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اسنادي از انجمن موسیقی علمی

هاي ون و توسعه فعالیتشمسی، ادامه فعالیت مدرسه عالی موسیقی در شکلهاي گوناگ1320طی دهه 
هاي هاي رادیو، فعالیتالتحصیالن مدرسه عالی  و هنرستان موسیقی در برنامهآفرینی فارغرادیو و نقش

و توجه جدیتر به موسیقی سازمان یافته بیشتري را در عرصه ایجاد نهادها، ساخت قطعات گوناگون، نگاه 
.شدکتب و نشریات سببو انتشارآثار مستندسازيمحلی،

است "انجمن موسیقی ملی"هاي آن آشنایی دارند اي که همه با نام و فعالیتعمدهیکی از نهادهاي
تیر ماه 6دهد و در را ادامه می"مدرسه عالی موسیقی"، مسیر "اهللا خالقیروح"آفرینی که با نقش

-نامه آن به وجود میبهمن همان سال، اصالحاتی در اساس5شود و سپس در تاریخ تاسیس می1323
.آید و برهمین مبنا، مسیر ثبت قانونی را طی می کند

نمی تواند همه اهل موسیقی آن ایام، به ویژه "انجمن موسیقی ملی"بنابر مدارك موجود، 
اند، جذب کرده و تحت پوشش خود هنرمندان جوانی را که گرایش به موسیقی کالسیک جهان داشته

انجمن "شود تا این گروه از موسیقیدانان، با استفاده از الگوي ساختاري بب میبگیرد و همین امر س
بزنند که به دلیل عمر "انجمن موسیقی علمی"، دست به تاسیس نهادي مشابه به نام "موسیقی ملی

.کوتاهش، نام آن کمتر شنیده شده و یا در مدارك و مستندات تاریخ معاصر موسیقی ایران آمده است
:است"انجمن موسیقی علمی"اي با متن مندرج در اینجا، نقطه شروع تاسیس تنامهدعو

دانان جوان به این رشته از المللی در ایران و تشویق و تحریص موسیقیبمنظور توسعه و پیشرفت موسیقی علمی بین"
آنیم که انجمنی بنام انجمن هاي هنرستان عالی موسیقی برهنر و ایجاد حس همکاري در بین این هنرمندان ما دیپلمه

مندان و کسانیکه در داخل وخارج از هنرستان به تحصیل موسیقی دانان جوان تشکیل دهیم و چون کلیه عالقهموسیقی
7علمی اشتغال دارند میتوانند عضو این انجمن باشند از داوطلبین ورود به این انجمن خواهشمند است روز دوشنبه 

زظهر در سالن هنرستان حضور بهم رسانند تا در اخذ تصمیمات درباره تشکیالت انجمن و بعدا4ساعت 1323/اسفند 
".اقدامات اساسی اولیه شرکت نمایند

میثاق، عطاءاهللا خادم: افراد قابل تشخیص استاز بین امضا کنندگان دعوتنامه فوق، اسامی این
حشمت سنجري، منوچهر محمودي، یوسف یوسفزاده، رضا نکونود، حسن رضیانی، محبوبه مسعودنیا، 

آقازاریان، سرژ . سحسین گنجهء، قریب گرکانی، ماریا نو؟؟؟، گردافکن،باصري، مرتضی حنانه، 
ادوارد واله تارخانیان،فخري محمودیان،شبانیان،ا، افزکیومرث میردادیان، ابراهیم روحآقاجانیان،

لشگري، . اهللا ورائی، ردولف، ج، عنایتنظریانافزا، استپانیان، جما شاههوسپیان، وارتانیان، سعیدي، روح
)و چند نام ناخواناي دیگر(لوئیز پاالز، شکوه حلمی، پري ؟؟؟
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گزینند، رونوشتی از اساسنامه انحمن را برمیموسسین این انجمن که نام انجمن موسیقی علمی
کنند که دربین مدارك به دست آمده از انجمن موسیقی ملی را براي انجام امور تشکیالتی تهیه می

.، مشاهده شده استمذکور
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:باشد، اطالعیه اي به شرح زیر استسند دیگري که از انجمن موسیقی علمی در دسترس می
یانجمن موسیقی علم

چون براي کنسرتهائیکه درنظر است از طرف انجمن موسیقی علمی داده شود تمرین بیشتري مورد احتیاج است بنابر تصمیم هیئت 
مدیره مقرر گردید فعال جلسات ارکستر هنرستان یکساعت زودتر شروع شود تا وقت بیشتري براي تمرین باشد بنابر این شایسته 

در سالن هنرستان حاضر گردند و بدیهی 9رند روزهاي یکشنبه و چهارشنبه راس ساعت است اعضائی که در ارکستر شرکت دا
.تسریع و پیشرفت کار بیش از پیش مراعات نظم و ترتیب و دیسیپلین مخصوص ارکستر را خواهند نموداست براي

از طرف هیئت مدیره انجمن موسیقی علمی
1323می اسفند میثاق با مهر انجمن موسیقی علخادم.حشمت سنجري، ع

جمع، افزا، ادوارد هوسپیان، گریگوریان، کیومرث میردادیان، منصور صاحبو تعدادي امضاي دیگر چون گردافکن، ابراهیم روح(
)تارخانیان و چند امضاي ناخوانا. شبانیان، و
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ه، در برخالف انجمن موسیقی ملی، حیات این انجمن دیري نمی پاید و پس از یک سال و چهار ما
13صورت جلسه اعالم انحالل، ده عضو از در . شمسی، رسما اعالم انحالل می نماید1325خرداد 19

، حشمت سنجري را به عنوان )بجز سنبات قازاریان، جواد معروفی و رضا نکونود(عضو ارکستر انجمن 
کنند تا ن میریال باقی مانده در صندوق انجمن تعیی5/462نماینده خود براي تسویه حساب مبلغ 

برداري عین سند مذکور براي بهره. ریال را پرداخت نماید5/35سهم هر یک از اعضاء به مبلغ 
.گرددعالقمندان و پژوهشگران درج می


