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  تهران٢١/ ١١/ ١٣١١فرامرز پايور متولد |

 ـ تحصيل درمدرسه دارالفنون

 انگليسى در دانشگاه آآسفوردـ تحصيل زبان 

 …ـ بهره منداز محضر استادان قديم دستگاهى ايران همچون ابوالحسن صبا، عبداهللا دوامى ،نورعلى برومندو

 ـ تأليف متد آموزشى سنتور از پايه تا دوره عالى

 ـ تأسيس گروه اساتيد

 ـ اجرا و ضبط دهها اثر گروهى و تكنوازى

 امروز» مهرگان«. هاى آموزش موسيقى دستگاهى ايران است وازندگان سنتور و چهرهفرامرز پايور يكى از مهمترين ن

 :به شرح زندگى او مى پردازد

 

اگر سؤال شود آه ادبيات ويژه سنتور در پنجاه سال گذشته، با نام وآثار چه آسى تعريف : سيد عليرضا مير على نقى

ناپذير،  فراتر از يك استاد موسيقى وپايدارتر ازيك معمار خستگى. يدترديد تنها نام فرامرز پايور به زبان مى آ شود، بى مى

او نماينده تنهاگرايش سنتورنوازى در عصر خود نبوده است، همزمان با . بناى سنتور نوازى معاصر را معمارى آرده است

آه به غناى رپرتوار اين ساز اند  او نوازندگان ديگرى هم بودند وهستند وهرآدام ارزشهاى متفاوتى را دراين ساز آشف آرده

اين خصوصيات . اند آدام مانند فرامرز پايور، فرهنگساز ومؤلف ومعلم نبوده اما هيچ. افزايد و برداشتهاى متنوع از آن مى

االوقات اين استاد پرآار وخستگى ناپذير مى گذرد، بيشتر  برجسته، اآنون آه پنج سال از بيمارى جانكاه وبسترى شدن دائم

 . نشان مى دهدخود را

بررسى . فرامرز پايور، بنيانگذار ومعمار گرايش مسلط سنتورنوازى امروز، بويژه در بعد ارآسترال وبعد آموزشى است|

مختصات موسيقى و وضعيت سنتور در عصرى آه او آموختن موسيقى را آغاز آرد، بسيار ضرورى است وتا به حال آسى 

شود او چه آار مشكلى را انجام داده وفوايد آن براى چندنسل   آه معلوم مىدراين صورت است. اين آار را نكرده است

بررسى اين مسير پرپيچ وخم ، بررسى مسير زندگى هنرى اوست؛ و . هنرجوى سنتور چه امكاناتى را به ارمغان آورده است 

ـ اين حق ادا  غيرقابل باورى داردو فهرست آردن آثار او ـ آه حجم » نتيجه خوارى«بدون اين بررسى جزء به جزء و تنها با 

پيش ازاين ، مدتى آوتاه را نزد آقاى .  به آالس استاد ابوالحسن صبا رفت ١٣٢٨پايور نوجوان در سال . نمى شود

آغاز آار موسيقى براى او به معنى آغاز . برد وى هنوز زنده است ودر آمريكا به سرمى. ، مقدماتى را آموخته بود»روشن«

دار آه مثل خانواده صبا ، موسيقيدان شدن را براى فرزندشان نمى پسنديدند  اى اصيل وريشه خانواده. ده بودعصيان درخانوا



دراين خانواده ، پدربزرگ او مصورالدوله از نقاشان . و پايور نوجوان مجبور بود با سماجت وپايدارى راه خود را باز آند

ين معلمين زبان فرانسه در دبيرستانهاى معروف تهران آه شيوه تعليم قابل عصر قاجار بود وپدرش، على پايور از مشهورتر

اى به  ياد، دآتر اميرحسين جهانبگلو دانشمند واقتصاددان فقيد در نامه زنده. وتدريس او زبانزد جامعه فرهنگيان بود

 از خصوصيات برجسته ،)هاى مشهور و شناسندگان فلسفه معاصر جهان در ايران است  آه اآنون از چهره(فرزندش رامين 

او آدمى . من هرچه در زبان فرانسه بلدم از او بلدم«: على پايور در رفتار و گفتار و سرولباسش مى نويسد واضافه مى آند

مى توان به راحتى اين خصوصيات را در مورد روش زندگى وآار فرامرز پايور نيز . »گذاشت بود آه درآارش واقعًا مايه مى

 . اطمينان داشتنوشت واز درستى آن

ياد مهندس امير  همايون پايور فيلمبردار ونيز زنده: اند ساير اعضاى خانواده پايور نيز در زمينه فرهنگ وهنر نام آور بوده

يكى از منتقدان درباره . سالگى درگذشت٩١ در ١٣٨٢ماه  پايور، پدر او آه بازيگر قابل در سينماى بعداز انقالب بود و دى

 پناهگاه نوجوانانى بود آه دنبال منابع ادبيات وموسيقى ١٣٣٢ مهندس پايور درسالهاى بعداز آودتاى منزل«: او نوشته

 » .آردند  او، اينها را پيدا مى گشتند و در خانه آالسيك جهان مى

ه و اگرچه هاى خانوادگى خود سخن نگفت فرامرز پايور مانند همه افراد پيشرو و آغازگر، به خود تكيه آرده و هرگز از ريشه

 .هاى قديمى ايرانى در رفتار و آردار او بارز بوده است نفوذ تربيت خاندان

 ساله ـ براى فراگيرى سنتور به آالس درس استاد ابوالحسن صبا درخيابان ظهيراالسالم ١٧هنگامى آه پايور نوجوان ـ | 

، سه سالى بود آه ديگر )١٢٨٠ـ ١٣٢۵(ماعى اى از نسل قديم، استاد حبيب س  سنتورنوازان افسانه رفت، آخرين بازمانده

هاى اصيل سنتور در عصر قاجار، خشكيده و از بين  نوازى و تكنيك نبود، با مرگ او انگار آخرين چشمه جوشان هنر بداهه

 . رفته بود

رتضى نظير نورعلى برومند، قباد ظفر و م(اى نبودند  گير آه در موسيقى حرفه صرفنظر از چند شاگرد و معاشر گوشه

اى با استاد حبيب سماعى داشت و  ، استاد ابوالحسن صبا تنها موسيقيدانى بود آه معاشرت دائمى و هوشمندانه)عبدالرسولى

آرد و اگر  سماعى نيز حرفه موسيقى نداشت و در ارتش آار مى. دانست بهتر از هرآس ديگرى ارزشهاى ذاتى او را مى

 اجتماعى و فرهنگى براى حفظ سنتورنوازى بعد از خود  ا نبود، هيچ انگيزهاهللا خالقى و ابوالحسن صب هاى روح تشويق

نوازى و بداهه سرايى، باعث  او در تك» اى افسانه«انگيز و  هاى شگفت با اين حال، موقعيت انحصارى و توانايى. نداشت

گرفتند و به  از او بهره مىتوانستند  به هر ترتيب آه مى) خالقى و صبا(شده بود آه موسيقيدانان فرهنگساز آن عصر 

در اين بين استاد ابوالحسن صبا آه در . آردند تشويقش مى» گرمى بخشيدن به محفل دوستان«فعاليتهاى ديگرى غير از 

اآبرخان شاهى آموخته و با تكنيك و گرايشى متفاوت با روش خاندان سماعى  دوره نوجوانى، سنتورنوازى را در محضر على

هاى نهفته در تكنيك نوازندگى او را برتر  ور آشنا بود، وقتى به حبيب برخورد، عيار هنرى و تفاوتدر سنت) سماع حضور(

شد، براى مدتى تمام نيرو و  از روش استاد پيشين خود يافت و با اخالص غريبى آه انگار تنهادر هنرمندان آن نسل ديده مى

ته از خلق و خوى بسيار حساس و عجيب دوست خود را با وقت و امكانات خود را در اختيار او گذاشت و مشكالت برخاس

اى از  نويسى پاره محصول اين رياضت و سلوك شاق، درك و حفظ فنون در زندگى حبيب و نت. بردبارى تحمل آرد

هاى درخشان او بود آه با تغييراتى در آتابهاى آموزش سنتور استاد ابوالحسن صبا، نوشته شده و جاى بحث  نوازى بداهه

 .صلى دارد آه اين جا نيستمف

تنها پس از مرگ استاد سماعى، بلكه در همان زمان حيات او آه صداى سنتورش از راديو تهران براى مدتى آوتاه پخش  نه

شد، مردم را به اين ساز فرامو ش شده متوجه آرد و با دسترسى نداشتن به استاد مناسب، ديمى ساختن و ديمى نواختن 

 اين ساز بلكه  نه تنها فوت و فن صحيح سنتورسازى و زيباشناسى خاص سوتوريته. گير شد ى همهسنتور، تبديل به موج

تكنيك صحيح نوازندگى نيز در معرض خطر جدى بود و با مرگ حبيب، دفتر سنتورنوازى و ريتم براى هميشه بسته شده و 



 تنها موسيقيدانى بود آه براى زنده نگهداشتن اين او در آن سالهاى بعد از حبيب،. دانست استاد صبا اين را بهتر از همه مى

قريب به موازين هنرى و زيباشناسى موسيقى دستگاهى (ديد آه تكنيك نوين  آرد و گويا راه را در اين مى ساز تالش مى

اشت، براين عقيده نويسنده اين يادد. و جايگاه نوينى براى اين ساز، آشف شود و از طريق آموزش مداوم، پايدار بماند) ايران

دانند آه استاد صبا در شناخت افراد  است آه استاد صبا با ديدن فرامرز پايور نوجوان، فرد مورد نظر خود را يافت و همه مى

 .آرد و استعدادشان هيچ وقت اشتباه نمى

و » هنگفر«و رفيع از مقوله » تلقى سطح باال«فرامرز پايور در محضر استاد صبا فقط موسيقى نياموخت، با يك | 

 روبرو شد و اين اآسير را شايد جز در خانه استاد صبا در هيچ آالس و يا خانه اساتيد موسيقى وقت پيدا  »شخصيت«

صباح بزرگ مردى بود آه با اعتقاداتش زندگى مى آرد و جوهره معرفت شناسى هنرمندان قديم ايرانى را نه تنها در . شد نمى

 آه صبا زندگى ١٣٣۶براى هفت سال ـ تا زمستان . اش جارى آرده بود بانه روزىموسيقى بلكه در تمام سلولهاى حيات ش

 در خيابان ظهيراالسالم ، قبله پايور جوان شد و در اين خانه با سه نسل از بهترين ٩٢را به دورود گفت خانه شماره 

حاج آقا محمد، طاهرزاده، (رگها نسل پدربز: هاى آنان رفت موسيقيدانان ايران قرن حاضر مالقات آرد و با صبا به خانه

و نسل معاصران ...) رآن الدين خان مختارى، حسين تهرانى، اديب خوانسارى و(، نسل پدران ...)السلطنه و دوامى، حسام

). را داده بودند»  صباآوچولو«اهللا بديعى آه بهترين شاگرد ويولون صبا بين جوانها بود و به او لقب  نظير رحمت(خود 

دست ساخت آه در غياب   آه نظم و پشتكار و عشق توفانى پايور به آار موسيقى، از او يك نوازنده چيرهطولى نكشيد

توان گفت بعداز او بود آه  مى. انداخت و در سفرها و در راديو همراه او برنامه اجرا مى آرد استادش شاگردان را راه مى

... مندانى نظير داريوش ثقفى، محمد حيدرى، منوچهر صادقى وشاگردان آالس سنتور استاد ابوالحسن صبا زيادشدند و هنر

اش، فرامرز پايور بهره  آه آخرين نسل از شاگردان صباهستند عالوه بر استاد، از راهنماييها ونظارت دقيق شاگرد برگزيده

ياد حسين ملك آه از فرامرز  حتى زنده. باهر آدام از آنها آه گفت وگو شد، اين مطلب را به يادآورده اند. گرفتند و رشدآردند

 فردى خود و دور از روش  تر بود و زودتر از همه نزد صبا سنتور آموخته و به تدريج روش آامًال پايور ده سالى مسن

. سپرد استادش را برگزيده بود، تا سالهاى سال هنگام سفرهايش به خارج از آشور، اداره آالسهايش را به پايور جوان مى

 .اى او اعتمادداشتند ن نيز به او و اخالق حرفهساير موسيقيدانا

خدمت فرهنگى بزرگى آه او در سنين زير سى سال به راهنمايى استادش به انجام رساند، برگزارى جلسات نشست متوالى با 

ا براى نويسى رديف آوازى و تصنيفهاى قديمى او، آه صبا ارزش اين آار ر به قصد نت. دان، عبداهللا دوامى بود استاد رديف

اين مجموعه نفيس . ديد آه شاگرد برگزيده اش مى تواند آن را تعهد آند آيندگان به خوبى مى دانست و با بصيرتى عميق مى

گرفتاريهاى « استاد پايور علت اين وقفه را  !نت نويسى شده، البته بدون نوارهايش ، با وقفه اى چهل ساله منتشر شد

اى افسرده مراسم   هنگامى آه با چهره١٣٧٩آذر ،٢٩ اين جمله را در روز برفى .مى داند»  فراوان آموزشى واجرايى

چهلمين سالگرد استاد صبا در گورستان ظهيرالدوله را ترك مى آرد، در پاسخ نويسنده اين يادداشت، گفت و اآنون بعد از 

رى منتشر شده است آه پايور در شش سال، نه نوارهاى اين مجموعه و نه مجموعه نوارها و نتهاى آثار رآن الدين مختا

 .نويسى آرده بود سالهاى جوانى با نظم وعالقه، آنها را ضبط و نت

او اولين سنتورنوازى بودآه روى سنتور .  براى او سالهاى آار خستگى ناپذير روى صحنه بود١٣٣٨ ـ ،١٣۵٨سالهاى 

 !نها آهنگسازى بود آه ساز تخصصى او، سنتور بودتر، ت به بيان روشن. آرد و تنها در پى بديهه نوازى نبود نواسازى مى

نويسان و تنظيم آنندگان موسيقى ايرانى   عصر ويولون بود و تقريبًا تمام نواسازان و قطعه١٣۴٠ و ،١٣٣٠دهه هاى 

جالب اينكه ساز دوم استاد پايور، سه تار بود و مشقهاى . ، باساز تخصصى ويولون شناخته مى شدند)جز جوادمعروفى به(

اوليه آن را از صبا فراگرفته است ولى جز در خلوت خود در جاى ديگر دست بر سه تار نبرد و اين برخالف رسم هميشگى 

نوازندگان است آه اگر ساز اولشان آششى باشد، ساز دومشان مضرابى است و برعكس و جالب تر اين آه استاد پايور آتاب 



 . او غژك و آمانچه نوشته آه در نوع خود بسيار قابل استفاده استمستقلى براى قطعات مجلسى ويژه اجرا با ويولون

امانوئل مليك اصالنيان آموخت و ترجيح  او در اين سالهاى پرآار، هارمونى و آمپوزيسيون را در آالس استاد بزرگ عصر،

با همان پشتكار . تان برودداد براى ادامه تحصيالت آالسيك خود آه سالها پيش، عشق موسيقى آن را آنار زده بود، به انگلس

هميشگى درس خواند و از دانشگاه آمبريج در زبان و ادبيات انگليسى دانشنامه گرفت و درتمام اين سالها از معرفى موسيقى 

و سنتور و فرهنگ ايرانى به محافل دانشگاهى انگلستان، غافل نبود و برنامه هاى دلپذيرى از آن سالها در آرشيو راديو بى 

 .ود داردبى سى وج

 

جاهد در آن بيست سال آار شديد و شبانه روزى، فرامرز پايور آه به تعبير دوست و دوستدار سالخورده اش محمد على امير 

انگيز  شده بود، وظيفه فرهنگسازى و موسيقى پرورى خود را با شوق و حوصله و نظمى شگفت» استادى جوان و قابل« 

و اين اغراق » يك تنه به اندازه ده نفر آدم فعال، آار آرد«انجام داد و به تعبير شاگرد وفادارش، زنده ياد فرامرز آيارس، 

 پايور در زمان سالمتشان به نويسنده براى فهرست نويسى آل اجراها و فعاليت ها و با وجود مساعدت هايى آه استاد. نيست

آثارشان آردند هنوز نتوانسته اطمينان پيدا آند آه به قطعيت رسيده و هر از چند گاهى، نكته اى پنهان مانده از تالشهاى 

با گردش سريع و . تى را مكرر مى آندشبانه روزى اين قهرمان خستگى ناپذير در عرصه موسيقى، پيدا مى شود و شگف

بيش از هزار و پانصد اجراى گروهى و : بسيار گذرا شايد بتوان فعاليت هاى ايشان را در اين چند جمله فشرد و خالصه آرد

تنظيم، تدريس صدها  آهنگسازى،) با همه مشكالت توانفرساى ويژه اين آار(فردى روى صحنه هاى داخل و خارج از آشور 

نويسى قطعات قدما، حضور در هنرستان و هنرآده موسيقى ملى، اداره هنرهاى  شاگرد از چهار نسل متوالى، نتو صدها 

را بعد از زنده ياد حسين » دستور سنتور«دومين (زيبا و واحد موسيقى راديو تلويزيون ملى ايران، نگارش آتب آموزشى 

، نظارت بر آار گروههاى ديگر و )در ايران بوده استصبا او نوشت و تا آنون پرفروش ترين آتاب آموزش موسيقى 

تصحيح آنها و آار با خوانندگان بسيارى آه از عبدالوهاب شهيدى و شجريان، تا شهرام ناظرى و حميد رضا نوربخش و على 

سؤوليت و جزو اين فهرست هستند و آمتر آسى است آه نداند استادپايور چه حس م) رستميان يار وفادار او در سالهاى اخير

دقتى روى جوانان خواننده داشته و براى رشد آنها ازسرمايه هنرى وحيثيت خود هزينه آرده است و اين نيز از اخالق 

هر خواننده اى آه با او و ارآسترش آار آرد، به نوعى از آبروى هنرى رسيد، آار . استادش صباى بزرگ به يادگار است

با وجودتنوع معاشران هنرمنداو از قدما تا نوازندگان .  اعتبار و افتخار بوده استاسباب آسب» گروه اساتيد«آردن با او و 

رحمت اهللا ) تار(جليل شهباز و هوشنگ ظريف : امروز، او همنوازان دلخواه خود را هميشه از بين نخبگان برگزيده است 

استاد به ). تنبك( محمد اسماعيلى ، حسين تهرانى و)نى(، حسن ناهيد و محمد موسوى ) آمانچه(بديعى و اصغر بهارى 

نواختن تنبك هم آشنا و تأثير گرفته از استاد حسين تهرانى است و گاه در لحظات خصوصى وخلوت آالس درس، براى 

اى نشان  گاه به دف عالقه طرفه اينكه هيچ. شاگردان چند ميزان نواخته و شعرى را به لحن خوش با آنها همراه آرده است

است و » حس تداوم درونى«پردازى او با سليقه و دقت و نغمه. شنويم اى ارآسترى او صداى اين ساز را نمىنداده و درآاره

در واقع، موسيقى استاد فرامرز .  تميزترين صداى ارآستر ايرانى از آن اوست١٣۵٠ و ،١٢۴٠هاى در آثار موسيقايى دهه



انان موسيقيدان و تحصيلكرده در دانشكده هنرهاى زيبا از پايور، پلى بود بين ميراث صبا و محجوبى و آن جريانى آه جو

آس جز  در فاصله زمانى بين دو، حدود پانزده سال، هيچ.  به راه انداختند و موسيقى امروز ما را الگو شدند١٣۵٠اوايل دهه

تاريخى بر گردن فرهنگ داد و حق او دراين مقطع   موسيقى اصيل انجام نمى استاد فرامرز پايور، آار جدى و پيگير در زمينه

 .ايران بسيار زياد است

استاد هميشه خالق و هميشه آموزگار، فرامرز پايور، مردى است آه با عشق به آار زندگى آرده و آار آردن تمام زندگى او 

ى او ناپذير زندگ ى تخطى»ياسا«پذيرى، جزو  دانى، احترام به اساتيد ونظم اى، آداب وفادارى به اصول حرفه. بوده است

شد و تاوان محروميت از دانش پرارزش  آرد، از حوزه او بيرون رانده مى پذيرفت و يا در آن سستى مى بودآه هر آس نمى

داد آه موسيقى و  آس اجازه نمى وقت با موسيقى سر شوخى نداشت و به هيچ استاد پايور، هيچ. پرداخت استاد را مى

آردند، برخورد   با آسانى آه با موسيقى موسوم به مطربى با طعنه نگاه مىوى حتى. موسيقيدان اصيل را خوار و خفيف آند

بار . گفت هر نوع موسيقى ـ در جاى خودش ـ قابل احترام است و آسى حق توهين به هنر و هنرمند راندارد داشت و مى

. تر آرد تر و راسخ اسختحقيرى آه در عصر صبا بر پيكر موسيقى افتاده بود، عزم او را در يك عمر دفاع از موسيقى ر

حكايتهاى بسيار نكته آموزى از اين برخوردهاى استاد در ذهن اهل موسيقى مانده آه بهتر است بنويسند و باقى بگذارند آه 

 .هر آدام درسى است جوانان موسيقيدان ايران را

. قرن گذشته ارائه آرده است يمتر از همه، تعريف مستحكم و روشنى است آه او از تكنيك سنتورنوازى در ن شايان توجه| 

بدون ترديد، . نواز شوريده و شاعر آند، نه بداهه را تربيت مى» ارآسترى«نظام آموزشى او، بيشتر نوازنده دقيق و منظم 

 شود  اى در هنر، ابتدا از تربيت منظم و آگاهانه شروع مى راه رسيدن به هر شهود و خلسه

بسيارى از نوازندگانى آه بعدها به .  تا به حد ظرفيت و استعدادش، به خالقيت برسدگذارد و بعد، اين مرحله را پشت سر مى

داشتن شيوه و روش ابتكارى خود شهرت پيدا آردند، با آموزشهاى پله به پله و سنجيده مكتب استاد فرامرز پايور ـ آه خود 

همه آنها . اند خود را يافته اه و روش دلخواهترين نمونه اين مكتب و تكنيك درخشان آن است ـ آغاز آرده و سپس ر برجسته

 .ترين منزل براى آغاز راه آموزش سنتور است معترفند آه مكتب و دستور استاد پايور مطمئن

 

 

 یآغاز کار هنر

پدرش علی پايور، هنرمند نقاش و استاد زبان فرانسه در .  به دنيا آمدتهران در ١٣١١ بهمن سال ٢١فرامرز پايور در 

 آشنايی تار سه و سنتور، ويولن بود که با نواختن قاجاردست دوره   و پدربزرگش مصورالدوله، نقاش چيرهدانشگاه تهران

  .داشت

عبداهللا  آغاز کرد و همچنين از محضر استادانی چون استاد ابوالحسن صبا سالگی، آموزش موسيقی را نزد ١٧وی در سن 

هنگامی که فرامرز پايور برای فراگيری سنتور به کالس درس استاد ابوالحسن صبا در .  بهره بردنورعلی برومند و وامید

، استاد حبيب سماعیای از نسل قديم،   سنتورنوازان افسانهٔاالسالم رفت، سه سال از درگذشت آخرين بازماندهخيابان ظهير

 و با تکنيکی متفاوت با علی اکبرخان شاهیاستاد ابوالحسن صبا که خود در دوره نوجوانی، سنتورنوازی را نزد . گذشت می

روش خاندان سماعی فراگرفته بود، پس از مدتی معاشرت با حبيب سماعی، روش سنتورنوازی او را برتر از استاد پيشين 

سپس استاد صبا تالش کرد تا با . نويسی کرد  وی را نتهای نوازی بداههای از  بنابراين با تالش فراوان پاره. خود يافت

دن روش سنتورنوازی نزديک به موازين هنری و آموزش روش صحيح سنتورنوازی به تعدادی از شاگردانش، از منسوخ ش

ترين شاگردان استاد صبا  در همين دوران، فرامرز پايور، يکی از برجسته. زيباشناسی موسيقی دستگاهی ايران جلوگيری کند

 .های وی بهره برد  صبا درگذشت، از آموزش که استاد١٣٣۶شد و تا سال 



 یا فعاليت حرفه

هنرستان  تدريس سنتور را در ١٣٣٧، فعاليت خود را در وزارت فرهنگ و هنر وقت و از سال ١٣٣٣از سال فرامرز پايور 

به .  نبودنوازی بداههکرد و تنها در پی  او اولين سنتورنوازی بود که روی سنتور، نواسازی می.  آغاز کردعالی موسيقی ملی

  .سازی بود که ساز تخصصی او، سنتور بود بيان ديگر، اولين آهنگ

 برای ١٣۴١در سال .  آموختامانوئل مليک اصالنياناو سپس هارمونی و کمپوزيسيون را در کالس استاد بزرگ آن زمان، 

 در زبان و دانشگاه کمبريجاز .  فرستاده شدانگلستانخود، از طرف وزارت فرهنگ و هنر به ادامه تحصيالت کالسيک 

 و سنتور به محافل موسيقی ايرانیها تالش فراوانی در جهت معرفی  ر تمام اين سال و د]۴[تادبيات انگليسی دانشنامه گرف

ها، برای   در اين سال. وجود داردسی بی بیها در آرشيو راديو  لپذيری از آن سالهای د دانشگاهی انگلستان انجام داد که برنامه

هايی در اين زمينه   لندن و دانشگاه کمبريج از او خواسته شد تا کنفرانسشناساندن موسيقی اصيل ايرانی، از طرف دانشگاه

ها به دريافت جوايزی نائل  ها با موفقيت انجام شد و از سوی اين دانشگاه همه اين کنفرانس. همراه با ساز خود ترتيب دهد

  .گرديد

 : کردتوان به شرح زير خالصه های فرامرز پايور را در زمينه موسيقی می فعاليت

 های داخل و خارج از کشور  بيش از هزار و پانصد ساعت اجرای گروهی و فردی روی صحنه

 سازی و تنظيم قطعات فراوان موسيقی  آهنگ

 تدريس صدها شاگرد از چهار نسل متوالی 

 نويسی قطعات فراوانی از پيشينيان  نت

  اداره هنرهای زيبا و واحد موسيقی راديو تلويزيون ملی ايران حضور در هنرستان و هنرکده موسيقی ملی،

 بعد از زنده ياد حسين صبا نوشت که تاکنون ]۵[٠١٣۴را در » دستور سنتور«دومين کتاب (نگارش کتب آموزشی سنتور 

 .) است ترين کتاب آموزش موسيقی در ايران بوده پرفروش

 های ديگر و تصحيح آنها  نظارت بر کار گروه

، خاطره پروانه، احمد ابراهيمی، محمود خوانساری، استاد شجريان، عبدالوهاب شهيدیکار با خوانندگان بسياری از جمله 

 . علی رستميان و حميدرضا نوربخش، شهرام ناظری، سروش ايزدی، لچيننادر گ، سيما بينا

کرده در  دان و تحصيل و جريانی که جوانان موسيقی محجوبی و صباهای فرامرز پايور، پلی بود بين ميراث  در واقع، تالش

در فاصله زمانی بين اين .  به راه انداختند و الگوی موسيقی ايرانی امروزی شدند١٣۵٠ از اوايل دهه دانشکده هنرهای زيبا

  .داد  موسيقی اصيل انجام نمیٔگير در زمينه دو، يعنی حدود پانزده سال، هيچ کس جز فرامرز پايور، کار جدی و پی

هللا ا رحمت، )تار (هوشنگ ظريف و جليل شهنازايرانی مانند وی در اجراهای گروهی خود با تعدادی از نخبگان موسيقی 

همکاری ) تنبک (محمد اسماعيلی و حسين تهرانی، )نی (محمد موسوی و حسن ناهيد، )کمانچه (علی اصغر بهاری و بديعی

را » گروه اساتيد«، محمد اسماعيلی و محمد موسوی، علی اصغر بهاری، جليل شهناز به همراهی ١٣۶٠ ٔدر دهه. است کرده

محمدرضا اين گروه، آثار ماندگاری با . سازی و نوازندگی سنتور را در آن به عهده گرفت تشکيل داد و سرپرستی، آهنگ

 . ارائه دادندشهرام ناظری و شجريان

 اه آلبوم

 ) حسين تهرانی فرامرز پايور،(شهرناز 

 ) فرامرز پايور(پرنيان 

 ) فرامرز پايور، حسين تهرانی(ضرباهنگ 

 ) فرامرز پايور، حسين تهرانی(شهرآشوب 



 ) فرامرز پايور، حسين تهرانی(دلنواز 

 )  با ارکسترخان درويشاجرای آثار (کرشمه 

 ) خان با ارکستر اجرای آثار درويش(پريزاد 

 ) خان با ارکستر شاجرای آثار دروي(دلکش 

 ) محمد اسماعيلی و هوشنگ ظريففرامرز پايور، (گاه  دستگاه ماهور و سه

 ) ارکستر پايور(هايی در دستگاه شور و ماهور  نغمه

 ) فرامرز پايور(شور، چهارگاه، به ياد حبيب سماعی 

 ) فرامرز پايور، محمد اسماعيلی(دستگاه همايون 

 ) ، محمد اسماعيلیجليل شهنازفرامرز پايور، (رهاورد 

 ) علی رستميان: گروه اساتيد به سرپرستی فرامرز پايور، خواننده(چهارباغ 

 ) فرامرز پايور، حسين تهرانی(ضرب اصول 

 ) پايور، بهاری، تهرانی(حاصل عمر 

 ) علی رستميان: گروه پايور، خواننده(حکايت دل 

 ) است منتشر شده» يادگاری«ج از ايران به اسم در خار(پراکنده 

 ) علی رستميان:گروه پايور، خواننده(ارغوان 

 ) است مجموعه تصانيفی که علی رستميان با گروه پايور خوانده(شب مهتاب 

 نوای دل 

 ) فرامرز پايور(نوازی نوا، راست پنجگاه  بداهه

 ) فرامرز پايور(ِرنگ شهر آشوب 

 نوازی  گروه

 ) اجرای آثاری از فرامرز پايور(گفتگو 

 ) محمدرضا نوربخش: گروه پايور، خواننده(پرده عشاق 

 ) بهرام باجالن: ساخته استاد فرامرز پايور، خواننده(سروش بهار 

 ) گروه دلنوازی با همکاری فرامرز پايور، جليل شهناز، محمد موسوی(مويه 

 ) شهرام ناظری: ، خوانندهآواز اصفهانارکستر پايور، (دل شيدا 

 ) شهرام ناظری: ، خوانندهآواز ابوعطاگروه اساتيد، (کنسرت اساتيد موسيقی ايران 

 ) شهرام ناظری: ، خوانندهدستگاه شورگروه پايور، (ليلی و مجنون 

 ) محمدرضا شجريان: گروه اساتيد به سرپرستی فرامرز پايور خواننده(خلوت گزيده 

 ) فرامرز پايور، جليل شهناز، محمد اسماعيلی(کرشمه نرگس 

 ) محمدرضا شجريان: گروه اساتيد به سرپرستی فرامرز پايور خواننده (راز دل

 ) محمدرضا شجريان: گروه اساتيد به سرپرستی فرامرز پايور خواننده(انتظار دل 

  ماهور ٔای از آثار پايور به پاس نيم قرن فعاليت هنری وی از سوی موسسه انتشار مجموعه

 هفت پيکر 

 ) داريوش صفوت: فرامرز پايور، سه تار: ورسنت(آواز محمود کريمی 

 ) محمدرضا لطفیفرامرز پايور، (تنها يک خاطره 



، ١۵۶، ١۵٠، ١٣٧، ١٣٣، ١٢۴، ١٢٣، ١٠٧، ١٠٣شماره : های گلها با همکاری استاد فرامرز پايور تعدادی از برنامه

١۵١، ٨۶١٨، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ٢۵ ،١٠٢  

 و آثار بسيار ديگر 

 اه تأليف

  ١٣٣۵دستور سنتور، 

  ١٣۵١سی قطعه چهارمضراب برای سنتور، 

  ١٣۵٧هشت آهنگ اجرای سنتور، 

  ١٣۵٨گفتگو، 

  ١٣۵٩برای سنتور، ) کوک چپ(رديف 

  ١٣۵٩کوک رديف استاد صبا،  دوره چپ

  ١٣۶١فانوس، 

  ١٣۶٣ِرنگ شهرآشوب، 

  ١٣۶٧رديف ابتدايی، 

  ١٣۶٨، )دونوازی برای سنتور و فلوت(رهگذر 

  ١٣٧۵رديف و تصانيف استاد دوامی، 

  ١٣٧٧درآمد و ِرنگ،  مجموعه پيش

 ینشين سکته مغزی و خانه

 شد و از آن زمان تا زمان مرگ نتوانست فعاليت هنری خود را ی مغز سکتهٔٔ دچار عارضه١٣٧٨فرامرز پايور، در سال 

 و با تأييد او ساالر عقيلی و خوانندگی مهرداد دلنوازیوی با تنظيم ها، برخی آثار قديمی  با اين وجود، در اين سال. ادامه دهد

 .دتهيه و اجرا شدن

 
 و ويکيپديای فارسی" ايران ":منابع


