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با توجه به لزوم ثبت و ضبط آثار پیشینیان و در جهت حفظ اصالت و ایجاد منابع قابل دسترسی و قابل       

ها و های عالی و پیشرفته با شییوهآواز و نوازندگان دوره یاطمینان و همچنین لزوم آشنایی هنرجویان رشته

ای از آثیار های موسیقی اصیل ایرانی، بر خود الزم دیدم که نسبت به گردآوری و آوانگیاری مجموعیهسبک

 هنرمند تأثیرگذار موسیقی ایرانی، بانو قمرالملوک وزیری، تالشی را آغاز نمایم.

بعاد هنری قمر، محیطی که در آن رشد و نمو یافته و تأثیرگذاری شرایط آنچه مسلّم است اینکه پرداختن به ا

 یاز حوصیله ،و تأثیر سبک و سیاق موسیقیدانان آن دوره بر ایشیان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن زمان

توان به ذکر این نکته بسنده کرد کیه تیأثیر عمییو آواز قمیر ریه در حاضر خارج است. فقط می یمجموعه

های اجرایی نظیر گستره صوتی، اجرای تحریرها، اجرای دقیو فواصل و غیره و ره از نظر احساسیی، مؤلفه

 نظیر که مسلماً کم نظیر بوده است.اگر نگوییم بی

الزم به ذکر است که شیوه نگارش مجموعه حاضر به شکل شیوه آوانگاری متداول در موسیقی ایرانی بیوده 

های غیرضروری و خسته کننیده سعی شده تا حد امکان از پیچیدگیو ضمن حفظ اصالت و ثبت جزئیات، 

. همچنیین یکیی دیگیر از این کتاب، فیراهم گیرددتر و بهتر هنرجویان از امکان استفاده سهل تاپرهیز گردد 

های آوازی و درک بهتیر جمیالت مجموعه حاضر، آشنایی بیشتر نوازندگان دوره عالی با فرم یاهداف تهیه

رعاییت  ، و ایین امیر موجی اسیتیرها و استفاده از آن در بداهیه نیوازی و جیواب آوازهیا آوازی و تحر

 های سازی در نت نویسی این مجموعه شده است.حظات تکنیکمال

تا حید ممکین از تمیامی  امکوشیده ،در تدوین مجموعه حاضر که شامل آوازهای شور و متعلقات آن است

و لییکن بیا توجیه بیه آوانگیاری از روی صیفحات قیدیمی گرامیافون و  کینممنابع قابل دسترسی استفاده 

های فراوان این صفحات آسی  پذیر، کوک در نظر گرفته شده برای هر اجرا در واقع نزدیکترین محدودیت

 کوک به فواصل معمول و متداول انتخاب گردیده است.

ام ار موسیقی ایران زمین و همکاران گرامیهای اساتید بزرگونیازمند راهنمایی ،دانم که رون همیشهنیک می

 هایی هستم.در جهت رفع نقایص و ارتقاء سطح کیفی رنین مجموعه



نیز به زیور  امیدوارم که هرره زودتر ادامه مجموعه آوازهای قمرالملوک وزیری در سایر دستگاهها و آوازها

 قرار گیرد. راپ آراسته گردیده و در دسترس عالقمندان

وسییله ام که بدینمجموعه حاضر از آرشیو مؤسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی استفاده نموده در گردآوری

دانم که مرات  سپاس و قدردانی خود را از مدیریت محترم مؤسسه، سرکار خانم عاصمه بر خود واج  می

 فندرسکی ابراز نمایم.

که کمیال  آن، جناب آقای موسویم دانم از مؤسسه فرهنگی هنری ماهور و مدیریت محترهمچنین الزم می

 .ای داشته باشمتشکر و قدردانی ویژهی حاضر به عمل آوردند، همکاری و حمایت را در راپ مجموعه
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