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استاد مجید درخشانی آهنگ ساز و نوازنده مطرح کشور این هفته به زادگاهشسنگسر . آی آر :
مهدیشهر ( سنگسر ) خواهد آمد و پس از مدت ها انتظار  به اجرای موسیقی اصیل ایرانی خواهد

پرداخت .
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زمان : پنجشنبه 13 آبان 1389 ساعت 6 بعد از ظهر

مکان : مهدیشهر ، میدان امام ، سالن فجر

 به همین بهانه بی مناسبت ندیدیم که  به زندگی نامه این هنرمند عزیز مهدیشهری که بارها توسط اعضای
سایت سنگسر درخواست شده بود اشاره مختصری داشته باشیم  . 

مجید درخشانی متولد 1335 در سنگسر سمنان است. فراگیری موسیقی را از دوران نوجوانی آغاز کرد
و با قبولی در رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به جمع کسانی پیوست که موسیقی

را به شکلی جدی پی گرفتند.

وی همزمان با تحصیل در دانشگاه به فراگیری موسیقی نزد استاد محمدرضا لطفی در دانشگاه و خارج
از آن در قالب آموختن ردیف (تار و سه تار) پرداخت.

در سال 1355 به عضویت در گروه شیدا در آمد و در تولید و خلق مجموعه آلبومهای چاووش مشارکت
داشت و نیز عضو مؤسس کانون چاووش شد.

انتشار آلبومهای بچهها بهار (با حسین علیزاده) و آلبوم قاصدک (با صدای مرحوم اخوان ثالث) از
تلاشهای مستقل درخشانی در دهه شصت بود.

پس از آن وی به آلمان  عزیمت کرد و در آن کشور به مدت 20 سال اقامت کرد و در راهاندازی کانون
موسیقی نوا و برقراری کنسرتها و سمینارهای سالانه مرتبط با موسیقی ایرانی و انتشار آلبومهایی

چون نسیم صبحدم، گمگشته، نیریز و... در این کشور تلاشهایی جدی صرف کرد.

اوج کار درخشانی همکاری با محمدرضا شجریان در انتشار آلبوم در خیال بود که همزمان با آن آلبوم بی
کران را هم به بازار موسیقی عرضه کرد.

 وی دراوایل دهه 80 به ایران آمد و به انتشار آلبوم هایی چون «من طربم»و«یبدار دلان» دست یازید.

 2 / 4



کنسرت مجید درخشانی در مهدیشهر ( سنگسر ) - اخبار سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر
دوشنبه, 10 آبان 1389 17:47

شکل دهی به گروه 30 نفره خورشید در سال 1384 و برگزاری 15 کنسرت درتهران و شهرستانهاونیز
کشور چین و فرانسه از دیگر تلاشهای مجید درخشانی بود.

انتشارآلبوم فصل باران با صدای علیرضا قربانی ( بهار 1385) و همکاری با گروه آوا و اجرای کنسرت در
یونسکو و نیز تالار بزرگ کشور و همزمان انتشار آلبوم «غوغای عشقبازان» به عنوان نوازنده تار از

آخرین کارهای درخشانی به شمار میرود. 

درخشانی در آزمون آواز استاد شجریان هم به عنوان همنواز تار هنرآموزان را همراهی میکرد.

وی در تابستان 1386 نیز به همراه گروه خود و نیز دو گروه از تاجیکستان و افغانستان
در یونسکو به مناسبت هشتصدمین سال تولد مولانا کنسرتهایی را در پاریس اجرا کرد.

 

 برای ارسال این خبر به سایر همشهریان اینجا کلیک کنید . 

 نظر شما

 

 

  Tags: درخشانی ,کشور ,را ,سنگسر ,آلبوم ,آن ,این ,موسیقی ,نیز ,با ,به ,از ,در, 
گروه

, 
مجید

 3 / 4

index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5zYW5nZXNhci5pci9pbmRleC5waHA/dmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTUyNToxMzg5LTA4LTEwLTE0LTM2LTI3
http://sangesar.ir/index.php?option=com_phocaguestbook&view=phocaguestbook&id=1&Itemid=199
/در
/از
/به
/با
/نیز
/موسیقی
/این
/آن
/آلبوم
/سنگسر
/را
/کشور
/درخشانی
/گروه
/مجید


کنسرت مجید درخشانی در مهدیشهر ( سنگسر ) - اخبار سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر
دوشنبه, 10 آبان 1389 17:47

Share:

 4 / 4


