقاله ی سویج و براون«، 

ویکتور گراور/ لیال رسولی، 68: 123.
»تا نت نوشت را نبینم چیزی نمی توانم بگویم:   .53
آوانگاری«، برونو نتل/ لیال رسولی، 62: 145. 
اشاعه گرایی و کارکرد گرایی  »تکامل گرایی،   .54
در تاریخ قوم موسیقی شناســی«، روث استُن/ 

ناتالی چوبینه، 64: 141. 
»چند مســئله ی نظری و روش شــناختی در   .55
مطالعه ی تغییرات موسیقایی«، جان بلکینگ/ 

ناتالی چوبینه، 65: 79.
»در باب دلسردنشدن: پاسخی به مقاله ی "به   .56
سوی یک موسیقی شناســِی تطبیقِی جدید" 
نوشته ی سویج و براون«، دیوید کالرک/ لیال 

رسولی، 68: 105. 
»درگیرکــردن اجراکنندگان در ترانویســی و   .57
تحلیل: رویکردی هم کوشــانه بــه دروپاد«، 

ریچارد ویدس/ فرشاد توکلی، 70: 123.
»شیوه های پیشنهادی برای آوانگارِی موسیقِی   .58
غیر غربی«، اتو آبراهــام و اریش م. ُفن ُهرن 

بُستل/ ساینا زمانیان، 69: 109.
»موسیقی سّنتی و هویت فرهنگی: پارادایمی   .59
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گفتگو

يادداشت های پراكنده

»از رودراوینا تــا طرب انگیز:گفتگو با فیلیپ   .60
بروگِیر«، ضیاء میرعبدالباقی و آرش محافظ، 

.145 :70
»دوزخ شرری ز رنج بیهوده ی ماست: گفتگو   .61

با فوزیه مجد«، 61: 169. 
»گفتگوی تاریخی با عبداهلل دوامی«، داریوش   .62

طالیی و ژان دورینگ، 68: 147.

»تار قاجاری: ســه ســند تصویری«، ساسان   .65
فاطمی، 61: 102.

»چند نکته دربــاره ی مضراب های "چپ" و   .66
"راســت" و "زیر" و "رو" در ساز تار«، سپنتا 

حامدی نژاد، 68: 93.
خاطراتی از نخســتین فعالیت ها در زمینه ی   .67
موســیقی کالســیک غربی در ایران«، واهه 

خوجایان، 70: 117.
68.  »سندی درباره ی آلفرد لوِمر«، ساسان فاطمی، 

.101 :61
»سی وشــش نوع راک«، سید  حسین میثمی،   .69

.97 :69
»شنیده های حضوری از چند استاد«، ساسان   .70

سپنتا، 62: 137.
»صادق جان اسداُغلی«، فریدون شوشینسکی،   .71

ترجمه و تلخیص فرهود صفرزاده، 68: 98.
»کمال الملک و موســیقی«، فرهود صفرزاده،   .72

»ماجرای تأســیس یک دپارتمان موسیقی در   .63
گفتگو با گن ایچی تسوگه«، سعید کردمافی، 

.173 :64
»یک زندگی، یک تاریخ: پای صحبت اســتاد   .64
مصطفی کمال پورتراب«، ساسان فاطمی، 61: 

.129

.93 :69
»گوشه های هفت دستگاه«، بهاءالدین بامشاد،   .73

.139 :66
»موسیقی در سمک عیار«، ساسان فاطمی، 69:   .74

.101
»نظام دســتگاه در موســیقی ایران به روایت   .75
آلفرد لومر و اوژن اوبن«، محســن محمدی، 

.133 :64
»نظر مــن درباره ی اجرای رنگ  های ایرانی«،   .76

ابوالحسن صبا، 65: 75.
»نکاتی درباره ی موسیقیدانان قاجار از 1210   .77

تا 1264ق«، سید  حسین میثمی، 61: 97.
»یادداشتی بر مقاله ی "مجلس آرا و طرب انگیز"   .78
و چند تاریخ فوت«، محمدرضا شرایلی، 69: 

.91
»یک ســاز زهی )تنبــور؟( در زورخانه های   .79

قدیم شیراز«، راضیه جیران زاده، 69: 98.

ماندگار در تاریخ قوم موسیقی شناسی«، فیلیپ 
بُلمان/ ناتالی چوبینه، 61: 107.
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ياد ياران
»بــه  یــاد احمــد محســن پور«، محمدرضا   .80

درویشی، 70: 163.
»به یاد باباغالم مارگیری«، مریم قرســو، 67:   .81

 .155
»به یاد بزرگ مرد موسیقی مازندران«، ساسان   .82

فاطمی، 70: 167.
»به یاد مرتضی احمدی«، ساسان فاطمی، 66:   .83

.167
»به  یاد نورمحمد درپور«، آمنه یوســف زاده،   .84

.135 :68
»نقشــبند آواهای خراســان به شــوق ذکر:   .85
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