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1325چنگ، فصلنامه موسیقی سال 
CHANG, music quarterly in 1946

در عرصه موسیقی ایران ناگزیر از مراجعه به نشریات تخصصی موسیقی و مطالب مربوط به کاوشگران
موسیقی در همه جراید و مطبوعات هستند به این امید که درج مقاله اي، خبري، اعالنی، تصویري و حتی 

باالخص در این بین، نشریات ویژه هنر و . یک آگهی بازرگانی، سرنخی در یافتن پاسخ سئوالی بدست دهد
موسیقی اهمیت افزونتري دارند و بیشتر مورد توجه اهل پژوهش قرار می گیرند و به همین نسبت دورتر از 

، موسیقی )که بعدا رادیو ایران نام گرفت(دوره هاي چهارگانه مجله موسیقی، رادیو تهران . دسترس و نادرترند
تا 1318تر می باشند که در فاصله سالهاي رادیو، موزیک ایران و دفتري در موسیقی منابعی شناخته شده 

. شمسی به استمرار و انتظام یا به انقطاع منتشر می شده اند و به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته اند1357
دو نشریه مهم موسیقی که بسیار کمیاب بوده و به همین دلیل تاکنون به وجهی سزاوار معرفی نشده اند، 

.نام دارند که در این گزارش، به اختصار به مجله چنگ پرداخته می شود"زنگ"و "چنگ"

، وظیفه مدیر لطف اهللا مفخم پایانبوده و روح اهللا خالقی، فصلنامه موسیقی که صاحب امتیاز آن چنگ
از شمسی منتشر می گردد و در پایان سال و پس1325مسئول و سردبیر نشریه را برعهده داشته است، در سال 

سال دارد و بیش از بیست سال 40در این هنگام، روح اهللا خالقی تقریبا . شماره براي همیشه تعطیل می شود4
است که در کنار استاد خود، کلنل علینقی وزیري، در صحنه موسیقی کشور، حضوري فعال را به نمایش گذاشته 

یکی از وجوه اصلی فعالیت و تاثیرگذاري و به ویژه در عرصه نظري و مستندسازي فنی و تاریخی موسیقی که
. بوده، نقش عمده اي را ایفا نموده استمدرسه عالی موسیقی

) سال سوم(موسیقیشماره از اولین دوره مجله 5کار مطبوعات موسیقی را با انتشار 1320وي که در سال 
1328سال از انتشار چنگ و در سال 3کوشش را در سالهاي بعد نیز ادامه می دهد و پس از اینآغاز کرده، 

و سپس همکاري با مجله رادیو ایران، حضوري موثر در مطبوعات موسیقی در موسیقینامه شمسی با انتشار 
شمسی، اوج تاثیرگذاري خالقی بر عرصه 1333سرگذشت موسیقی ایران در سال کتابانتشار . ایران دارد

یرساخت آن با کار مستمر مطبوعاتی و رسانه اي براي موسیقی مستندسازي در تاریخ موسیقی ایران است که ز
.فراهم می گردد
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شمسی1325شماره دوم، تیر ماه چنگ  مجله  شمسی1325شماره اول، فروردین چنگ  مجله 

شمسی1325شماره چهارم، دي ماه چنگ  مجله شمسی1325شماره سوم، مهر ماه چنگ  مجله 
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) آبی و سبز(صفحه روي کاغذ کاهی با قطع رحلی مجله اي که روي جلد آن دو رنگ 20شماره اول در 
در روي جلد . انتشار می یابد و عکسی از کلنل وزیري ضمیمه آن می باشد1325طبع گردیده و در فروردین 

ه و نام صاحب امتیاز و نام مدیر مسئول و سردبیر که در عالوه بر مینیاتور دو رنگ فرشته چنگ نواز، عنوان مجل
: صدر قرار کرفته اند، این بیت از حافظ نیز در ذیل طرح جلد آمده است

رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند    که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

صفحه، به صورت تکرنگ و با محدود شدن عکس روي 20می باشد و در 1325شماره دوم داراي تاریخ تیر ماه 
و از انتشارات انجمن موسیقی ملیجلد به اندازه اي کوچکتر از یک چهارم قطع جلد و اضافه شدن عنوان 

.ضمیمه این شماره تصویري از استاد صباست. آرم انجمن، چاپ و توزیع می شود

طرح روي جلد شماره سوم، مجددا تغییر اساسی نموده و با نزدیک شدن به طرح روي جلد شماره اول، به 
کلمه چنگ که به خط نستعلیق نوشته (تبدیل می شود که لوگوي مجله ) آبی(عکسی تمام صفحه و تکرنگ 

عکس . صویر قرار گرفته اندشمسی است، داخل دو دایره در دل ت1325و تاریخ انتشار که تیر ماه ) شده است
.تکرنگ درویش خان ضمیمه همیشگی چنگ براي این شماره است

طرح جلد آن کامال مشابه شماره دوم و . برخود دارد1325شماره چهارم و آخرین شماره چنگ، تاریخ دي 
:با تغییر شعر و جایگزینی بیت زیر از سعدي، دیگرگونی اساسی ندارد

م و ارادت در پیش        تو بهر زخمه که خواهی بزن و بنوازمهمچو چنگم سر تسلی
ضمیمه 3و 2صفحه بوده و در بین صفحه هاي 20این شماره نیز داراي 

اي یک برگی در قطع یک چهارم مجله نیز وجود دارد که روي آن عکس و 
به چشم می ")مشیرهمایون(استاد هنرمند آقاي حبیب اهللا شهردار "عنوان 

براي آشنایی بیشتر عالقمندان با موضوعات مورد توجه مجله چنگ، . وردخ
مجله را که حاوي فهرست مطالب می باشد عینا 4تصویر صفحه دوم از شماره 

.درج می نماییم
خالقی در صفحه سوم این شماره، بر احتمال توقف انتشار چنگ تصریح 

تعطیل می شود اما شمسی، چنگ1326می نماید و اگرچه در آغاز سال 
هدف عمده پیروان مکتب مدرسه عالی موسیقی که در انجمن موسیقی ملی 

که باهتمام لطف اهللا مفخم پایان ترانه هاي ملیتاثیر اساسی دارند با نشر 
توسط نامه موسیقی صورت می پذیرد، با جدیت تعقیب می شود تا به انتشار 

.  روح اهللا خالقی منجر می گردد
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