
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 »ارکستر سرزمین ماردی« 

 یادبود روح الله و گلنوش خالقی   

 زنهت امیری :  رهبر ارکستر 

 زادهب )غفار ذابح( : خواننده 

بخش )عود( شیما شاه     علی نجفی )نی(، صدا سدیفی )اقنون(،: تکنوازان   محمدی )قیچک(، مریم خدا

 دانیال جورابچی  کنسرت مایستر: 

 سجاد پورقناد مدری رپوژه:  

 ارباهیم اقئدی مدری ارکستر:  

 ربومند حقیقی ربدینه تهیه کننده:  

 : بهزاد عبدی ارکستر   مشاور 

 ی اکبر  رضا ی عل ، ی ازیماکان محمدن : هماهنگی 

، حسام مقیمی )وزارت  )بنیاد رودکی( (، علی جوکاربنیاد رودکی: مهدی افضلی )بنیاد رودکی(، حسن سهرابی ) با تشکر از 

امید   آرش لطفی )تهیه تنبک کوکی(،شهرام صارمی )معاونت فرهنگی هنری شهراداری تهران(، فرهنگ و ارشاد(، 

کاری رد بخش نت( زاده )اتالر فرهنگ(، مجتبی حاجی فروغی )سازنده سنتور کروماتیک(  ، اهدی مجیدی و نیلوفر راستی )هم

 : نوازندگان 

  ،یل ی خلج اسماع  رضای عل  ،ی معتمد  نی نوش  ،یاحسان شام  ان،یبهراد سوخک  ،یقضات   نی آرم  ، یجورابچ  الیدان  : یک   ویولن 

صطف   ی سماع  نی نگ  ،یب ی غ  اتیح  یم

کا لوران: ویولن دو  کا زاده  موژان میرزائی، مرضیه مزینانی،  پیمان شامی،، مونی  محمدملی

 سرور رضازاده کاوه تسعیری، همایون اهشم زاده، الهام عادلی زاده،  : ویوال 

یلنس 
ری  سینا آرذآباد،،  رپوشات زندارباهیم اقئدی،  ل: و  مهیا انمدا

 اهدی اسماعیلی، رپواهن اانرکی : کنترباس 

 سیما فالحیآرمین قیطاسی، ماه : فلوت 

   سایوری شفیعی   ،علی شمس آبادی  ت: کالرین 

 حسام صدفی ژناد : ابوا 

 امیرحسین محمدیان : افگوت

 یاسمن بجان پور : پیانو

 سارا رضازاده، مهسا عظیمی :  اتر 

 سعید رحیمی :  کروماتیک   سنتور 

 شاهین مهاجری :  کوکی   تنبک 

 

 

 فهرست قطعات: 

یی: گلنوش خالقی، شعر: حسین گل گالب  « ای اریان» -1  ملودی: روح الله خالقی، چندصدا

یی: گلنوش خالقی کاروان» - 2  «: ملودی از مرتضی محجوبی، چندصدا

یی: «: ملودیچهارمضراب بیات اصفهان» -3   بهزاد عبدی :ابوالحسن صبا، بازسازی و چندصدا

کایت نی(: آهنگساز: مهرداد دلنوازی راپسودی ربای نی و ارکستر» -4  « )ح

یی: روح الله خالقی، بازسازی گلنوش خالقیمی انب» -5  حافظ  :شعر ،«: ملودی و چندصدا

 ربای عود و ارکستر زهی: آهنگساز: بهزاد عبدی « خاطرات رفته» -6 

 «: آهنگساز: مهرداد دلنوازی رپواز» -7

یی: بهزاد عبدیسند گالماز»  -8  «: ملودی: توفق قلی اف، چندصدا

یی: روح الله خالقی، بازسازی گلنوش خالقی، شعر: فریدون مشیری شور مستی» -9  «: ملودی و چندصدا

یی: بهزاد  :« خوهش چین» -10  عبدی، شعر: کریم فکور ملودی: روح الله خالقی، چندصدا

« یک ارکستر خصوصی با سررپستی و رهبری زنهت امیری است. این ارکستر رد ارکستر سرزمین ماردی»

شت. دو  1395سال  اولین کنسرت خود را رد اتالر رودکی با اجرای آاثری از آهنگسازان اریانی هب اجرا گذا



)ارکستر سرزمین ماردی( هب اجرای یک سال پیش نیز یک کنسرت با ارکستری سمفونیک با همین انم 

کنسرتِ آف الین هب یاد رپستارانِ دوره پاندمی کروان رد فضای باز اتالر وحدت با شرکت بانوان نوازنده 

 رپداخت. 

این سومین ربانمه ارکستر سرزمین ماردی و اولین کنسرتی است که بعد از پاندمی کروان با ظرفیت کامل رد اتالر  

 شود. میوحدت اجرا 

   

گاهاتر آغاز کرد. رد طول دهبا نوازندگی هس 1358موسیقی را از سال  زنهت امیری  اهی موسیقی کشور )از سال سال تعطیلی دانش

اهی آموزشی تئوری وسلفژ، زاده، دورهاتر زند استاد فّرخ مظهری و سپس استاد حسین علی(، رد کنار نوازندگی هس1367ات  1357

ی وافر هب رهبری ارکستر و تبدیل شدن آن هب اولویت و آانلیز و ارکستراسیون را طی کرد. هب علت عالقهوان، فرم اهرمونی، کنترپ 

یت آنسامبل ، رد منزل ایشان، هب هدا  اهی کوچک رپداخت. اول ربای او، با نظارت استاد رپوزی منصوری

گاه تهران )ردسال با ورود هب رشته  اهی گوانگون (، گروه کُری متشکل از دانشجویان دانشکده1368ی موسیقی هنراهی زیبای دانش

تشکیل داد و با حضور 
گاه، هب طور مستمر رد تمرین  60 اهی ارکستر هنرجو، کاراهی روبیک گرگوریان را اجرا کرد. رد کنار فعالیت دانش

 طور جدی آموخت. سنفونیک حضور یافت و پارتیتورخوانی را هب 

رت ایاهی حرفهاهی گوانگون کودکان، نوجواانن و نیز گروهموسیقی هب کودکان را آغاز کرد و آنسامبلآموزش  1367وی از سال  

تشکیل داد. هب علت نبود منابع اجرا، هب ربگردان و تنظیم قطعاتی چون شورِ فکرت 
امیرف، کارمینابوراانی کارل  مدرسین موسیقی را 

کاتیان و دهخانردویشزادِ رپیچهر و اهی کارمنِ ژرژ بیزه، رپیارف، سوئیت اه ارث ، راز و نیازِ حسین علیزاده، دود عودِ رپوزی مش

 سرای بهمن رپداخت. اه رد فرهنگای آنسازانی چون باخ، هندل، بتهوون و... و اجرای حرفهدیگر از آهنگ

گاه هنر وگذراندن مسترکالس رهبری ارکستر" صهبا   یی"، "ارکستر مضرابی" حسین دهلوی را با حضور پس از اتمام کارشناسی ارشد رد دانش

تشکیل داد و رهبری کرد. ثمره 1نوازنده و  68
سال تمرین، اجرای ارکستر مضرابی ربای دو شب رد اتالر وحدت ی یکخواننده 

 ( هب رهبری او بود.1384سرای بهمن )بهمن ( و دو شب رد فرهنگ1384)شهریور 

تشکیل داد. پس از کار رب زنهت امیری بالافصله پس از 
کنسرت ارکستر مضرابی و پایان کار آن، ارکستر »سازاهی ملی اریان« را 

یی خود او( و تمرین با بیش از نقی وزریی و ردویشاز علی روی دو قطعه اهی تمرین اتالر نوازنده رد یکی از سالن  35خان )با چندصدا

 ماه تالش، کار ارکستر متوقف شد.  6آنسامبل، بعد از ی مناسب وحدت، هب علت نبود قطعات تنظیم شده

لبک )هب مدری مسؤولی اهی گوانگون زهی و مجلسیِ اریانی و کالسیک رد آموزاگشه موسیقی نیاه و رهبری آنسامبلرب این فعالیتعالوه 

گارش کتب آموزشی  گاه هنر و نیز ن  موسیقی رپداخت. خودش(، زنهت امیری هب تدریس ردوس مختلف رد دانش

 1395سازی ررپتوار رپداخت و رد آرذماه سازان اریانی، هب آماده، با هدف اجرای آاثر ارکسترال آهنگ1394ماه وی از بهمن  

تشکیل داد. این ارکستر رد 
رد اتالر رودکی آاثری از حسین دهلوی، احمد ژپمان، مهران  1395اسفند  7»ارکستر سرزمین ماردی« را 

 وریس چکناواریان را اجرا کرد. روحانی و ل 

آاثری  1396رد آرذ، دی و اسفندماه را هب عهده گرفت و  ی باران« نغمهرهبری »ارکستر  1396بانو زنهت امیری از اتبستان سال  

 سازان شهیر اریان را هب روی صحنه ربد. از آهنگ

را هب  ملی اریان« ، هب عنوان یک بانو، رهبری »ارکستر ، ربای نخستین بار رد اتریخ موسیقی اریان1397زنهت امیری، رداتبستان  

شهریور ماه، آاثر ارزشمندی از حشمت سنجری، مرتضی حناهن، حسین دهلوی، فراهد فخرالدینی، کاظم  8عهده گرفت و رد اتریخ 

 ال عموم مواجه شد. کالمش، با موفقیت و استقب رغم ررپتوار بیالدین منبری را اجرا کرد. این کنسرت علیداوودیان و جمال

و رد حمایت از  1399امردادماه سال  10زنهت امیری با رهبری ارکستر »سرزمین ماردی«، متشکل از بانوان نوازنده، رد اتریخ  

رصهزحمت شت و ردمان، قطعهکشانِ ع اله آندره حسین را رد فضای بازِ اتالر ی »رقص ساقی« از سنفونی شهرزاد ارث امین ی بهدا

 ا کرد.وحدت اجر 

 

 

 



 

شمسی رد آرذبایجان شرقی است. او آواز را زند اساتیدی چون: حسین عمومی و محسن کرامتی  1351( متولد غفار ذابح) زادهب 

اهی متعدد و نیز ربانمه محسن نفر . اجرای کنسرت هب سررپستیاستفاده کردمحمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی  رد ادامه از محضرآموخت و 

کاری محدود با »صدا و سیما« از دیگر فعالیتدیگری رد ساری شهرستان از او آلبوم اهیی هب انم اهی: اهی اجرایی ایشان بوده است. اه و هم

 است.  دهیانسان« هب ضبط رس  یو »ا » یخوان  ام یستاره«، «خ  ی»کجاست خاهن باد«، »شب ب 

 

شروع نمود و رد  1376وی نوازندگی نی را بطور حرفه ای از سال  است. نوازنده نی و نویسنده موسیقی 1362متولد  علی نجفی ملکی

همچنین وی از نویسندگان سایت ه استموسوی، حسن انهید، جمشید عندلیبی بهره ربد این راه از ردس اساتید بنام این ساز چون محمد
 .

ام رد جشنواره اهی موسیقی و جشنواره اهی نویسندگی رد حوزه ی موسیقی بخشی از ونیک است. کسب مقم موسیقی گفتگوی اهر

دی از آلبوم اهی موسیقی را رد کارانمه هنری خود دارد. همچنین نوازندگی رد تعدا
  افتخارات وی بوده و 

 

بخش  گاه تهران و کارشناسیمریم خدا گاه  دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشکده هنراهی زیبا دانش ارشد نوازندگی ساز اریانی از دانش

، محمدرضا ارباهیمی، داریوش طالیی، محمد  هنر است. وی آموزش موسیقی را زند اساتید: رپواهن حاج غالم حسینی، مسعود شعاری

فیروزی، امیر اسالمی، شریف لطفی آموخته است. او مدرس ساز عود رد هنرستان موسیقی دختران است و رد ارکستراهی 

کاری رپداخته است. متع  ددی هب هم

 

لتحصیل کارشناسی نوازندگی موسیقی  1362اردیبهشت  5نوازنده کمانچه و قیچک متولد شیما شاه محمدی 
رد تهران است. وی افرغ ا

گاه هنر است. وی سابقه تدریس ساز  صصی قیچک رد مقطع کارشناسی ارشد از دانش تخ
لتحصیل ساز 

کمانچه و اریانی و اولین افرغ ا

گاه علمی کارربدی واحد  همچنین حضور هب عنوان تکنواز قیچک رد  46قیچک و رد هنرستان عالی موسیقی تهران و تدریس کمانچه رد دانش
و 

 هب انتشار رسانده است.  آاثر متعددی را دارد. شیما شاه محمدی کتابی ردباره آموزش کتاب آموزش مقدماتی کمانچه

   

لتحصیلی رد رشته نوازندگی همین ساز،  1363مدرس و نوازنده اقنون متولد سال  صدا سدیفی
رد شهر تهران است. وی پس از افرغ ا

ساتیدی چون محمد اسماعیلی، رپوین کاظمی، نیلوفر زند ملیحه سعیدی رد هنرستان موسیقی، نوازندگی سازاهی »دف« و »پیانو« را نیز زند 

فرا گرفت و پس از آن مدرک کارشـناسی و کارشـناسی ارشد خود رد رشـته نوازندگی ساز »قــانون« را از فرزندشاد و لیلی آاقبابیـان 

کنسرواتوار دولتی ارمنستان کسب کرد. رد کشور ارمنستان او از محضر اساتیدی همچون رپوفسور اهسمیک لیلویان، رپوفسور زوینار 

ی هب همین انم را نیز رب عهده دارد که مجری قطعاتی تلفیقی از سازاهی اریانی و هوانسیان بهره ربده است. صدا سدیفی سررپستی گروه 

همچنین هب عنوان سولیست و نوازنده ارکستر رد کنسرت اهی 
ربی است. صدا سدیفی رد جشنواره اهی متعدد موسیقی شرکت داشته و  غ

کاری داشته است.  مختلفی هم
 

 

 

 

 



ادمان موسیقی کالسیکِ ملیِ اریان بدون کش یکی از زبرگترین خروح الله خالقی، 

رد کنار استادش علینقی وزریی و رهروی رپ افتخارش، حسین دهلوی است.  

خالقی هن تنها هب خاطر ساخت آاثر متعدد رد موسیقی ملی اریان شهرت و محبوبیت  

بدیلی دارد، بلکه خدمات او رد راه رتویج سنت مدرسی موسیقی ملی اریان و  بی

گاهی بیاتلیفات ارجمند ا نظیر رد خاطره ااهلی موسیقی اریان را فراهم کرده  ش، جای

 است.  

ن  ، فرزند روح الله خالقی و یکی از موفقگلنوش خالقی رتین بانوان موسیقیدا

اریانی است که هب عنوان یکی از پیشتازان رهبری ارکستر بانوان رد اریان نیست 

شود. گلنوش خالقی از کودکی زری نظر پدرش و استادانی همچون حسین صبا،  شناخته می

صطفی کمال   جواد معروفی و رپوفسور امانوئل ملیک اصالنیان رد ساز پیانو، اهرمونی م

 .Rراربت افونتن ) گروه کر را زریرهبری  ویبود. پوررتاب 

Fountain( کورت رپستل ،)Kurt Prestel)  

کانسین ) گاه ویس ( رد شهر مدیسون با  Wisconsinآموخت و از دانش

لتحصیلی گروه  
لتحصیل شد. پس از افرغ ا

مدرک فوق لیسانس رهبری کر افرغ ا

گروه کنسرت اهیی را اجرا   »هم آوازان« رد رادیو اتسیس کرد و چهار سال با این

وم راه پدرش، »ارکستر روح الله   1364/1985کرد. او رد سال  با اندیشۀ تدا

تشکیل داد و آاثر متعددی را از موسیقی   25خالقی« را با حدود 
نوازنده رد واشنگتن 

هب تهران  1369ملی اریان اجرا کرد ولی عمر این ارکستر دریی نپایید. رد سال 

پدرش را بازسازی و اجرا کند ولی از رهبری او جلوگیری شد و تنها   بازگشت ات آاثر

آلبوم »می انب« از او هب انتشار رسید. گلنوش خالقی رد بهمن ماه سال گذشته، رد  

کا بدرود حیات گفت.   آرزوی رهبری ارکستر رد کشور خود، رد آمری

یکی از ، رد دهه شصت با آلبوم »سارنگ« هب سرعت هب عنوان مهرداد دلنوازی 

ر   عجوهب اهی نوازندگی اتر و آهنگسازی موسیقی ملی شناخته شد. رد نوازندگی اتر وامدا

سبک استادش هوشنگ ظریف و رد آهنگسازی نیز تحت اتثیر استادانش فرامرز  

گان  پایور و حسین دهلوی است. دلنوازی یکی از نموهن اهی شاخص هنرآموخت

صصی خود، قدرت  هنرستان ملی دوره دهلوی است، چراکه هب ج  تخ
ز تواانیی رد ساز 

آهنگسازی با ارکستر سمفونیک را نیز هب خوبی داراست. او آاثر متعددی را ربای  

ارکستر زبرگ تصنیف کرده است که مشهوررتین آنها، »راپسودی ربای نی و  

کایت نی« است.   ارکستر« یا »ح

رکستر سمفونیک  ، رد دهه هشتاد با خبری استثنایی هب شهرت رسید: »ابهزاد عبدی

نوازد!«؛ وقتی  تهران هب رهبری منوچهر صهبایی آاثر یک هنرمند جوان را می

ساله بود، یک کنسرت کامل از ارکستر سمفونیک تهران هب ارثی از او  35عبدی 

اختصاص داده شد که بعدًا هب صورت صوتی این مجموهع با عنوان: سوئیت سمفونی  

همین سال اولین ارپای او عاشورا و رد سال بعد  »آینده روشن« هب انتشار رسید. رد 

گاه بهزاد بعدی را هب عنوان یکی از مهمترین چهره اهی آهنگسازی  ارپای مولوی، جای

موسیقی اریان تثبیت کرد. امروز بهزاد عبدی هب عنوان رپکاررتین آهنگساز 

د آاثر ضبط شده سمفونیک( و یکی از محبوب ین  رتسمفونیک اریان )بیشترین تعدا

 شود.  آهنگسازان موسیقی فیلم شناخته می


