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ناصر کنعانی در دربارۀ پروفسور ناصر کنعانی: 

زاده شد. او پس از  موسیقی ای آشنا به خانواده

گرفتن دیپلم ریاضی برای فراگیری موسیقی 

 موفقرفت. ناصر کنعانی در اتریش  اتریش وین به

فیزیک  رشتهخود در  دکتری درجه به اخذ

دانشگاه  از الکتروشیمی پسادکتری و جامدات

رساله دکترای ناصر  شد. آلمان در برلین فنی

با کیفیت  فوالد کنعانی درباره اختراعی برای تولید

 .های الکتریکی است باال در کوره

مؤسسه فناوری  ناصر کنعانی چهار سال در

 دانشگاه و دانشگاه فلوریدا تی، آی ام ،ماساچوست

ه عنوان استاد مدعو تدریس کرد و ب ترکیهدر  ساکاریا

دوباره به آلمان بازگشت. از آن هنگام  ۱۹۸۵در سال 

و مدیریت به مدت بیست سال در کنار تدریس در دانشگاه فنی برلین، مسئولیت بخش پژوهش 

.  تالیفات متعددی از پروفسور ناصر آلمانی را به عهده گرفت-کیفیت یک شرکت فرانسوی

کنعانی به زبان های آلمانی و انگلیسی منتشر شده است.  پروفسور ناصر کنعانی با قبول همکاری 

ده تحقیقات فرهنگی خواهد داشت و در شماره آین ۀدر فصلنامه آرمان از این پس ستونی در زمین

 مورد خیام منتشر خواهد شد.  پژوهش او در

 

 محمدرضا شجریان 

 درنوای ذره ای که 

 ... پیچیدعرش 

مرتضی ؛ بهراد توکلی با مشارکت:

؛ ناصر کنعانی؛ حسینی دهکردی

  احمد موسوی کاظمی؛ نادر مجد
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 پیشگفتار نویسنده

اندکی پس از درگذشت هنرمند بزرگ و خواننده نامدار ایران محمد رضا شجریان نشریه 

از من خواست تا مقاله ای درباره او نوشته و روشن سازم که چرا  "ایران ژورنال"اینترنتی 

می نامند. پس از انتشار آن  "خسرو آواز ایران"دوستداران او و بسیاری دیگر از ایرانیان او را 

گرامی بانو شیریندخت دقیقیان سردبیر آرمان، ، "ایران ژورنال"در زبان انگلیسی  بهمقاله 

در اختیار ایشان گذاشته  "فصلنامۀ آرمان"خواستار شدند که ترجمۀ فارسی آن برای درج در 

شود. از اینرو ترجمه ای آزادی از آن مقاله صورت گرفت و نکاتی نیز برای خوانندگان فارسی 

 ، ناصر کنعانی ٢۰٢۰دسامبر  –برلن  زبان به آن افزوده شد که اینک در پیش روی دارید.

ها و زیر و بم های موسیقی  یرمندی بود چند جانبه؛ او نه تنها به تمامی ریزه کارشجریان هن

سنتی ایران تسلط داشت و ساز سنتور را به نیکی می نواخت، شعرشناسی ژرف نگر و 

خوشنویسی چیره دست نیز به شمار می رفت و در اوقات فراغت خود را با پرورش گل و گیاه 

 مشغول می داشت. به دیگر سخن، او به چندین هنر آراسته بود. 

ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور او را تنها به عنوان خواننده اما اینکه بسیاری از 

آواز سنتی ایران می شناختند، هم خواسته این هنرمند گرانمایه و هم نشانی از فروتنی او بود و 

می نامیدند، می باید اندکی  "خسرو آواز ایران"برای اینکه بتوان دریافت از چه رو بسیاری او را 

 موسیقی سنتی ایران آشنائی داشت. با مبانی 

موسیقی سنتی ایران در تحلیل نهائی مجموعه ای از لحن ها و نغمه های کوتاه و بلند است که 

ها می نامند. شمار و زمان و مکان پیدایش این گوشه ها روشن نیستند؛ به دیگر  "گوشه"آنها را 

ه و پرداخته شده اند، پرسشی سخن، این پرسش که آنها کی و کجا و به دست چه کسانی ساخت

است که نمی توان برای آن پاسخی یافت. لیک همین قدر می توان و می باید گفت که این 

 گوشه ها میراثی گرانبها از نیاکان ما هستند. 

در ایران پیش از اسالم نیز الحان و نغماتی همانند گوشه های امروزی وجود داشتند که خُنیاگران 

 -را می خواندند و رامشگران با سازهای گوناگون بهمراهی با آنان میبا صدائی خوش آنها 

باربد نام می برد و  "سی لحن"خود از  "خسرو و شیرین"نواختند. نظامی گنجوی در منظومۀ 

حکایت می کند که چگونه این موسیقیدان و آهنگساز بزرگ )به گفته فردوسی: بشد باربد شاه 
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)سرود و آوازی( که در  "دستانی"ز حاضر شده و از صد رامشگران( در مجلس بزم خسروپروی

)عود( با آوازی دلنواز  "بربط"مراهی ساز ه چنته داشته سی لحن را انتخاب کرده و آنها را به

 برای خسرو و دلدارش شیرین می خوانده است: 

  گرفته بربطی چون آب در دست  در آمد باربد چون بلبل مست

  گزیده کرد سی لحن خوش آواز  ساز ز صد دستان که او را بود در

  گهی دل دادی و گه بستدی هوش  ز بی لحنی بدان سی لحن چون نوش

  ز رود خشک بانک تر در آورد  ببربط چون سر زخمه در آورد

  ز هر بادی لبش گنجی فشاندی  راندی گنج باد آوردچوباد از 

  گنجبرافشاندی زمین هم گاو و هم   را کردی نواسنج گنج گاوچو 

  ز گرمی سوختی صد گنج را آه  چون ساختی راه گنج سوختهز 

  فتیلبش گفتی که مروارید سُ  گفتی روان مرواریدشادُچو 

  بهشت از طاقها در باز کردی  ساز کردی تخت طاقدیسیچو 

  شدی ارونگ چون ناقوس از آواز  زدی ساز اورنگیو  ناقوسیچو 

  او را بوس دادیشکر کاالی   دادی حقه کاوسچو قند ز 

  زبانش ماه بر کوهان نهادی  گشادی ماه بر کوهانچون لحن 

  شک خانهتن گشتی ز بوی مُخُ  شک دانهمُچو برگفتی نوای 

  دی خورشید ماهیدر آرایش بُ  راهی رایش خورشیدآ چو زد ز

  دی تا نیمه روزخود بُ  خرد بی  مجلس افروز نیمروزچو گفتی 

  ز باغ زرد سبزه بر دمیدی  شنیدیش سبز در سبزچو بانگ 

  گشادی قفل گنج از روم و از زنگ  آوردی در آهنگ قفل رومیچو 

  صبا سالی به سروستان نگشتی  گذشتی سروستانچو بر دستان 

  سهی سروش به خون خط باز دادی  را ساز دادی سرو سهیو گر 

  خمار باده نوشین شکستی  را در پرده بستی نوشین بادهچو 

  ز رامش جان فدا کردی زمانه  را روانه رامش جانچو کردی 

  به نوروزی نشستی دولت آن روز  ناز نوروزچو در پرده کشیدی 

  همه مشگو شدی پرمشک حالی  کردی مشگ مالی مشگویهچو بر 
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  ببردی هوش خلق از مهربانی  مهرگانیچو نو کردی نوای 

  روای آن سالآمدی مُهمه نیک   انداختی فال روای نیکمُچو بر 

  شدندی جمله آفاق شب خیز  شبدیزچو در شب بر گرفتی راه 

  تر شب کس ندیدی  از آن فرخنده  کشیدی شب فرخچو بر دستان 

  زمانه فرخ و فیروز گشتی  گشتی فرخ روزچو یارش رای 

  ببردی غنچه کبک دالویز  تیز غنچه کبک دریچو کردی 

  سی چون زهره را نخجیر کردیب  تدبیر کردی نخجیرگانچو بر 

  پر از خون سیاوشان شدی گوش  کین سیاوشچو زخمه راندی از 

  جهان را کین ایرج نو شدی باز  را سرآغاز کین ایرجچو کردی 

  درخت تلخ را شیرین شدی بار  را شکربار باغ شیرینچو کردی 

  همی زد باربد در پرده تیز   نواهائی بدینسان رامش انگیز

نیاز به گفتن نیست که هریک از این لحن ها بازگوکنندۀ داستانی بوده است، منباب مثال 

در سوگ سیاوش سروده شده  کین سیاوشجشن مهرگان و  برای بزرگداشت مهرگانی

 بودند. 

در دوران بعدی، یعنی پس از ورود اسالم به ایران، نیز لحن ها و نغمه هائی در گوشه و کنار 

آمدند که نام های بسیاری از آنها را می توان اکنون در اشعار شعرا، از جمله سرزمین ما پدید 

 ۱۳۱۵-۱۳۹۰حافظ )میالدی( و  ۱۱۲۶-۱۱۸۹انوری )میالدی(،  ۱۰۰۰-۱۰٤۰منوچهری )

 میالدی( یافت: 

  گنج بادساعتگی  گنج گاوساعتکی              تَکاوخوش بزند در  چَکاووقت سحرگه 

  عراق و راهوی و نهاونددر    خواندمهای خود همی  غزلک

  کرد حجازو آهنگ بازگشت به راه   ساخت عراقاین مطرب از کجاست که ساز 
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 پروفسور ناصر کنعانی

 "دیلمان"و  "گیلکی"، "زابُل"، "شوشتری"با توجه به نام برخی از گوشه های امروزی مانند 

می توان باور داشت که این آهنگ ها در آغاز در شوشتر، زابل، گیالن و دیلمان خوانده و 

 نواخته می شدند و سپس به مرور زمان از آن نواحی به دیگر نقاط ایران منتقل شده اند. 

که مناظر خاصی از طبیعت  "اصفهانک"و  "نیشابورک"، "خاوران"یز هستند مانند گوشه هائی ن

 پُر از رنگ و ریحان ایران را در ذهن شنونده ترسیم می کنند. 

نام های برخی دیگر از گوشه های کنونی نشانی از احساسات و عواطف انسانی دارند مانند 

جان "و  "دلنواز"، "طرب انگیز"ه هستند و که بیانگر غم و اندو "حزین"و  "غم انگیز"، "مویه"

که یادآور از خود بیخود  "جامه دران"که بازگوکننده شادی و شادکامی می باشند و یا  "افزا

شدن شنوندگانی است که از فرط شادی و سرور جامه ها از تن بدر آورده و به دست افشانی و 

و  "جامه درانبه سماع نای و نی یاران "پایکوبی می پرداخته اند، چنانکه سعدی می گوید 

 . "زن جامه درانتا جامه درانیم ره "وحشی بافقی سروده است 

گوشه های دیگری نیز در موسیقی سنتی امروز وجود دارند که نام های آنها به گمان زیاد اسامی 

، "راک عبداهلل"همان خوانندگان و نوازندگانی هستند که آنها را ساخته و پرداخته اند مانند 

برخی از صاحبنظران تعداد گوشه های موسیقی سنتی امروز را  . "صادق خانی "و  "منصوری"

می شمارند. لیکن تعداد گوشه هائی  ٤٧۱و عده ای دیگر  ۳۹۲، عده ای ۲۵۰، بعضی دیگر ۱٤۵

 تجاوز نمی کند.  ۱۰۰که خوانندگان آواز و یا نوازندگان سازها امروزه معموالً اجرا می کنند از 
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از نخستین موسیقیدانانی که بر آن شد تا گوشه ها را گردآوری نموده و آنها با ترتیب و  یکی

میالدی( نوازنده نامدار تار و سه  ۱۸٤۳-۱۹۱۸نظم خاصی با یکدیگر مرتبط سازد، میرزا عبداهلل )

از آنها را بگونه ای  ۲۵۰تار دوران قاجار بود. او با توجه به درونمایه موسیقائی گوشه ها تعداد 

نامید. سپس تقسیم بندی  "ردیف"منظم در دنبال یکدیگر قرار داد و این توالی گوشه ها را 

دستگاه اصلی  در هفتدیگری انجام داد و آن اینکه گوشه های جمع آوری شده در ردیف را 

)ابوعطا، )شور، نوا، سه گاه، چهارگاه، ماهور، راست پنجگاه و همایون( و پنج دستگاه فرعی 

 "ردیف"بدینسان می توان گفت که . جای داد بیات تُرک، افشاری، دشتی و اصفهان(

خاصی در  ترتیب هبکه  از گوشه هات منظمی اس  آید( مجموعه  می بر ناماین که از  همانگونه)

 . اند شده مختلف تقسیم یها  قالب دستگاه

خود در ردیف هائی ذوق و سلیقه  بنا بهرا ها   گوشهپس از میرزا عبداهلل استادان دیگری نیز 

ردیف "، "ردیف موسی معروفی"گردآوری نمودند که اکنون به نام آنها مشهور هستند مانند 

  تسلسل گوشه اناستاد. این "ردیف محمود کریمی"و  "ردیف عبداهلل دوامی"، "ابوالحسن صبا

بین تفاوت ده اند و و شناخت موسیقائی خود در دستگاه ها جای دا احساس را برحسبها 

.ستهاها و نامگذاری آن  در تعداد گوشهبیشتر  ی آنهاها  ردیف
1  

برحسب اینکه ردیف ها برای اجرا با ساز و یا آواز تنظیم شده باشند، آنها را ردیف های سازی 

  )مانند ردیف های معروفی و صبا( و ردیف های آوازی )مانند ردیف های دوامی و کریمی(

 آوازی بیشتر از سینه به سینه از استاد به شاگرد منتقل می شوند. های  ردیفنامند.  می

به شاگرد و یا دانشجوی موسیقی آموزش داده می به شکلی ثابت دستگاه ها  یها  گوشهامروزه 

ه های مناسبی برای بداهه سوژشوند. لیکن هنگام اجرا )چه با ساز و چه با آواز( این گوشه ها 

و بنا به ذوق و قریحه و توانائی نوازنده و یا خواننده پردازش و  انی هستندنوازی و بداهه خو

می شوند. اینجاست که تفاوت ها بین نوازندگان و خوانندگان  "خلق"پرورش یافته و از نو 

 آشکار می گردند. 

                                                 
نام در  ای به همین  در ردیف نورعلی برومند شباهتی با گوشه" مرادخانی"گوشٔه  به عنوان مثال، ۱

  .ندارد محمود کریمی ردیف
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اکنون با توجه به نکاتی که درباره گوشه، ردیف و دستگاه گفته شد، می توان با یک مثال تا 

دی هنر آوازخوانی کم نظیر شجریان را توصیف کرد و دریافت که چرا او به عنوان حدو

 خواننده آواز سنتی در جایگاهی واال و بی همتا قرار گرفته است. 

ی کریمی را با آواز ردیفِ آوازدر  1فرض کنیم شجریان می خواسته به مناسبتی دستگاه شور

 از:  آن عبارتندهای   گوشهاجرا کند، دستگاهی که 

 ،دوبیتی ،بزرگ ،ویضَرَ ،چهرَقَ شهنازج، او )رُهاوی(، هاویرَ ،درآمد خارا ،کرشمه، 2درآمد

 . مثنوی ،لیگرایِ ،ک، حزین، فرودلمَسَ ،زیرکش ،حسینی

او به احتمال بسیار برای نمایاندن هر چه بیشتر و بهتر درونمایه این دستگاه، زیباترین و گویاترین 

گوشه های آنرا انتخاب کرده و یکی پس از دیگری را با آواز ارائه می نمود و این کار را با 

دارای ها   گوشهچنان مهارتی انجام می داد که پیش از او کمتر شنیده می شده. درست است که 

هستند ولی او آنها را بنا به ذوق و سلیقه و به یاری بداهه خوانی مخصوص به خود  شکلی ثابت

زیباتر و گویاتر به گوش شنونده می رسانید و با غلت ها و تحریرهای مناسب و بجا آنها را 

بود  آنچنان آرایش می داد که گوئی آنها را از نو می آفریند. این توانائی در پردازش گوشه ها

 که او را به صورت چشمگیری از بسیاری دیگر از آوازخوانان متمایز می ساخت. 

شجریان با صدای تربیت شده و آموزش دیده خود که همواره در کمال بخشیدن به آن کوشا 

بود، می توانست با وسعتی بالغ بر شش دانگ از پائین ترین تا باالترین )از بم ترین تا زیرترین( 

ئی را به آسانی و آرامی با آواز اجرا کرده و بدین ترتیب ظرایف و زیبائی های اصوات موسیقا

پیدا و پنهان گوشه ها را برای شنونده نمایان سازد. نکته شایان توجه این که او با چنان مهارت و 

ظرافتی از فضای موسیقائی یک گوشه به فضای موسیقائی گوشه ای دیگر گذر می کرد که 

ایان به رموز آواز سنتی نیز گاه متوجه نمی شدند که این گذر در چه لحظه حتی اهل فن و آشن

                                                 
دانسته و آنرا به علت ایرانی سنتی ترین دستگاه موسیقی   دستگاه شور را مهم بسیاری از صاحبنظران ۲

 می خوانند. « ها مادر همٔه دستگاهلحاظ تعداد گوشه ها "گستردگی اش از 

به عنوان به نام "درآمد" و تر است،   از همه پایین آن  وسعت صوتی ای که  در هر دستگاه، گوشه ۳
زیرترین که  ُنت های زیرتر حرکت می کنند های بعدی به سمت گوشهاجرا می شود. گوشه  نخستین

  .نام دارد "اوجآنها "
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او پس از اجرا  1ای صورت گرفته است، اگر به گوش هوش به آواز او نیوشیدن نمی کردند.

یکی پس از دیگری گوشه ها، چنان روان و آسان و با مهارت به گوشۀ نخست باز می گشت و 

اش چندان ساده نیست. اهل فن می دانند که فرود از اوج  به اصطالح فرود می آمد که توصیف

به گوشۀ آغازین کار سهلی نیست و گاه و بیگاه پیش آمده که خواننده ای تنها به یاری و 

 راهنمائی نوازندۀ همراه کننده توانسته است فرود را به انجام رساند. 

همواره مناسب ترین اشعار  شجریان با آشنائی عمیق و گسترده ای که به ادبیات شعری داشت،

نیز را برای اجرا آوازی گوشه ها انتخاب می نمود و بدینگونه زیبائی درونمایه آنها را دو چندان 

مرصع "می ساخت. در برخی از مواقع حسن انتخاب او در شعر برای یک گوشۀ خاص، یادی از 

"خوانی
 به خاطر متبادر می ساخت.  2

بود که حکایت از  "مُرَکََّب خوانی"آور شجریان، هنر او در یکی دیگر از توانائی های شگفت 

 تسلط کامل او به ردیف و دستگاه های موسیقی سنتی داشت. 

به جای اجرای متوالی گوشه های یک دستگاه، گوشه های مختلف دو یا  "مُرَکََّب خوانی"در 

چند دستگاه طوری خوانده می شوند که گذر از دستگاهی به دستگاه دیگر ممکن می گردد. 

ها در بیشتر از یک   گوشهاز برخی این امر از اینرو در موسیقی سنتی ایران امکان پذیر است که 

در دستگاه  "گوشۀ مویه"در دستگاه های شور و نوا،  "گوشۀ رُهاب"ود دارند مانند وجدستگاه 

در دستگاه های ماهور و راست پنجگاه و نوا.  "گوشۀ اصفهانک"های سه گاه و چهارگاه و 

از یک دستگاه به دستگاه دیگر را میسر  یعنی رفتن "پرده گردانی"اینگونه گوشه ها هستند که 

  .دنسازمی 

                                                 
 مرغان هرزه گو داری هوش بهو  گوشکه   بلبلت ای گل کجا پسند افتدنوای  ۴

 )حافظ( 

شعر و وزن موسیقائی را با ریزه کاری و گوشه  هعبارت از این است که خوانند "مرصع خوانی" ۵
غلت ها و تحریرها به صورت احسن اجرا نماید، به ویژه اگر در شعری که  مانندهای زینتی آوازی 

آمده باشد، مانند دو بیت زیر که در آنها نام گوشه "ُعّشاق" دیده می  نیزانتخاب کرده است نام گوشه 
 شود: 

 )حافظ(  مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
 )وحشی بافقی(  عشق مجاز است  یک منزل از آن بادیه رهی دور و دراز است تا مقصد عشاق
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پرویز  ازیسبا آهنگاست که او  یآلبومخوانی شجریان  بکََّرَمُ بهترین نمونه های یکی از

او در این اثر  1منتشر نمود. ۱۳۶۵در سال  "خوانی بکََّرَمُ"مشکاتیان و اجرای گروه عارف به نام 

شور و بیات تُرک و ی ازئها  و سپس در گوشه نمودهآغاز خوانی را در دستگاه نوا  بکََّرَهنری، مُ

ادامه داد. مجموعه گوشه هائی که او در این آلبوم به صورت آوازی و بهمراهی سازها  گاه سه

 اجرا نمود و آگاهی ژرف خود را از گوشه ها به نمایش گذاشت،عبارت بودند از: 

بیات ، فرود به نوا، شتدوم(، گَوِ ۀجمل) ردانیهگَ(، تحریر) نغمه اول(، ۀجمل) ردانیه، گَدر آمد نوا

 ۀجمل) کلمَسَدوم(،  ۀجمل) ویاول(، رَضَ ۀجمل) وی، رَضَچه، قَرَاق، عُشَّاوج بیات راجه، راجه

، فت، نَهُبکََّرَمُ یِنوا زِآوا ،فرود از نوا به شورا، نو دِفرو ،فرود به نوادوم(،  ۀجمل) کلمَسَاول(، 

فرود به  ،دران  جامه ،طارقَ ،رکدرآمد بیات تُابوعطا،  درآمد، ردانیهگَ ،نگار  بسته ،رُهاب ،اقعُشَّ

 . فرود به نوا و سرانجام مویه ،گاه  درآمد سه سه گاه، فرود به ،رُهاب، نوا

جان کالم اینکه: صدای آموزش دیده و پرورش یافته با وسعتی از بم ترین تا زیرترین اصوات، 

با  احاطه کامل به هنر آوازخوانی، تسلط بی چون و چرا به رموز و چگونگی گوشه ها، آشنائی

امکانات سازهای همراهی کننده و سرانجام انتخاب درست و مناسب اشعار، همه و همه توانائی 

 "خسرو آواز"هائی بودند گرد هم آمده در هنرمندی به نام شجریان که از او خواننده دوران و یا 

 موسیقی سنتی ایران ساختند. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  سعدی، موالنا و باباطاهر انتخاب شده بودند. های  اشعار این آلبوم از سروده ۶
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 از اقتصاد دکترای :مجد نادر استاد ۀربارد

  ،شناسی زیبایی و هنر محقق ،شاعر ،آمریکا

 و صبا ،چکاوک ارکسترهای رهبر ،موسیقیدان

 بنیانگزار و رات سه و تار سازهای مدرس ،ارغنون

 ایران کالسیک موسیقی مرکز نهاد مردم سازمان

 Virginia سوی زا ۲۰۲۰ سال در که

Humanities  برای گرنت دریافت به موفق 

  .شد نهاد مردم های برنامه

فقدان استاد شجریان برای شما  :آرمان

 معناها آن دنبال به و  چه معناهایی دارد؟

 خود برای هایی مسئولیت و ها انگیزه چه

 تداوم که موسیقیدانانی از یکی عنوان به

 می است ایرانی موسیقی اعتالی بخش

 بینید؟

محمد رضا استاد در گذشت  :مجد نادر

در  iشاید آغازی باشد برای پایان آواز یانشجر

بر  و نیز مرگ آواز  لطمه ای خواهد بودایران 

.  به اقبال عمومی به این ژانر ادبی از نظر پیکرغزل

ر صحنه ی داین ترتیب می بینیم حضورشجریان 

چه اندازه مغتنم بود.  موسیقی ایران  برای نیم قرن تا 

و حسین علیزاده قیده بود عخود استاد آواز براین 

داشت و موسیقیدان برجسته نیز چنین برداشتی 

رون رفتن شجریان از بیبا  که ردداشاید هنوز هم 

وانی در ایران رو به روزگار آواز و آواز خ ،صحنه

 .باشد سپری شدن
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گویی زمان روایت های  ،مدرن-.  اول آنکه در دنیای پسادالیل چندی گواه این مدعی است

در  رگ تلقی شود.  چرا که  زمان آوازبه نوعی، روایت بز ،می تواند بزرگ سرآمده و آواز

روایی دارد.  کم و بیش و در چارچوب غزل بیانی  بین بیست تا سی دقیقه می باشد وده یمحد

ه معموال بین سه تا پنج دقیقه اجرا می شود و بنظر می رسد قطعه ای که سی دقیق موسیقی امروز

 باشد.طول بکشد کمی خارج از روال رایج 

فزون بر احساس به ادرک آن  دوم آنکه آواز در زمره ی موسیقی هنری ناب به شمارمی آید و

از نظر علمی  موسیقی ایرانی یست تا اندازه ای با ردیفمتکی است و مخاطب می بانیزاندیشه 

متاسفانه بضاعت فرهنگی ما در این زمینه، به ویژه نزد میانساالن و   باشد تا از آن لذت ببرد.آشنا 

در این  دروس مدرسه ای فقدانبزرگترها، بعلت نبودن فرصت در دوران نوجوانی و جوانی و

 رشته بسیار کم است.  

 
گرایش دارند.   بیشتر به سوی موسیقی پاپ )کوچه و بازار(ه ی مردم در این زمانه آنکه عامسوم 

این موسیقی دارای ساختاری ساده و تکراری در حد درک عوام است.  هنرمند موسیقی برای 

امرار معاش به بازار متکی است و از این رو باالجبار باید خواسته ی توده ها را برآورده کند.  و 
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که بعوض آنکه توده ها ی مردم عصر مدرنیته درمعضالت دوران خرد ابزاری است این یکی از 

خود را با موسیقی ناب هنری تطبیق دهند، هنر با بازاری شدن خود را با سطح درک عمومی 

 همراه کرده است.

عصر خود چون غالمحسین بنان، حسین محمد رضا شجریان همراه با دیگر اساتید آواز هم

قوامی، محمودی خوانساری، اکبر گلپایگانی، ایرج خواجه امیری و دیگران توانستند با سخت 

در این راستا کوشی خود این ژانر موسیقایی را که به فراموشی می رفت زنده نگه دارند.  

داوود پیرنیا و همکاران موسیقیدان و شاعر او در تکوین برنامه های گل ها کوشش های ارجمند 

 نقش بنیادی داشت.

ان بر میخوریم که فاقد توانایی و دانش الزم تصنیف خوان هدر میان آواز خوانان ایران ما بیشتر ب

 برای خواندن آواز هستند.  تصنیف خوان معموال اثر یک آهنگ ساز را آنطور که مولف آنرا

وسیقایی را زیرا زبان م مترجم را بازی کردهنقش به عبارتی  و ساخته و تنظیم کرده اجرا می کند

البته در این راستا کیفیت صدای .  به زبان محاوره ی که قابل درک عمومی باشد بر می گرداند

 نیز در بهتر به ثمر رساندن قطعه موثرو آشنایی او به ضرب و ریتم آهنگ خواننده ی تصنیف 

خواننده آواز خود مولف است چرا که با انتخاب شعر مورد نظر در دستگاه بر عکس است.  اما 

 مورد اجرا به آهنگ سازی می پردازد.

  در موسیقی ایران ارایهکه شاید به این شکل ، درستی روشن نیست که شیوه ی آواز خوانی هب

مان نوشتن این مقاله، در از کجا سرچشمه می گیرید.  منابع معتبری، حد اقل تا ز ،شود می

دسترس نبود که نشان دهد این سنت منحصر بفرد در موسیقی سرزمین ما از کی و یا کجا آغاز 

می شود.  دو حدس شاید تا اندازه ای راهگشای این معضل تاریخی باشد.  یکی آنکه شاید آواز 

دی باشد از نحوه خود شاید تقلی نآت قرئقران.  اما آت قرئسنتی ایران تقلیدی است از قرا

 با زمزمه و آواز  ؛ چرا که ایرانیان سرودهای زرتشت رایعنی گات ها خواندن سرودهای اوستا

 "زمازمه"را  زرتشتی ایرانیان آمدند  به ایران  خواندند و به همین دلیل نخستین اعراب که  می

می نامیدند.  این نحوه ی خواندن گویا تا زمان صفویه ادامه داشته و ایرانیان کتابی را با نام روضه 

السالم بصورت زمزمه می خواندند.  بعد ها گروهی که صدای خوشی داشتند این وظیفه را به 

i.عهده می گیرند که به روضه خوان معروف می شوند i 
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ردد به دوران های صفوی و قاجار که بازار روضه گمان دوم آنکه این سنت شاید بر می گ

و تعزیه رواج داشته و از آن زمان ها میان ایرانیان مرسوم شده و و نوحه خوانی خوانی و مداحی 

اذان و مناجات از نمونه های برجسته ی آوازهای مذهبی است که به گفته ی   جا افتاده است.

از جنبه ی در دل اهل ایمان خواهد نشست.   روح اهلل خالقی اگر با صوتی خوش خوانده شود

سخت گیری روحانیون و اهالی مذهب با موسیقی، که شاید پایه و اساس معتبری هم ، دیگر

رغم نبودن مشوق برای پیشرفت نداشته باشد، موجب عدم ترقی موسیقی ایرانی شد.  اما علی

رگزار تعزیه و نوحه خوانی سان که در اروپا معمول بود، باید شک موسیقی از سوی مذهبیون، آن

 ،و نگهداری کرده واذان و مناجات های مذهبی بود که پاره ای از نغمه های موسیقی  را حفظ 

iدادند تحویلبویژه ردیف دستگاهی را به ما  i i. 

که اوزان عروض بر موسیقی استوار بوده و شاعران اشعار  این باورند صاحب نظران  بر از دیرباز

ندند.  آواز خوش و نوای چنگ  تاثیر شعر را در چارچوب وزن و قافیه خود را با آهنگ می خوا

خسروانی های دند.  می نامی "قوال"چند برابر می کند و اشخاصی که از این حرفه بهره می بردند 

، "السکوی"،  "اورامن"همراه با اشعار هجایی خوانده می شد و الحان دیگری چون باربد 

آمیخته از نمونه های برجسته ی تلفیق شعر و که با موسیقی در در دوران های قدیم "پهلوی"

.  شاعرانی چون رودکی و فرخی اشعار خود را با رود و چنگ در حضور هستندموسیقی 

 سالطین و بزرگان اجرا می کردند.

در دوران معاصر به این سنت که محمد رضا شجریان  و دیگر آوازخوانان به هر تقدیر، نقش 

بخش مهمی از تاریخ سرزمین ما ند اهمیت ویژه ای پیدا می کند.  آواز خوانی پرداخت قدیمی

 -وشی میشاید به فرام کهست و از ستون های اصلی فرهنگ و تمدن ایرانی به شمار می آید 

رفت.  این بزرگان با کوشش فراوان و علی رغم مشکالت و نامالیمات بسیار که سر راهشان بود 

 این مهم پرداخته و آنرا برای ما و آیندگان نگه داشتند.  از به حفظ و نگهداریهمت 

شاعر نیز هستید و نگاه بدیعی به مناسبت  ،بودنموسیقیدان شما افزون بر  آرمان: 

 :عنوان بااز شما  یجستار ۱۰شعر و موسیقی دارید که در این زمینه در آرمان 

 کالم، ریاضی، و موسیقی: از سه منظر "زان یار دلنواز"، نگاهی به غزل حافظ

 ارزیابی چه شجریان کار در شعر و موسیقی همجوشی ۀزمین در  منتشر شد.

 دارید؟
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تلفیق درست شعر و موسیقی از جمله  مواردی است که هر خواننده آواز باید آنرا  نادر مجد: 

تطبیق صحیح لحن با هجاهای شعر و مراعات اوزان عروضی با  ضرب   کند.کامال رعایت 

)ایقاع( موسیقی از گذشته های دور مورد توجه بزرگان و صاحب نظران بوده است.  در زمان 

که برای خسروپرویز سروده بود  خسروانی خود راهفت چون باربد انی شاعر -ساسانیان خنیاگر

که  های اوستا "گات"سنت تلفیق شعر و آواز گویی از همراه با موسیقی اجرا می کرد.  این 

پاره ای از محققان بر این عقیده اند که واژه   می گیرد. قدمت تاریخی بیشتری دارد سرچشمه

 در سه گاه و یا چهارگاه و پنجگاه به همین معناست. "گاه"

و  دیورا نیز در موسیقی وو مدارس  در دوران معاصر ادای صحیح کلمات در هنرستان ها

تلویزیون اهمیت بسیار داشت. حضور اساتید در این زمینه آواز خوان را موظف می کرد تا لحن 

  د.تطبیق دهآواز خود را با اوزان شعری و الگوی آوازش و سرایش و نیز ضرب آهنگ واژه ها  

نجا که مدارکی در دست است، این مهم رعایت نمی شد و چه بسا که آدر دوره ی قاجار، تا 

ننده به آهنگ کلمات آنچنان که باید دقت نمی کرد به طریقی که  شعر را فدای لحن خوا

 موسیقایی می کرد. 

 ،آن رعایت نمی شدبدین ترتیب، یک اثر موسیقایی تا زمانی که همخوانی شعر و موسیقی در

به در تصانیف این مهم   پخش و توزیع، به ویژه در رادیو و تلویزیون دولتی، نداشت. مجوز برای

، اما در آواز خواننده شعر را خود انتخاب و اجرا می کرد  و این هنگساز و ترانه سرا بودآعهده 

 ناسب با شعر مورد نظر برگزیند.وظیفه او بود که آهنگ موسیقی را مت

کمتر لغزشی محمد رضا شجریان در این زمینه بسیار موفق بود و با توجه به حجم وسیع آثارش 

با وسواس  ی شود.  انتخاب اشعار و غزل هایی که استاد آواز ایران خوانده در کارهایش دیده م

ن داشت که از غزل های بزرگانی چون سعدی و حافظ و آو دقت بسیار همراه بوده و سعی بر 

موالنا و خیام بیشتر از دیگران بهره ببرد.  گاهی نیز از شعرای معاصر مانند ابتهاج، مشیری و حتی 
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اده های مناسب با دستگاه و یا مایه وگوشه ی مورد نظر برگزیده که در تلفیق اخوان ثالث استف

 کامل با موسیقی بوده است.

بت آزاد و تبادل هنری با دنیا است مناس دارای که دیگری کشور هر در  آرمان:

هنرمندی به این عظمت در می گذشت، امروز تمام رسانه های دنیا از او سخن 

 ایرانیان جامعه  .نیست چنین شجریان مورد در که بینیم می تاسف با می گفتند. 

 که بشری هنر عظیم ۀگنجین این شناساندن برابر در ای وظیفه چه کشور از خارج

ر ایران بود، دارند؟د آن کانون  

ایرانی نمی دانم، اما فکر نمی کنم خواننده ای سنتی البته در مورد رسانه های غیر  نادر مجد:

پس از مرگش آنقدر که استاد شجریان توجه و پوشش رسانه ای داشته هنرمند دیگری داشته 

بسیاری از هنرمندان طراز اول کشورمان بعد از انقالب اسالمی ایران چه نوازنده،    ست.ا

جلب  راتوجه همگان  همانند شجریان آهنگساز، خواننده، و موسیقیدان از میان ما رفتند و

 .ندنکرد

بفرد موسیقی صر این چهره ی منح ،استاد حسن کساییدر گفتگویی که با ید روزی آ یادم می

پاسخ دادند  ملی ایران هستید.  ایشان یدر زمره ی ثروت هاداشتم به ایشان گفتم شما  ایران

ایی به این امور ندارد و ادامه دادند عموی شما لطف اهلل مجد در صف کسی در این کشور اعتن

بنان، فاخته  این امر نشد.  و این چنین بود سرنوشتنفت از این دنیا رفت وهیچ کس حتی متوجه 

متاسفانه   ... ای، محمودی خوانساری، پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، جلیل شهناز و

 .همواره بر این روال بوده است سرنوشت موسیقی دانان ایران

مرکز موسیقی کالسیک در منطقه  ۀشما به عنوان رییس هییت مدیر  آرمان:

پیشبرد موسیقی کالسیک  ۀمریلند و دی سی با چه چالش هایی در زمین ویرجینیا،

  ایران رو به رو هستید؟ 

موزش موسیقی آمرکز  که از تاسیساست سالی  و دو بیست اکنون بیش از نادر مجد:

رغم مشکالت بیشماری که می گذرد.  این مرکز علی یالکالسیک ایران در وینای ویرجینیای شم

سر راهش بود تا آنجا که در توانایی یک فرد است توانست در زمینه ی آموزش و معرفی 

باشد.  بسیاری از والدین فرزندانشان را برای یاد گرفتن موسیقی به موثر موسیقی اصیل ایرانی 



               ۱۵شماره                                                      آرمان                                                                

 

20 

 

 

یرانیان هم برای فراگیری موسیقی به کالس مرکز فرستادند.  در عین حال بزرگساالن و غیر ا

 و ارغنون ، صباموسیقی چکاوک های های موسیقی آمدند.  مضافا اینکه مرکز با تشکیل گروه

ی در دانشگاه های شرق آمریکا و سالن های کنسرت برگزار کند توانست کنسرت های متعدد

نی های مختلف در اعتالی برگزاری کنفرانس و سخنرا  که مورد استقبال عموم قرار گرفت.

 موسیقی اصیل ایران نیز کامال موفق بوده است.

 نچه از جامعه ی مهاجر ایرانی در این منطقه و سایر نقاط جهان انتظار می رفت برآمده نشد.  آاما 

موسیقی نیاز به کمک های مادی و معنوی جامعه دارد.  ایرانیان برون مرزی در حالیکه اظهار 

 ی زبانی می کنند آنچنان که باید از مرکز حمایت و پشتیبانی نکردند. عالقه و تشویق ها

مشارکتی ایرانیان خارج از کشور برای حمایت از موسیقی  ۀآیا شما روحیآرمان: 

برای فراهم آوردن امکانات رشد   ایرانی را کافی و مناسب می دانید؟

 می مهاجرت ایران از بلند آرزوهای و فراوان موسیقیدانان جوانی که با استعداد 

 کنند چه اقدامی ضروری است؟

و  به بضاعت فرهنگی جامعه در شناخت مشکل اساسی در این مورد برمی گردد نادر مجد:

این موسیقی چون دیگرموسیقی های هنری جهان مخاطب خاص خود را   .ستنی درک موسیقی

که در باال  با آن ارتباط برقرار کنند.  همانطوردارد.  نمی شود انتظار داشت تا توده های مردم 

.   اشاره شد درک این موسیقی نیاز دارد به شناخت کافی از ساختارردیف و ظرایف نهفته در آن

به عنوان در دستگاه شور با چه آوازها و گوشه ها و مایه هایی روبروست.   مخاطب باید بداند

فرق چهار گاه  خواند یا قبل از آن؟  از گوشه ی حسینییا شهناز را بعد  آیا می توان قرچه ومثال 

 نوا چیست؟  ماهور چه ویژه گی هایی دارد؟  با 

دم ها بر عدم آشنایی با سازو کارهای جامعه مدنی است.  در جوامع پیشرفته ارتباط آمشکل دیگر

و چه ه تجاری چها نهاداساس نهاد های اجتماعی و داد و ستد میان آن ها شکل می گیرد.  

-تامین می تشکیل شده و بر اساس کمک های انسانی و مالی آنها از اعضاء سیاسی و فرهنگی

بنابراین افراد جامعه با این چنین فعالیت ها آشنایی کامل داشته و ضمن کمک از خدمات   شوند.

 نهاد ها بهره مند می شوند.
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د.  فعالیت ها ناشناخته می مانگونه  ندر جوامع ما که به صورت قبیله ای زندگی می کنیم، ای

ی هستند تا به امورشان سروسامان بخشد.  لذا از منظرمعرفت افراد در انتظار خان و یا شیخ

در مورد   شناختی نمی توان انتظار چندانی از گروه ها و انجمن ها ومردم اینگونه جوامع داشت.

ارند نیز متاسفانه جامعه ی هنرمندان جوان که در زمینه های موسیقی اصیل ایرانی فعالیت د

آمریکا زیاد مناسب نیست.  استثنا ها به کنار بطور کلی کشور امریکا هنرپرور نیست.  اکثر 

نوازنده های آمریکایی که با من همکاری داشتند به تدریج مجبور به ترک حرفه ی موسیقی 

نرمندان جوان ایرانی شده و به مشاغل کامپیوتری روی آوردند.  در چنین فضایی بنظر نمی آید ه

 فرصتی برای شکوفایی داشته باشند.

 ؟بزرگوار آن از دارید ای خاطره با استاد شجریان از نزدیک آشنا بودید؟ آرمان:

قطعه ای را با تار ریان بودیم و من جدر خدمت استاد ششبی در محفلی صمیمی   نادر مجد:

نواختم.  استاد که با عموی من استاد لطف اهلل مجد دوستی نزدیک داشت با صدای ساز من گویا 

من سازی بنوازم تا ایشان با من آواز بخوانند.   واستبه یاد عموو گذشته های شیرین افتاد و خ

اگر بخواهید کوک ساز را عوض  دطعه در ابوعطا بود و در طیف صدای ایشان نبود.  گفتم استاق

کنم تا مناسب با صدای ایشان باشد.  اما استاد شجریان نپذیرفتند و گفتند از همین کوک ادامه 

مد آواز درآاز انم هاست.  و استاد نه تنها سب صدای خبده.  اهل فن می دانند که چپ کوک منا

ابوعطا نخواندند بلکه از اوج آن یعنی از حجاز که با دشتی پهلو می زد آوازشان را شروع کردند 

جمله  که در نوع خود یگانه و منحصر بفرد بود.  شب بسیار خوشی بود که با سایر هنرمندان از 

 و سایرین در صفا و یکرنگی سپری شد.ن شجریان همایولطفی، پیرنیاکان، عندلیبی، 

 را  شما بیشتر هرچه موفقیت و سپاسگزاریم مصاحبه و مشارکت برای شما همت از :آرمان

 .آرزومندیم
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 و مدرس ،موسیقیدان :توکلی بهراد استاد ۀدربار

 مدرس ،موسیقی ایران هایکل ردیف  ۀکنند ضبط

 موسیقی تاریخ محقق ،ارکستر رهبر ،ایرانی سازهای

 ۀزمین در ایران با غرب ۀمدرنیت تطبیقی ۀمقایس و ایران

   .1 است آمریکا مریلند ساکن ،موسیقی

 زندهاستاد توکلی شما از نزدیک با آرمان: 

 طور به  شجریان کار کرده اید. و لطفی یادان

 یاد زنده های نوآوری و دستاوردها فشرده

 چه ؟کنید می ارزیابی چگونه را شجریان

 ؟داشتند ایران موسیقی رشد روند در تاثیری

های مختلف زندگی هنری  نقش و جنبه بهراد توکلی:

استاد شجریان چند وجهی است و از زوایای مختلفی 

ی  ا به عرصهپ ای شجریان در دوره .قابل بررسی است

که موسیقی  اجرا و ارایه موسیقی ایرانی گذاشت

دستگاهی در پی تاثیر  و تاثرهای جامعه ناشی از گذار 

ی کالسیک ایران از دوران سنت به تجدد از شکل اجرا

اش فاصله گرفته بود و رویکرد مدرنیته در ایران بر 

خالف غرب بجای آنکه که متوجه به چیستی انسان و 

متوجه به این پرسش  ،حکومت باشدنقش و جایگاهش در هستی و چگونگی تعاملش با جامعه و 

ن را این تفاوت بنیادین  در آنچه که من آ ."رفت و ما جا ماندیم چرا غرب پیش"بود که 

 ۀام در تاریخ روشنفکری غرب و اروپا با ایران سبب شد تا در هم نهاده  نام "پرسش مدرنیته"

زمینه ها نگاه روشنفکر ایرانی به تقلید قشری از غرب یا در حالت نعل وارونه زده به ستیز کور با 

 ،ن هم به همراه داشتدر موسیقی ایراتاثیرات مثبتی تاثیر این نگاه به غرب  .غرب منتهی شود

                                                 
1 http://www.behradtavakoli.com/کنفرانس-ها/ 
 
https://youtube.com/user/behradtavakoli 
 

https://youtube.com/user/behradtavakoli
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ولی برایند آن نوعی بیگانگی با سنت های مدونی بود که سالها در درون موسیقی ایران خال 

دراین خصوص بحث بسیار است که من در یک سمینار  .تحقیقات تیوریک را پر کرده بودند

 .پنج جلسه ای در دانشگاه مریلند به آن پرداخته ام و اینجا مجال باز کردن آن نیست

 
ها در طی این دوران موسیقی ایران را به  یند حرکتآا برام

شکلی  ، ورود شجریان به عرصه ۀجایی رساند تا در دور

در این  .بسیار رمانتیک تغزلی نمایشی و محفلی یافته بود

بازگشت به اصل "دوره یک تب باز هم نه چندان آگاهانه 

در زیر پوست جامعه در جریان بود که بررسی  "خویشتن

ی این بحث بیرون    ها و عوامل آن باز هم از حوصله هریش

چهل و  ۀاما این سبب شد تا جریانی در اواخر ده .است

پنجاه خورشیدی در هنر ایران شکل بگیرد که در  ۀاوایل ده

موسیقی معروف شد و  ۀموسیقی به جریان مرکز حفظ واشاع

علیزاده و مشکاتیان جریانی را  هنرجویان آن مرکز و نسل آنها مانند شجریان ، لطفی و بعدتر

 .شکل دادند که همان جریان کلی بازگشت به اصل خویشتن را در موسیقی نمایندگی می کرد

نقشی که شجریان در این دوره در آواز ایران ایفا کرد تاریخ آواز ایران را به دو بخش تقسیم 

 !: قبل و بعد از شجریانکرد

خان برومند واساتیدی  ین استادان آن زمان نظیر نورعلیگیری از بهتر شجریان توانست با بهره

جستجوگر خود  ۀ، مهرتاش و دیگران و نیز با اتکا به پشتکار و روحیچون عبادی ، پایور ، بهاری

آنها را در خود جمع  ۀهای آوازخوانی پیش از خود مسلط شود و هم ها و شیوه به تمامی سبک

رضه کرد که حاصل تمامی بزرگان پیش از خود را در بر عکرد و با بیانی شخصی نوعی آواز را 
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های رو به افول پیش از خود نیز  ریشه در سنت ،خود بود ۀعالوه بر آنکه زبان روز جامع و داشت

صدایی  داشت. شجریان سبک و شیوه ای از آواز را بنا نهاد که خوانندگی را از انحصار به خوش

 مند بر آن افزود. نقش دیگر او گونه ای نظام زیباشناسی اجرا را بهذاتی خواننده برکشید و 

چرا که  ،به آواز ایران بود  بازآوردن اشعار شاعران کالسیک مانند حافظ و سعدی و عطار و...

آواز در دروان موسیقی گلها بیشتر روی اشعار شاعران معاصر اجرا می شد که البته در نوع خود 

 ،اما این بازگشت به شعر کالسیک .توان گفت زبان روز جامعه هم بودبسیار هم ارزنده و شاید ب

هم پس از انقالب که اهتمام  آن ،به ایرانیان بازشناساندرا سعدی و حافظ و عطار و خیام 

 .های دینی بود سیستماتیک جمهوری اسالمی بر زدودن ارزش های ملی و جایگزینی با ارزش

موسیقی ایران بسیار می توان سخن گفت اما در خصوص تاثیر و نقش و جایگاه شجریان در 

   .اینجا به همین بسنده می کنم ،برای آنکه از ادامه باز نمانیم

آیا دوره ها و سبک های گوناگونی را می توان در هنر شجریان متمایز  آرمان:

 کرد؟

های مختلفی را در زندگی  . و مانند هر هنرمند دیگر شجریان هم دورهقطعا :توکلی بهراد

که تحت تاثیر  ۱۳۵۱تا  ۱۳٤۶. دوره ابتدایی از سال است  اش پشت سرگذاشته هنری

باربد و نیز آشنایی با استادان عبادی و بهاری و دیگر  ۀهایش از استاد مهرتاش در جامع آموخته

در این دوره شجریان بیشتر لحن و تحریرهای استاد یگانه غالمحسین بنان  .نوازندگان رادیو است

ید بخشی از فرایند ابتدایی آموزش هر هنرمندی است سپس با را تقلید می کند که البته تقل

دیگر استادان بنام وحتی ی آوازخوانی طاهرزاده و ادیب و ظلی وتاج و  آشنایی با برومند با شیوه

در این راه بسیار اهتمام کرد و همکاری خود  ه،گمنام گذشته مانند سید رحیم و دیگران آشنا شد

با  ۱۳۵۳سپس در سال  .ن مکتب یعنی محمدرضا لطفی آغاز کردرا با دیگر هنرمند شاخص ای

عبداهلل خان دوامی ردیف دان ارزنده آشنا شد و مکتب آواز تهران و تصانیف قدیمی را از او 

های انقالب فرارسید و پتانسیل هنری شجریان و  فراگرفت درست در این ایام شکوفایی سال

تمرکز شد و نوعی از موسیقی ایرانی را ارایه ر هنرمندان آن مکتب بر انقالب مگلطفی و دی

پس از انقالب با  .های اجتماعی نبود کردند که تا کنون در این سطح شاهد بروز ظرفیت

جهانسوز دادبه آشنا شد که نگاه نهایی خود به زیباشناسی هنر را در آن دوره شکل داد و به 

ر زیبایی هنری بود آثار درخشان جایی فراتر از اجتماع و تحوالتش کوچید جایی که متمرکز ب
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 ۀمحصول این دورخوانی(  ، نوا )مرکبهای بیداد، آستان جانان او در این دوره مانند آلبوم

 اوتا شاید پایان دوران کاری اش مهمترین چالش فردی هنری  ۱۳۶٧از فاصله  .شجریان است

د که خیلی در این زمینه بینش با خودش بو طراز و هم شاید یافتن نوازندگان و آهنگسازانی هم

خیلی بختیار نبود و پس از لطفی و مشکاتیان کمتر توانست با دیگران به آن یگانگی و انسجام 

 کاری دست یابد.

 -دوره های مختلف کار شجریان، تفاوت هایی احساس می ۀیک شنوند آرمان:

 اول های اعدام و ها سرکوب دنبال به پرشور های سروده کند، برای نمونه 

جای خود را به سبکی متفاوت از آهنگ و شعر و اجرا دادند و موسیقی  انقالب

دوره هایی در کار شجریان که متاثر از می توان عرفانی کم کم برجسته شد. آیا 

 متمایز کرد؟ رارویدادهای اجتماعی بوده باشند 

 .ی خویشتن نیست طور است و اگر جز این باشد هنرمند فرزند زمانه حتما همین بهراد توکلی:

هایی که نسل او از انقالب در سر  ای که اشاره کردید بر می گردد به ویرانی آرمانهمین نکته 

این سرخوردگی  .، سرکوبگر و خونریز بودگرا واپسکه کار آمدن حکومتی  پروراند با روی می

شجریان در آلبوم بیداد بخوبی نمایان است با انتخاب همان غزل از حافظ که ردیف قافیه اش 

صورت فعال ه و ... وقتی هنرمند ب "کس نمی بینیم یاران را چه شد اندریاری " .است "چه شد؟"

طبیعی است که  ،هایش به یکباره ویران می شود ی اجتماعی می شود و سپس آرمان  وارد عرصه

اما مهم این است که کیفیت کار  .گرایی بیاورد برای تسکین این شوک تلخ رو به ماورا و ذهنیت

وگرنه  ،یب نبیند که در مورد شجریان چنین آسیبی رخ ندادهنری اش تحت تاثیر این ضربه آس

شکست های  ولیه جامعه حساس بود و از آن تاثیر گرفت بمگر می شود هنرمند بود و نسبت 

نظام جمهوری اسالمی با موسیقی به دشمنی  ،تاثیر باشد؟ از سوی دیگر اجتماعی روی او بی

ها بدان پناه بردند تا بتوانند موسیقی خود را از  نبرخاست و سنگر عرفان جایی بود که موسیقی دا

مانند وقتی صفویه  ،در طول تاریخ هم موارد مشابه زیاد بوده .گزند تیغ حکومت در امان بدارند

 موسیقی را حرام کرد و موسیقی حیات خود را در تعزیه ها و مناسبات دینی امتداد داد.
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به عنوان یک موسیقیدان جوان در  آرمان: 

شما از تالش برای پایه گزاری  ۀایران تجرب

بنیادهای مردم نهاد برای پیشبرد موسیقی 

 های محدودیت و ها ممنوعیت بود؟ چهایرانی 

 کرد؟ می عمل چگونه زمینه این در اسالمی

 داد؟ می یاری را جوانترها چگونه شجریان

نظام جمهوری اسالمی مانند سایر  بهراد توکلی:

معنی دار عناصر های  های توتالیتر مانع از ارتباط نظام

اجتماعی با هم می شود چرا که این تکثر ارتباطی مانعی 

ی ارتباط هرمی از باال با پایین است که  در آن ایده

صورت ه ت توتالیتر جامعه را بم. به این معنی که حکوآل حکومت های تمامیت خواه است ایده

ه پای منبر او بنشینند کلمه می خواهد ک ی یک شکل و امت همیشه در صحنه با وحدت یک توده

های مردم نهاد از اساس با این طرز تفکر که همه چیز را در کنترل  بنیان . و برای او تکبیر بگویند

های خیریه باشد با یک انگ امنیتی آن را از  حتی اگر بنیان .خود می خواهد در تعارض است

حتی نمی تواند اقتصاد  نظام توتالیتر .اگر چنین نکند هویتش فرومی ریزد .هستی ساقط می کند

ریزد برای همین  هم میه صدایی اش ب چون آنوقت آن ارتباط هرمی و تک ،را خصوصی کند

های خصوصی و مردم نهاد را هم و بنیاد خصوصی سازی

 .دولتی سازی می کند و جعلی اش را درست می کند

ارکان نظامی امنیتی نظام  ،پشت هر بخش خصوصی

م این قاعده هست و در موسیقی ه .هستند و بوده اند

برای همین فقط افراد در دایره  .استثنا بلندمدت هم ندارد

هم به شرطی که  های کوچکی در کوتاه مدت آن

شان نظیر لطفی و شجریان می توانست  شهرت اجتماعی

همانطور که ، تقریبی امنی برایشان فراهم آورد ۀحاشی

ای کوچک با هزار سختی و مصیبت  گفتم در محدوده

مانند تاثیر عطیمی که لطفی در هشت سال  .کار کنند

میرزاعبداهلل و نیز  ۀآموزش در مکتبخان ۀآخر در حوز
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موسسه آوای شیدا گذاشت که مفتخرم من هم بخشی از آن فرایند بودم. شجریان هم در سالهای 

هایی از خوانندگان جوان را بپرورد که هرچند بدلیل کوتاهی دوره های  آخر کوشید نسل

اما این دایره های  .اما در معرفی آنها تاثیرگذار بود ،فرایند پرورش آنها کامل نبودآموزشی اش 

محدود نمی توانند تاثیرهای عمیق و دراز مدت بر فرهنگ بگذارند و نیاز به سازماندهی و برنامه 

ریزی دولتی یا غیردولتی است که همانگونه که اشاره کردم در ایران پس از انقالب هرگر نبوده 

نیم و تمام تالش من به در واقع ما جان کندیم تا زنده بمانیم نه آنکه زندگی هنری ک .و نیست

شاید روزی روزگار  .عنوان نمونه صرفا بر انتقال آموخته هایم به نسل های دیگر متمرکز شد

تهیه کننده  ،. تولیدهنری سرمایه گزار می خواهدیاتر از ما شود و بتوانند تولید کنندهبرای آنها م

ی از مریخ به زمین نسل شجریان و لطف .خواهد -می خواهد سازمان های نشر و حمایتی می

آموزش و ارایه  ۀبلکه آنها در دور ،از نسل ما هم باهوش تر و با کفایت تر نبودند .نیامده بودند

اثر توسط رادیو و مرکز حفظ و اشاعه و وزارت فرهنگ و هنر در زمان شاه ساپورت شدند تا 

وزش ببیند و توانستند بشکوفند و تولید کنند هنرجویان رسمی مرکز حقوق می گرفتند تا آم

نسل ما باید کار جنبی می کرد تا گذران   های امریکا اما های دانشگاهتولید کنند چیزی شبیه فاند

داد تا آیا بعد از تولید با مشقت فراوان پس از  -زندگی کند پول تولید اثرش را هم از جیبش می

تحت نفوذ مافیاهای  یک سال وزارت ارشاد به او اجازه نشر بدهد یا ندهد و سپس در بازار فاسد

که می گوید نسل من شجریان ندارد؟  بخش خصوصی امنیتی کارش آیا پخش شود یا نشود.

پله های وزارت ارشاد تحقیر می شوند و مجبور به تملق  شجریان های نسل من صبح ها در راه

در برای قطره ای که از قطره چکان مجوز اداره سانسور فروبچکد و عصرها در ترافیک تهران 

در این چرخه نابود شده و می خشکند و شان و  حال مسافرکشی برای تامین نان شب خانواده

  .خشکیده اند

آیا در ایران بخش خصوصی با سرمایه های خصوصی از جمله به صورت آرمان: 

اسپانسور یا سرمایه گزار کنسرت ها برای حمایت از موسیقی در محیطی پر از 

 ممنوعیت نقشی ایفا می کرد؟

مورد بخش خصوص گفتم تصور وجودش را نکنید بخش خصوصی در  در بهراد توکلی:

های پاپ  ؟ بله کنسرتها توقع ایفای نقش سازنده دارید ایران یعنی سپاه و نهادهای امنیتی از این

مبتذل )از نوع تار و تنبوری اش تا کیبورد و درامز اش( با خوانندگان آنچنانی برای گسترش 
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اما هنری که منجر  .چ و باسمه ای را خوب سازماندهی می کنندفضای ابتذال و انفعال و هنر کی

 .به بالندگی فرهنگ و هویت ایرانی شود را هرگز

ویرجینیا به تدریس موسیقی و سازهای -شما در شرق آمریکا در مریلندآرمان: 

سنتی، تحقیق درمورد تاریخ و سبک های موسیقی ایرانی و سازماندهی گروه 

 هستید؟ رویاروی هایی چالش چه با  ازید.های کوچک اجرای موسیقی می پرد

به  .مهمترین چالش کوچک بودن فضای مخاطبان موسیقی ایرانی در اینجاست بهراد توکلی:

کنسرت امرار این معنی که نمی توانم مانند یک موزیسین هم سطح خودم از راه تولید اثر و 

روز و انرژی  معاش سالیانه خود را تنظیم کنم ناچار کار جنبی و آموزش بخش مهمی از ساعات

مخاطب خود بر  ۀسرعت زندگی باال در امریکا و نیز جداماندگی ذاتی از جامع .گیرد ام را می

 .فضای ذهنی و هنری تاثیر می گذارد و بازده هنرمند را به شدت پایین می آورد

میزان مشارکت مردم و سازماندهی های  آرمان:

مردم نهاد برای پیشبرد موسیقی در این منطقه را 

 برای هایی حل راه چه  رزیابی می کنید؟چگونه ا

 دارید؟ شرایط بهبود

 متاسفم که این را بگویم ولی تقریبا هیچ.

های امریکا حمایت  و دانشگاه طرف دولت آمریکایعنی از 

ایرانی مقیم  ۀبیشتر از موسیقی ما می شود تا خود جامع

در طول سه سال اقامتم در ترکیه  :. یک مثال ساده بزنمامریکا

نکه خب خانه ام را در ایران اجاره داده بودم و به دلیل ای

همان اجاره بها کفاف زندگی ام را می کرد با امکانات خیلی کم یعنی یک دستگاه ضبط 

کوچک غیرحرفه ای بدون امکان ادیت و پاالیش دویست برنامه پانزده دقیقه ای تولید کردم و 

لطفی گوشه به گوشه درس دادم و کل ردیف موسیقی ایران را بنا به وصیت استادم محمدرضا 

این کارکه برای  .ضبط کردم و در کانال تلگرام هر روز یک گوشه و نیز یوتیوب منتشر کردم

تاثیر بسیاری در ایران  ،اولین بار به این شکل در تاریخ موسیقی ایران صورت می گرفت

ایران سیل پیام  از دور افتاده ترین مناطق .استفاده کردند آنهزاران هنرجوی ساز از  .گذاشت

 های تشکر و قدردانی به سمت من روانه شد و می شود.
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صورت حرفه ای و ضبط تصویری مجدد منتشر و پخش ه اکنون در اینجا قصد دارم این کار را ب

عایدی مالی هم از پخش آن ندارم تنها برای هزینه های تولیدش که با پانزده تا بیست هزار  .کنم

ایرانی  ۀنتوانسته ام اسپانسر برایش پیدا کنم. پولی که برای جامع دالر می توان جمعش کرد هنوز

اینجا هیچ است یا مثال هنرمند گرامی بهفر بهادران استعداد خارق العاده ای در تنظیم قطعات و 

. تا کی و کجا؟ ببینید من اما همه را باید از جیبش هزینه ی بی بازگشت کند ،آهنگسازی دارد

نم و کارم را پیش می برم و ماهانه برای فرهنگ کشورم قسط آن را نهایتا وام تهیه می ک

گالیه  فرهنگ  بالندگی  ایرانی که دایم غر می زند و از عدم ۀاما جامع .پرداخت خواهم کرد

 شوندولی اگر وارد گود نمی  .ایده هایش را بدهد؟ اشکالی ندارد قسطمی کند کی می خواهد 

 !نکنندنگ داشتن را هم دیگر ادعای فرهنگی بودن و دغدغه فره

ایرانی نباید یک بنیاد مردم نهاد را درست کند و از استعداد ها و ایده های فرهنگی  ۀچرا جامع

ده ها شب شعر و کانون ایرانیان هست  ؟که خودش تشخیص می دهد مفید است حمایت کند

 -ی عمل که میکه فقط دور هم جمع می شوند تا هم را ببینند و سخنرانی کنند و بشنوند! اما پا

 .این درد است .آید هرکس گوشه ای سکوت می کند

برای فراهم آوردن امکانات رشد آرمان: 

 و فراوان موسیقیدانان جوانی که با استعداد 

 چه کنند می مهاجرت ایران از بلند آرزوهای

 است؟ ضروری اقدامی

باید همه جمع شویم همه دست در جیب مان بکنیم 

تخصصی برای فرهنگ  بنیادی را درست کنیم که بطور

بی عملی هیچ فرقی با  ۀو هنر هزینه کند وگرنه  در زمین

بی عمالنی که در بیرون خود از آنها گالیه می کنیم 

 .نداریم

چهل سال است در  .چهل سال است هی غر می زنیم

گوشه ی امن و گرم خانه هایمان در امریکا نشسته ایم و 

چرا کاری  ؟می گوییم مردم ایران چرا بلند نمی شوند

چطور است توقع داریم آنها جانشان را  ؟نمی کنند
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ولی ما یک دالر هم برای همان  ،جلوی گلوله بگذارند

آرمانها ولو در بی خطرترین حوزه اش یعنی فرهنگ و 

 ؟ بعد به آنها می گوییم بی عمل!! هنر هزینه نمی کنیم

 ؟شجریان از دارید هایی خاطره چه آرمان:

نه به اندازه ی خب خاطره که هست  بهراد توکلی:

اما  ،به سبب نزدیکی بیشتر با او .خاطراتم با استاد لطفی

وقتی  .می خواهم به یکی از مهمترین آنها اشاره کنم

در پی اعتراضات مردمی آن سال بازداشت شدم  ۸۸سال 

پس از آزادی موقت به  ،زندان اوین بودم ۲٤۰و در بند 

ه انقالب به ریاست قاضی پانزده دادگا ۀشعب  ،قید وثیقه

من که به تازگی از زندان آزاد شده بودم و وضع  .سال حکم زندان صادر کرد ۵صلواتی برایم 

اوضاع  .جسمی و روانی ام تحت تاثیر شکنجه ها درهم ریخته بود توان هیچ تحلیلی را نداشتم

 ۹۲ران در سال مالی ام هم به سبب ممنوع الکاری که چهار سال هم یعنی تا روز خروجم از ای

. رادمان از تنها به برادرم رادمان زنگ زدم و موضوع را گفتم .خیلی خوب نبود ،طول کشید

هنوز چند دقیقه ای نگذشت که زنگ زد و  .نوازندگان گروه استاد شجریان )گروه شهناز( بود

 اسی صحبت کرده که پرونده ی تو را قبول کند و هیچ وجهی همقگفت استاد با وکیلش آقای آ

سال زندان تعلیقی تبدیل شد و  ۵من در دادگاه تجدید نظر به  ۀبا زحمات او پروند . نمی گیرد

یاد و خاطره اش تا  .من آزادی امروز خود را مدیون استاد شجریان و پیگیری های او هستم

 .جاودان مانا و درخشان باد

  مریلند ،٢۰٢۰ نوامبر

 

 بیشتر هرچه موفقیت و سپاسگزاریم مصاحبه و مشارکت برای شما همت از :آرمان

 .آرزومندیم را  شما
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 از زیر ۀمصاحب :آرمان مسئول مدیر حتوضی

 حاضر ۀشمار برای اکتبر ماه در آرمان شورای سوی

 کاظمی دکتر ،نامعلوم دالیلی به اما  .شد داده ترتیب

 خود دوستان زا یکی برای را همصاحب متن موسوی

 در  قبلی خبر بی ،ایشان بعدی اطالع به بنا و فرستاد

 هیچ تنها نه  .شد شرمنت داخلی های نشریه از یکی

 و بود گرفتهن ای اجازه آرمان از کار این برای کس

 ژانویه ماه در مصاحبه که دانست می شونده مصاحبه

 اشتباه میان با ،زودتر ماه چند بلکه ،شد خواهد چاپ

 های پرسش حتی و منتشر گر مصاحبه عنوان به

 دانشور و صمیمی همراهان از همواره که موسوی کاظمی دکتر  .بود شده سانسور دچار آرمان

 هر و کرد تاسف اظهار اریانگ سهل این بابت آرمان لمسئو مدیر با تماس در ،است بوده آرمان

  .ورزیدند تاکید بیان آزادی و انحصار حق ،نگاری روزنامه ای حرفه اصول حفظ بر طرف دو

 زاده سیاح مهدی

تفاوت  نا با دستگاه های موسیقیشما به عنوان یک محقق تاریخ و نیز آش  آرمان:

ی که او به موسیقی سبک استاد شجریان با پیشینیان او و نکات خالق و نوآور

 کنید؟ می ارزیابی ایرانی افزود را چگونه 

دربارۀ سبک کار و آواز شجریان سخن بسیار گفته شده است.  احمد کاظمی موسوی:

چیزی که من در اینجا می توانم بر آن تأکید کنم این است که آواز شجریان بم خوانی و گردش 

در گوشه و پرده های موسیقیِ ایرانی را به اوج تازه ای رساند. محمدرضا شجریان با وجود 

ریر لطیف با جمله بندی های جدید را چنان رونق داشتن وسعت و قدرت صدا، بم خوانی و تح

بخشید که باید او را پایه گذار دور تازۀ بم خوانی با تحریرهای معنا آفرین بنامیم. مهمتر اینکه او 

با این کار آوازسنٌتی ایران را از چنگ چهچه های ناهنجار وخروش های نمایشی درآورد، و معنا 

را به دلیلِ همان  "ربّنا"رد. این کارِ ساده ای نبود. کسی که آفرینی و سوز دل را جانشین آنها ک

و الزمۀ معنایی اش سراسر در اوج خواند، در دیگر آثارش می بینم که چگونه با  "ربّنا"مفهوم 
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زمزمه های روح نواز آغاز کالم می کند و به اقتضای مفاهیم شعرش رفته رفته به اوج می رود. 

از تحریر   گونه ای می رساند، بلکه در بسیاری موارد آنرا مبدل به چهچهه را نه تنها به حداقل 

 -البته فراموش نمی "شعر نباید در البالی چهچهه گرفتار شود."کند. به گفتۀ خود شجریان:  می

کنیم که توجه به بم خوانی و این گونه تلحین با آوازهای غالمحسین بنان شروع شده بود اما 

یابد آنرا مبدل به یک سبک جدید می کند. گفتنی ست که  بلوغی که در آواز شجریان می

بسیاری از خوانندگان پیشین چون بنان و حسین قوامی نیز چهچه های نفسگیر را کنار گذاشته و 

 دست کم آنرا به کوچه باغی های بیات تهران سپرده بودند. 

های موسیقی ایرانی ویژگیِ دیگر کار شجریان پرده گردانی، گردش های هنرمندانۀ او در گوشه 

ست که دو دستگاه نوا و است که به کار او غنای بیشتری بخشیده است. او از نخستین کسانی 

راست پنجگاه را با ساز محمد رضا لطفی با استادی تمام خواند. احاطه اش بر مایه های موسیقیِ 

رساند. گویی او با به حدی بود که مرکب خوانی یا مدالسیون ایرانی در آواز را به اوج تازه ای 

مایه های موسیقی ایرانی همزیستی و پیوندی سخت دیرینه داشته است که یافتن جمله های تازه 

در گوشه و کنار موسیقی و شعر برایش این چنین آسان می نمود. او بر چند شعر نو با سبکی 

 . متفاوت آهنگین خواند، اما باز در همان مایه های دل آشنایش فراز و فرود داشت

شجریان چه دستاوردهایی برای برنامه گل ها داشت که کار او را متمایز  آرمان:

 و...؟  "در این سرای بیکسی"، "داروک"می کرد؛ مانند قطعه های 

حضور شجریان در برنامۀ گلها را بهتر است در در دو دوره ببینیم.  احمد کاظمی موسوی:

بیشتر از چند ماه طول نکشید. در زمستان نخست کشف و معرفی او توسط داوود پیرنیاست که 

کارشکنی ها و تنگ نظری های مرسوم زمانه پیرنیا را وادار به رها کردن گلهای دست  ۱۳٤۵

پرورده اش کرد، و شجریان ناگزیر سرو کارش در گلها بیشتر با محمد میرنقیبی )سرپرست 

دوره بود که شجریان آموزش  جدید برنامه( و نوازندگانی چون استاد احمد عبادی بود. در این

ردیف های موسیقی را نزد استادانی چون نورعلی برومند و عبداهلل دوامی به کمال رساند. دور 

شروع می شود که هوشنگ ابتهاج سرپرست واحد موسیقیِ رادیو شد، و دور  ۱۳۵۰دوم از دهۀ 
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ان در آنها شرکت شاخص جدیدی از گلها را به نام گلهای تازه و گلچینِ هفته بنا نهاد، و شجری

که  "عارف"و  "شیدا"تری یافت. افزون بر ارکستر گلها دو گروه موسیقی جدید به نام های 

تشکیل شده  ۱۳۵۰اولی توسط  محمد رضا لطفی و دومی به وسیلۀ پرویز مشکاتیان در دهۀ 

ربارترین بودند، همکاری خود را با رادیو با خوانندگی شجریان آغاز کردند. شجریان یکی از پ

دوره های کار خود با همکاری این گروه ها به اضافۀ برنامۀ گلها و ارکستر مرکز حفظ و اشاعۀ 

موسیقی ملی به سرپرستی فرامرز پایور را به ثمر نشاند. در دوره های پس از انقالب که دیگر 

و نهایتاً گلی در گلها شکفته نشد، شجریان با همکاری لطفی، سپس حسین علیزاده و کیهان کلهر 

مجید درخشانی کارهای درخشانی ارائه نمود. البته بر این دوره ها باید کارکردهای روزهای 

انزوا یعنی آواز انفرادی شجریان یا با یک دو ساز را بیفزاییم. چندین همایون مثنوی و مناجات 

که نام  "یدایران ای سرای ام"و  "داروک"ربّنا ره آورد این ایام اند. اما دربارۀ دو تصنیف 

بردید، باید عرض می کنم که این دو آهنگ بیرون از برنامۀ گلها توسط گروه محمد رضا لطفی 

از  "پرکن پیاله را"انجام گرفت. شاعران این دو تصنیف البته نوپرداز بودند. شجریان روی شعر 

اخوان  "تانزمس"فریدون مشیری با آهنگ ماهور زیبای فریدون شهبازیان اجرا نمود. سال ها بعد 

ثالث را با گروه حسین علیزاده خواند، و تسلط خود را در به آواز درآوردن شعر نو نشان داد. 

خانه ام ابری "از دکلمه بیشتر از آهنگ کمک می گیرد. سپس شعر  "زمستان"البته اجرای 

نو  از نیمایوشیج را به همان سبک با مجید درخشانی می خواند. همه اینها نشانه های از "ست

 گرایی او را با خود به همراه دارند.        

فضای پس از انقالب با شور و شوق و سرودهای انقالبی همراه بود و  آرمان:

 یاد به کارهای دیگر و "برادر" ،"امید سرای ای ایران"شجریان با 

 و ها سرکوب با ماه چند از پس شادمانه و آزاد فضای اما  .بود فضا پیشتاز ماندنی

تغییر سبکی در  آن، از پس آیا  .باخت رنگ اختناق فضای برقراری و ها اعدام

 و "امید سرای ای ایران" میان هست فرقی  کارهای شجریان مشاهده می شود؟

 مهربانی دیار/ این شهر یاران بود و خاک مهربانانحافظ:  از شجریان اجرای آن
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شصت  ۀشجریان در ده آیا حال و هوای هنر شد؟ چه را شهریاران آمد سر کی

 های سرکوب با بعد های دهه در یا ظلم و سرکوب و قتل زندانیان تغییر کرد؟ 

 ایران؟ داخل در او اجرای ممنوعیت از پس و هشتاد ۀده

فضای موسیقی شجریان، نوع اشعار و ترانه هایی که خوانده، طبیعتاً  احمد کاظمی موسوی:

و دهه های  ۱۳۵٧به اقتضای وضع زمان تغییر کرده است، و این تغییرها منحصر به سال های 

شصت و هشتاد نیستند. برای شناختن چگونگیِ این تغییرها ما باید چند ویژگی از شخصیت و 

خست آنکه شجریان ازجمله افرادی ست که در عین گام کارکرد شجریان را بهتر بشناسیم. ن

نهادن در وادیِ سیاست، در واقع سیاسی نیستند. نه به این معنا که به طور سازمانی سیاسی نیستند، 

بلکه جهان فکری و هنری شان چنان غرقه در فضای خود پرورده شان است که مجال ورود به 

رافش را به آنها نمی دهد. اگر بخواهیم مقایسه ای دنیای سیاست جز گام زدن در باریکه های اط

)اگرچه با چند فارق( در اینجا بنماییم باید نگاهی بندازیم به چگونگی حضور سیاسی حافظ در 

اشعارش. در نزدیک به پانصد قطعه شعری که از حافظ به جای مانده، ما غریو وانفسای او را از 

شنویم، با این همه باز می بینیم حافظ چنان غرق در وضع زمانه اش از گوشه و کنار اشعارش می 

غمخوار خویش باش غم "عشق و رندی اش است که سیاسی نمی تواند بوده باشد، و در نهایت: 

را در بدو انقالب  "ایران ای سرای امید"شجریان البته تصنیف هایی چون  "روزگار چیست.

ورشید انقالب قرار داد. اما او اوج دادن خواند، و در خواندنش شکوه آهنگ ماهور را در پرتو خ

به صدایش در فراز و فرودهای ماهور را وظیفۀ هنری اش می دید. سؤال اصلی را باید از سرایندۀ 

این شعر سرود گونه یعنی از آقای هوشنگ ابتهاج پرسید، که خود به هنگام پخش این شعر و 

را با سنتور استادانۀ  "اران را چه شدی "آهنگ به زندان افتاده بود. چهار سال بعد شجریان 

یاری "مشکاتیان در بیداد همایون خواند. در اینجا انتخاب شعر و آواز با خودش بود. او نوای 

مهربانی کی سرآمد "را از بیداد شروع می کند تا بانگ  "اندر کس نمی بینم یاران را چه شد

روز وصل دوستداران "نیز تصنیف  در عشَّاق همایون سردهد.  در پایان "شهریاران را چه شد

را چاشنی آواز خود می سازد. سی سال پس از انقالب،  "یادباد، یادباد آن روزگاران یاد باد
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در دشتی می خواند.  ۱۳۸۸پس از جنبش سبز تابستان  "تفنگت را زمین بگذار"شجریان آهنگ 

کردن جنبش در فرود آمدن از فرَّ و شکوه ماهور به غمگساری دشتی خود گویای فروکش 

جامعه است؛ دیگر الزم نیست از ساده گراییِ شعر فریدون مشیری در این آهنگ  در برابر 

 سخن بگوییم.     "ایران ای سرای امید"پرادعاییِ شعر هوشنگ ابتهاج در قطعۀ 

دوم، شجریان با آنکه وابستگی، حتا گرایش ویژه ای به گروه و مکتبی نداشت، نسبت به تجدد 

ته ای که در جهان امروز مطرح است نسبتاً وفادار بود. البته این وفاداری را به بهای یا مدرنی

ضدیت با دیانت یا حمله و اهانت به گروه و مسلکی نمی خواست. او با آنکه زیر ساخت تربیتی 

و آموزشی دینیِ و اسالمی داشت، هرگز پیرایۀ اسالم را شعار زندگی و راهکار خوانندگی اش 

)که اندیشۀ فراگیر زمان هنوز تجدد بود(  ۱۳٤۰، بلکه به صورت همان معلم مدرسۀ دهۀ قرار نداد

را، همان طور که خود بارها گفت، در رعایت کسی جز پدر  "ربّنا"باقی ماند. او مناجات 

دیندارش نخواند، و از آمیختگی تالوت قرآن با عشوه و ترنَّم موسیقی )کاری که در موسیقی 

به مفهومی که در فقه آمده  "غناء"یار شده( پرهیز داشت. با آنکه اهل های ترک و عرب بس

نبود، از خواندن تصنیف های پر ترنَّم شیدا و درویش و غیره، نیز إبا نداشت؛ چون این گونه ترَّنم 

غناء در "را هماورد موسیقیِ اندوهگسار سنتی می دید. به عنوان جملۀ معترضه اضافه کنم که 

بخوبی حالجی  کیمیای سعادت( در کتاب ۵۰۵/۱۱۱۱حمد غزَّالی )مرگ را ابوحامد م "فقه

کرده است. غزَّالی فقیه شافعی صاحب فتوا، نه تنها موسیقی تجویز می کند، بلکه برای تفهیم 

را به یاری می طلبد )بنگرید به  "همۀ عقالی عالم"معنویتی که موسیقی می تواند به بار آورد، 

 (کیمیای سعادت.باب سماعِ  

آیا موسیقی شجریان را می توان مانند هواسنجی هنری دانست برای آرمان: 

 وضعیت روحی مردم ما، شرایط اجتماعی و تغییرات فضای همگانی؟

همین طور است. نبض هنر اغلب در خواست ها و روند های جامعه   احمد کاظمی موسوی:

می تپد. شجریان هم مانند دیگر هنرمندان اصیل خواسته یا ناخواسته آینه دار تب و تاب های 

مردم خودشان می شوند. او موسیقیِ سنتَّی ایران را در سطح واالیی که مکتب کلنل وزیری 
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( و برنامۀ گلها پیشنهاد می کردند، نگاهداشت، با این همه )شامل ابوالحسن صبا و روح اهلل خالقی

به ترانه های محلی و بومی خوانی های قدیمی نیز توجه داشت. او از کار خوب سیما بینا در 

گردآوری یعنی نگارش و خواندن بخش مهمی از ترانه محلی ایران چندین بار تقدیر کرد. او از 

ه از رفتار های بومی ایران برایش معنای واالیی داشت. هر جهت هنرمندی مردمی بود، و هر جنب

زمزمه ها، در واقع راز و نیازهای، او را با ترانه های بابا طاهر هنوز در گوش داریم.  با این همه 

سطح کارش را به خاطر عوامگرایی یا درآمد مالی پایین نمی آورد. او هیچ وقت تنگناهای مالی 

ت آفرینی )بگذریم از کاباره خوانی( قرار نداد. شجریان با آنکه را بهانه برای پولسازی و شهر

تحصیالت دانشگاهی نداشت آگاهی خوبی از شعر فارسی و تجوید در قرائت آیات عربی 

دست به کار تازه ای در برگزیدن آیات مناسب در مخاطبه با  "ربّنا"داشت. او در مناجات 

که مخصوص ماه  "افتتاح"ه قرائت بخشی از دعای پروردگار زد. او مانند مؤذن زاده اردبیلی ب

سورۀ آل عمران را در آهنگ سه گاه به خروش در  ۸رمضان است، اکتفا نکرد. بلکه نخست آیۀ 

خدایا! دل های ما را که خود رهنمونش شدی به سوی دیگر مگردان و مهرت را به ما "آورد: 

بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمۀ إنک )ربنَّتا التزغ قلوبنا  "ارزانی دار چون تویی بخشنده.

آنت الوهّاب.( رعایت تجوید عربی را تا آنجا که ممکن بود می کند، غین فارسی را روی قاف 

عربیِ قلوبنا بخوبی می غلتاند. آی کوتاه و در عین حال کشدار عربی را همه جا رعایت می کند. 

سورۀ کهف را با گرایشی به مایۀ افشاری  ۱۰سورۀ المؤمنون، سپس آیۀ  ۱۰۹آنگاه بخشی از آیۀ 

پروردگارا! رحمتی از سوی خود به ما ارزانی دار و زمینۀ پیشرفت کار ما را  "تالوت می کند:

)ربّنا آتنا من لدنک رحمۀ و هییّء لنا من أمرنا رشداً.(  در پایان، بخش آخر آیۀ  "فراهم کن.

وردگارا! ما را از شکیبایی سرشار کن و گام پر"سورۀ بقره را با سوز بیشتری می خواند:  ۲۵۰

)ربّنا أفرغ علینا صبراً و ثبّت أقدامنا و  "های ما را استوار بدار و ما را بر کافران پیروز گردان.

انصرنا علی القوم الکافرین.( شجریان هرچند همه آموخته های قرآنی خود را پیوسته در سایۀ 

داد، با خواندن ربّنا به این سوز و سبک، همصدایی اش باورداشتش به تجدّد و پیشرفت قرار می 

 را با مردمی که در جستجوی معنویت در وادی دیانت هستند، نشان داد.     
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 است دنیا با هنری تبادل و آزاد مناسبت دارای که دیگری کشور هر درآرمان: 

این عظمت در می گذشت، امروز تمام رسانه های دنیا از او  به اگر هنرمندی

 ۀجامع  .نیست چنین شجریان مورد در که بینیم می تاسف با سخن می گفتند. 

 هنر عظیم ۀگنجین این شناساندن برابر در ای وظیفه چه کشور از خارج ایرانیان

 دارند؟ بود، ایران در آن کانون که بشری

تا آنجایی که من اطالع دارم از درگذشت شجریان در کشورهای   احمد کاظمی موسوی:

عربی و سرزمین آشنا به فرهنگ فارسی یادآوری های خوبی شد. بسیاری از رسانه غربی نیز خبر 

درگذشت و جایگاه او را در میان مردم ایران درج و نشر کردند. منتها جای آن داشت که 

جامع األزهر و دیگر مراکز مربوطه در مصر یا اردن و شجریان بتواند ارتباط قرآنی خود را با 

مراکش گسترش دهد، و ظاهرا این کار بدون همراهی حکومت ممکن نمی شد و می دانیم که 

ایران با بسیاری از این ممالک در حال قطع رابطه است. البته شجریان در مراکش برنامه ای با 

اجرا کرد که کافی  ۱۳۸۱ی فاس در سال همراهی حسین علیزاده، و باهمکاری مهرجان موسیق

برای بازشناساندن ارتباط موسیقایی تاریخی ایران و عرب نبوده است. در جهان غرب شجریان به 

علت ناآشنایی با زبان های اروپایی امکان ورود جز در میان فارسی زبانان را نداشت. ایرانیان 

آواز شجریان در سه دهۀ اخیر بوده اند.  مقیم امریکا و اروپا در جای خود پذیرای خوبی از هنر

آقای دکتر عباس میالنی برنامه و مصاحبه های گرانباری برای او در دانشگاه استانفورد در سال 

ترتیب داد. اما اینکه جامعۀ ایرانیان خارج از کشور چه کاری برای شناساندن هنری که  ۲۰۱۰

دهد، باید عرض کنم که به نظرم بهترین ست، می تواند انجام ا شجریان در این نسل نمایندۀ آن

راه دعوت از شاگردان قابل شجریان و فراهم کردن مجال و امکان برای بازپرداخت میراث 

اوست. شجریان شاگردان بسیار خوبی تربیت کرده که استعداد بازپروردن پیامی را که شیوۀ 

نون بریده ای از نوار آواز دارند. هم اک ،خوانندگی، موسیقی شناسی و رامشگری شجریان داشت

خانم غزالۀ فیلی نژاد شاگرد استاد شجریان برایم ارسال شده که چند گوشه از بیات ترک را با 

غالم چشم آن ترکم که در خواب "همان لطف و زیبایی استادش روی شعر حافظ می خواند: 
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رهای اروپا و در بسیاری از شه "نگارین گلشنش روی ست مشکین سایبان ابرو.  /خوش مستی 

امریکا ایرانیانی هستند که چم و خم دعوت و آوردن هنرمندان را تجربه کرده اند منتها گاه 

 انگیزۀ مالی نقش مهمتر از هنر افراد را بازی می کند.          

آیا با استاد شجریان از نزدیک آشنا بودید؟ خاطره ای دلرید از آن آرمان:  

 بزرگوار؟

من با استاد شحریان از نزدیک آشنا نبوده ام. در کنسرت های آن   احمد کاظمی موسوی:

بزرگوار دو بار در واشنگتن حضور یافتم و دوبار دیگر نیز وی را تصادفی دیدم. بار اول در 

در کوهپایۀ البرز حین پیاده روی در درکه بود که زمزمۀ آواز خوشی به گوشم خورد.  ۱۳۶٤

مرغ زیرک چون به دام "از دوستانش است. شعر حافظ را:  ایستادم دیدم آقای شجریان با یکی

در همایون می خواند و گام بر می داشت. چند کلمه ای سالم علیک کردیم  "افتد تحمل بایدش

در هواپیمای لوفت هانزا از فرانکفورت به تهران  ۱۳۹۵و به راه خود ادامه دادیم. بار دوم در 

یدم. آثار کسالت در وجناتشان آشکار بود، باز سری ایشان را با همسر و فرزند خردسالشان د

 تکان دادم و رد شدم، جای سخن گفتن نبود. 

  ریلندم ،۲۰۲۰ اکتبر

 

 بیشتر هرچه موفقیت و سپاسگزاریم مصاحبه و مشارکت برای شما همت از :آرمان

 .آرزومندیم را  شما
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این سطور به ایران سفر کردم تا با برخی از اساتید موسیقی و  ۀخورشیدی، نگارند ۱۳۸۳در سال 

ترانه سرایی مانندعلی تجویدی، همایون خرم، بیژن ترقی، محمد موسوی و جالل ذوالفنون دیدار 

 تحوالت موسیقی ایران در دوران معاصر با آنها به گفتگو بپردازم. ۀکرده و دربار

در ونک می رفتم و ساعت ها با وی سخن می گفتم.  استاد تجویدی ۀاغلب بعد از ظهرها به خان

مدتی اندیشید و  "کدام یک از آهنگ های خود را بیشتر می پسندید؟"روزی از وی پرسیدم: 

آهنگ هایی که من ساخته ام مانند فرزندان من هستند و دشوار است که یکی را بر "گفت: 

  "دیگری ترجیح دهم.

نامدار تار(،  ۀان و از آن جمله: فریدون حافظی )نوازندبه باور بسیاری از صاحب نظر"گفتم: 

غالم »و آوای جادویی « دکتر منیرطه»که همراه با کالم شیرین « مرا عاشقی شیدا»آهنگ مشهور 

 ۀبه شمار رفته و بعید است که در آیند حدبه جاودانگی پیوست، از موسیقی های « حسین بنان

 "ر موسیقی ایران به وجود آید، شما چه فکر می کنید؟نزدیک اثری تا این حد بدیع و دلپذیر د

یاد »را بر « مرا عاشقی شیدا»چطور من می توانم "باز از جواب قاطع خودداری کرد و گفت: 

بعد  "ترجیح دهم. جواب درستی ندارم.« آزاده»و « ساقی»، «بسوزان»، «سنگ خارا»، «کودکی

 گفت: 

 مرتضی حسینی دهکردی
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شر نشده در اختیار وزارت ارشاد قرار دادم من بعد از انقالب اسالمی چهار آهنگ منت"

سروده است. چند ماه قبل، آقای فرهاد « بیژن ترقی»که شعر آنها را دوست هنرمندم 

نام داشت به وجهی بدیع و هنرمندانه و با  1«تذرو»فخرالدینی یکی از آنها را که 

محمد »صدای هارمونی بسیار زیبا تنظیم کرد و وزارت ارشاد بر آن شد که این اثر با 

و با همراهی ارکستر بزرگ ملی اجرا شود. روزی از من و بیژن ترقی « رضا شجریان

دعوت کردند که در مراسم اجرای این اثر شرکت کنیم و شاهد ضبط آن باشیم. آوای 

شجریان در اجرای این ترانه به حدی دلنشین و درخشان بود که از شنیدن آن روحم به 

یشیدم که اثری زیباتر از این اجرا در بین کارهایم سراغ پرواز درآمد. لحظاتی اند

ندارم. می دانم که این نوع داوری ها، بوی غرور و خودشیفتگی می دهد. ولی شما 

باید در آن جلسه حضور داشتید تا در می یافتند که شجریان چه کرد! صدای او به 

ر از گرمی و راحتی دو اکتاو را پوشش می داد و با وجود گستردگی و قدرت، پ

آواز خوان ها، هنرمندانه تر می خواند. در آن لحظات  ۀشوریدگی و زیبایی بود، از هم

بود که دریافتم موسیقی ایرانی چه تحوالتی را پشت سر گذاشته و چه مقدورات 

موسیقی دارد... من نمی توانم ارزش هنر شجریان را تشریح کنم، باید آنرا بشنوی تا 

کرده است. شجریان با این اجرا، نام من و بیژن ترقی و فرهاد متوجه شوی که او چه 

  "فخرالدینی را جاودانه ساخت.

من که عمیقاً تحت تاثیر سخنان استاد قرار گرفته بودم از وی خواستم در صورت امکان نواری از 

اده و مایل این برنامه را به من بدهد. گفت متاسفانه وزارت ارشاد به علل واهی این نوار را به ما ند

نیست که این اثر به دست مردم برسد. اگر دادند، حتماً کپی آن را به شما می دهیم. بعد استاد 

را به وجهی بسیار شنیدنی نواخت و با « تذرو»تجویدی با ویلن خود آهنگ آسمانی و پرمحتوای 

 رد.صدای خسته و دو دانگی که داشت آنرا خواند که به راستی جان و دل را تسخیر می ک

                                                 
 تذرو نام پرنده زیبا و خوش آوایی است که در سواحل دریای مازندران زندگی می کند.  - 1
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به میان آمد. « تذرو» ۀبیژن ترقی رفتم و ضمن گفتگو با وی، سخن از تران ۀدو روز بعد من به خان

 را برایم دکلمه کرد و چه زیبا دکلمه ای. « تذرو»او نیز سخنان تجویدی را تکرار نمود و بعد شعر 

سته به پا و سفر در این شعر ماندگار باز هم سخن از بند و قفس و آزادی و رهایی از رشته های ب

ملک الشعراء »تا بیکران آسمان ها در میان است و دقیقاً همان مفاهیم مقدسی را القا می کند که 

حکایت کرد و بعدها با آوای شجریان به جاودانگی رسید. مفاهیم « مرغ سحر» ۀدر تران« بهار

آنها، هزاران ارجمندی که قرن هاست بر تارک آرزوهای مردم ایران می درخشد و برای تحقق 

 آزاده، با شکنجه و آزار رو به رو شدند و یا به دیار ابدی شتافتند. 

*** 

که تاکنون سرگذشت دهها تن از « امیر صبوری»سال بعد یکی از دوستان هنرمندم به نام: 

موسیقی دان ها و دیگر هنرمندان را به تصویر کشیده و فیلم های ماندگاری از زندگی آنها تهیه 

به ایران رفت و علیرغم کسالت شدید استاد تجویدی، فیلم خاطره انگیزی از زندگی  کرده است

به « استاد شجریان»و آثار او ساخت که نسخه ای از آن را برای من فرستاد. در انتهای فیلم، 

تذرو را اجرا می کند. اثری که به واقع هر « فخرالدینی»همراهی ارکستر بزرگی به رهبری 

تاثیر قرار می دهد و با شنیدن آن آوای ملکوتی متوجه شدم که چرا استاد  صاحب دلی را تحت

 یاد می کرد. « تذرو»تجویدی با چنان سخنان ستایش برانگیزی از 

آهنگ از علی تجویدی، ترانه از بیژن ترقی، خواننده: محمدرضا  -«تذرو»

 شجریان دستگاه ماهور

 از دیار نغمه خوانی   من تذروی خوش سرودم 

 آسمانی سرود این     من گردن بند ۀرشت

 کن وا بسته های رشته این از پایم  کن رها بندم از و بگشا من بال

 جاودانه های نغمه با کنم پر   بی کرانه آسمان فضای تا
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 ها کران پر، پر کشم تا بی کشم پر   دریا و دشت صحرا، و کوه فراز تا

 ها نشان بی تا پر، پرکشمپرکشم   آشیانه دانه،  و آب نیاز از گریزم تا

 ترانه پاک ۀچشم در سحر شویم پر و بال زمانه درد از و رنج از بگذرم تا پرکشم

 آسمانی سرود این من، گردن بند رشته من تذروی خوش سرورم از دیار نغمه خوانی

 کن وا بسته های رشته این از پایم  کن رها بندم از و بگشا من بال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 


