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 مقدمه

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما

یاد علی مرادخانی که عمری را در راستای توسعه و اعتالی فرهنگ و هنر ایران زمین کوشید و با همه زنده

ای دست از تالش برنداشت و نومید نشد، چشم از جهان فرو بست و لحظه پیکار کردها و نامالیمات نظریتنگ

کالم نشین و همتوان یافت که با وی همکمتر کسی را میمندانش را غرق در حسرت و اندوه نمود. و همه عالقه

اندیشی، مهربانی، امیدواری و حسن خلق وی بر زبان نیاورد. مرحوم بوده باشد ولی سخن از راستی، درستی، نیک

فرهنگ و اهل هنر از  مرادخانی با هوشمندی توانست به مثابه پلی میان حکومت و اهل سیاست از یک سو و

ه ها بها و دشواریکشور را با همه پیچیدگیرایط فرهنگی، اجتماعی و هنری و ش کند سوی دیگر ایفای نقش

ای مذهبی پرورش یافته بود و از دلباختگان اباعبداهلل الحسین او که خود در خانوادهبهترین شکل مدیریت نماید. 

 رقرار کند. )ع( بود، به نیکی و با ظرافت توانست زنگارهای موهوم را بزداید و میان دین و هنر آشتی ب

یاد علی مرادخانی که به حق انسانی شریف و مهربان و مدیری مدبّر و دلسوز بود، در سوگ از دست دادن زنده

 هایی ابراز تأسف وها و دلنوشتههای سیاسی، فرهنگی و هنری کشور با انتشار پیامتعداد زیادی از شخصیت

ان مندهای دوستان، همکاران و عالقهو دلنوشته ی مکتوبهاهمدردی نمودند. در این دفتر یادبود تعدادی از پیام

های زیادی طبعا پیام که امیدواریم مورد عنایت اهالی فرهنگ و هنر قرار گیرد. به ایشان گردآوری شده است

 اند. درج نشدهدر این دفتر  وجود داشته که به دلیل عدم دسترسی به آنها نیز

فرهنگی ایران زمین خاصه همکاران ایشان در انجمن دوستی ایران و  داران این شخصیتاز جانب همه دوست

چین برای روح پرفتوح مرحوم مغفور مرادخانی شادی و آرامش و رحمت و بخشش الهی آرزو داریم. یادش 

 . باد گرامی

 

 مجری طرح:

 یمحمد یمصطفدکتر 
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 یاد علی مرادخانیزنده درباره

 لیاز دانشگاه تهران فارغ التحص یآمد و در رشته روانشناس ایدر قم به دن یدیخورش 0221در  یمرادخان یعل

 د.ش

 

 یهنر یتفعال آغاز

 لمیف دیکل تول ریبه عنوان مد یدیخورش 0219 سال خود را از یهنر تیفعال الت،یتحص انیپس از پا یمرادخان

 یرکلیبه مد یدیخورش 0211تا  0212 سال آغاز کرد و پس از آن از یو عکس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 د. منصوب ش یلمسازیآموزش ف رکلیو مد یو بصر یسمع یهایهمکار

دار عهده یدیخورش 0219برعهده گرفت و از سال  را یانقالب یمرکز سرود و آهنگ ها تیریپس از آن مد یو

 تیریو مد یفرهنگ و ارشاد اسالم ریهمچون مشاور وز ییکشور شد و سپس در عنوان ها یقیموس تیریمد

 د. خدمت کر یقیموزه موس

 

 یقیدرخشان موس دوران

 یاصرن دونیفر یتهران به رهبر کیدوران درخشان تحرک ارکستر سمفون ،یقیدر مرکز موس یمرادخان تیریمد 

او را از نظر  توانیبود که م ییصهبا رجیو ا ییمنوچهر صهبا ،یخینادر مشا ان،یراچکناو سیبا لور یو همکار

 د. آور ماربه ش رانیا خیدر تار یقیموس تیریرکورددار در مد ریمد ،یزمان

 

 یقیموس خانه

ها جزو مشاوران سال نیا یدر تمام ایشان و شد یاتیعمل یقیخانه موس دهیا ،یمرادخان تیریدر دوره مد نیهمچن

 د. بو ییقاینهاد موس نیارشد ا
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 یقیموس موزه

فرهنگ و  ریوزارت ارشاد رفت و تنها عنوان مشاور وز یقیاز مرکز موس یدیخورش 0212 سال در یمرادخان

 تیریتهران داد و سپس خود مد یرا به شهردار یقیموزه موس یاجرا دهیرا داشت. بعد از آن او ا یارشاد اسالم

تهران است و در  یمجموعه شهردار ریموزه ز نیبر عهده گرفت. ا یدیخورش 0211سال آن را در  یو راه انداز

 ته است. قرار گرف ریو مورد تقد یمعرف کومیچند دوره جشنواره ا

به عنوان معاون  یفرهنگ و ارشاد اسالم ریوز یجنت یاز طرف عل یدیخورش 0291 وریشهر لیدر اوا یمرادخان

 د. زارتخانه منصوب و مشغول به کار شو نیا یهنر

 

 گرید ییاجرا یهاتیلئومس

از خود نشان داد. از جمله  یادیز یتجربه کرد و تالش ها را یمختلف یها تیلئومس یدر حوزه فرهنگ یمرادخان

طرح  ی، عضو شورا(0211فجر ) لمیجشنواره ف نیموارد اشاره کرد: عضو موسس نیتوان به ا یها م تیفعال نیا

 یقیموس یالمللنیدوره جشنواره ب اردهچه ری، مد(0211) رانیا یاسالم یجمهور یمایو برنامه شبکه اول س

در انجمن  رانیا ینواح یقیساعت آثار موس 91 دیو نظارت بر تول یطراح ت،یری، مد(0211تا  0219فجر )

سرود  دیتول ری، مد(0211عاشورا )خسوف( ) یسمفون یو اجرا دیتول تیریو مد ی، طراح(0211) رانیا یقیموس

 یاهجشنواره یو اجرا یطراح ،یالمعارف بزرگ اسالمرهیدا یو برا رانیا یکتابخانه مل یکتاب و سرود دانش برا

نواره پاپ، جش یقیجشنواره موس نیکردستان(، اول، )در منطقه غرب کشور نیذکر و ذاکر ران،یا ینواح یقیموس

و  سسؤم اتی، عضو ه(0211) یآلبوم آثار قرآن دیتول تیری( و جشنواره ملل مسلمان، مداسیبانوان )گل 

عضو هیات مؤسس و هیات مدیره انجمن دوستی  ،یرودک یو هنر یفرهنگ ادیبن رهیمد اتیه نیاول نینهمچ

 ( سالیبه موزه شخص یقیهنرمندان موس یاز منازل شخص یخانه هنرمند )اختصاص بخش جادیا ایران و چین،

 ی. نیبا استاد فرهاد فخرالد یمل یقیارکستر موس تیریو مد سیدر تاس ی، همکار0211

 دیتول ریمد انجمن دوستی ایران و چین، رییسنایب  ،یقیهنرمندان موس یبا همکار رانیا یقیخانه موس سیتاس

 دو یتخصص ری(، دبیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم المللنیزبانان )امور ب یفارس ریغ یبرا یمجموعه زبان فارس

( با شرکت هنرمندان جوان یدیخورش0290و  0291 یهاتهران سال یشمسه )شهردار یقیدوره جشنواره موس

 .دهندیم لیرا تشک یمرادخان یهاتیاز فعال گرید یبرخ زین یقیموس
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 یراو اج یخود طراح تیلئوکنند که در طول مس یم ادی یفرهنگ رانیمد نیاز بهتر یکیبه عنوان  یمرادخان از

 نیجشنواره ذکر و ذاکر ران،یا ینواح یقیجوان، جشنواره موس یقیموس یجوان، جشنواره فصل یقیجشنواره موس

پاپ، جشنواره  یقیجشنواره موس نیولا یو اجرا یطراح ران،یا ینواح یقیساعته از موس 91و انتشار مجموعه 

  ( و جشنواره ملل مسلمان عهده دار بوده است.اسیبانوان )گل 

 

 درگذشت

ا اما دوباره به دلیل عوارض ناشی از کرون ،بودمرادخانی به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری و مداوا شده 

 و الیق تا اینکه سرانجام این مدیر های سفید خون در بیمارستان بستری شد و به کما رفتو افت گلبول

 ت. روحش شاد و یادش گرامی.خورشیدی چشم از جهان فروبس 0111خرداد  01 روز  کش عرصه هنر درزحمت
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 های اهالی سیاستدلنوشتهها و پیام

 

 ، رییس اسبق جمهوری اسالمی ایرانآقای سید محمد خاتمیاالسالم و المسلمین حجتپیام 
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

درگذشت تأسف انگیز برادر مؤمن، کاردان و روشن اندیش و خدمتگزار صدیق انقالب و ایران و مدیر توانای 

آقای علی مرادخانی موجب تأثر فراوان گردید. من این مصیبت را به همه دوستداران انساندوست و هنرپرور جناب 

انقالب و ایران و به جامعه گرانقدر هنر کشور و بخصوص خاندان شریف مرادخانی به همسر و فرزندان ارجمندش 

بازماندگان صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند منان برای این فقید سعید آمرزش و رحمت الهی و برای 

 محترم تندرستی، شکیبایی و پاداش نیکو مسألت می کنم.

 یادش گرامی و روانش شاد باد؛

 01/12/0111 سید محمد خاتمی
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 پیام آقای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسالمی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ا الیه راجعونا هلل و انّانّ

های مدیریت فرهنگ و هنر، مرحوم آقای علی مرادخانی موجب تاسف پرتالش عرصهدرگذشت چهره توانمند و 

و تاثر گردید. ضمن عرض تسلیت فقدان ایشان به جامعه فرهنگی کشور، دوستان و خانواده محترم، برای آن 

 م. درگاه خداوند متعال مسئلت می کن فقید سعید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از

 01/12/0111 باقر قالیبافمحمد

 

 

 

 

 امام راحل )ره( یادگارآقای سید حسن خمینی، االسالم و المسلمین حجتپیام 

 یبسمه تعال

را خدمت  هیرحمت اهلل عل یمرادخان یعل یجناب آقا زیمان هنرمند و هنرشناس عز یبرادر گرام درگذشت

عرصه هنر در  شگامانی. آن مرحوم از پمینما یعرض م تیکشور تسل یو جامعه هنر شانیخانواده محترم ا

رحمت خود  قیرا غر شانیمتعال ا یمبذول داشت. خدا ریمس نیرا در ا یروزگار ما بود و همت و تالش ارزنده ا

 د.گردان

 01/12/0111 ینیحسن خم دیس

 

 



 

25 

 پیام آقای سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

 راجعون هیا هلل و انّا الانّ

 ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یمعاون سابق امور هنر ز،یتوانا و انسان واال، همکار عز ریدرگذشت مد خبر

 . دیگرد قیموجب تاسف و تاثر عم یمرادخان یمرحوم عل

نظام بخش و خالقانه  ،یسیدر کنار اقدامات تاس ،یو هنر یفرهنگ یهادر عرصه تیریو مستمر مد یطوالن دوران

توانمند، کاربلد و کارآمد و مورد وثوق و احترام اصحاب فرهنگ و هنر بدل کرده  یریحوزه، او را به مد نیدر ا

 بود. 

 شانیاندوهناک را به خانواده آن مرحوم، جامعه فرهنگ و هنر و همکاران و عالقه مندان ا عهیضا نیا نجانبیا

  .میگویم تیتسل مانهیصم

بازماندگان مکرم صبر و اجر  یو برا یعلو درجات و آمرزش اله د،یسع دیآن فق یاز درگاه خداوند متعال برا

  مسالت دارم.

 01/12/0111 سید عباس صالحی
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 دلنوشته آقای سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 به شمع مرده در این تیره شب امیدی نیست

 ستارگان فروزان من کجا رفتید؟

موزه موسیقی  ای مهرآمیز درصبح خیلی زود با عزیز دل بردیا صدر نوری به صبحانه گرفتهرگاه دلمان می

کردند. ای و استاد نوربخش نیز با حضور ارجمندشان غافلگیرمان میکرد. دو یار نازنین استاد گنجهدعوتمان می

گشتیم. ایام سخت از میشستیم و دوباره زنگار دل زدوده بروح زخمدیده را در آبشار شعر و موسیقی و آواز می

بخش ت رفتند مرا از این بامدادان فرحمدیریت کرونا افزون بر داغ شهیدان مدافع سالمت و مردم عزیزی که از دس

 و دیدار یاران وفادار نیز محروم و اندوه کوچ جاودانه عزیزی دیگر داغ دل را تازه تر کرد.

فتی های طاقت فرسا نیز بسته شد و تو رشنائی تابان به لحظهمرادخانی نازنین بسیار اندوهگینم که این روزنه رو

مان را از غبار اندوه با شبنم مهربانی و ما ماندیم با داغی سینه سوز در نبودنت و شرمسار از اینکه تو روح خسته

 شستی ولی ما نتوانستیم جسم رنجورت را از چنگال اهریمن کرونا بربائیم و شاید خدا نخواست.و عشق می

کنند و در سازی هنرمندان پیشکوست باالی هفتاد سال، همه دعایت میرود تالشت را برای ایمنیادم نمی

کرد و پیوستی به آنان که نبودنت اندوهگینند و شاید تو نیز رها شدی از قید و بندهائی که گرفتارت می

ل دل که در این ایام از دست رفتند داد چون خسرو آواز ایران و دهها اهدوستشان داشتی و نبودنشان آزارت می

 و داغدارشان بودیم.

 سرشار از مغفرت الهی باد. روحت آرام و

 01/12/0111سعید نمکی 
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 پیام آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ا الیه راجعونا هلل و انّانّ

جناب آقای علی مرادخانی، شخصیت وارسته هنرمند و ام درگذشت اندوهناک برادر و دوست دیرین و فرزانه

چهره خدوم و برجسته عرصه فرهنگ و هنر ایران اسالمی موجب تاثر و اندوه عمیق اینجانب گردید. بالی کرونا 

 د. نگ ایران گرفت و ما را داغدار کرستاره درخشان دیگری را از جامعه و فره

ها تالش بی وقفه و زحمات دلسوزانه و مشفقانه زنده یاد مرادخانی همراه با حسن خلق ایشان در خدمت سال

به توسعه فرهنگ و هنر و زبان و ادبیات فارسی و موسیقی این مرز و بوم همواره در یاد و خاطره مردم شریف 

 . دو فرهنگی کشور ماندگار خواهد مانایران عزیز به خصوص جامعه هنری 

اینجانب ضایعه فقدان غمبار آن یار قدیمی را به خانواده محترم مرادخانی و دوستان و همکاران ایشان و اهالی 

 کنم و برای ایشان صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم رحمت وعزیز و شریف فرهنگ و هنر تسلیت عرض می

 م. نمایغفران واسعه الهی مسئلت می

 01/12/0111 محمد جواد ظریف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 پیام آقای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت

 یبسمه تعال

سال  ازد. موجب تأثر و تألم فراوان ش یمرادخان یعل یتوانمند عرصه فرهنگ و هنر جناب آقا ریمد درگذشت

 خته،یفره یآشنا و همکار شدم او را انسان یبا مرحوم مرادخان یکه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 0219

مستمر و مسئوالنه در حوزه  حضورم. دید یو اسالم یرانیا لیمند به فرهنگ و هنر ناب و اصمدار و عالقهاخالق

 . دوب یمرحوم مرادخان زکنندهیبارز و متما یهایژگیاز و تیو درا یدارکشور در کنار حسن خلق، مردم یفرهنگ

 یو جامعه فرهنگ یرا به خانواده ارجمند مرادخان ختهیانسان فره نیدرگذشت ا عهیبه سهم خود ضا نجانبیا

بازماندگان  یآن مرحوم آمرزش و علودرجات و برا یعرض کرده و از درگاه خداوند بزرگ برا تیکشور تسل

 .و اجر مسئلت دارم ییبایشک

 01/12/0111بیژن زنگنه 

 

 

 پیام آقای پیروز حناچی، شهردار تهران

 یفرهنگ و ارشاد اسالم ریوز یدرگذشت معاون سابق هنر تیبا تسل یامیشهردار تهران در پ یحناچ روزیپ

 یلهادر سا یمرادخانت. بوده اس لیبد یب یفرهنگ کشورمان نقش یدر حوزه رشد و اعتال ینوشت: نقش مرادخان

و برکات بوده و توانسته بود قدم  راتیاثر و خ أکه قرار گرفت منش یگاهیپر برکت عمر خود در هر سمت و جا

دان تالش کرد تا هنرمن رانیا یقیخانه موس سیبا تأس یود. مرز و بوم بردار نیهنر و فرهنگ ا یرا برا یبزرگ یها

 لیاص یقیتر از گذشته رشد موس یحرفه ا ییجمع شده و در فضا گریکدیگرد  شیاز پ شیب یقیدر رشته موس

 . را رقم بزنند یرانیا

کشور و  یو هنر یدردناک را به جامعه فرهنگ عهیضا نیبا خانواده آن مرحوم ا یتهران ضمن همدرد شهردار

 . د متعال علو درجات را خواستار شدآن مرحوم از خداون یگفته و برا تیتسل یهمکاران و نیهمچن
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 پیام آقای احد محمدی، رییس انجمن دوستی ایران و چین

 ا الیه راجعونهلل و انّ انا

 .سف عمیق گردیدأموجب ناراحتی و ت خانیمراد علی قایآدوست و همکار عزیز و گرامی جناب خبر درگذشت 

 .ل تشکیل انجمن دوستی ایران و چینتقریبا از اوائ ،قای مرادخانی را بیش از بیست سال است که می شناسمآ

و کمک کار انجمن بود  رفیقی با وفا و دوستی که همیشه یار ،صفا با ،صادق ،انسانی وارسته همواره ایشان را

 یافتم. 

از خداوند متعال برای وی  ،انجمن یمحترم ایشان و هیات مدیره و اعضاضمن عرض تسلیت به خانواده معزز و 

 . روحش شاد و یادش همیشه گرامی. ی بازماندگان صبر مسئلت می نمایمغفران و برا

 01/12/0111 احد محمدی

 

 

 

 امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیسید مجتبی حسینی، معاون پیام آقای 

داری ی عمر به مدارا و مردمهنر نداشت. همه مردی شد که جانی جدا از جان چلچراغ هنر انقالب، سوگوار سزاوار

 ت. هنر، یگانه بود و هیچ همتا نداش زیست و در خلعت خدمت به

ها به ها و هموارسازیها و همراهیخیراندیشیبه خداوندگار هنر پیوست و نام او از پس بسیار « علی مرادخانی»

مرد فقید است. های آن بزرگها و مجاهدتی هنر انقالب سرشار از مراقبتنیایش شنیده خواهد شد که کارنامه

 .ست خردمرگ چنین خواجه نه کاریه: اش خواهند کرد کوگوار هنر بدرقهی سبه درد و اندوه و حسرت، جامعه

 01/12/0111سید مجتبی حسینی 
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 دلنوشته آقای حسین انتظامی، رییس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

که  گویم مدیرانیصراحت میام، اما بهها سابقه آشنایی و همکاری با مدیران فرهنگی بسیاری داشتهدر این سال

انی مرادخ شمارند و علیاند، اندکداشتهاز فهم فرهنگی باال برخوردار بوده و در کنار مدیریت، زیست فرهنگی 

دستان گرم و پرمهر اهالی هنر  یکی از معدود مدیرانی بود که دستی در مسئولیت داشت و دست دیگرش در

 د. بو

اند. یا عبوس و با اتکا به ضوابط خشک و حتی در میلی مدیران، اصوال و بویژه در عرصه فرهنگ، دو گونه

اند و یا با نگاهی مثبت و غیرمحصور در ذهنیات غالب و با رویکردی تر کردن شرایطدنبال سختآفرین، بهافزون

رای اند. حتی اگر نتوانند راهی بآفرینی و حل مشکل صاحبان حرفه و خالقان و کارآفریناندنبال روزنهاقتضایی به

الش بلکه با رویی گشاده ت ،اندازی نیستندعکس گروه اول، عقده ندارند و شادمان از سنگحل مشکل بیابند به

 د. خانی عزیز، آشکارا از سنخ دوم بوکنند الاقل مرهم باشند. مرادمی

اندوزی در این مسیر، در کنار اخالق نیکو و اش در عرصه مدیریت فرهنگی و تجربهحضور مستمر و مسئوالنه

 هنر، از او انسانی شایسته و امین نظیر و صمیمانه با فرهیختگان فرهنگ و ادب ومبادی آداب و روابط انسانی کم

 د. و مورد اعتماد هنرمندان ساخته بو

ها، برداشتن موانع و او مانع فرهنگ و هنر نبود، بلکه پلی بود میان هنرمندان و مسئوالن برای رفع دغدغه

 ن. ی هنرجویان و هنرمندان این سرزمیهای هنرشناسایی و شکوفایی خالقیت

های و باور رفتنش به همان میزان دشوار است. گویی علی عزیز بیش از این نامرادی رفتنش زود بود، خیلی زود

 د. اب نیاورچرخ کجمدار را ت

بیت و عاشق ساالر شهیدان بود و برای آرامش روح او و تسالی خاطر رنجور ما کدام کالم، او دلداده اهل

 ت: ان امام حسین )ع( در روز عاشوراستر از سخنبخشآرامش

  غیثینستَالم   یا غیاثَ ،واکَسِ عبودَ، ال مَکَمرِاَسلیماً لِ و تَ  کَضائِضاً بقَرِ الهی

این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده آن مرحوم و وابستگان، دوستان و دوستداران او، مدیران فرهنگی و 

ه، رحمت و مغفرت گویم و از خدای رئوف، برای آن عزیز سفرکردهمکارانش و اهالی فرهنگ و هنر تسلیت می

 م. ازماندگان صبر و بردباری خواستارو برای ب

 01/12/0111 حسین انتظامی
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 احمد مسجد جامعی، وزیر اسبق ارشاد و عضو شورای اسالمی شهر تهران آقای دلنوشته

 یمرادخان یعل ادیبه  ی؛گوشه مرادخان

 ییاست، الجرم فضا نیسرزم نیو حال مردم در ادوار ا خیاز تار یانهیچون آ یرانیا یقیموس گفتیم انیشجر ادیزنده

شادانه و  یدستگاه ماهور مشهور به فضا یرانیا یقیموس فردی در .ستین یرانیا یقیهمه موس نیدارد اما ا نیغمگ شتریب

غلب ا یدر فضا ییگو زین یمرادخان یدارد. عل «یمرادخان»به نام  یادستگاه گوشه نیاست. جالب است که ا زیانگطرب

و  دهگشا ییخود را داشت و در آن گوشه همواره رو یما حکم دستگاه ماهور داشت. گوشه یتیریعبوس و خشک مد

 لبخند بر لب داشت.

ام. او در داشته یهمکار یشهر تیریو هم در مجموعه مد یهم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم مرادخانی مرحوم با من

 یاالسالم محمدعلحجت استیکه در زمان ر یاداشت؛ مجموعه یانقش برجسته یقیموس موزه تیریو مد یاندازراه جاد،یا

 یقیماندگار موس راثیگرانسنگ از آثار و م یاشد و امروز مجموعه احتهران افتت یشهردار یهنر-یزم در سازمان فرهنگ

گذاشت و در آنجا  یجابه یرا داشت که در آن خاطرات فراوان یاحکم گوشه یقیموزه موس یمرادخان یاست. برا یرانیا

ها و افراد و با گروه ماندیاز شب در آنجا م یو رسانه بود و گاه تا پاس یقیموس یوران، هنرمندان، اهالفرهنگ یرایپذ

و در ا م،یرفتیم یقیبه موزه موس ای میداشت یقیبا هنرمندان موس یداریهر گاه د زین های. در تهرانگردشدیسخن مهم

بود  هایتهرانگرد یشگیکه از همراهان هم زیکار محمد، پسرش ن نینقش داشت و در ا هایبرنامه و هماهنگ میتنظ

  و تماس مداوم داشت. یریگیپ

ار و فعال ابتک نیشد و با ا یقیضبط موس یویبه استود لیتبد یمرادخان یریگیبود که با پ استخری موزه ساختمان در

 رانیا ینواح یقیمجموعه موس یدر گردآور نیکند. او همچن تیریرا مد شیهانهیاز هز یشدنش، مجموعه توانست بخش

از  زین یو هنر یمختلف فرهنگ یهاجشنواره یو برگزار کینارکستر سمفو یانداز. راهدیکش یتالش کرد و سخت اریبس

 است. یدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم تشیدر زمان مسئول یماندگار مرحوم مرادخان یجمله همکارها

 تیریچراکه دوره مد ،بر خالف عرف بود نیداشت؛ ا یطوالن تیریدوره مد یدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم مرادخانی

ه از دور یدر کشور ما حت تیرینوع مد نیا شود،یو بر خالف آنچه تصور م ستین یدر کشور ما چندان طوالن یفرهنگ

ن به چندا یقیموس یاهال ژهیومشکالت اهل هنر، به یریگیپ رد یهمه مرادخان نیتر است. با اهم کوتاه یاسیس تیریمد

 ریگیپ یمدن تیشخص کیهم نداشت، به عنوان  یسمت رسم کهیتوجه نداشت و در زمان یتیریحضورش در مسند مد

موضوع  مارستانیتخت ب یرو کهیبیهمراهش بود به ترت زیاو ن تایآخر ح یتا روزها یژگیو نیامور هنرمندان بود. ا

 واکسن هنرمندان چه شد؟ نی: اگفتیو م کردیم یریگیهنرمندان را پ یکرونا سنواک

 انیاهل فرهنگ و هنر خواهد ماند. همچون آنجا که استاد شجر ادی به ماهور دستگاه ماندگار نغمات مانند او چهره و نام

 عهد من از خاطرت به در نرود. یوفا | یاز حافظ خواند: تو کز مکارم اخالق عالم دگر

 09/12/0111احمد مسجد جامعی 
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 آقای حسن توانا، عضو هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و چین دلنوشته

 ...  ، آتش زد بر دلو رفتنت یرفت

 !است زیدردناک و غم انگ اریبس خبر

 !درگذشت یمرادخان یعل

 ؟ کرد ی، وداع ابدیآن مرد سرشار از شور و نشاط و با انرژ ،یبا مرادخان دیشود باور کرد که با یم چگونه

، خالصانه اهویو بدون ه خیبرهه از تار نیدهه در حساس تر نی، که چندبا احساس، عارف و خوش قلب یهنرمند

 برداشت. آن  ییایو پوقوام  ریر مسبلند د یو گام کرد مرز و بوم حراست نیو شجاعانه از هنر و فرهنگ ا

 ، چنانیمرادخان یها همچون علانسان ی، اما برخستیاز آن ن یزیاست و گر ریانکار ناپذ یقتیمرگ حق گرچه

 . شود یو فراقشان جانکاه م یشوند که از دست دادن شان باورنکردن یم دهیدر تار و پود جان ما تن

 !دیفهم توان یلحظه نبودنش م کی شهیاز اند حاال، ارزش بودنش را، و

و همراه او و  اری شهیرا به همسر هم نیغم سنگ نیو ا مینینش یبه سوگ م همراه، شهیدوست هم نیا قفرا در

 .ماندگار شهیو خاطرش هم ادیشاد و  روحش. مییگو یم تیتسل قایعم زشیفرزندان عز

 01/12/0111حسن توانا 

 

 هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و چیندلنوشته آقای محمدرضا الهامی، عضو 

 شیو ز شمار خرد هزاران ب .......... تن کم کیاز شمار دو چشم 

 ادهایکه  همواره در  یبا اخالق، زنده دل و عارف همراه با چهره خندان و گشاده ا یبزرگمرد، زیعز یمرادخان

 ...انداز است نیطنز گونه اش در ذهن ها طن یاو همراه با استعاره ها نیآرام و دلنش یماند و هنوز صدا یم

 .و روحش شاد باد ردیجوار حق آرام گ در

  01/12/0111 یرضا الهام محمد
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 هنری انجمن دوستی ایران و چین-محمد سابقی، رییس کمیته فرهنگیدلنوشته آقای علی

و دوست و  قیرف نیا خداوندخوب.  یخوب و روزها دوستان :ردیگمی با ارزش را از ما  زیمتاسفانه روزگار دو چ

 . اهللءکند انشا تیدهد و به خانواده و دوستانش صبر و اجر عنا یخودش جا نییرا در اعال علّ زیهمکار عز

 01/12/0111محمد سابقی علی

 

 دلنوشته آقای جلیل ادیبی، عضو هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و چین

ان بازماندگ یو صبر برا شانیآمرزش ا یهست. جز اشک چشم و دعا برا یو ناراحت کننده ا زیغم انگ اریخبر بس

 نجانبیاز افتخارات ا یکی. میرا از دست داد یسخن نیریشود کرد. بزرگ مرد با اخالق و ش یچه م گرامی

  بود. خدا رحمتشان کند. یانجمن دوست رهیمد اتیدر ه شانیو مراوده با ا ینیهمنش

 01/12/0111جلیل ادیبی 

 

 م خانم مریم بهجتی اردکانی، عضو هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و چینپیا

ترم مح استیخدمت ر .دیگرد بسیار ثرأت هیما زیعز یگذشت دکتر مرادخاندردناک در اریبس و زیخبر غم انگ

 ید. فرما تیخداوند به خانواده محترمشان صبر عنا .دارم تیعرض تسل رهیمد اتیه یانجمن و تمام اعضا

 01/12/0111بهجتی اردکانی  مریم

 

 مهدی نادی، عضو هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و چین آقایدلنوشته 

 نیو چ رانیا یانجمن دوست رهیمد ئتیدر ه تینداشتم و فقط در دوران عضو شانیبا ا یادیز ییمن قبال آشنا

 یمهربان و ییگشاده رو .ندداشت یو آرامش خاص ی بودندفیشر اریمرد بس کردم. دایرا پ شانیبا ا ییافتخار آشنا

  باد. بندهبر مزارشان تا یدر آرامش و انوار اله شهیروحش هم بود. شانیا یهایژگیاز و

 01/12/0111مهدی نادی 
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  پیام خانم لین یی، معاون انجمن دوستی چین با کشورهای خارجی

 )ترجمه پیام(

 

 نیو چ رانیا یمحترم انجمن دوست سیرئ

  یاحد محمد یآقا جناب

 یماریدر اثر ب یمرادخان یعل یجناب آقا ایران و چین، یانجمن دوست سیرئ بینا زیاز خبر درگذشت غم انگ

، درگذشت جناب یخارج یبا کشورها نیچ یانجمن دوست از طرف خود و نجانبی. اشوکه شدم اریبس 09کووید 

 نیو چ رانیا یدوست جمنان خانواده و یرا به اعضا نیو چ رانیا یانجمن دوست سیرئ بینا یمرادخان یآقا

 . مییگو یم تیتسل قایو عم مانهیصم

 یبود و برا نیمردم چ یمی، دوست خوب و  قدنیو چ رانیا یانجمن دوست سیرئ بینا یمرادخان یجناب آقا 

 یت وکرد و درگذش فایا یدو ملت نقش مهم نیب یسنت یو توسعه دوست میتحک و رانیو ا نیچ یدوست یارتقا

  خود را از دست بدهند. یمیو صم یمیدوست قد کی نیمردم چ دیباعث گرد

کنند و ضمن  لیغم و اندوه را به قدرت تبد نیو چ رانیا یدوستان و همکاران او در انجمن دوست دوارمیام 

  درست برگردانند. ریرا به مس یو زندگ دیتول عای، سرروسیو نیاز ا یمختلف ناش یهاغلبه بر چالش

 احترام فراوان با

 1110ژوئن  1 ،یخارج یبا کشورها نیچ  یمعاون انجمن دوست 
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 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یقیدفتر موس رکلیمد ،یاریمحمد الهپیام آقای 

 اسمه تعالیب

هنرمندان، مرحوم علی متأسفانه باخبر شدیم که یکی از مدیران باسابقه هنری و همراه و همنشین همیشگی 

ابر رمرادخانی، دعوت پروردگارش را برای حضور در تماشاگه راز، لبیک گفته است. و به راستی جز تسلیم در ب

 ت... مشیت حضرت حق، پناهگاهی نیس

های متمادی حضورش در دفتر موسیقی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد ثمرات معنوی و سابقه سال

 د. این مرز و بوم، جاودان خواهد ماندر کنار هنرمندان اسالمی و همچنین 

وستداران و خانواده بزرگ در پایان درگذشت جناب آقای علی مرادخانی را به همسر و فرزندان محترم ایشان، د

ابدی برای آن مرحوم مسئلت  تعزیت و تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگار منان، علو درجات و آرامشهنر 

 م. کنمی

 01/12/0111یاری محمد اله

 

 

 

 امداد امام )ره( تهیالملل کم نیامور ب یهماهنگ رکلیمدی، فراهان یمحسن شهراب یآقاپیام 

 جناب آقای احد محمدی

 رییس محترم انجمن دوستی ایران و چین

 را خدمت نیو چ رانیا یانجمن دوست سیرئ بینا یمرادخان یعل یعرض تأسف و تألم، در گذشت جناب آقا با

ن آ یدرگاه خداوند متعال برا ازم. ینمایعرض م تیتسل نیو چ رانیا یمحترم انجمن دوست یو اعضا یجنابعال

 . را خواستارم یمرحوم غفران واسعه اله

 21/12/0111محسن شهرابی فراهانی 
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 پیام آقای قادر آشنا، مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ا إِلَیْهِ راجِعوننّاِ لِلَّهِ وَ ا انّ

ها خادم عرصه فرهنگ و هنر ایران اسالمی بودند، اندوه که سال« علی مرادخانی»انگیز جناب آقای درگذشت غم

 د. کل هنرهای نمایشی ایجاد کرادارهفراوانی برای بنده و همه همکاران ایشان در معاونت امور هنری و 

ن در مجموعه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چه در کسوت ها زحمات ایشابدون تردید سال

 د. توان در گذر زمان به فراموشی سپرمدیریت حوزه موسیقی و چه در مقام معاون وزیر را نمی

همتا محفوظ خواهد بخش و همیشگی ایشان به مخاطبانشان نزد خالق بیاجر این زحمات در کنار لبخند آرام

 ... ئمه اطهار میهمان باشند. انشااهللسفره پربرکت صالحان و ا ماند و بر

گویم و از پرودگار رحمان این مصیبت را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنرمندان کشور عزیزمان تسلیت می

 م. برای بازماندگان صبر جزیل خواهانو رحیم 

 01/12/0111قادر آشنا 

 

 

 

 حوزه هنری انقالب اسالمی پیام آقای محمدمهدی دادمان، رییس

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

های مختلف حضور و وجود او در جایگاه. درگذشت حاج علی مرادخانی، موجب تأثر و تألم اهل فرهنگ و هنر شد

 ن. زد اهالی محترم فرهنگ و هنر ایرامدیریتی، همراه با خالقیت و نوآوری بود و خلق و منش نیکوی او زبان

کنم و امیدوارم اباعبداهلل الحسین علیه خدای متعال، رحمت و رضوان الهی را برای ایشان آرزو میدر پیشگاه 

 د. خواند، دستگیرش باشزد و روضه میالسالم که با تمام وجود برایشان نفس می

 01/12/0111 محمدمهدی دادمان

 



 

23 

 پیام آقای مهدی شفیعی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

اور ب ت،یمیصم نیو هم شدیم فیدر قالب دوست تعر د،یایبه چشم ب ریمد کیاز آن که در قامت  شیب یمرادخان یعل

هه چند د یاتفاقات هنر نیترکه با اقبال و استقبال خاص نزد هنرمندان، منشا مهم یرینبودن او را سخت کرده است. مد

 یمعاون امور هنر گاهیو چه بعدترها در جا یقیمرکز موس تیریمد ربخت را داشت که چه د نی. او اآمدیبه شمار م راخی

ه شنوا ک یریبرقرار کند. مد رانای هنرمندانبا بدنه  یامانهصمیو هم رابطه  شدیندیب یهنر یهاتیهم به پرورش خالق

 دیّهنرمندان، مق یگزارو ارج ییو دلجو ادتیحال و احوال هنرمندان بود و خود را به ع یایجو ،یبا حوصله و صبور

 وزارت فرهنگ« السابقون»در شمار  دیو هم ح سن خلق و توجه به هنرمندان با یشغل نهیشیپ ثی. او را هم از حدانستیم

 نهیرو هز شیپ یهازگاهیکه هرگز اصول هنر و اعتبار هنرمندان را در گر یریدانست و به خاطر سپرد. مد یو ارشاد اسالم

 . هنرمندان گام برداشت شیدر راه آرامش و آسا ،یریپذتینکرد و همواره با مسئول

 میحضور مستق نیبود. عالوه بر ا شانیا یهااز شاخصه ران،یا یجهان گاهیو نقش هنر در ارتقاء جا یفرهنگ رانیاو از ا درک

 کیکه او را در چشم هنرمندان دور و نزد ستییهاجلوه گریها از دهنر شهرستان تیوضع یواقع شیو آما دادهایدر رو

در  هاتیانقالب با توجه به کثرت نظرات و حساس ابتدایدر دو دهه  یقیوسدر حوزه م تیمسئول یفای. اداشتیم زتریعز

 یهایژگیاز و گرید یکیاز پس آن برآمد.  ها،تیو محدود هاتیبا همه حساس یمرادخان یدشوار بود که عل یحوزه، کار نیا

در  یهمراه بود و سع - یهنرجامعه  ژهیبه و -صورت گرفته در جامعه  یو فرهنگ یاجتماع راتییبود که با تغ نیاو ا

ه و رفع شبه یوگو براقائل به عنصر گفت یکشور داشت. مرادخان یاسیو س یادار یهنرمندان و نهادها نیمابیتعامل ف

وگو ار گفتبود که با ابز یفرهنگ یریداشتند؛ او به واقع مد یقیتر و موسرا به وضع تئا ییبود که انتقادها یابهام با کسان

 .وبازدارنده یسلب یهاوهیو نه ش کردیم ییگشاراه حیو توض

 یریگیو پ اتریموزه ت یملک برا دیدر خر تیو حما یقیموزه موس سی،تاس یقیموس یارکسترها یایارزنده او در اح تالش

نشان داد که هنر  یبود؛ مرادخان یفرهنگ یدهنده باور او به نهادسازنشان میدر تقو یشینما یهنرها یدرج روز مل یبرا

 . هنرمندان و نقطه وصل آنهاست ینسل نیاستمرار تجارب ب یو نهاد برا ادیبن ازمندین

ود ب یمرحوم مرادخان ینید یو آگاه یمنبعث از خاستگاه خانوادگ ،ینییآبرومند آ یدادهایرو یو طراح ینیهنر د ارتقاء

صفات او در مواجهه  نیاز بارزتر یکی. حسن خلق او آمدیخدوم عاشورا به شمار م انیسراهیقرآن و مرث انیکه خود از قار

را  ینگفره رانیو مصاحبت هنرمندان و مد یاسباب همدل« قلوبهم نیوالف ب» مبارکه هیبا الهام از آ وستهیبا افراد بود و پ

 نی. در ادیورزیاهتمام م شکسوتیهنرمندان پ ژهیو احواالت هنرمندان به و یدر امور ادار یشگریبه گشا و کردیفراهم م

 .است یشیو دوراند یصاحبدل نیا دیمو یقموسیاو در موزه  یافطار فرهنگ نییها آسال

 شیکویاستمرار منش ن دیرا به ام ابشیو تاثر، غ یحضرت حق شتافته است، به تلخ داریو به د یباق اریکه او به د اکنون

 . مینمایهنر، آمرزش طلب م بانغایهمه  یو برا شیو برا میآوریتاب م

 01/12/0111مهدی شفیعی 
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 وزارت فرهنگ و ملی یونسکو و معاون سابق دبیرکل کمیسیون ،حجت اهلل ایوبیپیام آقای 

 ارشاد اسالمی

 من چه گویم یک رگم هشیار نیست

 را یار نیست شرح آن یاری که او

ته های موسیقی ایران بسقامت فرهنگ و هنر به کمان نشست. صندوقچه اسرار نزدیک به نیم قرن باال و بلندی

ویژه موسیقی ایران رفت. علی مراد خانی سنگ صبور اهالی هنر دیگر در شد. یار دیرین و پناه اهالی هنر و به

به  شوده در خاک کشید. گوهر قیمتی دیگری سپرده میبین ما نیست. علی آقا یار دیرآشنای هنرمندان چهر

 خاک.

 ای خاک اگر سینه تو بشکافند

 بس گوهر قیمتی که در سینه توست

تاریخ موسیقی ایران گواهی خواهد داد که علی مرادخانی با درایت و هوشمندی و با خون جگر پاسداری کرد 

هایش فراتر از موزه موسیقی و ها. میراث تالشموج نا امیدیمیراث پر افتخار ایران را. سینه سپر کرد در برابر 

شمارش در عرصه فرهنگ است. او یک راه است برای همه آنها که آتشی در دل دارند یاقدامات درخشان و ب

برای اعتالی نام ایران. آنها که دلواپسند برای ماندگاری فرهنگ اصیل و مانای ایرانی و اسالمی. قاری قرآن، مرد 

تابی و تالش برای ایران به آرامش ابدی انش و تجربه و نماد پیوند بین سنت و تجدد پس از یک عمر بید

های شادی روح بلندش را خواستاریم و این هجران دردناک را به خانواده گرامی و همه رسد. از خالق زیباییمی

 گویم.دوستان و یارانش تسلیت می

 گر بر گور من آیی زیارت

 به گور من برادر دفمیا بی

 ام رقصان نمایدتو را خرپشته

 که در بزم خدا غمگین نشاید

 01/12/0111 حجت اهلل ایوبی
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ون و معا یانقالب فرهنگ یعال یهنر شورا یشورا ریخوشخو، دب یمانیا نیمحمدحس یآقا امیپ

  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یاسبق امور هنر

تداوم و توسعه  یها به فرهنگ و هنر کشور خدمت و برااست که سال یباسابقه هنر رانیاز مد یمرادخان یعل

 یقیهنر و موس یبرا یمرادخان ادیخدمات ارزشمند زنده دیترد یهنر تالش کرد. ب یایپو انیو جر هاتیفعال

و  میگو یم تیو هنردوستان تسل انرا به خانواده ارجمندش و هنرمند یمرادخان یماندگار است. درگذشت عل

  .از درگاه خداوند متعال علو درجات را خواهانم یمرادخان ادیزنده یبرا

 01/12/0111خوشخو  یمانیا نیمحمدحس

 

 

 

 یکشور یصندوق بازنشستگ رعاملیمد ،یاکبر افتخار یآقا امیپ

 لیو شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر کشورمان که به دل ختهیفره رانیاز مد یمرادخان یدکتر عل درگذشت

 د.بو ناگوار اریعرصه بس نیفعاالن ا یتلخ و برا یکرد، خبر میتسل نیمنحوس کرونا جان به جان آفر یماریب

 شد که در طول یو توانمند کشورمان محسوب م ریناپذ یتالشگر و خستگ رانیازجمله مد ،یمرادخان ادی زنده

 داتیاو انواع تول تیریکشورمان انجام نداد و در دوران مد یقیعمر پربار خود جز خدمت به حوزه فرهنگ و موس

 و منتشر شد و اکنون نبودش دیتول صهعر نیفاخر در کشورمان توسط هنرمندان و فعاالن ا یو هنر ییایقیموس

 د. حوزه خواهد بو نیبزرگ در ا یخسران

 ختگانیتحت پوشش آن که از فره یو بازنشستگان و اعضا یکشور یاز صندوق بازنشستگ یندگیبه نما نجانبیا

اندگان و بازم انیرا به خانواده، آشنا «یمرداخان یعل» ادیمرز و بوم هستند، درگذشت زنده  نیو نخبگان و بزرگان ا

مرد بزرگ زی. روح آن عزمینما یمسالت م اریساز خداوند متعال صبر ب شانیعرض نموده و برا تیآن مرحوم تسل

 ی. در آرامش ابد

 01/12/0111 یخارافت اکبر
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 انقالب اسالمیمدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری  آقای کوروش زارعی،پیام 

گذارد. اگر این خدمت خدمت یکی از ماناترین اثراتی است که هر انسان از خود روی این کره خاکی به جای می

های دور و پس از وداع آن خادم با ها ثمره خواهد داشت و تا سالها و زمینهبیش از دیگر حوزه ،فرهنگی باشد

دار فانی ادامه خواهد داشت. علی مرادخانی عزیز از آن دسته خادمین فرهنگی و هنری بود که در هر نقطه 

 ت. گذاشنی از خود رد پای خیر جا میزمانی و مکا

های فرهنگی و لی از گلگ  کرونا ل گذشته چنگال پلید و درنده ویروس منحوسمتأسفانه بار دیگر طی دو سا

شک حافظه جامعه هنری کشور همواره هنری کشور را چید و اهالی فرهنگ و هنر کشور را داغدار کرد. بی

 د. ردان زحماتش خواهد بور دارد و قدبهای او را به خاطشخصیت گران

فقدان این مدیر فرهنگی و هنری را به جامعه هنری، هنردوستان و خانواده محترم آن عزیز تازه سفر کرده 

مش ابدی برای آن مرحوم تعزیت و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند رحمان و رحیم، علو درجات و آرا

 م. مسألت دار

 01/12/0111 کوروش زارعی

 

 

 

 عضو شورای اسالمی شهر تهران و رییس کمیته هنر شورا  ،الهام فخاریخانم پیام 

 سمه تعالیب

 نَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ اِ نَّا لِلّهِ وَاِواْ صِیبَهٌ قَالصَابَتْه م م اَالصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا  وَبَشِّرِ

یشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مرد فقید علی مرادخانی، معاون هنری پبا تاسف و اندوه درگذشت بزرگ

اندیش، توانا و هنرپرور بود را به خانواده ایشان و اهالی و مدیر عامل موزه موسیقی که فردی باورمند، روشن

یاد آمرزش و رحمت الهی و برای گویم و از پروردگار مهربان برای آن زندهفرهنگ و موسیقی کشور تسلیت می

 م. شکیبایی و پاداش نیکو خواستار و بازماندگان محترم تندرستی

 01/12/0111الهام فخاری 

https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
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 ستاد مبارزه با مواد مخدر رکلیدب ،یاسکندر مؤمن یآقا امیپ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الیه راجعون اهلل و انّ اانّ

 د. هنگ و هنر موجب تاثر و تأثر گردیدرگذشت علی مرادخانی، چهره توانا، دلسوز و کارآمد حوزه فر

ای موسیقی ایران را هدایت کرد و برای هنرهای نمایشی و دانیم که مرحوم مرادخانی در ابعاد گستردهمی نیک

شک مدیریت موفق ایشان در موزه موسیقی که به همت آن مرحوم تجسمی کشورمان بسیار کوشید و بی

 ت. های گسترده و پربار آن مرحوم استأسیس شد، گواهی بر فعالیت

و  نمایمایشان را به جامعه فرهنگی و هنری کشور، دوستان و خانواده محترم تسلیت عرض میاینجانب فقدان 

 م. ی بازماندگان صبر جزیل مسئلت داراز درگاه خداوند منان برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت و برا

  01/12/0111اسکندر مؤمنی 
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 آقای سید رضا صالحی امیری، رییس کمیته ملّی المپیک دلنوشته

 .دیپرکش یباق اریبه د یفان یایازدن یمرادخان یعل

بسته  رانیا یقیموس یهایقرن باال و بلند میبه ن کیصندوقچه اسرار نزد قامت فرهنگ و هنر به کمان نشست.

 رد گریهنر د یسنگ صبور اهال یمرادخان یعل رفت. رانیا یقیموس ژهیوهنر و به یو پناه اهال نیرید اری شد.

ه ب شودیسپرده م یگرید یمتیقگوهر  .دیهنرمندان چهره درخاک کش یرآشناید اریآقا  ی. علستیما ن نیب

 .خاک

پر افتخار  راثیو با خون جگر م یهوشمند ت،یبا درا یمرادخان یخواهد داد که عل یگواه رانیا یقیموس خیتار

درعرصه  شمارشیو اقدامات درخشان و ب یقیفراتر از موزه موس شیهاتالش راثیم کرد. یرا پاسدار رانیا

 ن. راینام ا یتالاع یدر دل دارند برا یهمه آنها که آتش یراه است برا کیاو  فرهنگ است.

به  رانیا یو تالش برا یتابیعمر ب کیسنت و تجدد پس از  نیب وندیتجربه و نماد پ مرد دانش، قرآن، یقار

 . رسدیم یآرامش ابد

و خدوم را بر سفره کرم و بخشش خود مهمان  میفخ نت،یطپاک ،یمیصم خته،یسبحان آن انسان فره یخدا

 . کند. روحش شاد

پاداش  و یبائیشک شانیو برا میگویعرض م تیاندوه بزرگ را تسل نیا سوگواران، گریخانواده، دوستان و د به

 .کنمیمهربان طلب م یصابران از خدا

 01/12/0111سید رضا صالحی امیری 
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 دلنوشته آقای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی

 ام، علی مرادخانیبرای دوست یگانه

اب، ن یو مهربان ینیبو خوش یتین. امروز نماد خوشزدیریمان مبه کام همه یاست و هر روز شرنگ یروزگار تلخ

 .میبدون هر آز و سودا را از دست داد

. هنرشناس، هنرمند رودینم ادمیهرگز از  یمرادخان یعل دواریگشاده، لب خندان و جانِ خداشناس و ام یچهره

از سرِ  یکه هنر دشمنان سرسخت یهنر و هنرمندان به مفهوم مطلق آن بود. آن هم در روزگاران اوریو  اریو 

 .دارد یشناسهنرنا ایو  یمغزخشک

 موزه ک،یو گراف ینقاش ،یسازمجسمه ،یتجسم یهنرها شگاهیاعم از نما ینیبب یتوانستیجا مرا همه یمرادخان

وغش او با و دور از غل مانهیصم یتر از آن رابطهو تئاتر. مهم لمیو در کنار آن ف یقیموس یهاو جشنواره

بت به مناس میخواستیبود که م یبار وقت نیمند شدم. اولمناسب از کمک او بارها بهره یهاهنرمندان. در فرصت

ساده و راحت و بدون  یقدر. او بهمیو ناب عرضه کن لیاص یقیمهرآباد چند موس کی نالیدر ترم 0291بهمن01

 ریمن باورپذ یبرا کرد که یو به کمک چند تن از دوستان کار را سازمانده افتیهنرمندان مرتبط را  ه،یرایپ

 . نبود

 شنهادیکار پ نیا یرا برا انیببرم، او بود که استاد چگنوار شیسالم را به پ یسمفون یدهیا خواستمیکه م یوقت ای

سالم در تمام مراحل  نالیترم یآثار هنر هیته انیکرد. در جر یسازمانده زیعز یکرد و کار را به کمک تراب

 ایو با هم به تماشا و  کردیمرا دعوت م یهنر یدادهایکه به حضور در رو آمدیم شیهمراه ما بود. و بارها پ

 م. جان دوست داشت میاو را از صم ،ی. به هررومیرفتیاستماع م

نکردم.  افتیدر یزنگ زدم و خبر خوب زیبه پسر برومندش محمدِ عز ستیحالش خوب ن دمیکه شن روزیپر

 یردم ولک ازیعرض ن یخبر نبود. به درگاه حضرت بارخوش زیتماس گرفتم او ن مارستانیب سییبالفاصله با ر

 و زش،یعز یخانواده یاعضا ریسارا به همسر مهربانش و  زیعز یبود. فقدان مرادخان گونهنیا ریتقد ،یهرروبه

 تیگاه حضرت احداو از در ی. برامیگویم تیو دوستان و دوستداران او تسل رانیتمام هنرمندان و هنردوستان ا

 و راهش پ ررهرو باد. یگرام ادشیآرزومندم.  کین یو سزا ییبایبازماندگانش شک یغفران و رحمت واسعه و برا

 01/12/0111عباس آخوندی 
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 پیام آقای سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ا الیه راجعونا هلل و انّانّ

 ،ها در مصادر برجسته و مهمه سالعلی مرادخانی، ک ام مدیر فرهیخته و توانا، جنابسوز و نابهنگجان درگذشت

 د. زمین و اهالی ارزشمند آن کوشید، موجب دریغ بسیار شانایر و هنر فرهنگ گزاری بهدر خدمت

صد نشست برگزارشده شورای فرهنگی له فراوان، در بیش از یکرغم مشغارجمند، علی این دوست و همراه

اندیشی و و راهنمای ما بود و از روشن همراه پزشکی، آموزشبهداشت، درمان و  معاونت اجتماعی وزارت

 م. ها بردینِ شیوه زندگی سالم بهرهمت و تبییهای ارزشمندش در راستای فرهنگِ سالدیدگاه

 ی چون ویمیهنان، بزرگواران و استادانآن، هم گیرِ کرونا و عدم تامین به موقع واکسنماری همهافسوس که بی

 د. را بسیار زود از ما ربو

و غفران برای ، آرامش بزرگ گویم و از خداوندستانش تسلیت میدو دارم، به خانواده و خیلگرامی مییادش را 

 رم. او خواستا

 01/12/0111 هاشمی قاضی زاده ید حسنس

 

 

 

 

 

 

 

 

https://khabarban.com/a/32149788
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35 

 دلنوشته آقای سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه

 رانیچهره خدوم عرصه فرهنگ و هنر ا یمرادخان یعل؛ رحمت کند شیخدا

 01/12/0111سید عباس عراقچی 

 

 

 

 یرهنگف یهاکانون یستاد هماهنگ سیرئ ،یارزان رضابیحب آقای نیاالسالم و المسلمحجتپیام 

 مساجد کشور یهنر

 ت رْجَع ون هِیْوَ إِلَ ءٍیْمَلَک وت  ک لِّ شَ دِهِیَبِ یفَس بْحانَ الَّذِ

سخت  یبه سوگ نشست، مرد گرید یزیکشور در افسوس از دست دادن عز یهنر یجامعه فرهنگ گرید بار

. مرز و بوم بود نیپر تالش، که تمام همتش زنده نگه داشتن فرهنگ و هنر ا یریبا نشاط و مد یقیکوش، رف

ه برد ک مینخواه ادیاز  ودلمان پاک نخواهد شد  ریاز ضم شانیا نیخاطرات ماندگار و لحن و لفظ دلنش چگاهیه

خدمات ارزنده  ناًیقینکرد و  غیدر یکوشش چیپر برکت خود از ه اتیدر طول ح ران،یجاودانه شدن هنر ا یبرا

 د. در عرصه هنر؛ زنده خواهد مان شانیو خاطره ا

خانواده محترمشان و  یو برا مینمایعرض م تیهنردوستان، تسل یرا به تمام زیعز یمرادخان یعل فقدانِ

 م. ل آرزومندروح بزرگ او، علو درجات را از درگاه خداوند متعا یو برا لیبازماندگان معزز، صبر جم

 01/12/0111انی رضا ارزحبیب
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 پیام آقای سید حسین سیدزاده یزدی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر

 یهوالباق

 د.موجب تأسف و تأثر فراوان ش یمرادخان یعل ادیتوانا و متعهد، زنده  ریخبر درگذشت مد 

و  رگذاریو خوشنام حوزه فرهنگ و هنر کشوربودند که با کارنامه تاث ستهیشا رانیاز مد یمرادخان مرحوم

و اصحاب  رانیمد انیدر م یا ژهیو گاهیجا یحوزه موسیق تیریو مد یماندگارش در کسوت معاون امور هنر

همواره منشا تحوالت  یالمسال ها حضور موثر در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اس یفرهنگ و هنر داشت. ط

همواره در  شانیخدمات ا شکیگذارد. ب یبر جا زیرا ن یمثبت در عرصه فرهنگ و هنر بود و اثرات ارزشمند

 د. خواهد مان ادهای

و جامعه فرهنگ و هنر کشور، از خداوند بزرگ، رحمت  شانیبه خانواده محترم ا تیضمن عرض تسل نجانبیا

 . مینمایخانواده محترمش آرزو م یبرا ییبایآن مرحوم و صبرو شک یبرا یاله

 01/12/0111سید حسین سیدزاده یزدی 

 

 

 

 پیام خانم مریم پورشهابی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

 عرصه قیصد از خادمان یبود. و طهارت و عصمت تیب اهل مداح و شکسوتیاز هنرمندان پ یمرادخان یعل

 د. بو یاسالم یرانیا هنر یداریپا و یپرچمدار آرامش، همبستگ نیو همچن هنر و فرهنگ

 تیتسل یجامعه هنر الخصوصیعل رانیا فیرا به خانواده محترمشان و ملت شر یمرادخان یعل درگذشت

 و. و راهش پررهر یگرام ادشیم. یگویم

 01/12/0111مریم پورشهابی 
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 های اهالی فرهنگ و هنرها و دلنوشتهپیام

 

 مدیرعامل خانه هنرمندان ایران  ،مجید رجبی معمارپیام آقای 

 هنر را نریختی بر خاک تو آبروی

 شدی به خاک و هنر پاس آبروی تو داشت

گذار موزه بار بنیانی کوچک مرگش را به سمت نت سکوت برد و ایندر ردایی سیاه باز هم چوبه 09 کووید

 ا. و مدیر تولید سمفونی عظیم عاشور موسیقی را از ما گرفت. طراح

دلسوز و کارآمد و مومنی متواضع امروز زندگی پربارش را وداع دار، مرادخانی انسانی خوش خلق، مردمعلی 

یافته در خاندانی از علمای ربانی که با قرآن و تالوت استادانه آن انس داشت. اعضای گفت. شریف مردی تربیت

 ارکستر ملی موسیقی امروز باید با پدر خود وداع کند، چرا که او به همراه استاد فخرالدینی که عمرشان دراز

شهردار  هنرمندان ایران و نماینده باد، یکی از موسسین ارکستر ملی بود. او که چند سالی عضو شورای عالی خانه

تالش خود را برای پربار کردن درخت فرهنگ و هنر این مرز و بوم بذل کرد. از  تهران در این شورا بود، همه

د، و از جوانترین مدیران آن دوره از مدیریت کار کرشصت در وزارت ارشاد شروع به  های نخست دههسال

شد حتما حضور می سینمای ایران بود. سپس به جشنواره فجر آمد و بعدتر هرکجا که نوای موسیقی شنیده

شد حس کرد و امروز نت آخر این سمفونی مهیب بر خطوط میزان زندگی او حک خانی را مینام علی مرادزنده

بد بر دفتر نت این روزگار باقی خواهد ماند. امروز نه تنها اعضای موسیقی کالسیک شد. نت سکوت ممتدی که تا ا

و ارکسترال که تمامی فعاالن موسیقی سنتی، نواحی و پاپ ایران که حتی هنرمندان تئاتر و هنرهای تجسمی 

کرد و در سمت می ای موسیقی ایران را هدایتیاد مرادخانی در ابعاد گستردهایران نیز سوگوارند. چرا که زنده

 د. یکوش معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای هنرهای نمایشی و تجسمی این کهن بوم نیز بسیار

 ت براس به همت این نازنین تاسیس یافت و تاکنون مدیریتش با ایشان بود گواهی 11موزه موسیقی که از سال 

 ن. های گسترده و پربار ایشافعالیت

 . یادش گرامید. خود فراموش نخواهد کر از حافظه ایران هرگز این گوهر ارزشمند راجامعه هنری 

 01/12/0111مجید رجبی معمار 
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 فرهنگستان هنر سیرئ، مطلق بهمن نامورپیام آقای 

 هنر یو هم اهال یمسئوالن فرهنگ نیکشورمان بود که هم ب یفرهنگ رانیاز جمله مد یمرادخان یعل ادیزنده

نها اشاره از آ یکه به اختصار به برخ کندیطلب م یاریآن زمان بس لیداشت. صحبت درباره دال اریبس تیمحبوب

بود.  یدولت تیبدون مسئول یو چه حت یدولت تیچه با مسئول ،یهنر یهاتی. نخست، استمرار در فعالکنمیم

 ریمعاون وز ر،یدر کسوت وز یچند صباح یبرا د،ینگاه کن رانیاغلب مد یاست که اگر به عمر کار یدر حال نیا

قطع  شانیهم بعد از اتمام دوره کار اشیو ارتباط اغلب آنان با هنر و اهال شوندیو... در حوزه هنر مشغول م

 گاهیاج دیبود که در کار فرهنگ استمرار داشت؛ شا یفرهنگ رانیاز معدود مد یمرادخان یعل نیب نی. در اشودیم

همچنان مرتبط با  زین اشیبعد تیمسئول یاما حت شدیداشت عوض م یهمکارکه با آن  یمانساز ای اشیکار

بعد از  یحت یخوب و مستمر با هنرمندان بود. مرادخان یاحفظ رابطه یفرهنگ و هنر بود. دوم تالش او برا

همان  جهیدرنت نیهنر را حفظ کرد که ا یهمچنان ارتباط خود با اهال یدر معاونت هنر اشیکار تیاتمام فعال

 یاریسب یبردارو دانش قابل بهره ارتباط، کسب تجربه یو برقرار یتداوم کار نیاست که اشاره کردم. ا یاستمرار

 نیتراز مهم یکی دی. اما شادیآیبه شمار م گرانیبا د یمرادخان زیوجوه تما نیتراز مهم نیرا بر او رقم زد که ا

بود؛  یبه کار گروه یاز آن برخوردار بوده اشراف مرادخان یریکمتر مد ر،یاخ یهادهه یاو که ط یهایژگیو

او دانست. او  یتیشخص یو حت یوجه کار نیسوم دیرا با یسازو شبکه یاو در کار گروه یزدنمثال ییتوانا

با  ییصدارا در هم اشیفرد یهستند، توانست صدا یفرد یکه تنها برخوردار از صدا رانیبرخالف اغلب مد

تواند که ب میرو هستروبه یریبه مرحله عمل برساند. در کشورمان با کمتر مد یقدرتمند کرده و حتصداها  گرید

شدن  ییبه مرحله اجرا زیهدف خود را ن ییشکل بدهد و از سو یکار گروه کیاثرگذار را در قالب  ییصدا

ه داشت ک یز نظر اقتصادبخصوص ا یهنربه ضرورت حفظ استقالل نهاد  یاریدرآورد. اما او اعتقاد و اصرار بس

ه هنر هم ب شگامانهیو پ ینیع ینگاه یمرادخان ادیدانست. زنده اشیتیریمهم مد صهیخص نیچهارم دیرا با نیا

عنوان هب دیکه با یمعن نیهمواره بدهکار دولت باشد. به ا دیبود که اعتقاد دارند هنر نبا یداشت، او در زمره افراد

ست. او ا یدرست اریکه نگاه بس دیبه اهداف خود برآ یابیو درصدد دست ستادهیخود ا یپا یونهاد مستقل ر کی

اختالف  با او یدر موارد دی. البته خود من شاشودیم اشیهنر به دولت مانع دست تعال یداشت که وابستگ دیتأک

به  یابیدست یاست که برا بهتجر ینظر و داراصاحب یریمد دمیدیم کهنیهرحال همنگاه و نظر داشتم، اما به

را به خانواده فرهنگ و هنر  یمرادخان یو احترام است. درگذشت عل ریتقدقابل اریبس داردیاهدافش گام برم

  باد. یگرام ادشیروحش شاد و  م؛یگویم تیتسل

 01/12/0111بهمن نامور مطلق 
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 دلنوشته آقای علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد فارابی

 دایافطار مهمان زنده ،یقیدر محوطه باز موزه موس یفرهنگ رانیکه گذشت، به همراه چند تن از مد یماه رمضان

حوزه فرهنگ  یهابیدر محضرش به ذکر خاطرات و فراز و نش دار،ید نیو در آن آخر میبود «یمرادخان یعل»

 . میها پرداختسال نیو هنر در همه ا

 یبه هم وصل شوند و برا شتریجمع گرد هم آمده، ب نیبود که ا نیبر ا یمرادخان یو عل یمهندس کاظم هیتوص

عرصه  نیحاصل شده در ا یکنند تا در قالب آن، دستاوردها سیرا تأس یثبت تجارب خود، تشکل و انجمن

 .بماند ادگاریشود و به  نیسخت و پرچالش، تدو

نر ه یمورد اعتماد اهال دان،یدر م ریمد کیتا روز آخر،  تشیفعال یاز ابتدا ،یمرادخان یاست که عل نیا تیواقع

در کشور بود؛ چنانچه او را با  یمهم هنر یهاانیجر کنندهتیسازنده و هدا یهادهیگرا، پر از او بشدت عمل

 نیبه ا شانیخال یدانست که جا یکشور و از نسل یو هنر یفرهنگ تیریتراز مد توانیکارنامه پربارش، م

 د. پر نخواهد ش هایسادگ

با همه وجود به فرهنگ و هنر و هنرمندان و مردم خدمت کرد چون از جنس فرهنگ و هنر بود.  یمرادخان یعل

او در ماه رمضان  نیدلنش یهامناجات خواند،یو به آن عالقه داشت. خودش گاه آواز م شناختیرا م یقیاو موس

 د. روینم ادمانی)ع( از  نیامام حس یسوگوار امیو ا

داشت که از قلب و  یگرید یو بزرگداشت آنها، معنا یقیدر حوزه موس شکسوتیهنرمندان پ میاو تکر یبرا

 یرا با اهال وندشیپ نی. تواضع نسبت به هنرمندان و در دسترس بودن شاخصه او بود که همآمدیوجودش م

 تیموفق یو برا دادیبها م نیسرزم نیدر همه خاک ا نیزم رانی. او به هنرمندان اکردیم ترمانهیصم یقیموس

او را محرم  توانستندیهمه م لیدل نیکشور دغدغه داشت و به هم یجایترها، در جاهمه آنها بخصوص جوان

ه از ده شیپ یهاخدوم، به سال ریمد نیو شناخت من از ا ی. دوسترندیارتباط بگ مانهیدل بدانند و با او صم

 یوزارت ارشاد اسالم رانی، از مد11در دهه  «یخاتم دمحمدیس» تکه در دوره وزار یمقطع گردد؛یبرم 11

 یسازلمیمرکز آموزش ف ریو مد یبصر یسمع یهایو عکس و همکار لمیف دیتول ریوقت بود و ابتدا در سمت مد

و  یمهاجران انیدر دوران وزارت آقا کمانینزد یوزارتخانه مشغول شد و بعد، همکار یینمایدر معاونت س

 .پرداخت یمعاونت هنر یقیدر مرکز موس یتیریو خالق مد شرویپ تیها به فعالکه سال بود یمسجدجامع

 یقینسبت به موس یکه نگرش مثبت یاسخت را در دوره یتیمسئول یقیاست که او در حوزه موس نیا تیواقع

 یتیریدوره مد تیموفق یاز رازها یکیراه به خرج داد؛  نیدر ا یفراوان یهادار شد و تالشوجود نداشت، عهده

در  ینیتوانست با اعتمادآفر ،یاسالم دوزارت فرهنگ و ارشا یقیدر مرکز موس یتیریبود که با ثبات مد نیاو، ا
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کز تحول مر ریپس از انقالب کمک کند. در س یهادر سال رانیا یقیبه توسعه موس ،ینظارت یهاتعامل با حوزه

در  11و  11که در دهه  یوزارت ارشاد، اتفاقات خوب یقیوزارت ارشاد تا مرکز موس یانقالب یهاسرود و آهنگ

 یماندگار برا یهاتیو فعال یکاظم یدر کنار ابوالقاسم خوشرو و مهندس مرتض حضوراو رخ داد،  یتیریدوره مد

 یقیارتباط موس یتالش برا ،یقیدر حوزه موس یو موضوع یامنطقه یهاجشنواره یاندازراه ران،یفرهنگ و هنر ا

ستر ارک یایاح ،یالمللنیمهم ب یدادهایکشور در رو یقیهنرمندان شاخص موس یجهان و معرف یقیموسبا  رانیا

کشور در  یقیموس یالمللنیکه توجه به ابعاد ب گرید یدر کشورها یمهم ارکستر مل یو اجراها رانیا یمل

 یاندازراه یها، تالش برادر تهران و استان یقیموس یهاتشکل جادیرا به همراه داشت، ا یمهم جهان یدادهایرو

 یهاتشرک  یدر کشور با صدور مجوز برا یقیموس حوزه یبخش خصوص تیتقو ران،یا یقیانجمن موس تیو تقو

 یاز جمله خدمات و دستاوردها ،یبه توسعه بخش خصوص یو نگاه جد یقیکننده آثار موسو عرضه کنندهدیتول

 یدر کنار توسعه فرهنگ یهنر یتوجه به اقتصاد هنر و بازارها نیچهره ماندگار بود و همچن نیا یتیریدوره مد

 . دیزحمت کش شیبزرگ بود که به آن باور و اعتقاد داشت و برا یمرادخان یهااز جمله دغدغه

تا نقائص  تالش کرد ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یدر سمت معاونت هنر یمرادخان ادیزنده ازدهم،یدولت  در

فرهنگ و هنر وجود داشت،  ینهم و دهم نسبت به اهال یهاکه بعضاً در دولت ییهایتوجهکم ای هایکارکم ای

 و شیرا مجدداً گرد هم آورد تا هر کس با هر گرا یمجدد بدل کند و بتواند جامعه هنر ینیو اعتمادآفر دیبه ام

 .مند شودبهره هاتیحما نیبتواند از ا یاقهیسل

 او و یریگیبود که با وسواس و پ «رانیا یقیموزه موس» جادیا ،یمرادخان ادیزنده یتیریمهم دوران مد ادگاری

 یتهران و نهادها یشهردار تیشد و او توانست با حما یاندازکشور نسبت به شخص او، راه یقیاعتماد اهل موس

نا کند را ب ییویثبت و در کنارش، استود ا،یدن یهانیرترینظاز کم یکیمجموعه ارزشمند را به عنوان  نیا ،یمدن

 ،یقیسبب شد تا موزه موس یمرادخان ادیکار کارستان زنده نیکند و ا یشده را پاسدار دیتا آثار فاخر ضبط و تول

 د.بدل شو نیسرزم نیدر ا یقیو عاشق موس شماریب یبه خانه دوم همه اهال

برجسته و  رانیاز مد یکیکشور امروز، در سوگ فقدان  یهنر جامعه یهمپا یفرهنگ و ارشاد اسالم وزارت

را در چهار  یفرهنگ تیریاز مد یو خاطرش تجارب ارزشمند نهیدر س یمرادخان یخوشنام خود عزادار است. عل

و  فرد خدوم نیاثر کرونا، ا رکه ب خورمیهستم و تأسف م نیغمگ اریدهه گذشته داشت و امروز در فقدانش بس

 نبیو ز زیمحمد عز زش،یو مادر عز یبه همسر گرام گریرا بار د بتیمص نی. امیارزشمند را از دست داد ریمد

  .میگویم تیتسل شانیخانم فرزندان ا

 01/12/0111علیرضا تابش 
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 یقیخانه موس رعاملیو مد خواننده، هنرمند نوربخش درضایحمپیام آقای 

که  یاست. بزرگمرد یجامعه هنر یآشنااو نام شناسند؛یم یخوبرا به یمرادخان یعل یفرهنگ و هنرآقا یاهال

خود،  یتیریمختلف مد یهامنحصر به فرد که توانست در دوره یریسال در خدمت فرهنگ و هنر بود، مد 11

و با بدنه هنرمندان ممزوج شده بود و  یگفت با جامعه هنر دیکند، آنچنان که با فایا گذارریمهم و تأث ینقش

 . هنرنام برد نیباالتر توانیها انجام داد مسال نیرا که در ا یخدمات

و  تئاتر ،یقیگرفته تا موس نمایمحبت و مودت همه هنرمندان بود. از حوزه س یارتباط سمانیر یمرادخان یعل

چرا که او قابل اعتماد و قابل  کردیم ادی یکیبه ناز او  یو جامعه هنر شناختندیها او را مو همه حوزه یتجسم

 ییهاصباعتدال. من یو با مش تیعقالن ر،یبا تدب یانگاه و کمک کار هنرمندان. انس هیبود و تک یجامعه هنر یاتکا

ساله 1 تیریبود و چه مد یقیدفتر موس رکلیسال مد 01که به مدت  یداشت چه در زمان تیریمد شانیکه ا

حلقه وصل  شهیآنجا، هم تیریو مد یقیموزه موس جادیاز زمان ا یوزارت ارشاد و حت یدر معاونت هنر شانیا

خود  کرهیاز پ یقطع نکرد و هنرمندان هم او را عضو یارتباط خود را با جامعه هنر هگا چیهنرمندان بود و ه

شوک و بغض بود. خداوند به خانواده و دوستان و  کیهمه  یبرا یمرادخان ی. رفتن علدانندیو م دانستندیم

 بوده و هست. دانیجاو شهیهم یمرادخان یعل ادی. نام و دیعطا فرما ییبایصبرو شک شانیدوستداران ا

 01/12/0111حمیدرضا نوربخش 
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 مدیرعامل بنیاد رودکی پیام آقای مهدی افضلی، 

 الیه راجعون اهلل و انّ اانّ

 ت. و مدیری مدبر دشوار و جانگداز اسفراغ دوستی مهربان 

مونس و پناه و همراه اهالی هنر بود « علی مرادخانی»هنر ایران، مدیری شیفته خدمت را از دست داد؛ زنده یاد 

 ن. نر این مرز و بوم، ممتاز و درخشاو کارنامه او در راه اعتالی فرهنگ و ه

هنری رودکی، این غم بزرگ را به خانواده گرامی آن مرحوم، هنرمندان و به نمایندگی از بنیاد فرهنگی 

های ای درخور برای به ثمر نشاندن دغدغههنردوستان تسلیت گفته و آرزومندم خداوند متعال توان و توشه

م رحمت و غفران الهی را واالی این مدیر فرهنگی به ما عنایت فرماید. از درگاه ایزد منان برای آن مرحو

 م. خواستاری

 01/12/0111مهدی افضلی 

 

 

 

 پیام آقای علی نیکنام انزابی، مدیر عامل انجمن موسیقی ایران

 الیه راجعون اهلل و انّ اانّ

 ولی استئنام و یاد علی مرادخانی با صداقت و خدمت به هنر پیوند خورده و کوچ ابدی او به معنای وداع با مس

هنر و موسیقی کشور ثیرگذار او در عرصه هنر، فرصت هایی را برای که چند دهه تالش و حضور مستمر و تا

 ت. فراهم کرده اس

کش را به خانواده محترم ایشان و همچنین جامعه موسیقی تسلیت گفته و از اینجانب فقدان این مدیر زحمت

 م. داربرای بازماندگان گرامی مسئلت درگاه حضرت حق شادی و رحمت برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی 

 01/12/0111علی نیکنام انزابی 
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 خانه تئاتر رعاملیمد، هنرمند بازیگر و راد رجیاپیام آقای 

 شهیباعاطفه و مؤدب. حضورش هم اریبود بس یکه انسان زیعز یمتأسفم از درگذشت جناب مرادخان اریبس

 یمعاونت امور هنر تیکه مسئول ی. در دورانکردیم فایسازنده ا یحضور نقش نیمثمرثمر بود و در ا یحضور

کت خانه تئاتر شر یهاو بارها در جلسه میبا هم مراوده و ارتباط داشت شتریب عتاًیعهده داشت، طبوزارتخانه را به

شان و در اتاق رفتمیم دارشانیبه د میشدیرو مروبه یکه با مشکل یاز مواقع زمان یاریو خود من در بس کردیم

از مشکالت موجود  یکه ممکن بود مشکل ییتا جا کردیم یفرهنگ و هنر باز بود و سع یاهال یبه رو شهیهم

 کمک میبود ازمندیکه ما ن یدر دوران رمدا ادیباشد و خوب به  اوریو  یکه حام کردیم یرا حل کند. همواره سع

 مهیه بک یسال بخصوص در دو یمرادخان یآقا م،یخانه تئاتر داشته باش یاعضا یلیتکم مهیبابت ب یتیو حما

مغتنم بود. در دو سال  یحضور ،یمرادخان یحضور آقا کردیاز مشکالت اعضا را حل م یاریسقف نداشت و بس

از هم ب شانیوجود آورد اما ابه ییهامسأله چالش نیچون مبالغ پرداخت نشد و ا ،میرو شدروبه یبعد با مشکالت

قصود . ممیاستفاده کن مهیب نیسال بعد را هم از ا میکمک کرد و توانست برداشت و یمؤثر یهادوره قدم نیدر ا

 نرمندانفرهنگ و هنر و ه یایو چون جنس دن کردیعبور نم یاز کنار مسائل به سادگ وقتچیاست که ه نیا

از  یاری. به هر حال خاطرات بسدادیانجام م ییگشاگره یبرا آمدیهر آنچه از دستش برم ،شناختیرا م

سراغ گرفت که آنجا هم منشأ  شودیاش را در خانه هنرمندان هم ماو دارم و نمونه مثبت و نگاه یبرخوردها

 و یقیببرد. در حوزه خانه موس شیاز پ یکارتا  رساندیبه حضورش بود، خودش را م ازیبود و هرجا که ن ریخ

اه هرگونه نگ یاوست که ب ادگاریخانه  نیا موزه و نیگفت ا شودیمثبت بود و م شانیهم کارها یقیموزه موس

از  یاو را نمونه موفق دیوجود داشت. با اشیتیبود که در حوزه فعال یدار و... به فکر حل مشکالتو جهت یاسیس

 یاریبس یرهایهمچنان خ توانستیآور است و اگر بود حتماً مواقعاً تأسف ابشیکه غ نستدا یفرهنگ ریمد کی

فقدان را به خانواده  نیما حضور ندارد و ا انیدر م یمرادخان یعل گریکه د غیحوزه داشته باشد اما در نیا یبرا

 . دارم یابد مشآرا یآرزو شیو برا میگویم تیتسل رانیمحترم او و خانواده بزرگ فرهنگ و هنر ا

 01/12/0111ایرج راد 
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 آهنگساز  رهبر ارکستر وهنرمند  ،انیچکناوار سیلورپیام آقای 

 یلع یخبر درگذشت دوست و برادر خوبم جناب آقا: »کندیعنوان م ییویدیو یک پیامدر  انیچکناوار سیلور

و  صبر یو از خداوند عشق و بزرگ آرزو میگویم تیام. تسلمتأثر شده اریبس اریو بس امدهیرا شن یمرادخان

بار به  نیدعوت کردند و اول رانیمرا به ا یرادخانم یجناب آقا شیسال پ 11او دارم.  زیخانواده عز یتحمل برا

در تاالر وحدت  زین شانیرا در تاالر وحدت اجرا کردم. در دوران خود ا« رستم و سهراب» یصورت کامل اپرا

 .انجام دادند رانیا یقیدر راه موس یواقعا خدمت بزرگ شانیداشتم. ا یادیز یها و اجراهاکنسرت

زه مو نیکشور ما است و ا یبرا یخیخدمت بزرگ و تار کیکردند که  سیرا تأس یقیموزه موس یمرادخان یآقا

 یتو رفت هایمی. روحش شاد. به قول قدکنمیزحماتشان تشکر م یبرا شانیاست. از ا کیدرجه  ایدر تمام دن

 .«مینیبیتو را م مییایما م یول یگردیبرنم

 

 

 شکسوتیپ خواننده، هنرمند فیرامبد صدپیام آقای 

آمد و  یاز آن دوران که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم شناختم،یها قبل مرا از سال یمرادخان یعل ادی زنده

انتخاب شد از آن دوران با او آشنا شدم و  یقیکل دفترموس ریرا به دست گرفت و به عنوان مد یقیسکان موس

 نیتراز به یکی یمرادخان یآقا میتوانم بگویشکل گرفت و همچنان ادامه داشت و به جرأت م یاارتباط دوستانه

درعرصه هنرانجام  یارزنده و ماندگار یکارها تیها فعالسال یباارزش و کاربلد در وزارت ارشاد بودند و ط رانیمد

 د. انگذاشته ادگاریداده و به 

و سلوک مهربانانه در  شدیم دهیدر ادب و رفتارشان د یخاص یریپذانعطاف یبه لحاظ اخالق گرید یسو از

 و دلگرم یاز او راض انیسرشار و با عاطفه همه دوستان و اطراف یوجودشان بود که موجب شده با لطف و مرحمت

 یو اهال یرا به خانواده گرام فقدان نیاست و ا یبر جامعه هنر یاریمرد بزرگ اندوه بس نیباشند. درگذشت ا

 .میگویم تیتسل زیفرهنگ و هنر و هنرمندان عز

 01/12/0111رامبد صدیف 
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 شکسوتیپ ستیاتورینیهنرمند م، انیمحمود فرشچپیام آقای 

ت. گف تیرا تسل یمعاون سابق هنر ،یمرادخان یدرگذشت عل ییدئویو امیپ کیبا انتشار استاد محمود فرشچیان 

رد: اظهار ک ،یمرادخان یعل ادیدرگذشت زنده یبرا تیخود، ضمن عرض تسل یریتصو امیدر پ انیمحمود فرشچ

 رانیا یو محترمشان و بعد هم به جامعه هنر زیرا اول به خانواده عز یمرادخان یبزرگ درگذشت آقا عهیضا

همه آرزو  یرا برا یاله یهاو نعمت هایخوب مهو ه یو تندرست یسالمت یعرض کرده و از درگاه اله تیتسل

  .کنمیم

داشتند. او  یآگاه رانیا زمانیهنر کشور عز یایبودند و به همه شئون و زوا یمرد بزرگ یمرادخان یاو گفت: آقا

شامل حال  یها و برکات الهروزگار و نعمت یهایخوب نیکه هم دوارمیبود و ام یو دلسوز ستهیشا ریواقعا مد

 د. رنیمن را بپذ تیخانواده محترمشان باشد و تسل

 

 

 

 تئاتر، سینما و تلویزیوناکبر زنجانپور، هنرمند بازیگر  آقای پیام

 از ملک ادب حکم گذاران همه رفتند

اند؛ خبری تکان دهنده بود و من در باخبر شدم که مردی بزرگ و عظیم آقای علی مرادخانی بدرود حیات گفته

 م. نشینمی گریه سوگش به

 01/12/0111اکبر زنجانپور 
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 شکسوتیپ ، هنرمند خوانندهیشهرام ناظرپیام آقای 

 یقیموس یهامجوز افـتیرا برعهده داشتند، در یقیمرکز موس تیریمد یمــرادخان یعل یهمان دوران که آقا از

 .شد شانیو ارتباط با ا ییموجب آشنا

به  یرسانبودند و درخدمت رانیدر ا یقیمرکز موس رانیمد نیاز بهتر یکی یمرادخان یعل ادیمن زنده دگاهید از

بود. اما  هانیسیاز هنرمندان و موز تیکرده است چرا که هدفش حما فایا یفرهنگ و هنر نقش بزرگ یاهال

 یاریبس یهاکه سال یطیهم در شرا ناست آ رانیا یقیموزه موس جادیا شانیخدمت ا نیترو بزرگ نیترمهم

 .میتضادها هست نیو شاهد ا کندیم زیاز نشان دادن ساز پره یاست رسانه مل

 01/12/0111شهرام ناظری 

 

 

 

  ، هنرمند نوازندهکلهر هانیکپیام آقای 

رشد و  قیرا طر« فرهنگ و هنر»چهل سال گذشته بود که در باور و عمل،  نیدر نیشمار مسئولاو از انگشت

 ی. مرادخان یاست آقا ریبه خ ادتانی. دانستیکمال م

 01/12/0111کیهان کلهر 
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 و نوازنده آهنگساز، هنرمند اکانیرنیپ وشیدارپیام آقای 

دارم آن زمان  ادیبود، به  0219. سال گرددیسال قبل برم 21از  شیبه ب یمرادخان یعل ادیمن با زنده  ییآشنا

مده آ شیپ میکه برا یشده بودند و به علت مشکل یوارد وزارت فرهنگ وارشاد اسالم یبه تازگ یمرادخان یآقا

 . بودم تشانیفعال انیبود کامالً در جر

 یه اطالعبدون آنک یقیکل وقت دفتر موس ریاما مد ،میبرگزار کن کایدر امر یکنسرت انیقرار بود با استاد شجر 

 انیشجر یموضوع شدم. آن زمان آقا نیاز دوستان متوجه ا یکی قیالخروج کرد و از طربدهد، من را ممنوع

برکنار شد. خاطرم  رکلیمشکل هر چه زودتر برطرف شود تا آنکه آن مد نیا کردمینبود و من تالش م رانیا

فرهنگ و  ریوز یابوالقاسم خوشرو، معاون وقت امور هنر یدر دفتر آقا یمرادخان یمالقاتم با آقا نیهست اول

که انجام  یکار نیانتخاب شده بود و به من گفت اول رکلیآن مد یبه جا یمرادخان یبود. عل یارشاد اسالم

سال ادامه داشت. به  انیشد و سال یبه دوست لیتبد ییآشنا نیها او بعد دشما بو یالخروجدادم، رفع ممنوع

موفق حوزه فرهنگ و هنر بعد از انقالب است.  اریبس رانیاز مد یکی یمرادخان یعل ادیزنده میبگو توانمیجرأت م

ته گذاش یاز خود به جا یموفق یدستاوردها یفرهنگ تیریمد نهیدر زم شانیمانند ا شناسمیرا م یکمتر کس

 چند سطر خالصه  نیو در هم ستین دهیپوش یدر عرصه فرهنگ و هنر بر کس اشیرسانباشد  و نقش و خدمت

 نیو ا داشت یتئاتر و تجسم یقیموس نما،یس یهابا حوزه یو خوب نهیبه اریتعامل بس یمرادخان ی. آقاشودینم

 داشته باشد. در دوران یمثبت راتیو تأث بماند یمراکز باق نیا تیریها در مدارتباط خوب موجب شده بود سال

ود و ب یقیموس یهاآلبوم یها و حتبرنامه نیچن یجد بانیو پشت یبرگزار شد و حام یاریبس یهااو کنسرت

 یمرادخان یآقا یهم حام یدولت انریبرگزار شود البته مد هیبدون حاش یقیموس یهاکنسرت کردیتالش م

هران. ت کیدوباره ارکستر سمفون یایاح نیبود و همچن رانیا یارکستر مل یاندازراه اومهم  یکارها گریبودند. از د

 خدمات نیاست و در کنار ا رانیا یقیموزه موس جادیا یمرادخان یاز اقدامات مهم و جاودان آقا یکیناگفته نماند 

 نیکه  در ا رانیا یواحن یقیدر کشور برپا شود از جمله جشنواره موس یاریبس یهنر یهاتالش کرد جشنواره

وب  و خ اریبس تیریها به مدجشنواره نیا اریداشت و شکوه بس یرگذاریتأث ارینقش بس یمرادخان یباره آقا

ها بود  و بعد یشگیبر حوزه فرهنگ و هنر هم. نگاه و توجه او گرددیبرم یمرادخان یعل میانسجام بخش و فه

 شانیرا ادامه داد. درگذشت ا اقیس نیرا برعهده گرفت هم یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یکه معاونت هنر

خواهد بود و  یسبز و خال شهیهم گاهشیو جا ی. جامیگویم تیاست و تسل یاریاندوه بس یجامعه هنر یبرا

 .را پر کند یخال یفضا نیتجربه و پرتالش ا نیبا چن ید برد تا فردزمان خواه اریمن بس دگاهیاز د

 01/12/0111داریوش پیرنیاکان 
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 پیام آقای علیرضا قربانی، هنرمند خواننده

 یو اجتماع یفرهنگ طیاعتال و بهبود شرا شهیدر اند تیو با جد وستهیکه پ یمرادخان یعل یو خاطره آقا ادی

 تیسلت. گشا بود همواره ماندگارمهربان، دلسوز دوستان و گره ق،یشف قیرف ،یهنر و هنرمندان بود و در نگاه فرد

 و دوستدارانشان. یبه خانواده محترم، جامعه هنر

 01/12/0111علیرضا قربانی 

 

  ، هنرمند خوانندهیهلنعمت ال روزبهدلنوشته آقای 

در جهت  یمرادخان یآقا یهاتالش ستن،یقائل ن یهنر کشور ارزش یبرا رانیاز مد یاریکه بس یتو روزگار

 ی...و دوست داشتن فیدر آرامش انسان شر روحتد. بو یهنرمند ستودن گاهیو جا یقیهنر موس یارتقا

 01/12/0111روزبه نعمت اللهی 

 

  خانه سنگلجمدیر تماشا ،پریسا مقتدیپیام خانم 

و مدیری ارشد با اندیشه شکوفا، رخت این زندگی  بهاری در گشاده روییمردی  0111در آخرین روزهای بهار 

 ت.تن به در برد و به دیدار حق شتافرا از 

 نای و کند می بدرقه را خود همراهان از یکی که مدیر فقط نه موسیقی و تئاتر جامعه هنری بخصوص خانواده 

 است.  بزرگی غم

یشان و الهی از درگاه خداوند مهربان خدمت خانواده عزیز امدیریت تماشاخانه سنگلج ضمن آرزوی آمرزش 

 د. جامعه هنری عرض تسلیت دار

 01/12/0111پریسا مقتدی 
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 جواد فریدزاده، پژوهشگر فلسفهدلنوشته آقای محمد

 ... کنندیم ریکه چنگ و عود چه تقر یدان

در دانشگاه به خانه  یانتخاب رشته درس یبرا یاول انقالب دوست بودم. به خاطر دارم روز یهااز سال یعل با

ت کار خود را دوس یبخواند که خواند. عل یکردم، روانشناس شنهادیاو پ قیما در اکباتان آمد و من با توجه به عال

 . کردیدانش و تجربه خود کوشش م ادیازد یو هر روز برا داشتیم

خطرناک  ریتعب نیکه ا دانمیکرد. م فیتوص یسایرسیغ یاو را مرد توانیم گریاز دوستان د یرایبه نسبت بس

 نیاو شود اما ا شانیشود و موجب وهن مقام او در مقابل چشم دوستان و خو دهیاست و ممکن است بد فهم

 استیه سک ستین یکس داند،ینم استیکه س ستین یکس یاسیس رِی. انسان غدیدرست فهم دیرا با ریتعب

جامعه غفلت کند.  یو فرهنگ یو اجتماع یفرد یدر زندگ استیس تیکه از اهم ستین یکس یحت فهمد،ینم

نداشت. مالک او خدمت  یاسیحوادث س یبود که دل در گرو یاست که او کس نیمشخصا ا نجایمنظور من در ا

. او ذاتا و جوهرا دل در زدیاو نم نهیرد به س تدس کرد،یاو را کمک م یبود که دوست داشت. هر کس یبه کار

 . نداشت یاسیحب و بغض س یگرو

ن او موزون و متقار یو نفسان یروح ،یروان ،یساخته بود که ارتعاشات عصب یاز او کس یقیدر کار موس استمرار

. تشناخیم یرا به خوب یرانیا یقی. مخصوصا موسیقیموس یهاآهنگ برآمده از دستگاه یزهایبود با افت و خ

حشر و نشر داشت،  ینیعلوم د یعلمارا بسازد. او که خود با  یقیبا چنگ و دندان کوشش کرد تا موزه موس

داشت،  یقیموس یاصوات آسمان یکه به سمت و سو یقلب یهااعتقادات خود و کشش نیب یمطلقا تعارض

محسوب  یاضیعلوم ر رمجموعهیز ییدر علوم ق دما یقیکه موس دیدانیملتزم بود. م زین یقی. به لحاظ موسدیدینم

 . یاضیامور ر انیاز نسبت م ثسرتا پا نظم است و بح اتیاضی. رشودیم

که به  یاخود قرار داشت. کتابخانه یدر جا زی. هر چمیدیدیم ینظم را به خوب نیا م،یرفتیدفتر او که م در

 دهیسازها همه منظم و بسامان چ ،یقیزحمت فراهم آورده بود، گرچه کوچک بود اما منظم بود. در موزه موس

 .بود افتهی شیصحن موزه با نظم آشکار منظم شده و آرا اهیگل و گ یشده بود. حت

 ی. ملودشدندیواقع نم یاو در دستگاه واحد یها همه برااو بود. آدم ییقایموس یتابع خو زیاو ن یشناسآدم

 یقیموس یهاها و مقامهها و پرداز گوشه یو مقام یامتناسب با گوشه دیدر ذهن او شا یها واحد نبود. هر آدمآدم

 ند،یگویکه م ستندین یها فقط فراهم آمده از سخنانبه من نگفت اما آدم چگاهیسخنان را او ه نی. اکردیم قیتطب

ا همه وجود ب داد،یم صیتشخ عیرا بد یاگر سخن زیشناخت. او ن زیکه نگفته، ن یبا سخنان دیرا که با یهر کس
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 شناخت،یکه م یسخنان یادیبود که به ص یارو شنونده نی. از اآوردیمآن را فراچنگ ذهن و قلب خود در 

 . کردیم رهیو آنها را در جان خود ذخ پرداختیم

بود که از مقام  ی. جزو معدود کسانکردینم ادیز ایکم  یگریشخص د یدلخوش یبرا یخود را با کس ارتباط

در تاالر وحدت من را به صرف  یآگاه بود. روز انیرانیبر جان و قلب ا انیآواز شجر رینظیب ریو تاث ییقایموس

از او در  یگریدر ذهن ندارم اما خاطره د راحضار  ریهم بود. نام سا انیبود که شجر یناهار دعوت کرد و آن روز

ماه رمضان مرا به دفتر خود دعوت کرد، در همان تاالر  یاز افطارها یکی. ستین لطفیب دشیذهن دارم که شن

ه من را ب یبودند. بعد از افطار کس کیاز دوستان دور و نزد یگسترده بود و تعداد نهیره افطار بر زموحدت سف

ود که نشسته ب یو در کنار او جوان نواختیم ینیریرا به ش یبود و تنبور خراسان یکرد که ظاهرا خراسان یمعرف

 .بودم دهیاو را ند چگاهیمن ه

 رانیشهرت او در سرتاسر ا یدارد که به زود ییبایز اریبس یجوانمرد و شخص محترم صدا نیگفت ا یعل

را با چند  انیخواست مجلس را و حال مجلس رضایبود. از عل یقربان رضایگسترده خواهد شد. نام آن جوان عل

ا که شنونده راست  ییتنبور صدا یکرد. صدا یبا تنبور او را همراه زین یخوش کند و آن شخص خراسان تیب

 شودینواخته م ایکه  یادیو فر یپر از رنج و درد و صبور ی. قلببردیما م نیسرزم خیبه اعماق قلب تار میمستق

دل خود  یتسل یچند کلمه را برا نیدر ذهن دارم اما هم اریخاطرات پراکنده، بس نی. از اشودیخوانده م ایو 

 . ستین بخشیچندان هم تسل دانمیگفتم که م

است از صوت و نغمه،  یآن ارتعاش جهیکه نت یااغراق کرد، مرگ زخمه روح است، زخمه دیتعارف کرد، نبا دینبا

نشده است. من  دایآن پ یبرا یهمراه است که تاکنون مرهم یبا درد شهیهم یتعال نیاز ماده به معنا اما ا

تواند با ب ی. اگر کسآوردینم تیچگاه تسلیگفتن در سفر مرگ ه تیتسل میدانیهمه ما م ،یدانیتو م دانم،یم

ز او ا تیو مش علمیاو، ب اذنیب یبرگ یکه حت ندیبب یمرگ را آرام گرفتن در دستان خداوند مان،یمعجزه ا

 د.باش بخشیتسل قتایحق تواندیخداوند م یهاصورت آرام گرفتن در دست نیدر ا افتد،ینم نیساقه بر زم

 01/12/0111محمدجواد فریدزاده 
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 ای، هنرمند نوازنده و عضو شورای عالی خانه موسیقیپیام آقای داود گنجه

 دمید ،نمیگفتم که فراق را نب

 دمیترسیچه مآمد به سرم از آن

 دیطوفان د کیبه هزار سال  ینوح

 دمیهزار طوفان د م،یمن نوح ن

و  میاز دست داد زیرا ن یمرادخان یچون عل یمرددوران وانفسا، بزرگ نیاست که در ا اریتاسف و تالم بس یجا

 یو اند 21به  بیافتاد. من قر خود فرو ییایاتفاق، زبان هنر از گو نیبا ا میبگو توانمیم قایکه تحق باینه تقر

بودم و با توجه  اشیساله معاونتنش، مشاور رسم 1او و چه در دوره  یرکلیساله مد 01، 01سال، چه در دوران 

 ی. من مانند برادر بزرگش بودم و او در همه کاراموزدیطلبه بود که ب شهیمان، او همتجربه به تفاوت سن و

 .دادمیقلب به او مشاوره م میو من خالصانه و از صم خواستیمشورت م

برد و هر کجا که  شیراهگشا نباشد. او هزاران پروژه را پ یمتوقف شود و مرادخان یادر مرحله یاپروژه نشد

 حاصل زحمات یقیخانه موس سی. تاسکردیدوستان، گره کار را باز م گریبا مشورت بنده و د شد،یمتوقف م

 تیریمد یکه هر کدام در مقطع بود یدوستان گریو د یکاظم یخوشخو، مرتض یمانیا نیاو، محمدحس شائبهیب

ان آن میو طرح تکر شکسوتیقطعه هنرمندان، موسسه هنرمندان پ سیرا بر عهده داشتند. تاس یمعاونت هنر

 . مرد بزرگ شکل گرفت نیا یبه دست توانا یو... همگ

 یکم دیتا شا رمیساز به دست بگ ستیبایکنم و م انیاندوهم از درگذشت او را در قالب کلمات ب توانمینم من

 ت. اس «ارانیروز وداع  زدیچون ابر در بهاران/ کز سنگ ناله خ میبگذار تا بگر»آرام شوم که احوالم مصداق 

چشم من است  شیجمهور اسبق کشورمان در سوگ او، پ سیرئ ،یخاتم دمحمدیس یبایخط زکه دست یمرد

که امروز وزرا و وکال،  یدارد که بر همگان مبرهن بود. مرد یمرادخان یپاک عل نتیو ط یدستو نشان از پاک

و  یمهم رفتار یهاشاخصه از یکیبه  انیو... هرکدام ذکرگو دانانیقیعرصه هنر، موس شکسوتانیهنرمندان و پ

به دختر و پسرشان، به اقوام و  شان،یا نیفقدان را به همسر نازن نیقلب ا میو من از صم پردازندیم اشیاخالق

 .میگویم تیکشورم تسل یبستگانشان و به جامعه هنر

 01/12/0111ای داود گنجه
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 سازپیام آقای حمید شانس، هنرمند مجسمه

 و دمیدیم یآثار هنر یابیکارشناسان ارزش یرا در جلسات عموم یمرادخان یدو بار مرحوم عل یکیمن در سال 

که  یحال بودند و نسبت به کارو افتاده یمیبرخورد و صمخوش اریبس شانیمن از همان جلسات بود. ا ییآشنا

 دادندیه مک ین و مدارکهنرمندا یابینسبت به مبحث ارزش یعنیداشتند،  یاریبس تیاحساس مسئول کردند،یم

 میمتأثر شدم و برا اریبس شانیخبر فوت ا دنیبودند. من واقعاً از شن یو انسان مسئول شناسفهیوظ اریبس

خبر را اصالً نداشتم. داستان  نیو انتظار ا میدیدیرا خندان و سرحال و شاد م شانیا شهیآور بود، چون همشوک

از  یناش یقربان رد؛یگیم یقربان شتریگرفته است و باز هم ب یادیز یهایقربان 09دیکوو یماریاست که ب نیا

در  جدا نبوده و یهزار سال گذشته از فرهنگ بشر ستیکه در  ب یخشونت عت؛یخشونت انسان نسبت به طب

مشکل و نقش مخرب  نیا دیکه با میا دهیرس ییفرهنگ شده است. امروزه به جا یهاهیاز پا یکی قتیحق

ال خشونت و اعم انیاز جر ریغ یانیچون هنر ذاتاً جر م،یگویرا تعمداً م نی. امینیبب یرا در روابط انسان شونتخ

 یمرادخان یهنر بر عاطفه، سازش و مدارا استوار است. من مدارا و سازش را در آقا یدارد. بنا هیقدرت و قوه قهر

 نیچن دوارمیپرداخته است. من ام شانین اچو یگزاف در از دست دادن افراد یانهی. هنر هزدمید اریبس

 عتیبو رفتار خشن با ط  میزیباشد که خشونت را از جامعه دور بر یتلنگر میپرداخت وهیش نیکه به ا ییهانهیهز

که آموزش و رشد هنر در  میو اجازه ده میاز نقش هنر غافل نشو هیقض نیا یو برا میببر نیو هم نوع را از ب

 داشته باشد. تریجد گاهیکند و جا شتریرسوخ و نفوذ ب اعسطوح مختلف اجتم

 01/12/0111حمید شانس 
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 و کارگردان گریباز، هنرمند آذرنگ درضایحمپیام آقای 

است و از خشم و خشونت و... مبرا است و  یبا رحم، مروت، بخشش و عشق و دوست شدهختهیو هنر آم فرهنگ

 رد،یاست را بگ یو درست ییکویکه ذاتش ن یفرهنگ و هنر یانسان تیریمد ینگاه دوم جا نیقرار شود ا یوقت

 نیترنیریتبعات آن تا ز کهخواهد شد  یوحشتناک یبه قهقهرا خواهد رفت و دچار خشم و زشت یاهر جامعه

و  یاز بد نیسهمگ یرا مثل موج نیآن سرزم نیقرار خواهد داد و تمام ساکن ریتأثجامعه را تحت یهاهیال

 . با خود خواهد برد ینابخرد

م ه یو مرادخان میبساز یطوالن یهااز آن خاطره میاست که بخواه یکه مگر عمر ما چقدر طوالن نجاستیا نکته

آمد کار ریو مد کویانسان ن کیعنوان به عهده داشت، در ذهن و نظر من به یتیکه او هم مسئول یدر زمان کوتاه

 نیاز ا ترحدهیعل یابه مراوده ازیو ن میهم داشت بابرخورد و مراوده را  نیترو دلسوز نام خود را ثبت کرد. ما کم

ها . برخوردها و مراودهمیمستق یو نه برخوردها ماندیم ادهایهاست که در هم نبود چون بازخورد عملکرد آدم

ان انسان آن زم کیاما بازخورد عملکرد  گذردیو م شودیم لیخاطره تبد کیبه  تاًیاست و نها یشخص شتریب

 یهاهیال یخواهد داشت که در تمام یرابطه شخص کیاز  شتریب اریبس یریباشد حتماً تأث تیو درا مهرکه همراه 

گام به جلو  کیاش که هر حرکت یعنوان کسبه یخواهد بود. مرادخان رگذاریتأث یآن فرهنگ و آن جامعه هنر

مدت خواهد بود. جناب  یالنحضورش حتماً طو راتیو تأثبود که در خاطر خواهد ماند  یریمد شد،یمحسوب م

ها و در مناسبت یکه شعور تخصص یکه پر از فهم بود در روزگار یو حضور نیبا آن لبخند نازن یمرادخان

 یاسیو س یو منش شخص شیگرا دادیکه هرگز اجازه نم حده،یبود عل یشخص خورد،یها کمتر به چشم ممنصب

 یقیکه تئاتر و موس ییهابود و چه در زمان یکه معاون هنر یکه داشت بچربد. چه در زمان یبر کار اشینید ای

به  ما دیکرد و شا جادیا یشینما یهنرها یریگپر از آرامش در روند شکل یبستر کردیرصد م ایو  تیریرا مد

. شدیحس م یآرامش و آمدیموضوع به چشم م نیاما دوره او، ا میشد یها راضو به اندک میکم بسنده کرد

که  میشویمتوجه م میبه آنها نگاه کن میامروز هم اگر بخواه نیشد که هم یرات منجر به خلق آثاریتأث نیهم

و آرامش و هموار  ریچون او تا حد ممکن سبب ساز خ یریاند که مدشده دیساخته و تول ییدر فضا یآثار نیچن

  هنرمندان شده بود. ریکردن مس

 01/12/0111حمیدرضا آذرنگ 
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 یقیو پژوهشگر موس آهنگسازهنرمند ، یشیمحمدرضا دروپیام آقای 

را برعهده داشت و  یقیدفتر موس استیسال ر 01مدبر که  یریمد شناسم،یرا م یمرادخان یها قبل علسال از

 دندش تیمسئول نیدار اعهده یمرادخان یکه آقا یما شکل گرفت. زمان یارتباط و دوست نیکار ا یاز همان ابتدا

ت فجر جدا کنند و عل یقیبخش را از جشنواره موس نیا رانیا ینواح یقیموس تیاهم لیخواستم به دل شانیاز ا 

 یواحن یقیموس خواستمیاست و نم یاسیجشنواره س کیفجر  یقیمن جشنواره موس دگاهیبود از د نیا گرید

به عنوان  و من را رفتندیرا پذ شنهادیپ نیا یمرادخان یو خوشبختانه آقا ردیبه خود بگ یاسیس یرنگ و بو رانیا

ه بودم تا آنک تیمسئول نیدوم و سوم( عهده دار ا ،سه دوره )اول انتخاب کردند و ینواح یقیجشنواره موس ریدب

بر سرکار آمدند تا در دوران  یگریآمده انصراف دادم و به مدت سه سال دوستان د شیمسائل پ یبرخ لیبه دل

 رانیا ینواح یقیدوره جشنواره موس نیششم سال،کیبه مدت  گریو بار د یقیهمافر بر مرکز موس یآقا تیریمد

البته  کردم، یریگکناره یطور کلجشنواره بود و بعد آن به نیدوره ا نیترکردم که از نظر من درخشان یریرا دب

 یقیموزه موس یاز سازها یاش عمدهبخ هیته تیهمچنان ادامه داشت و مسئول یمرادخان یارتباط من با آقا

ه هم ب یو من انجام شد. کتاب یمرادخان یآقا یبا همکار یقیرا بر عهده من گذاشتند و افتتاح موزه موس رانیا

وز به ام و هنداده یقیاست که به موزه موس ییام که مربوط به سازهانوشته بارهنیدر ا یسیو انگل یزبان فارس

 یدر کنار خدمات ماندگار یمرادخان یعل ادیاست. زنده - یمحمد مرادخان - شانیو دست پسر ا دهیچاپ نرس

 استگذاریداشت و س یقیبخصوص موس یهم با جامعه هنر یخوب یکه در عرصه فرهنگ و هنر انجام داد همکار

 .میگویم تیفرهنگ و هنر تسل یرا به اهال شانیبود. درگذشت ا یقیدر جامعه موس یخوب

 01/12/0111ی محمدرضا درویش
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 هاهای نهادها و سازمانپیام

 

 فرهنگستان هنر امیپ

 اوست یهمه به سو بازگشت

به چهار دهه در حوزه فرهنگ و هنر  کیکه نزد رگذاریبرجسته و تأث رانیاز مد ،یمرادخان یعل یآقا درگذشت

 یهنر رانیاز مد یکشور را به همراه داشته است. و یتالش مستمر داشت، اندوه و تألم خاطر جامعه هنر

 یبا نگاه یو هنر یفرهنگ یهادهاها و نسازمان ریو سا یبود که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یمنددغدغه

  .شد یبه هنر، منشاء اثر و خدمات ارزشمند شگامانهیو پ ینیع

 و از درگاه خداوند دیگویم تیرا به اصحاب فرهنگ و هنر تسل زیعز ختهیفره نیهنر، درگذشت ا فرهنگستان

  .خواستار است ییبایبازماندگان صبر و شک یتوانا، رحمت واسعه و علو درجات و برا ریمد نیا یرحمان برا

 01/12/0111هنر  فرهنگستان

 

 پیام خانه کتاب و ادبیات ایران

 نا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعواِنّ

تأسف و تأثر درگذشت همکاری عزیز از خانواده بزرگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیری فعال با نهایت  

 هنر و فرهنگ حوزه فعاالن و مرحوم آن محترم خانواده به را مرادخانی علی آقای جناب و ساعی در عرصه هنر

جمیل و اجری جزیل  ن صبریی بازماندگابرا و واسعه غفران ایشان برای بزرگ خداوند از و نموده عرض تسلیت

 م. را مسئلت داری

 د. روحش شاد و یادش گرامی با

 01/12/0111 خانه کتاب و ادبیات ایران
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 پیام انجمن کارگردانان سینمای ایران

ایی از واالیی نرسیده است اال به یمن حضور افرادی در طول تاریخ فرهنگ و هنر ایران هنر و هنرمند به درجه

ها تها و فرصاند اما خالق حمایتشرایط این واالیی را فراهم کردند. کسانی که خود خلق نکردهفهیم و آگاهی که 

اند. علی مرادخانی یکی از آن معدود مدیران فرهنگ بود که در شرایطی که هنرمند اصیل پشت درهای بوده

اوری از کرونا، بار دیگر بسته و از همه طرف نه شنیده، آغوشش همیشه گشوده بود. حاال رفتنش با بهت و ناب

 د.نگ و هنر و موسیقی، داغدارش هستننشان داد چقدر مردان و زنان فره

میهن و موزه موسیقی تسلیت می انجمن کارگردانان سینمای ایران این سوگ را به خانواده و مردمان صبور 

 د. گوی

 01/12/0111انجمن کارگردانان سینمای ایران 

 

 

 

 سینمای ایرانپیام انجمن بازیگران 

در حوزه هنر و فرهنگ  تیریمد یهاچهره نیتراز با ارزش یکی یقیموزه موس رعاملیمد یمرادخان یجناب عل

 ت. ما رف انیمعاصر کشورمان از م

 شد. ثبت خواهد  یکیمرز و بوم به ن نینامش در حافظه هنر معاصر ا دیترد یکه ب فیبزرگ و شر یانسان

 اوریو  اریکه همواره  ،لیبد یدلسوز و ب ریمد نیگذشت ا، دررانیا ینمایس گرانیانجمن باز یمرکز یشورا

 د. یمانیعرض م تیتسل زیهنرمندان عز یو تمام شانیهنرمندان بودند را به خانواده محترم ا یصنف یهاتیفعال

 01/12/0111انجمن بازیگران سینمای ایران 
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 پیام انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس

 همه به سوی اوستبازگشت 

 باتموج« م علی مراد خانینازنده»گرانمایه  انسان و دوست هنر فرهیخته  درگذشت تاسف برانگیز و ناباورانه

 آورد. فراهم را اندیشه و هنر فرهنگ، اهالی خاطر تالم

 گسترده ارتباط و هنری فرهنگی مختلف نهادهای و سازمانها با شک حسن خلق و روحیه تعامل حداکثری بی

 می ارشم به ایشان مدیریتی کارنامه  مثبت نقاط جمله از ،زمین ایران هنر و فرهنگ شریف اصحاب با سازنده و

 رود. 

 محترم هخانواد و بازماندگان به کرده سفر عزیز این فقدان تسلیت عرض ضمن انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس

 است.  آرزومند الهی واسعه رحمت و غفران ایشان برای متعال خداوند از ایشان،

 01/12/0111انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس 

 

 

 پیام بنیاد اکبر رادی

حروم اش ممتأسفانه ویروس کرونا یک مدیر فرهنگی دیگر را به کام نیستی کشید و ما را از تجربیات ارزنده

 انایش هنری فرهنگی خدمات و بود یارد این در تاثیرگذار و توانمند مدیری ساخت. بدون تردید علی مرادخانی

 نیست.  پوشیده کسی بر

تئاتر اکبر رادی به عنوان حامی معنوی، بنیاد اکبر رادی را  جشنواره یاد علی مرادخانی در نخستین دورهزنده

 شوند.مند خدماتش بهره فرهنگی هنری از تجربیات و همراهی کرد و دریغ که اجل مهلت نداد تا باز هم جامعه

فرهنگ و  محترم ایشان و جامعه وسیله بنیاد اکبر رادی درگذشت این مدیر فرهنگی را به خانوادهبدین

 . کندمی مغفرت طلب برایش هستی دادار یگانه از و گویدمی تسلیت  هنر

 01/12/0111بنیاد اکبر رادی 
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 به پایان آمد این دفتر...

در فرهنگ و هنر ایران زمین است. فقدان ایشان شرنگی تلخ و ناگوار  نظیرهای کمیاد مرادخانی از شخصیتزنده

داران این چهره مدیریت فرهنگی کشور است. در این دفتر یادبود تالش فرهنگ و هنر و دوست اهالی بر کام همه

 منتشر شده عرصه فرهنگ و اخالقهایی که در رثای این بزرگمرد های مکتوب و دلنوشتهشد تعدادی از پیام

 . بماندهمیشه جاودان تا مرادخانی  علی مرحوم سیره واالی شیوه و و بود گردآوری شوند تا یاد و نام

های توان تعدادی از ویژگیهای مندرج در دفتر یادبود حاضر، میها و یادداشتبا مطالعه و تأمّل در متن پیام

 برجسته شادروان علی مرادخانی را به شرح زیر برشمرد:

  داری،و مردمطبعی حسن خلق، شوخ (0

 هنر و فرهنگ و ظرایف آنها، هایدرک عمیق و گسترده نسبت به مقوله (1

 ،اهل فرهنگو همدلی با همه خصوصا هنرمندان و  ، مهربانیصمیمیت (2

 دستی و راستی در گفتار و کردار،پاک (1

 های خطیر فرهنگی و هنری،مدیریت مدبّرانه و هوشمندانه در عرصه (1

 داری به دور از تظاهر و جمود فکری، دینیشی و اندروشن (1

 روحیه امیدواری و امید پروری،  (1

 عمیق به گوینده کالم،  ها و توجهخوب شنیدن حرف (1

 دیگران با دست باز و چهره گشاده، گشایی از کارگرهکمک و  (9

 حل یابی خالقانه برای مسائل پیچیده.های زاید و راهمحدود نبودن به چارچوب (01

 

االسف در زمانه ما نادر و غریب هستند، نتیجه های برجسته شخصیتی و اخالقی که معاین ویژگیشک، بی

داران ایشان به . امیدواریم همه دوستندیاد مرادخانی بودزدنی زندهمثال مراقبتیخودشناسی، خودسازی و خود

  .و در آن پایمردی نمایند دهند ویژه مسئوالن فرهنگی کشور راه آن عزیز سفر کرده را با جدیت و صداقت ادامه

با  نشینیدر پایان این دفتر یادبود، بار دیگر برای آن مرحوم شادی و آرامش روح، رحمت و غفران الهی و هم

 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.  خوبان و شایستگان آرزو داریم؛

 انجمن دوستی ایران و چین

 خرداد ماه یکهزار و چهارصد 


