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در سوگ فراق و افتراق!

*حمیدرضا عاطفی

دوکلمه؛ پــرواز آواز ....با رفتن محمدرضا شــجریان اندوهی
ســنگین بر سینههای مردم فرو نشست و رسید آن روز تلخ که در
ســالیان اخیر گاه و بیگاه از اخبار دروغین رسیدن آن ،تپش قلبها
فزونی مییافــت و بعد آرام میگرفت اما این بــار تپش تاریخی
قلبها تار و پود میزد و اســتاد با بدرقه پر تپش و پر تنش مسائل
ریز و درشت جامعه سیاســت زده ما به خانه ابدی رفت! ولی تنها
جسمش از ما جدا شــد و قطعا جاودانه خواهد ماند نامش ،یادش،
آثارش ،افکارش و راهش ...که به هیچ روی زدودنی نیست!
انعکاس بی ســابقه این خبر و واکنشهای ملی و بین المللی
این فراق حیرت آور بود و خود نشــان از جایگاه واالی آن بزرگ
مرد بود که چون نگینی درخشان بر تارک فرهنگ و هنر این ملت
بزرگ برای همیشه خواهد درخشید! ...
نقش اســتاد در جایگاه ریاست شــورای عالی خانه موسیقی
بسیار ارزشمند وقابل تقدیر بود ...ایشان با درک درست و دقیقی که
از این نهاد نوپا داشــت به خوبی ایفای نقش کرد و در بزنگاههای
تاریخی با مواضع درست و اصولی خویش در استحکام آن کوشید.
قطعا این نقش آفرینی اســتاد در تاریخ نهاد مدنی موسیقی کشور
فراموش نشدنی است.
موضوع انتخاب روز تولد ایشان به عنوان روز موسیقی که پس
از آن تشییع پر شور و با شکوهی که در مشهد اتفاق افتاد و مطالباتی
که دوستداران و عالقه مندان استاد از سویی و جایگاه بیبدیل ایشان
به عنوان هنرمندی برجســته که همواره و در ســختترین شرایط
پیش و بعد از انقالب در کنار مردم بوده و مواضع انســانی و درست
و اخالقــی او در همه موارد اجتماعی و فرهنگی و همه و همه خانه
موسیقی را به سمت پاسخگویی به این مطالبات برد و لذا درخواست
روز موســیقی که متقارن با روز تولد استاد باشد صادر شد (قبال روز
نهم مهر  -تولد فارابی کبیر -به عنوان روز موســیقی از سوی خانه
موسیقی درخواست و متاسفانه از سوی دولت رد شده است) به فاصله
اندکی نامهای منتشــر شد با شــائبههایی که در گزارش جداگانه و
شرح ماجرا و برخی امضاهای غیر واقعی و ...در سایت منتشر شد و
در اینجا نیازی به تکرار آنها نیســت و عالقهمندان میتوانند به آن
گزارش مراجعه کنند اما چند نکته هست که صرفا جهت روشنگری
بیشتر باید به آنها اشاراتی بشود.
اول آنکه دراین چند دهه بویژه یک دهه اخیر استاد شجریان
در انجام فعالیتهای هنری خود با مشــکل مواجه بوده و حتی از

برگزاری کنســرت نیز محروم بود حال چگونه با تولد ایشــان به
عنوان روز موســیقی کنار خواهند آمد؟ قطعا با آن هم مقابلههایی
خواهد شد اما مقابله با مطالبات مردمی به سادگی نیست و یکی از
راههای کمهزینه خود اهالی موسیقی هستند و از این طریق است
کــه میتوان پایه موافقت با این روز را سســت کرد و اگر صحبت
از حرکتی مشکوک میشــود خدای ناخواسته منظور اهالی هنر و
حتی تهیه کننده نامه نیست گاهی اقداماتی از برخی سر میزند که
خود آن شــخص خبر از کنه ماجرا ندارد و بسیار رخدادها در جهان
امروز هست که ما به چشم خود دیدهایم که افراد فکر میکنند به
اختیار خود اقدامی کردهاند و در واقع و ظاهر امر هم کسی به آنها
دیکته نکرده است.
نکته دوم اینکه با توجــه به تکرار اقداماتی چون تهیه طومار
و جمــع آوری امضا که این ســالها به راه افتاده اســت باید خیلی
مراقب بــود تا اینگونه کارها موجب تفرقــه و نقار بین هنرمندان
نشود وزخمی به رخمهای هنرمندان افزون نگردد.
متاسفانه تاکنون دیدهایم که غالب این طومارها با شائبهها و
نواقصی همراه بوده که جای تامل دارد و همانطور که اشــاره شد
اکثر آنها موجبات رودر رو قراردادن عــدهای ازهنرمندان مقابل
عده دیگری شده و قطعا این افتراق و اقدامات نه تنها مشکلی از
مشکالت اساســی هنرمندان حل نمیکند بلکه به مشکالت آنها
میفزاید در صورتی که با کمی تدبیر و تعقل میتوان راهکارهای
بهتری برای رفع مشکالت برگزید .نکته جالب تر در این طومارها
این اســت که تا کنون حتی یک مورد از این جمع آوری امضاها
و طومارها در جهت حل مشکالت هنرمندان در سطح ملی نبوده
است مثال فرد یا نهادی که متولی جمع آوری امضا است از افراد
بخواهد تا متنی را امضا کنند که واجد مطالبات ملی باشد مثال از
صدا و سیما بخواهند تا در پخش موسیقی تصویر سازها را نشان
دهد و یا نســبت به پرداخت حقوق معنــوی هنرمندان و رعایت
کپی رایت اقــدام کند و یا مطالبات دیگــری از دولت نظیرارتقا
کف حقوق بازنشستگی هنرمندان و یا کاهش هزینههای اجرای
موسیقی و رایگان کردن سالنهای کنسرت و....ولی افسوس که
در اینگونه موارد از نظر این دلســوزان مشکلی احساس نمیشود
و شــگفتا که مســائل مهمتری از آنچه اشاره شــد در دید آنها
متجلی است!
* سردبیر
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درگذشت استاد شجریان

ِ
سوگ ستُرگ موسیقی ایران
گزارشی از فقدان و خاکسپاری محمدرضا شجریان

اول مهرماه  1399مصادف با سالروز تولد محمدرضا شجریان،
اســتاد آواز ایران بود .محمد رضا شــجریان در حالی  80ساله شد
که از تابســتان  1395در کشور آمریکا بر اثر عوارض پرتو درمانی
بــرای درمان بیماری قدیمی خود یعنی ســرطان دچار اختالالت
حرکتی و کالمی بود .شجریان با تهمیداتی در شهریورماه سال 95
به ایران بازگردانده میشــود و از همان تاریخ تحت نظر پزشکان
معتمد و حاذق مداواشــد .در چهارســال مراقبت و مداوا ،بارها و
بارها شجریان برای مسائل رایج پزشکی به بیمارستان جم منتقل
شــد .اواخر بهمن ماه  1398شجریان در بیمارستان بستریشد و
این نخســتین بار بود که شایعهای از یک رسانه پخش شد و مردم
عالقمند اســتاد آواز ایران به ســمت بیمارستان جم هجوم برده و
آنجا همایون ،پسر استاد شــجریان به مردم اطمینان خاطر داد تا
پدرش در سالمت اســت و تنها برای یک سری اقدامات پزشکی
روتین به بیمارســتان منتقل شده است .ظاهرا این بار جامعه برای
یک شوک بزرگ آماده شده بود.
 13مهرماه  1399خبر بســتری شــدن محمدرضا شجریان
منتشر شد اما اینبار ادبیات و نوع گفتگوی پزشکان و کادر درمانی
استاد با مردم متفاوت بود .رئیس بیمارستان جم در گفتگویی بعدها
افشا کرد که میدانستیم این آخرین بار است و کار از دست خواهد
رفت .دکتر عباسی ،پزشک معتمد استاد شجریان نیز برای هر خبر
دقیق اول مونیتور باالی ســر استاد را نگاه میکرد و بعد خبر را با
مالحظاتی اعالم میکرد .پزشکان بارها گفته بودند برای سالمت
استاد دعا کنید ،و «این دعا کردن» در ادبیات نانوشته و عامه مردم
برای توصیف اوضاع جسمانی یک بیمار معنای دیگری دارد!
روز  17مهرمــاه ،از صبــح تعدادی مــردم عالقمند جلوی
بیمارســتان جم تجمع کرده بودند و برای استاد شجریان و بازیابی
ســامتی اش دعا میکردند .حوالی ظهر رفت آمدها بیشتر شد و
کم کم نیروهای ویژه انتظامی و امنیتی به خیابان فجر میآمدند.
حدود ساعت  15خبری دهان به دهان میگشت که هیچ کس تاب
باور آن را نداشت .اما در نهایت آن خبر تایید شد ،کوتاه اما جانگذار:
محمدرضا شجریان درگذشت!
در حالی که چند ســاعت قبل از ســوی ســتاد کرونا وضعیت
خطرناک و محدودیتهای اجتماعی تمدید شــده بود ،خیل عظیم
جمعیت عالقمند ،هنرمند و هنردوســت به ســوی بیمارستان جم
هجوم آورده و عکسهای خسرو آواز ایران را در دست داشتند ،شمع
روشن کردند و صدای شیون و زاری لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر
میشد .جمعیت در میان بغضشان گاه «مرغ سحر» میخواندند ،گاه
«همراه شــو عزیز »...همه منتظر خبری از همایون فرزند استاد که
شماره  - 39پاییز 1399

بدرقه مردم با اســتاد را مشخص کند .حوالی ساعت  7عصر بود که
همایون از محوطه بیمارســتان با مردم ســخن گفت .قرار این بود؛
ســحرگاه  18مهر در بهشت زهرا مراسم نماز و  19مهرماه تشییع و
توس خراسان .پیکر استاد را همان عصر به بهشت
خاکســپاری در ِ
زهرا منتقل کردند که خیل جمعیت مانع انتقال پیکر نباشد.
کــم کم بارش باران آغاز شــد .در میان بارش باران و جلوی
بیمارســتان جم هر کســی به طریقی دین خود را به شجریان ادا
میکرد ،یکی از هنرش میگفت ،یکی از با مردم بودنش تا آخرین
لحظه زندگی .پس از ســخنان همایــون نیروهای ویژه مردمی را
متفرق کردند ولی باران تا صبح با شــدت تمام بارید و آن شــب
تهران یکی از طوفانیترین شــبهایش را در میان غرش چندین
باره آسمان پشت سر گذاشت.
سحرگاه  18مهرماه در میان تاریکی هوا و سرما و سوز بهشت
زهرا ،لحظه به لحظه بر جمعیت افزوده میشــد .مردمی که آمده
بودند بر پیکر هنرمند محبوبشان نماز بخوانند و آنچنان که در متن
نماز میت هست برای آخرین بار نزد خداوند شهادت دهند :ما بجز
خوبی از او ندیدیم!
چند دقیقه از  6صبح گذشــته بود و آفتاب ایران اولین طلوع
بدون شجریاناش را میدید .بنز مشکی حامل پیکر استاد شجریان
در محوطه ی مخصوص نمازهای میت متوقف شــد و شــش نفر
دژبان ارتش تابوت چوبــی را از اتومبیل خارج کردند .مردم اجازه
حضــور در محوطه را نداشــتند و تنها خانواده اســتاد ،جمعی از
هنرمندان حاضر و مســئوالن بودند که اجــازه اقامه نماز بر پیکر
شجریان را پیدا کردند.
داریــوش پیرنیاکان (دبیر و ســخنگوی شــورای عالی خانه
موســیقی) که دوستی و همکاری در سالیان بســیار با شجریان
داشت پشت تریبون قرار گرفت و با بغض گفت :واقع ًا نای صحبت
کردن ندارم من همیشه آرزو داشتم وقتی میمیرم شجریان برایم
آواز بخواند .او دماوند ایران است او تخت جمشید ایران است .من
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تا صبح گریه کردم و نخوابیدم .به شــما تسلیت میگویم و بدانید
صدای ملت ایران فراموش نمیشود.
حســین علیزاده (نوازنده و آهنگســاز موســیقی ایرانی و از
همکاران شــجریان) گفت :او قدرتی را به ما نشــان داد که حتی
وقتی در این دنیا نیست از او ترس دارند .استاد شجریان نشان داد
که برای همیشه زنده خواهد ماند و فراموش نمیشود.
داود گنجهای عضو شــورای عالی خانه موســیقی نیز در این
برنامه بیان کرد :من برخالف همیشــه که هیجانی هســتم امروز
با تمام وجودم میگویم که خیلی خوشــحالم محمدرضا شجریان
در چهلمین روز شــهادت مرد عدالت امام حســین (ع) دار فانی را
وداع گفت.
وی افزود :شجریان یک انسان واقعی بود .من افتخار میکنم
که امروز دست دکتر حسن عباســی (پزشک معتمد شجریان) را
ببوسم و من امید دارم با رفتن شجریان عدالت در همه جا نهادینه
شود .ما از او درس عشق میگیریم.
همایون شــجریان نیز در سخنان کوتاهی گفت :رفتن پدر را
باور ندارم یــا نمی توانم یا نمی خواهم .اگر بخواهم در یک جمله
محمدرضا شــجریان را توصیف کنم این است که آدمهای بزرگ
مثــل او به این کره خاکی میآیند تــا پیامی را بیاورند و خوش به
حال کسانی که این پیام را دریافت میکنند.
وی در پایــان بــرای همه آرزوی ســامتی کــرد و گفت:
امیدوارم این مراســم باعث آسیب کسی نشود و از همه ملت ایران
سپاسگزاریم.
پس از این سخنان در حالی که خیل جمعیت بیرون در محوطه
اقامــه نماز حاضر بودند ،جمعی کوچک به امامت حجتاالســام

دعایــی ،نماز را بر پیکر محمدرضا شــجریان اقامه کردند و پیکر
از آنجا به فرودگاه مهرآباد منتقل شــد و ســپس با یک هواپیمای
اختصاصی که تعداد انگشــت شــماری از هنرمندان و مسئوالن
معاونت هنری و دفتر موسیقی در آن حاضر بودند به مشهد منتقل
گردید .حدود ســاعت  11صبح  18مهرماه هواپیمای حامل پیکر
استاد شجریان به زادگاهش مشهد رسید تا فردای آن روز در توس
و همجوار قبر فردوسی بزرگ در خاک آرام گیرد.
تــوس حال و هوای عجیبی به خــود میدید .یک روز قبل
از خاکسپاری اســتاد ،خیل جمعیت از شــهرهای دور و نزدیک
به مشــهد میآمد تا جایی که پروازهای رفت به مشــهد از نقاط
مختلف ایران بخصوص تهران تقریبا تکمیل شــده بود .جمعیت
به محض رســیدن به مشهد ،به توس میرفتند .بسیاری از مردم
یک شب سرد را پشــت درهای محوطه مقبره فردوسی تا صبح
گذراندند به امید آنکه بامــداد  19مهر به داخل محوطه بیایند و
با اســتاد آواز ایران وداع کنند .اما این امــکان برای هیچیک از
عالقمندان فراهم نشــد .تنها جمع محدودی که از سوی انجمن
موسیقی خراسان تعیین شده بودند با ارائه کارت ورود مخصوص
و با اتوبوسهای ویژه به داخل محوطه توس رفتند و پیکر استاد
شجریان در مدت بسیار کوتاهی و با محدودیتهای ویژه بخاک
سپرده شد .پس از خاکسپاری جمعیت حاضر به محوطه روبروی
مقبره فردوسی رفتند .درســت همانجایی که روزی در سال 55
شــجریان و گروه شیدا به سرپرســتی محمدرضا لطفی در جشن
هنر توس نشســتند و ســه گاهی اجرا کردند ،این بار تصویری
بزرگ از شــجریان در کنار تریبون نصب شده بود و هنرمندان در
آنجا از شجریان از دست رفته سخن گفتند.
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حضورشــان تشکر کرد و در پایان با دســت به محل خاکسپاری
پدرش اشاره کرد و گفت :دست طبیعت هزاردستان موسیقی ایران
را از ما گرفت .هزار دستان موسیقی ایران اینجا خفته و من حرفی
برای گفتن ندارم.
هنرمنــدان حاضر در مراســم دقایقی بعد بــار دیگر بر مزار
شــجریان که چیزی جز چند عکــس اش بر خاک تازه نمدار نبود
حضور یافتند و هریک به شــیوه خود با او وداع کردند .یکی با آواز
و دیگری با اشک ...و با رفتن هنرمندان محوطه توس خالی شد و
هیچکس اجازه حضور در آرامگاه را نیافت.
صبح فردای خاکســپاری در حالی محوطه آرامگاه فردوسی
و شجریان بازگشــایی شد که هیچ نشانهای از بنرها و پوسترهای
روز گذشــته وجود نداشت و تنها یک عکس بر مزار شجریان باقی
مانده بود.
به دلیل تعلق محوطه آرامگاه فردوســی و شجریان به میراث
فرهنگی ،مــردم باید برای حضور در آرامگاه بلیت تهیه میکردند.
جمعیت زیــادی در روزهای ابتدایی خاکســپاری بر مزار اســتاد
شــجریان حاضر شــدند و با آواز خوانی و پخش آثار این هنرمند
یادش را گرامی داشتند.
به دلیل محدودیتهای کرونایی چهلمین روز درگذشت استاد
شجریان محوطه آرامگاه بســته بود مردم اجازه حضور در آرامگاه
را نداشتند.
تا لحظه تهیه این گزارش متاســفانه هنوز سنگ قبر و مزاری
در شــأن خسرو آواز ایران ساخته نشــده و تنها با دسته گلهایی
که پیش از محدودیتهــای کرونایی مردم بر آرامگاه آورده بودند
آراسته شد.

شجریان بر تارک تاریخ میدرخشد
اولین سخنران مراســم حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه
موسیقی ایران و از شــاگردان قدیمی شجریان) بود .نوربخش در
سخنانش ضمن تسلیت به مردم ایران برای فقدان شجریان گفت:
شجریان بر تارک تاریخ میدرخشد.
نوربخش در سخنانش اعالم کرد از سوی خانه موسیقی ایران
روز اول مهرماه و ســالروز تولد استاد شجریان به عنوان روز ملی
موسیقی برای ثبت در تقویم کشور پیشنهاد میشود.
پــس از اعالم ایــن جملــه جمعیتی عظیمــی که بیرون
محوطه از بلندگوهای تعبیه شــده صدای نوربخش را شنیدند
با تشــویقهای مکرر خود موافقت خــود را برای این رویداد
اعالم کردند.
در ادامه نیز داریوش پیرنیاکان (دبیر و ســخنگوی شــورای
عالی) و پس از ذکر چند خاطره از اســتاد شجریان و بیان صفات
اخالقی این هنرمند ،ضمن تاکید برای روز تولد استاد شجریان به
عنوان روز ملی موسیقی ،پیشنهاد کرد تا تندیس استاد شجریان و
از سوی خانه موسیقی ساخته شود تا در اتفاقات فرهنگی و هنری
تقدیم هنرمندان گردد.
پیرنیــاکان همچنین از مســئولن گالیه کرد کــه چرا برای
درگذشت شجریان عزای عمومی اعالم نکردند.
در ادامه مراسم ،علی اکبر شکارچی(نوازنده و مدرس کمانچه
و از همکاران قدیم شــجریان در گروه شیدا) پشت تریبون رفت و
در سوگ شجریان یک قطعه با گویش مردم لُر اجرا کرد که حزن
جمعیت حاضر را بیش از پیش بر انگیخت.
همایون شجریان آخرین سخنران مراسم بود که از مردم برای
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برگزاری
چند بزرگداشت مجازی

برگزاری مراسم بزرگداشــت برای هنرمندانی که از بین ما رفته
اند به یک رســم بدل شــده .البته چنان که در سالهای گذشته
متداول اســت و خانه موسیقی هم بر این موضوع تاکید ویژه دارد
این است که برای هر هنرمند در زمان حیات پربارش مراسمی در
خور شأن وی برگزار کردد تا ادای دینی از سوی جامعه موسیقی،
دوســتداران و هنرمندان به او گردد .برگزاری مراسم بزرگداشت
پس از فقدان عزیزان هم که راهی ســت برای خالی کردن بغض
ناشی از ضایعهای جبران ناپذیر.
اســتاد محمدرضا شــجریان همواره در طول حیاتش تمایلی به
برگزاری مراسم نکوداشت و یا با نامهایی مشابه نداشت و همواره
تاکید میورزید که هنرمندان از سوی مردم آنچنان که باید و شاید
قدر دانی میشوند .اما حاال که این هنرمند پرآوازه از میان ما رفته
وظیفه خانه موســیقی ایران است مراســمی در خور مقام واالی
هنری او برگزار گردد که متاسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا این
اتفاق فعال نا ممکن است .اما هر از چند گاهی موسساتی در داخل
و خارج از کشــور اقدام به برگزاری مراســم یادبود مجازی برای
استاد آواز ایران کردند که به خاطره گویی و توصیف صفات هنری
و اخالقی استاد شجریان توسط هنرمندان اختصاص داشت.
در ذیــل این مقدمه ،چکیــدهای از برخی مراســم مجازی برای
خســرو آواز ایران را میآوریم بامید آنکه با نابودی ویروس کرونا
هر چه زودتر خانه موســیقی ایران بتواند مراسمی بزرگ با حضور
دوستداران این هنرمند شهیر موسیقی ایران برگزار کند.

برایخسروآوازایران

فرد استاد شجریان بود .روز قرار ،آقای برومند همراه با او رسیدند.
در آن جلسه اســتاد برومند از استاد شجریان خواست که قطعهای
را بخوانــد .وقتی که او از اتاق بیرون رفت ،اســتاد برومند به من
گفت «این ،این کاره اســت ،امسال باید به جشن هنر بیاید ».من
گفتم که آخر او تازه آمده اســت .استاد برومند به من گفت« ،شما
نمیدانید .من میدانم که او چه گوهری است».
این هنرمند با بیان اینکه محمدرضا شــجریان در تحریرهای
مخصوص خود خالق بود ،گفــت :اکنون همه میخواهند همانند
ایشــان بخوانند .ایشان پشتکار خیلی خوبی داشت .بسیار زیبا خط
مینوشتند .به خوبی از گیاهان نگهداری میکرد .یک بار از ایشان
پرسیدم همه این گلها را خودتان کاشتید؟ گفتند «بله؛ باید از گل
مراقبت کرد»

کمانچه نوازان از شجریان گفتند
یکــم آبان مــاه برنامه ی صفحه کمانچه در اینســتاگرام با
اجرای شــهرام صارمی و مسعود توسلی و حضور هنرمندانی چون
داود گنجهای ،محمد مقدسی ،هادی منتظری ،مهدی آذرسینا،علی
اکبر شکارچی و ســعید فرجپوری به بزرگداشت خسرو آواز ایران
اختصاص داشت.
داود گنجــهای :محمدرضــا شــجریان یک مرد
خردمند بود
در ابتدای این برنامــه داود گنجهای
(عضو شــورایعالی خانه موسیقی و نوازنده
پیشکســوت کمانچه) گفــت :او یک مرد
خردمنــد بود .شــاید افراد عاقــل زیادی
وجود داشــته باشند ولی کمتر پیش میآید
که کســی خردمند هم باشد .خرد یک امر
ذاتی اســت که هر کسی به آن دست پیدا
نمیکند .نزدیک به  ۵۰ســال با ایشــان
زندگی کردم .همانگونه که غالمرضا تختی فراموش نخواهد شــد
ایشان هم هرگز فراموش نمیشود .استاد شجریان به مردم وابسته
و برای مردم قهرمان ملی بودند.
او ادامه داد :منزل استاد نورعلی خان برومند (موسیقیدان) به
خانه ما نزدیک بود .خیلی وقتها که راننده ،ایشــان را میرساند،
من استاد را میبردم .یک روز آقای محمدرضا لطفی (موسیقیدان)
به من گفت که فردی را میشناســد که خیلی خوب آواز میخواند
و خوب اســت او را به استاد نورعلی خان برومند معرفی کنیم .آن

سعید فرج پوری :شجریان جریان سازترین هنرمند
ایرانی قرن معاصر
ســعید فرج پوری(نوازنده پیشکسوت
کمانچه) گفت :به باور من آقای شــجریان
جریــان ســازترین ،تأثیرگذارتریــن و
محبوبترین هنرمنــد ایرانی قرن معاصر
خودش است.
او در ادامه درباره تکنیک و شخصیت
این هنرمند فقید در آواز بیان کرد :اســتاد
شــجریان پس از تجاربی که به دست آورد
و آموزشهایی که در حضور اســاتید قدیمی کســب کرد ،به یک
تشخص آوایی رســید .او توانســت آواز را به نهایت و عالیترین
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مرحله از نظر مفهومی ،جنس صدا و اثربخشی بر مخاطب ،برساند.
او آنقدر تأثیرگذار بود که مســیری باز کرد که خیلیها تحت تأثیر
ایشــان میخواندند .او مکملی از تمام اساتید قدیمی آواز و در عین
حال دارای راه و روش خودش بود.

استاد برسند .صحبت اســتاد ُصدیف رامبد
(خواننده) را پیش کشیدم و گفتم که ایشان
خیلی خوب میخوانند .استاد این صحبت مرا
تأیید کردند و گفتند هر وقت الزم باشد هر
ســرمایهگذاری که نیاز باشد برای کارهای
ایشــان انجام خواهند داد .من این امر را به
اســتاد صدیف منتقل کردم .استاد شجریان
در آن زمان رقیب خاصی نداشــت مگر ُصدیف و استاد ناظری .ولی
آنقدر پر بود و به موسیقی احترام میگذاشت که حاضر بود هر کاری
برای ارتقا آن انجام دهد.

محمد مقدسی :شجریان با هنر خود حس اندیشیدن
را در مخاطبانش ایجاد کرد
محمد مقدســی(نوازنده پیشکســوت
کمانچه) نیز بیان کرد :اســتاد شــجریان
هنرمند بــزرگ جهانی بود کــه با صدای
ملکوتــی خود بــرای مــردم میخواند و
دردهای مردم با صدای ایشــان التیام پیدا
میکرد .ایشان با هنر خود حس اندیشیدن
را در مخاطبانش ایجاد کرد .دغدغه ایشان
همیشــه زنده کردن موســیقی ایرانی بود .همانطور که فردوسی
دغدغه زنده نگه داشتن زبان فارسی را داشت.

هادی منتظری :شجریان با سوختن شمع وجودش
نوری به جامعه هنر ایران بخشید
هادی منتظری(نوازنده پیشکســوت
کمانچه) به عنوان آخرین سخنران گفت:
استاد شــجریان با سوختن شمع وجودش
نوری بــه جامعه هنر ایران بخشــید که
بهترین پیام آن آشــنایی مردم با ادبیات
بود.
او ادامه داد :ایشان در دانشگاه استاد آواز
من و پشنگ کامکار بود .در آن زمان من و
بیژن در گروه شیدا ساز میزدیم .من همیشه ایشان را دوست داشتم
چون همیشه خندان و شوخ بود .همیشه بیرون دانشگاه میایستادم
تا بیایند و ایشــان را تا کالس همراهی کنم .در کالس نیز هر چه
بلد بودند در طبق اخالص میگفتند .به یاد دارم کنسرتی در دانشگاه
کرمان داشتیم که بعد از آن به شهر ماهان رفتیم .استاد ،عکاسی هم
خیلی دوست داشت .همان روز به من و بیژن گفت برویم و بگردیم
تا ایشان هم بتوانند عکاسی کنند .ولی من و بیژن بعد از نیم ساعت
فرار کردیم .زیرا ایشان مدام از هر گوشه به جای دیگری میرفت و
عکس میگرفت .وقتی بازگشت خندید و با لحنی طنز به ما گفتند،
مثل اینکه خسته شدید؟

علی اکبر شــکارچی :شجریان یک موسیقیدان به
تمام معنا بود
علی اکبر شکارچی(نوازنده پیشکسوت
کمانچه) گفت :که هر کســی در یکی از
سه حوزه موسیقی شعر ،نواحی ،دستگاهی،
وارد باشد ،میتوان او را موسیقیدان نامید.
استاد شجریان در هر سه حوزه کامل بود.
ایشان آوازی آســمانی میخواند و در آواز
بسیار پربار و غنی بود .او از لحاظ اخالق و
موســیقی به کمال دست پیدا کرده بود که این امر او را به سرآمد
دوران بدل کرد .یکی از بزرگترین شانسهای ما این بود که چنین
فردی موسیقی کهن و جدید را پیوند زد .از کلیه آثار ایشان میتوان
تا نســلها به عنوان منبع استفاده کرد .ایشان بسیار متواضع بود و
منیت را از اندیشه خود تراشیده بود.
او در ادامــه خاطرهای از محمدرضا شــجریان تعریف کرد و
گفت :سالها پیش زندهیاد فرود گرگینپور (از نوازندگان نامی ایل
قشقایی) ،من ،استاد شجریان ،پرویز مشــکاتیان ،حسین علیزاده
و پشــنگ کامکار را بــه والیت خود به مدت یــک هفته دعوت
کــرد .یک روز ما را برای شــکار بردند و هــر کداممان را با یکی
از شــکارچیها فرستادند .یک جا یکی از شکارچیها آهویی دید و
گفت بنشینید .یکباره دیدیم استاد شجریان از یکی از قلهها شروع
کرد به خواندن و آهو فرار کرد.

«جان عشاق» به یاد شجریان
مراسم بزرگداشت مجازی محمدرضا
شــجریان با حضــور هنرمندانــی چون
حمیدرضــا نوربخــش ،شــاهین فرهت،
حسامالدین ســراج و وحید تاج و جمعی از
استادهای حوزه فرهنگ و به همت انجمن
اندیشــه و قلم ،چهارشــنبه  ۱۹آذرماه با
عنوان «جان عشاق» برگزار شد.

مهدی آذر سینا :شجریان حاضر به انجام هر کاری
برای ارتقای موسیقی بود
مهدی آذرسینا(نوازنده پیشکسوت کمانچه) نیز شجریان بیان
کرد :قرار بود ایشــان روی یکی از آثارم که بعدا به نام سیاوشــانه
منتشر شد ،بخوانند .به همین جهت دو ماهی با ایشان همراه بودم.
یک بار طبق معمول یک ســاعت زودتر رســیدم تا بچههای گروه
شماره  - 39پاییز 1399

شاهین فرهت :به دانش موسیقایی ایرانی احاطه
داشت
در ابتدای این مراسم شاهین فرهت (آهنگساز و موسیقیدان)
که بیشــتر در حوزه موسیقی ســمفونیک کار کرده است ،به ارائه
نظــرات خود درباره محمدرضا شــجریان پرداخت .او با بررســی
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عملکرد این خواننده از دو منظر تکنیکی و موزیکالیته ،خاطرنشان
کرد که محمدرضا شجریان به لحاظ تکنیکی یکی از بزرگترین و
تواناترین خوانندگانی است که موسیقی آوازی ایرانی میشناسیم.
فرهت سپس توضیح داد :بخشی از این
تکنیک چه در نوازندگی و چه در خوانندگی
از طریق تمرین و ممارست به دست میآید
و مقدار زیادی از آن هم مادرزادی است .در
حقیقت تکنیک محمدرضا شجریان برآمده
از نبوغی اســت که با ممارست به پختگی
رسیده است.
این موسیقیدان ســپس درباره بررسی
ابعاد هنری صدای محمدرضا شــجریان به لحاظ موزیکالیته ،یادآور
شد که این بررسی ،در دو حوزه تکنیک و تمبر صدایی اتفاق میافتد.
خواننده باید تکنیک داشــته باشد تا بتواند احساس موزیکال خود را
بیان کند .عالوه بر آن تمبر صدایی و سونوریته آن هم باید دلنشین
باشــد که محمدرضا شــجریان تا حدودی این خصلت را دارا نبود؛
یعنی تمبر صدایی او در مقایســه با بنان ،حسین قوامی ،محمودی
خوانســاری و  ...آن لطافت را نداشــت.فرهت در عین حال بر این
باور است که اشراف محمدرضا شجریان به ردیف موسیقی و احاطه
او به ایــن بخش ،ضعف در حوزه تمبر صدایــی را جبران میکرد.
این آهنگساز گفت :شجریان اهل مطالعه بود و احاطهاش به ردیف
موسیقی خوب بود .او به موسیقی ایرانی و گوشههای بسیار کوچک
موسیقی وارد بود؛ بنابراین به دانش موسیقایی ایرانی احاطه داشت.

موسیقی انجام داد و شعر ســنتی و نو را به آواز خواند .این مسئله
برآیند و سنتز ویژهای را به بار آورد.
بیژن کامکار :شجریان در موسیقی آواز منبع الهام
آیندگان است
در این مراســم بیژن کامکار(خواننده
و نوازنــده پیشکســوت دف) ویدئویی را
به برنامه فرســتاده بود ،متنی را با عنوان
«شــجریان مثل هیچکس نیست» خواند.
ایــن خواننده و نوازنده کــه با محمدرضا
شــجریان در آثاری چون مجموعه آلبوم
«چــاووش» همکاری داشــته اســت ،از
شــجریان بهعنوان «ابرمرد آواز ایران» یاد کرد .اشراف کامل به
حفظ ارزشهای اصیل و دقت در انتخاب و تلفیق شعر و موسیقی
و بهکارگیری تمامی تحریرهای آواز ایرانی با بهرهگیری از ادوات
موسیقی ،از ویژگیهای محمدرضا شجریان در متن بیژن کامکار
برشــمرده شــد .بیژن کامکار که هنر محمدرضا شــجریان در
موسیقی و آواز ،منبع الهام و استفاده آیندگان قرار خواهد گرفت.
بیژن کامکار گفت :محمدرضا شــجریان هیچگاه مدعی نشد
که ســبکی را آورده اســت بلکه از همه ســبکها و تکنیکهای
خواننــده قدیمــی بهعنوان ردیف اســتفاده میکــرد .محمدرضا
شــجریان موسیقی ایرانی را که بسط نشسته مجالس بود ،به روی
صحنه آورد .و در این مسیر به فکر سازهایی افتاد که با صدای بم
و آلتو ،مناسب صحنه باشــند .البته سالها طول میکشد که این
سازها راه کمال را طی کنند.

اصغر دادبه :بسیاری از مردم با شجریان شعر یاد
گرفتند
در این مراسم اصغر دادبه(از چهرههای
عرصه ادبیات ،عرفان و فلسفه اسالمی) هم
به ارائه نظرات خــود با موضوع «جریان و
هویت فرهنگ مردم ایران» پرداخت.
دادبــه در بخشــی از صحبتهایش
ســخن از رابطه توأمان شــعر و موسیقی
به میان آورد و تأکید کــرد که محمدرضا
شــجریان بهخوبی میدانست کدام شعر را
در کدام دستگاه بخواند که تأثیرگذار باشد.
وی افزود :غیر از مســئله التذاذ که حاصل هنر اســت و این
لــذت فقط یک لذت آنی نیســت بلکه نتایج آن عاطفی اســت و
حتی فراتــر از عاطفی ،میتوان به نقش تربیتی و آموزشــی هنر
اشاره کرد .افالطون میگوید ،مهمترین راه تربیت این است که با
شعر و موســیقی انجام شود و در این مسیر زمینهساز فهم و شعور
میشود .بنابراین خوانندهای که در این مسیر گام بگذارد ،بسیار در
تربیت مؤثر است.
دادبه در ادامه گفت :بسیاری از مردم ما با شعر و ادبیات بیگانه
بودند و بهواســطه آوازهای محمدرضا شجریان شعر یاد گرفتند و
بهطور طبیعی تربیت ذهنی شدند.محمدرضا شجریان  ۵۰سال کار

حسام الدین سراج :شجریان نابغه آواز ایران بود
حسامالدین ســراج (خواننده) دیگر
ســخنران این مراســم بود که ویدئویی
ضبطی را فرســتاده بــود.او با یادآوری
اینکــه  ۶۰روز از درگذشــت محمدرضا
شــجریان میگذرد ،خاطرنشان کرد که
امروز اگر آوازهای او را گوش میدهیم،
تأثیری چند برابر ،عمیقتر و دلنشــینتر
دارد .به اعتقاد ســراج ،محمدرضا شــجریان «ابغه آواز ایران
بود و بهعنوان شاهد این ادعای خود ،به ُمدوالسیون یا مرکب
خوانیهای این هنرمند در ردیف آواز ایرانی اشــاره کرد.
ســراج گفت :استاد شــجریان کار خودش را در دو بخش به
نمایش گذاشــت؛ اجرای موســیقی و آواز و تصنیف ایرانی به نحو
احسن و مبارزه برای احیا و اشاعه موسیقی و فرهنگ ایرانی.
انتخاب شعر مناسب ،تسلط بر ردیف موسیقی ایرانی ،طراحی
مناسب شــعر و ملودی و  ...از ویژگیهای محمدرضا شجریان در
کالم حسامالدین سراج برشمرده شد.
ســراج در پایان تأکید کرد :ســالها بایــد روزگار بگذرد تا
پدیدهای مانند استاد شجریان پدید بیاید.
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کــه با محمدرضا شــجریان همکاری کردنــد و چهرههایی چون
مشــکاتیان ،لطفی و علیزاده در بیشتر شناســانده شدن هنر وی،
گفت که «همراهــی این بزرگان و بزرگانی نظیر آنها صد درصد
در ارائه یک اثر ماندگار و جاندار اثرگذار بوده است».

حمیدرضا نوربخش :هیچ خوانندهای مانند شجریان
در معرفی شعر فارسی نقش نداشته
حمیدرضــا نوربخش(مدیرعامل خانه
موسیقی و ازشاگردان محمدرضا شجریان)
در صحبتهای خــود درباره این اســتاد
آواز ایرانی ،به آثاری اشــاره کرد که هنوز
بهصورت رسمی از وی منتشر نشده است
و ابراز امیدواری کرد که این آثار با کیفیت
مناسب در اختیار عالقهمندان قرار گیرد .به
گفته وی این آثار بالغ بر  ۴۰۰ـ  ۵۰۰ساعت است.
نوربخــش در بخش دیگــری از صحبتهایش با اشــاره به
اهمیت آوازهای محمدرضا شــجریان ،توضیح داد :وقتی قطعه یا
تصنیفی خوانده میشود ،نمره بیشــتر به آهنگساز تعلق میگیرد؛
هرچند خواننده هم نقش مهمــی دارد .اما آنچه  ۱۰۰درصد تولید
خواننده اســت ،آوازهای اوست .آواز کاری است که مستقیم روی
شعر انجام میگیرد و غالب ًا بداهه است .در چنین شرایطی خواننده
شــعری را انتخــاب و در لحظه بهصورت بداهــه اجرا میکند .در
برخی آثار این آواز به شــکلی ارائه شــده که گویا با شاعر نوعی
همزادپنداری شکل میگیرد و موسیقی کالم کشف میشود.
او سپس به اثر بیداد از محمدرضا شجریان اشاره کرد و گفت
که اینجاســت که کشف ازنظر موسیقایی اتفاق افتاده است و قطع ًا
خود ایشان هم در حال ویژه و خاصی بودهاند که این کشف اتفاق
افتاده است.
بخش دیگری از صحبتهای نوربخش به جایگاه شعر فارسی
در آثار محمدرضا شــجریان گذشت و یادآوری این نکته که شاید
هیچ خوانندهای بهاندازه او در معرفی شــعر فارســی ـ از گذشته تا
حال ـ نقش نداشته است.

یادبود شجریان در استنفورد
 22آذرمــاه نشســتی بــه منظــور
بزرگداشــت اســتاد محمدرضا شجریان،
از ســوی مرکز مطالعات ایرانی دانشــگاه
اســتنفورد بصورت مجازی برگزار شــد و
در آن چهرههایی همچون رامبد صدیف،
شــهرام ناظری ،حسین علیزاده و داریوش
طالیــی ،محمدرضا درویشــی و علیاکبر
مرادی در باره اســتاد محمدرضا شجریان
سخن گفتند.
خاطره گویی صدیف از شجریان
رامبــد صدیف (خواننده پیشکســوت
موسیقی) خاطرهای از استاد شجریان نقل
کرد و گفت« :زمانی من در ســال  ۶۸آواز
ترجیعبند را خواندم که در آن بیتی از حافظ
آمده بود» مرغ دل باز هوادار کمانابرویی
اســت/ای کبوتر نگران باش که شــاهین
آمد «روزی در مجلس تدفین اســتاد احمد
عبادی ،آقای شــجریان در گوش من گفــت که یک عده به من
من شــجریان
گفتنــد که آقای صدیف این شــعر را در خطاب به ِ
خوانده است .من آقای شجریان را در برگرفتم و به او گفتم چنین
چیزی نیســت ،و خودش هم به شــوخی گفت میدانم که چنین
نیست».
صدیف برنامه را با آوازی در ســهگاه با تار داریوش طالیی و
شعری از عماد خراسانی به پایان رساند.

وحید تاج :استاد شجریان از نوازندگان و خوانندههای
قبلتر خود بسیار آموخته بود
وحید تاج (خواننده و از اعضای کارگاه
آواز اســتاد شــجریان) در ایــن گفتگوی
مجازی گفت :استاد شجریان از نوازندگان
و خوانندههای قبلتر خود بســیار آموخته
بودند .از ســاز جلیل شهناز ،حسن کسایی
و احمد عبادی در آوازشان بهره بوده بودند.
بسیاری از حرکتهای آوازی ایشان زمانی
که ملودی را بر شعر سوار میکردند ،الهام گرفته از نوازندگان بود.
و این اتفاق در زمانی رخ میداد که فضای مجازی نبود و بهسختی
میتوانستند یک کاست نوار یا صفحه را پیدا کنند.
او با اشــاره به تأثیرپذیری محمدرضا شجریان از سید حسین
طاهرزاده و غالمحســین بنان ،خاطرنشــان کرد که طاهرزاده از
خوانندگانی بود که تبحر هماندازهای به شــعر و موسیقی داشت و
این دو را در کفه ترازو مساوی میدید.
وحید تاج در پایان در پاسخ به پرسشی درباره نقش نوازندگانی
شماره  - 39پاییز 1399

شهرام ناظری :شجریان و هیچ هنرمند بزرگی رفتنی
نیستند و نامشان جاودان است
شــهرام ناظری(خواننــده شــهر و
پیشکســوت موســیقی ایرانی) نیز در این
مراســم گفت :در ابتدا به برخی از مقاطع
مهم زندگــی شــجریان از بــدو تولد تا
ســالهای آخر حیات اشــاره کرد؛ ازجمله
همکاریها در کانون چاووش و نیز تدریس
آواز بهاتفاق آقای شــجریان و ناصحپور در
این کانون .وی ســپس بــه بیان خاطرات شــخصی و چگونگی
آشناییاش با استاد شــجریان پرداخت ،و گفت« :نخستین بار از
طریق اســتاد هوشــنگ ابتهاج ،سایه ،در ســال  ۵۴و در رادیو ،با
شجریان آشنا شدم و در همان روز آشنایی ،آقای شجریان پیشنهاد
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داد که به منزلشــان در تهرانپارس بروم .لذا ماشــین خودم را در
ســاختمان رادیو میدان ارگ گذاشتم و با خودرو شجریان به منزل
ایشــان رفتیم ».ناظری افزود که در منزل شــجریان ســه روزی
مهمان بوده اســت و با او گفتوگوهای بسیاری درباره آواز داشته
اســت و همان گفتوگوهای هنری سبب شد که دوستی بین او و
شــجریان بهاندازهای قوت گیرد که آنها ازآنپس بارها و بارها با
یکدیگر دیدار داشته باشــند و حتی برخی روزها به کوه میرفتند.
این دوستی هفت سال و تا زمانی که کانون چاووش از هم پاشید،
استمرار داشت .ناظری سپس از خود و آقای شجریان بهعنوان دو
ی این ســالها در دو مسیر متفاوت ،آواز
فردی یاد کرد که در تمام 
و موســیقی اصیل ایرانی را به پیش بردهانــد .او گفت« :وقتی در
سال  ۸۸آقای شجریان ،در برابر خس و خاشاک خواندن مردم آن
موضعگیری شجاعانه را انجام داد»
شــهرام ناظری در پایان با نواختن سهتار و خواندن شعر «دو
دریچه» مهدی اخوانثالث به سخنانش پایان داد:
ما چون دو دریچه روبهروی هم
آگاه ز هر بگومگوی هم
اکنون دل من شکسته و خستهاست
زیرا یکی از دریچهها بسته است

ی ایشان ابعاد اجتماعی و سیاسی هم به خود بگیرد.
فعالیتهای هنر 
علیزاده در پایان به همراه صبا حســینی ،هنرمند جوان آواز،
قطعاتی را به یاد استاد با ساز شورانگیز نواخت.
داریوش طالیی :الگوهای آوازی آقای شجریان قابل
تحلیل برای نسلهای آیند ه است
در بخشــی دیگــر از ایــن مراســم
مجازی داریــوش طالیی(نوازنده و مدرس
پیشکســوت تار) با بیــان برخی خاطرات
از آقــای شــجریان در دوره مرکز حفظ و
اشاعه و آثار مشترک از شجریان بهعنوان
هنرمندی یاد کرد که  ۵۰ســال به شکل
حرفــهای و کامل برای آواز و موســیقی
آوازی ایران فعالیت کرد و حجم و میزان آثاری که بر جای گذاشته
قابلمقایســه با کمتر کسی است .به اعتقاد او ،بهرغم تنوع و حجم
باالی این آثار ،هیچیــک تکراری نبودند و از این منظر ،الگوهای
آوازی آقای شجریان قابلتحلیل برای نسلهای آیندهای است که
به کار جدی در موسیقی عالقهمند هستند.
در ادامه طالیی به یاد اســتاد شــجریان قطعاتی را در بیات
شیراز نواخت.

حسینعلیزاده:شجریان،هنرمندیبارسالتاجتماعی
حســین علیزاده(نوازنده و آهنگســاز
پیشــکیوت موســیقی ایرانی) نیز در این
مراســم گفت :روزی که داشتم قطعهای را
با خودم و به یاد شجریان زمزمه میکردم،
هنوز این زمزمه به چند دقیقه نرســیده بود
که تلفنم زنگ خورد و دوســتی پیغام داد
آن اتفاق افتاد و آقای شجریان درگذشتند.
علیــزاده افزود :من آدمــی خرافاتی
نیســتم و به خرافــات هم باور ندارم ،امــا در توصیف و همزمانی
برخی رخدادها حس میکنم وقتی احساساتت با یاد رفیقت عمیق
میشود ،اتفاقاتی رخ میدهد که شرح و تفسیر آن با دالیل علمی
و طبیعی امکانپذیر نیست.
علیــزاده همچنین از این موضوع کــه برخی میگویند بعد از
شجریان دیگر آوازی وجود ندارد ،انتقاد کرد و گفت :بزرگانی مثل
ی آینده
شجریان بذری کاشته و راهی را هموار کردهاند که نسلها 
بتوانند از این تجربههایی که بر جای مانده ،بهره ببرند.
وی افزود :شجریان از تکنیک گذر کرده بود .ضمن این که بر
این باورم که کمتر کســی صالحیت دارد که درباره تکنیک آوازی
شــجریان صحبت کند،اما فارغ از آن ،ایشــان هنرمندی بودند که
با دســت یافتن به یک هنر نــاب ،آن را در جهت اجتماعی کردن
هنر صرف کردند و تبدیل به یک چهره ملی و اجتماعی شــدند که
هنر را برای هنر نمیخواســت ،و همین سبب میشد که بسیاری از

درویشی :شجریان شیوه آوازی خود را بنا نهاد
محمدرضــا درویشــی (پژوهشــگر
پیشکســوت موسیقی) از شــجریان در دو
محور سخن گفت؛ محور نخست شخصیت
و مــرام شــجریان ،که به باور درویشــی
انســانی ســخت فروتن بود کــه بارها در
جلسات موســیقی نواحی ،دست هنرمندان
خاکی موسیقی نواحی ایران را میبوسید ،و
محور دوم ،شــیوه خواندن ایشان کهجز استاد ناظری که شیوهای
جدا در آوازخوانی داشت ،بقیه جذب این شیوه شدند.
وی ســپس به بعد دیگر ،یعنی بهرهگیری از حافظ در عمده
اشعار انتخابی ،اشــاره کرد و گفت :تقریبا هیچ خوانندهای بهاندازه
شــجریان حافظ را نخواند .استاد شــجریان با ممارست و تمرین
فراوان توانســت به شیوهای شــخصی در آواز دست یابد و پس از
صدسال ،شیوه خاصی در موسیقی دستگاهی ایران بهجای گذاشت.
البته ما از آینده اطالع نداریم و شــاید کسی بهتر از ایشان بخواند،
ولی تا امروز در صدسال گذشته کسی بهتر از ایشان نخوانده است.
البته شیوه استاد شــهرام ناظری با استاد شجریان متفاوت است و
این دو در دو مسیر مختلف حرکت کردند.
علیاکبر مرادی(نوازنده پیشکســوت تنبور) نیز ویژگیهای
استاد شجریان نکاتی را برشمرد ،و سپس با تنبور خود به یاد استاد
شجریان نواخت.
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ثبت «روز ملی موسیقی»
و لزوم همدلی صنفی اهالی موسیقی

اشــاره :باز شــدن دوباره پرونده روز ملی موسیقی و پیشنهاد
مدیرعامل خانه موسیقی برای روز اول مهر ،سالروز تولد استاد
شجریان به عنوان روز ملی موسیقی در مراسم خاکسپاری این
هنرمند پرآوازه ایران از همان ابتدا با استقبال مردم و هنرمندان
مواجه شد .اما چندی بعد نامهای با امضای چند هنرمند در یکی

سالهاست که ثبت «روز ملی موسیقی» در تقویم رسمی کشور
به عنوان یکی از مطالبات اهالی موسیقی و فعاالن این حرفه مطرح
اســت و خانه موســیقی در چند دوره مختلف این مطالبه صنفی را
پیگیری کرده اســت ،اما در هر دوره با تغییر دولتهای مختلف این
کار با مخالفتهایی روبرو شد و به سرانجام نرسید.
هفتم فروردین مصادف با «روز جهانی تئاتر» از سوی هنرمندان
تاتر و تصویب مراجع دولتی به عنوان «روز ملی هنرهای نمایشی»
و  21شهریور ماه نیز به همت خانه سینما به عنوان «روز ملی سینما»
نام گرفته اند .متاسفانه تاکنون هیچ روزی به هنر موسیقی در تقویم
رسمی کشور تعلق ندارد .موسیقی به عنوان هنری جهانی و تاثیرگذار
از قدیمیترین هنرهای بشر محسوب میشود در ایران سابقهای به
قدمت تاریخ این سرزمین دارد.
از این رو خانه موسیقی حدود دو دهه پیش با اتفاق نظر اعضای
هیئت مدیره و شــورای عالی وقت تصمیم گرفت تا روز تولد حکیم
ابونصر فارابی را به عنوان روز ملی موســیقی نامگذاری کند و این
موضوع پس از تصویب در شوراهای دولتی مربوطه در نهایت با کم
لطفی مسئوالن دولتی وقت روبرو شد و مورد تصویب قرار نگرفت.
خانه موسیقی جشن سالیانه خود را از ابتدا هر ساله در مهر ماه
و همزمان با تولد موسیقی دان بزرگ ،فارابی و به مناسبت تاسیس
این نهاد صنفی موسیقی دانان ایران ،برگزار میکند تا نمادی برای
روز موسیقی حفظ شود .اما به دلیل مصادف شدن برخی ایام با مهر
ماه تاریخ جشــن خانه موسیقی هم هر از چند یکبار جابجایی داشته
است .با این حال از ابتدای تاسیس این نهاد صنفی ،روزی در مهرماه
به عنوان نماد روز موسیقی شناخته میشود.
شماره  - 39پاییز 1399

از خبرگزاریها منتشر شد که خواستار ثبت روز ملی موسیقی به
عنــوان روز تولد فارابی بودند .این نامه از همان ابتدا با تکذیب
چند تن از امضا کنندگان همراه بود .در این مطلب مســاله روز
ملی موسیقی به عنوان یک مطالبه برحق اهالی این هنر شریف
و حاشیههای پیش آمده برای آنرا بررسی میکنیم:

پس از رد شــدن پیشنهاد ســالروز تولد فارابی به عنوان روز ملی
موســیقی ،خانه موســیقی در دو دهه گذشته با نظر سنجی از اعضای
هیئت مدیره کانونها و هنرمندان در مراسم مختلف نظیر جشن سالیانه،
نشستهای ماهیانه و مراسم مشابه از هنرمندان و عالقمندان به این
نتیجه رسید که بهترین گزینه برای نامگذاری روز ملی موسیقی ،تولد
استاد محمدرضا شجریان به عنوان تاثیرگذار ترین هنرمند ایرانی در پنجاه
سال اخیر و با توجه اقبال بی سابقه ی مردمی از این هنرمند است.
در پی درگذشت اســتاد محمدرضا شــجریان ،ریاست سابق
شورای عالی خانه موســیقی ،تشییع با شکوه و بی سابقه پیکر این
استاد برجسته و در پاســخ به درخواست هزاران نفر از اعضای خانه
موسیقی که از طرق مختلف مســتقیم و غیر مستقیم به این نهاد
ارســال شد ،شــورای عالی و هیئت مدیره خانه را به این اتفاق نظر
رساند تا روز اول مهرماه و سالروز تولد این هنرمند برجسته ایرانی به
عنوان «روز ملی موسیقی » نامگذاری شود.
از این رو داریوش پیرنیاکان(دبیر و ســخنگوی شــورایعالی) این
پیشــنهاد را روز  19مهرماه  1399در توس و مراسم خاکسپاری استاد
شجریان مطرح کرد و حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی) در
سخنانش بر آن تاکید ورزید .پس از مطرح شدن این موضوع ،هنرمندان،
رسانهها و مردم هنردوست استقبالی بی سابقه از خود نشان دادند و در
کمترین زمان ممکن از سوی خانه موسیقی نامهای به شورای فرهنگ
عمومی برای نامگذاری روز ملی موسیقی ارسال گردید.
پس از رســانهای شدن فعالیت خانه موسیقی در جهت ثبت روز
ملی موسیقی و در حالی که میرود تا با پیشنهاد خانه موسیقی مطابق
بر یک خواسته و مطالبه ی ملی ثبت روز موسیقی باالخر به سر انجامی
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برســد ،نامهای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در چند رسانه
معدود منتشــر میشود که مدعی درخواست  30تن از موزیسینهای
کشور برای ثبت روز موسیقی در چهارم آذر زادروز فارابی بود.
با توجه به همزمانی کامال هماهنگ شده و سوال برانگیز این نامه
با فعالیتهای خانه موسیقی ،روابط عمومی خانه موسیقی در تماس با
چند تن از هنرمندانی که نامشــان پای این امضا آمده تماس داشت و
برخی هنرمندان افراد مدعی شدند هیچ نامهای را مطالعه نکردند و با
تلفنهای مکرر شــخصی با درخواست روز گرامیداشت یا بزرگداشت
فارابی مواجه شدند که در نهایت مورد موافقت آنها بوده است .برخی
با وجود مطالعه نامه از اقدامات خانه موسیقی برای ثبت روز اول مهر
بی خبر بوده و جالبتر اینکه یکی از افراد وجود نام خود را در این نامه
کامال انکار کرد و در نهایت با شخص هماهنگ کننده اسامی و امضاها
تماس برقرار کرده و نام خود را از این نامه حذف کرد.
واکنش برخی از هنرمندان به آورده شــدن نامشــان به عنوان
امضا کننده این نامه بدین شرح است:

وقتی گفتند چه افرادی امضا کردند من هم
اعالم موافقت کــردم همان موقع هم فکر
کردم این موضوع از طرف خانه موســیقی
است.
اردشیر کامکار همچنین گفت :نه من
نه بیژن برادرم در جریان ثبت روز موسیقی
نبودیم اما اگر طوماری برای ثبت ســالروز
تولد استاد شجریان به عنوان روز موسیقی باشد حتما امضا میکنم».
*هادی منتظری :شیطنتها میخواهد اعتبار خانه
موسیقی را زیر سوال ببرد
هــادی منتظــری ،نوازنــده و مدرس
پیشکســوت کمانچه و عضو هیئت مدیره
کانون مدرسان خانه موسیقی نیز در گفتگویی
عنوان کرد« :برای من نامهای را فرســتادند
ولی من نه آن را تایید کرده و نه امضا کردم.
فردی کــه امضاها را جمع میکرد برای من
پیغام فرستادم و از اینکه امضا نکردم ناراحت
بود که پاســخی به او ندادم .من نه نامــهای را امضا کرده و نه تایید
کردم .من صراحتا باید بگویم که احساس میکنم فرد یا افرادی دارند
شیطنت میکنند و باید عزیزان هنرمند که دارای اسم و رسمی هستند
مراقب باشند تا این شیطنتها باعث نشود مساله زیر سوال برود .من
تاکید میکنم نام به هیچ وجه مهم نیســت ،مهم این اســت که این
باعث وحدت بشــود .ما دغدغه موسیقی داریم وگرنه از زمان باربد و
نکیســا این عزیزان آمده اند و رفته اند مشکل ما در این مقطع زمانی
موسیقی است که حمایت شود که با هم همدل باشند و خانه موسیقی
دارای اعتبار اســت نه اینکه پراکنده گویی کنند و بخواهند از آب گل
آلود ماهی بگیرند .هیچ چیز ارزشمندی در این آن گل آلود نیست فقط
باعث میشود که اعتبار خانه موسیقی زیر سوال رود».

*تکذیب امضای نامه توسط استاد عبدالوهاب شهیدی
شاهرخ شهیدی ،فرزند استاد عبدالوهاب
شهیدی ،خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی
در متنی که برای خانه موسیقی ایران ارسال
کرده چنین نوشــته« :اســتاد عبدالوهاب
شــهیدی طی تماسی که توسط فرزند خود
داشتند فرمودند ایشــان هیچ نظری برای
انتخاب روز موسیقی نداشته و اگر در لیستی
نام ایشــان درج گردیده بدون اطالع و جواب مثبت ایشان بوده ،لذا
بدینوسیله مورد عنوان شده از طرف ایشان تکذیب میگردد».
*شهرام ناظری :نامهای امضا نکرده ام و از اقدام
خانه موسیقی بی خبر بودم
شــهرام ناظــری ،خواننده شــهیر و
پیشکسوت موســیقی ایران هم در پیامی
به خانه موسیقی اعالم کرد« :از اقدام خانه
موسیقی برای ثبت روز ملی موسیقی بی خبر
بودم .نامهای بدستم رسید که پیشنهاد تولد
فارابی به عنوان روز موسیقی بود و این خبر
خوشحال شدم ولی بعدا که متوجه شدم خانه
موسیقی روز تولد شجریان را پیشنهاد داده دیگر اظهار نظری نکردم
و نامهای هم امضا نکردم».

*ســامان احتشــامی :با همدلی روز تولد اســتاد
شجریان را به عنوان «روز ملی موسیقی» ثبت کنیم
سامان احتشامی ،نوازنده و مدرس پیانو
نیز که نامــش در امضا کنندگان نامه مذکور
به چشم میخورد در خصوص نامگذاری روز
ملی موسیقی گفت« :مدتی قبل خانمی با من
تماس گرفتند و گفتند که چون در تقویم کشور
روز موسیقی نداریم آیا شما موافقید تولد فارابی
به نام روز موسیقی نامگذاری شود؟ و من گفتم
بله ،فارابی در زمان خودش موسیقی دان بزرگی بوده ولی االن نیست و
ما هیچ خاطرهای از او نداریم .چند هفته بعد از خانه موسیقی با من تماس
گرفتند و گفتند که میخواهیم روز تولد استاد شجریان را به عنوان روز
موســیقی ثبت کنیم و من نیز موافقت خود را اعالم کردم .اینکه گفته
میشود من با ثبت روز تولد استاد شجریان مخالفت کردم درست نیست
وقتی هم که آن خانم با من صحبت کردند مقایســهای بین فارابی و
شجریان نکردند و من چنین چیزی را نمی دانستم.

*اردشیر کامکار :فکر میکردم درباره روز موسیقی
از خانه موسیقی با من تماس گرفته اند
اردشــیر کامکار ،نوازنــده و مدرس پیشکســوت کمانچه در
گفتگویی با روابط عمومی خانه موسیقی درباره نامه مذکور گفت« :از
طرف شــخصی با من تماس گرفته شد و عنوان شد که ما روزی به
نام موسیقی نداریم و آیا شما موافق برای ثبت روزی به نام موسیقی
هســتید؟ و من پاسخ دادم بله موافقم .البته من این را اول نپذیرفتم
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احتشامی در پایان گفت :چقدر خوب است که این همدلی بین
هنرمندان وجود داشته باشــد و همه همدل و همراه روز تولد استاد
شجریان را به عنوان «روز ملی موسیقی» در تقویم ثبت کنیم».

خاص میتواند ثبت «روز ملی موسیقی» را به محاق برده و مطالبه
هنرمندان را کم اثر کند.
*مطرح شدن نام شجریان برای روز موسیقی نافی
زحمات دیگر استادان نیست
داریوش پیرنیاکان ،دبیر و ســخنگوی
شــورای عالی خانه موســقی در خصوص
نامگــذاری روز ملــی موســیقی میگوید:
«اخباری که در این خصوص منتشر میشود
را میبینم که مثال میگویند روز تولد فارابی به
نام روز موسیقی ثبت شود .باید بگویم حدود
دودهه قبل پیشنهاد دهنده روز فارابی به نام
روز موسیقی در خانه موسیقی خودم بودم .ولی متاسفانه هرچه تالش
کردیم این موضوع ثبت نشــد حتی حدود پنج سال هم این مساله را
پیگیری کردیم ولی متاسفانه انجام نشد.
وی افــزود :در شــرایط حاضر فکر میکنم همــه هنرمندان
از رشــتههای مختلف ،مردم و دوستداران اســتاد شجریان و حتی
مسئولین روی این مســاله موافقت دارند .اینطور برداشت نشود که
ما چون با آقای شــجریان ارتباط نزدیکتری داشــتیم نام ایشان را
مطرح کردیم ،نام ایشــان بدان دلیل ذکر شد که اجماعی از سوی
همه وجود دارد.
دبیر و سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی افزود :مطرح شدن
نام استاد شــجریان نافی زحمات دیگر هنرمندان و استادان نیست و
همه این عزیزان نامشان بر آسمان هنر میدرخشد و احترام همه آنها
بر ما واجب است .در موضوع نامگذاری روز ملی موسیقی نه تنها برای
هنرمندان بلکه از ســوی مردم در هر قشــری هم اجماعی روی نام
ایشان وجود دارد همانطور هم که دیدیم با اینکه عزای عمومی برای
ایشان اعالم نشد که باید بپرسیم چرا اعالم نشد ،ولی درواقع در جامعه
عزای عمومی برپا بود و همه نشانگر همین توجه مردم به ایشان است.
پیرنیاکان در پایان سخنانش گفت :نامگذاری روز ملی موسیقی
به نفع یک شخص نیست بلکه به نفع هنر موسیقی و جامعه موسیقی
ایران است به همین جهت تالش میکنیم تا انجام شود و امیدواریم
متولیان فرهنگ کمک کنند تا هر چه زودتر به ثبت برسد».
محمدرضا شجریان ،استاد آواز ایران در یک دهه پایانی عمر با
بی مهریها و ممنوع الکاریها مواجه بود و حتی برخی رسانههای
خاص طی ســالهای اخیر اورا با عنــوان «وطن فروش» خطاب
کردند و همواره تحت فشــار بود .شــجریان در تمام دوران زندگی
هنری اش و هیچگاه جانب مردم ایران را رها نکرد و تا پایان عمر
پرثمره اش بر راه و روش خود اســتوار و پایدار ماند و همین دالیل
او را بــه عنوان یک چهره ملی و مانــدگار در اذهان مردم و جامعه
حفظ کرده است.
با این اوصاف خانه موسیقی وظیفه خود میداند ،بیش از پیش
پیگیر ثبت روز اول مهر ماه به عنوان «روز ملی موسیقی» باشد و در
این راه دســت تک تک استادان پیشکسوت ،هنرمندان ،عالقمندان
و مــردم ایران را به گرمی میفشــارد و در صورت نیاز با راه اندازی
کمپینهای ملی و گسترده در این راه قدم بر خواهد داشت.

*صنایعی :همه برای ثبت روز ملی موسیقی در اول
مهر ماه تالش کنند
مرتضی صنایعی(نوازنده و مدرس نی)
نیز که در ذیل آن نامه نامش به عنوان امضا
درج شده در تماسی تاکید کرد« :از وجود این
نامه کامال بی خبر بــودم و از طریق تماس
روابط عمومی خانه موسیقی از این امضا باخبر
شدم .بالفاصله شــماره فردی که امضاها را
جمع کرده بود پیدا کرده و با او تماس گرفتم
و به این موضوع معترض شدم .ایشان هم در ابتدا اقرار کرده که بدون
اطالع من و بر اساس حدس و گمان که من امضا میکنم نام مرا قرار
داده اند و االن دیگر نمی شود نام من را از نامه حذف کنند .البته دقایقی
بعد در پیامی به من گفتند که نامم را از نامه حذف میکنند.
صنایعی پیرامون ثبت روز موسیقی به مناسبت سالروز تولد استاد
شجریان گفت :موسیقی ایران مدیون خدمات استاد شجریان است
و باید همه بر این مساله اتفاق نظر داشته باشند و تالش کنند تا روز
ملی موسیقی در ســالروز تولد ایشان ثبت شود .چه ایرادی دارد که
ما افتخار کنیم و یک روز در تقویم را به عنوان روز موســیقی داشته
باشیم که قطعا باعث اتحاد بین موسیقیدانها خواهد شد».
ظاهرا جریانی مشــکوک سعی دارد وحدت و یکدلی که پس از
درگذشت استاد شجریان در جامعه بزرگ موسیقی کشور حاصل شده
را با مطرح کردن موضوعاتی خدشه دار کنند .اهالی شریف موسیقی
ایــران در چنین بزنگاههایی باید با اطالع دقیق از موضوعات مطرح
شده با امضای آن موافقت خود را اعالم نمایند ،چنانچه در خصوص
نامه اخیر از نیمی از افراد اظهار داشــتند که در گفتگوها اساسا روز
فارابی برای آنها مطرح شده نه روز ملی موسیقی.
بنظر میرســد این اقدام شــتابزده تنها در صــدد لوث کردن
ثبت روز ملی موســیقی اســت چراکه اگر جمع کنندگان امضا نیت
خیر خواهانه داشــتند به خانه موســیقی به عنوان تنها نهاد صنفی
موسیقیدانان مراجعه میکردند تا با پشتوانه ی مستحکمتری به یک
حرکت ملی دست بزنند نه با  30امضا!
مساله بعدی اینجاست که جریان و افرادی که پشت پرده جمع
کردن امضا برای روز تولد فارابی به عنوان روز موســیقی هستند در
دودهه اخیر که این موضوع از ســوی دولت رد شد کجا بودند و چرا
در یک بزنگاه تاریخی برای موسیقی ،یک خواسته قدیمی و منتفی
شده را دوباره مطرح میکنند؟
بنظر میرسد نامه «ثبت روز موسیقی به نام فارابی» در راستای
همدلی اهالی موســیقی منتشر نشده است .چرا که این نامه درست
زمانی منتشــر شــد که خانه موســیقی اعالم کرد پیگیر ثبت روز
موسیقی برای روز اول مهرماه مصادف با سالروز تولد استاد شجریان
اســت .القا دو دســتگی میان هنرمندان و از بین بردن همدلی در
جامعه موسیقی نه تنها به نفع هنرمندان نیست بلکه در این موضوع
شماره  - 39پاییز 1399
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خیابانی به نام شجریان

نامگذاری خیابانها در تمام شــهرها جهان بر اساس فرهنگ،
تمایالت و خواســت عمومی مردم و البته تحوالت سیاســی انجام
میشود .در ایران پس از انقالب موجی برای تغییر نام خیابانها پدید
آمد که در همان ابتدا نام سردمداران حکومت سابق یا رئیس جمهور
امریکا و یا فالن ملکه تغییر کرد که برخاسته از مطالبات عمومی در
آن زمانــه بود .پس از انقالب و تا پایان جنگ تحمیلی نیز تغییر نام
خیابانها و کوچهها به نام شهدا ادامه یافت که این نیز لبته خواست
عمومی مردم قدرشناس شهیدان راه وطن بود.
در ایــن میان هــر از گاهی نام کوچه و خیابانی به شــهرت
مشاهیری آراسته میشد که البته هیچ وقت تداوم نداشت و مستمر
و منظم نبود.
در پنجمین دوره شــورای شهر تهران نامگذاری معابر پایتخت
به نام مشــاهیر فرهنگی و هنری بصورت منظم از سوی کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی پیگیری و در صحن شــورای شهر تصویب شد
که جای خوشــحالی برای اهالی فرهنگ و هنر داشت اما این نامها
بیشتر به مشاهیر تاتر ،سینما ،هنرهای تجسمی و شاعران اختصاص
داشــت تا به هنرمندان موسیقی .تا اینکه شــورای شهر تهران در
جلسه ی  27فروردین ماه  1398خود تصویب کرد خیابانی در محله
شهرک غرب تهران به نام محمدرضا شجریان نامگذاری شود.
در پی این اقدام ،خانه موســیقی طی بیانیهای از کمیســیون
فرهنگی شورای شهر تهران در نامگذاری برخی خیابانها و میادین
شهر تهران به نام هنرمندان ماندگار و برجسته قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده بود« :هرچند اقدام شورای شهر در نامگذاری
گذرگاههــا به نام اهالــی فرهنگ دیر هنگام بــوده اما به هر روی
پیشنهاد اخیر بویژه ذکر نام استاد محمدرضا شجریان که سالها از
حقوق شــهروندی و فعالیت حرفهای محروم بوده است جای تقدیر
و تشکر دارد».
حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موسیقی هم همان زمان
با اشــاره به این اتفاق گفت« :خبر خوبی منتشــر شد مبنی بر این
که شــورای شهر خیابانهایی در را در شهر تهران به نام هنرمندان
نامگذاری کرد .گرچه این دیرهنگام اســت و فکر میکنم سالها
پیش باید این اتفاق میافتاد ولی ما برای اینکه مدیریت شــهری
به این فکر افتادند تشــکر میکنیم .شــخصیت بزرگ و منحصر
فردی مثل اســتاد شجریان نامشــان بر تارک این شهر ،کشور و
فرهنگ سالهاســت که میدرخشــد .فکر میکنم شخصیتی مانند
استاد شــجریان اگر در هر اقلیمی و کشــوری میزیست رفتارها
خیلی متفاوت بود .شــخصی که سمبل فرهنگ و هنر در کشور ما
اســت و این مسائل و نامالیماتی که این سالها به او روا داشته شد
خیلی باید پیشتر از اینها این اتفاق میافتاد.
وی افزود :ما از اعضای شورای شهر و ریاست آن آقای مهندس
هاشــمی ،از کمیســیون فرهنگی و آقای دکتر حق شناس تشکر
میکنیم .امیدواریم این مساله استمرار داشته باشد و ما بزرگانی هنوز
در موســیقی داریم که همه اینها باید پاس داشته شوند و استحقاق
دارند که نامشــان در فضاهای شهری گذاشــته شود .شورای شهر
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باید این کار را انجام دهد .استادانی مانند حسین دهلوی و هوشنگ
ظریف و بسیاری دیگر داریم که باید پاس داشته شوند».
انتظــار میرفت ماجــرای نامگــذاری خیابان شــجریان با
مقاومتهایــی از ســوی نهادهای مختلف مواجه شــود و اجرای
این مســاله همواره با ابهامهایی همراه بود .در همین راستا حدود
یک ســال و نیم بعد در اوایل مهر ماه  1399همزمان با ســالروز
هشتادسالگی استاد شجریان و اوج گرفتن مطالبات عمومی مردم
هنردوست برای نامگذاری خیابان شــجریان ،در رسانهها نامهای
محرمانه از محسن هاشمی به شهردار تهران افشا شد .در ابالغیه
به شــهردار تهران پیروز حناچی تاکید شده بود که اگر این مصوبه
تــا دو هفته -بعــد از تصویب و ابالغبه شــهرداری -با اعتراض
مســئوالن امر روبه رو نشود الزم االجراست .پس از گذشت شش
روز از ابالغ مصوبه یعنی دهم اردیبهشت ماه سال  ،1398محسن
هاشمی رییس شورای شهر در نامهای محرمانه به شهردار تهران
از او خواست اجرای ردیف دوم مصوبه شورا که مربوط به تغیر نام
خیابان فالمک بود را تا اطالع ثانوی متوقف کند.
علی اعطا (سخنگوی شورای شهر تهران) درباره نامه منتشر
شده پیرامون عدم نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان از سوی
رئیس شورای شهر تهران گفت« :برداشت رایج چنین شکل گرفته
است که ،چون آقای هاشمی (رئیس شورا) برای شهردار نوشتهاند
نامگذاری به نام اســتاد شجریان تا اطالع ثانوی انجام نشود ،پس
نصــب تابلو و نامگذاری معلق و متوقف مانده اســت .در صورتی
که ماجرا برعکس اســت .حقیقت ماجرا این است که ،با توجه به
اینکه بنــا به مالحظات و مصالحی ،این نامگذاری نمیتوانســت
انجام شــود ،آقای هاشمی با شــهردار مکاتبه کردند تا بار حقوقی
مســئولیت عدم اجرای این مصوبه ،به گردن شهرداری نیفتد .در
حقیقت ،این نامه در شرایطی نوشته شد که او ًال همه اعضای شورا
و ثانی ًا شهردار محترم دریافته بودند بنا به مصالح و مالحظاتی این
نامگذاری نمیتواند انجام بگیرد».
تا اینجا همانطور که انتظار میرفت مســاله نامگذاری خیابان
شــجریان منتفی بود اما در همین هنگام ،حال خسرو آواز ایران رو
به وخامت گرایید و تمام نگاهها نه به خیابان فالمک شهرک غرب،
بلکه به خیابان فجر و بیمارستان جم در مرکز تهران متمرکز بود.
بعد از ظهر روز  17مهرماه اســتاد شــجریان دارفانی را وداع
گفت و  20مهرماه یک روز پس از خاکسپاری پیکر استاد شجریان،
محســن هاشمی رفسنجانی(رئیس شــورای شهر) در صحن علنی
شورای شــهر تهران پس از تسلیت در گذشت اســتاد اعالم کرد:
مکاتبات الزم درباره اجرای مصوبه شورا جهت نامگذاری خیابان به
نام اســتاد شجریان صورت گرفته است و انشاءاهلل به زودی توسط
شهرداری اجرا خواهد شد.
البتــه بعد از حدود یک ماه و نیم از ابالغ شــورای شــهر به
شــهرداری هنوز نامگذاری خیابان شــجریان انجام نشد تا اینکه
حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی ایران) درگفتگویی
تاکید کرد« :از شهردار محترم تهران انتظار داریم نامگذاری خیابان
استاد شجریان هر چه زودتر اجرایی شود زیرا تا جایی که پیگیری
کردیم این نامگذاری از ســوی شــورای شهر به شهرداری تهران
شماره  - 39پاییز 1399

ابالغ شده است.
بعد از فوت اســتاد مطالبه جدی در جامعه شکل گرفت که هر
یک از نهادها به ســهم خودشــان وظیفه دارند نام ایشان را پاس
بدارند .به عنوان یک اســطوره ،نماد بزرگ فرهنگی هنری کشور و
یک شخصیت ممتار و منحصر بفرد باید تالش کنیم که نام ایشان
به انحای مختلف پاس داشته شود.
یکی از کارهای ارزشمندی که شورای شهر سال گذشته انجام
داد و سال  99هم مجددا بر آن تاکید شد و مورد تصویب و اعالم قرار
گرفت ،نامگذاری یک خیابان به نام استاد شجریان بود .گرچه توقع این
بود که خیابان مهمتری برای این کار درنظر گرفته شود ولی بهر حال
با امکاناتی که داشــتند خیابانی را برای این کار درنظر گرفتند .من به
سهم خودم از شورای شهر و بخصوص از پیگیریهای مجدانه دوست
فرهیخته جناب آقای دکتر حقشــناس (ریاست کمیسیون فرهنگی
اجتماعی شورای شهر تهران) تشکر میکنم.
تاجایی که پیگیری کردیم  19مهرماه توســط ریاست شورای
شــهر تهران نامگذاری خیابان استاد شجریان برای اجرایی شدن به
شــهرداری تهران ابالغ شده است .تاکنون منتظر بودیم که تابلوی
خیابان قرار داده شــود ولی متاســفانه تا امروز اجرایی نشده است
و ایــن برای ما جای ســوال دارد .انتظار داریــم آقای دکتر حناچی
شهردار محترم تهران که اهتمام خاصی به مسائل فرهنگی و هنری
دارند این مســاله را هر چه زودتر اجرایی کنند .ما منتظر هستیم که
نامگذاری صورت بگیرد و این مطالبه را پیگیری خواهیم کرد».
محمدجواد حق شــناس هم در صحن شــورای شهر تهران با
اعتراض به اجرایی نشــدن نامگذاری خیابان استاد شجریان توسط
شهردار تهران گفت« :مصوبات شورای اسالمی شهر تهران پس از
گذشت حدود یک ســال همچنان ابالغ نمی شود .به عنوان نمونه
مصوبهای درتاریخ  98/1/27به شــماره ابالغی  2510-89تصویب
میشــود و رئیس شورا در تاریخ  99 /07 /19مجددا مصوبه را ابالغ
کرده اما شهرداری تهران تا به امروز آن را اجرا نکرده است».
این اعتراضات همانروز توسط روابط عمومی شهرداری تهران
پاســخ داده شد و وعده اجرایی شدن این نامگذاری داده شد و سر
انجام در آخرین روز پاییز  1399و همزمان با شب یلدا ،محمدجواد
حق شــناس (رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر
تهران) در صفحه اینســتاگرامش عکسهایی از نامگذاری خیابان
شجریان در تهران منتشر کرد.
خیابان شجریان در حالی بر نقشه تهران ثبت شد که بسیاری
از صاحب نظران بر این باور هستند که خیابان شجریان میتوانست
یکی از معابر اصلی شهر تهران باشد و همچنین این اقدام باید در
زمان حیات و ســامت جسمانی ایشــان انجام میشد .بهر حال
بجز اســتاد شجریان که از مشهورترین و تاثیرگذارترین هنرمندان
موسیقی ایرانی در حدود نیم قرن اخیر است ،جامعه موسیقی ایران
مشــاهیری دارد که هر کدام نامشان چون ســتارهای پر فروغ بر
آسمان هنر ایران میدرخشد و از مسئوالن فرهنگی انتظار میرود
نام موسیقیدانان بزرگ این سرزمین را بر جای جای پایتخت ایران
و دیگر شــهرها حک کنند ،تا زمینهای باشد برای آشنایی مردم با
هنر واالی موسیقی ایرانی.
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نگاهی به وضعیت انتخابات خانه موسیقی

اشاره :برگزاری انتخابات خانه موســیقی ایران با وجود دوبار
اعالم رســمی به دلیل شــیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.
صحبتهای بســیاری درباره چگونگی برگزاری انتخابات خانه
موسیقی مطرح شــد .بحث انتخابات الکترونیک که نخستین
بار در شماره پیشــین فصلنامه خانه موسیقی مطرح شده بود،
روزنهای شــد برای برخی منتقدان که همین مساله را دستاویز
قرار دهند و خانه موســیقی را به کم کاری متهم سازند .با آنکه
بارهــا و بارها در خبرهای رســمی خانه موســیقی و همچنین

انتخابات کانونهای ده گانه خانه موسیقی ایران هر چهارسال
یکبار بــا حضور اعضــای کانونها برگزار میشــود .کانونهای
آهنگسازان ،مدرســان ،نوازندگان ســنتی ،نوازندگان کالسیک،
خوانندگان ســنتی ،خوانندگان کالسیک ،پژوهشگران ،سازندگان
ســاز ،صدابرداران و ناشــران کانونهای خانه موسیقی را تشکیل
میدهند که انتخابات هریک بصورت جداگانه برگزار میشود.
مجمع عمومی هــر یک از کانونها در نوبــت اول با نصف
بعالوه یک نفر از اعضا رســمیت مییابد و در صورت نرسیدن به
نصاب الزم  15تا  20روز بعد در نوبت دوم با هر تعداد از اعضا که
حضور داشته باشند رســمیت یافته و انتخابات برگزار میشود .در
انتخابات کانونها  5نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره و یک نفر
به عنوان بازرس انتخاب میشوند.
پــس از اتمام انتخابات کانونهــای ده گانه ،مجمع عمومی
خانه موســیقی با حضور اعضای هیئت مدیره هر کانون (به عنوان

در مناظره یا که به خواســت یکی از منتقــدان با نماینده خانه
موســیقی انجام شد ،دالیل عدم برگزاری انتخابات الکترونیک
مطرح گشــته بود ،اما در روزهای پایانی پاییز نامهای به فرهاد
فخرالدینی(ریاســت شورای عالی خانه موســیقی) با امضای
جمعی از هنرمندان موسیقی در یکی از خبرگزاریها منتشر شد
که خواستار برگزاری الکترونیک انتخابات خانه موسیقی بودند و
البته پاسخ استاد فخرالدینی به این نامه داده شد .در این مطلب
نگاهی داریم وضیعت انتخابات خانه موسیقی ایران:

نماینده کانون ها) که  50نفر هســتند تشکیل میشود و اعضای
هیئت مدیره مرکزی خانه موســیقی را که شــامل  7عضو و یک
بازرس است را انتخاب میکنند.
آخرین انتخابات خانه موسیقی در سال  1395برگزار شد و با
سپری شدن  4سال ،زمان مسئولیت هیئت مدیره کانونها به پایان
میرســد .از اسفند ماه سال  1398تمامی ساز و کارهای برگزاری
انتخابات طبق روال دورههای گذشــته شــامل هماهنگی و رزرو
سالنها و جدول انتخابات کانونها برای دو نوبت به نحوی آماده
شــد که انتخابات در خرداد  99آغاز و تا پایان آن ماه هیئت مدیره
کانونهای ده گانه مشخص شده باشند.
اما شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تمامی فعالیتهای فرهنگی
هنری در کشور سبب آن شد با تاخیری چند ماهه جدول انتخابات
از ابتــدای مردادماه  99آماده شــود و آگهی برگــزاری آن نیز در
روزنامه رســمی ابــرار به مورخ  16تیرماه بچاپ رســید .چند روز
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مختلف ،عدم آشــنایی برخی از اعضا با سیستمهای آنالین ،عدم
وجود اینترنت پر ســرعت در بسیاری از نواحی ایران و افت گاه و
بی گاه سرعت اینترنت در همه کشور از چالشهای جدی انتخابات
الکترونیک است.
با وجود همه موارد ذکر شــده ،خانه موسیقی از ابتدای امسال
با شروع کرونا به فکر ایجاد زیر ساخت انتخابات الکترونیک افتاده
و در حال رایزنی با طراحان و متخصصان آی تی اســت اما برآیند
تمام جلســات و بررسیها مشــخص میکند ساز و کارهای مورد
تایید خانه در آیندهای نزدیک فراهم نمی شــود و به هر شــکل
باید انتخابات در زمانی مناســب و وضعیت سفید بصورت حضوری
برگزار شود.
*برگزاری انتخابــات از وظایف هیئت مدیره خانه
موسیقی است
 29آذرماه مطلبی در خبرگزاری ایســنا با عنوان «درخواست
جمعی از اهالی موســیقی از فرهاد فخرالدینی» منتشر شد که در
آن عدهای از اهالی موسیقی در نامهای سرگشاده به رئیس شورای
عالی خانه موســیقی برگزاری انتخابات الکترونیکی سراســری تا
پایان سال  99را خواستار شدند.
فرهاد فخرالدینی ،ریاست شورای عالی خانه موسیقی ایران در
نامهای به درخواست مذکور پاسخ داد .متن نامه فرهاد فخرالدینی
به شرح زیر است:
خبرگزاری محترم دانشجویان ایران ،ایسنا
با درود و مهر
روز شنبه  29آذر  1399مطلبی با عنوان "درخواست جمعی از
اهالی موسیقی از فرهاد فخرالدینی" در آن خبرگزاری محترم چاپ
شده است ،الزم است یاد آوری کنم که یکی از آرزوهای اینجانب
همواره اتحاد و اتفاق دوســتان هنرمندم بوده اســت و همیشــه
خواهان مشــارکت حداکثری این دوســتان در خانه موسیقی بوده
ام و خانه موســیقی را متعلق به همه هنرمندان موسیقی میدانم.
شایســته است که که این عزیزان در کنار هم در این خانه به حل
مشکالت موجود بپردازند.
یادآوری میکنم که تصمیم گیــری در مورد نحوه برگزاری
انتخابات و نیز تصویب تغییرات الزم در اساسنامه از وظایف هیئت
مدیره محترم خانه موســیقی و اجرای این مصوبات هم به عهده
ی مدیرعامل محترم آن خانه اســت .شورای عالی خانه موسیقی
امیدوار است در انتخابات پیش رو همه هنرمندان ارجمند با اعتماد
به خادمین خانه موسیقی با اکثریت کامل مشارکت کنند.
با مهر و ارادت بسیار
فرهاد فخرالدینی
30آذر 1399
حال امید اســت با توجه به پاسخ روشن ریاست شورای عالی
خانه موسیقی ،اعضای محترم این نهاد همدلی و همراهی الزم با
هیئت مدیره خانه موســیقی را داشته باشند تا انتخابات کانونهای
ده گانــه این نهاد در اولین فرصــت ممکن بصورت حضوری و با
رعایت پروتکلهای بهداشــتی و اخد مجوزهای الزم از ستاد ملی
مبارزه با کرونا برگزار شود.

مانده به برگزاری انتخابات با شــیوع موج جدید کرونا انتخابات به
تعویق افتاد و مقرر شــد در فرصتی مناسب و بدون محدودیتها
برگزار شود.
پایبندی به اساسنامه و مالحظات قانونی ،خانه موسیقی را بر
آن داشت تا بار دیگر انتخابات را به هر نحوی ممکن برگزار کند و
این بار فضای باز تاالر وحدت برای انتخابات انتخاب شد .بر اساس
انتشار آگهی در روزنامه رسمی ابرار برای نوبت اول مجامع عمومی
کانونهای خانه موســیقی در مورخ  2مهرماه قرار بود انتخابات از
 19مهرمــاه 99در فضای باز تاالر وحدت برگزار شــود .یک هفته
مانده به برگــزاری انتخابات محدودیتهای جدید کرونایی اعمال
شــد و دقیقا در شب برگزاری انتخابات همزمان با درگذشت استاد
محمدرضا شجریان(ریاســت سابق شورای عالی خانه موسیقی) از
سوی ســتار مبارزه با کرونا محدودیتها تمدید شد و انتخابات بار
دیگر به تعویق افتاد.
همچنین همزمان با انتشار آگهی انتخابات در روزنامه رسمی
در سایت و شــبکههای اجتماعی خانه موسیقی در فضای مجازی
بطور گسترده اخبار انتخابات منتشر شد.
شــیوع کرونا ساز و کارهای قدیمی را در همه امور به چالش
جدی کشــید و انتخابات حضوری خانه موسیقی هم دچار همین
سردرگمی شد .برای نخستین بار در سی و هفتمین شماره فصلنامه
خانه موســیقی حمیدرضــا عاطفی(رئیس هیئت مدیــره کانون
پژوهشگران) در یادداشــتی به لزوم فراهم شدن زیر ساختهای
الزم برای برگزاری انتخابات الکترونیک اشاره کرد .پس از انتشار
این شــماره از فصلنامه برخی منتقدین خانه موسیقی متوجه این
خأل شــدند و سعی کردند خانه موســیقی را مقصر عدم برگزاری
انتخابات الکترونیک جلوه دهند .حال آنکه فراهم نبودن ساز و کار
دقیق برای سیستم رای گیری ،لزوم صیانت از آرا و راستی آزمایی
رای دهندگان از مباحثی است که همگی به آن اذعان دارند.
انتخابات خانه موسیقی خواه نا خواه باید به سمت الکترونیک
و آنالین پیش برود و اما نخستین قدم آن تصویب مجمع عمومی
بصورت قانونی و تغییر اساســنامه است .دومین قدم که مهمترین
بخش انتخابات است ،طراحی زیر ساخت دقیق و بدون نقص رای
گیری از اعضا است .بطور مثال رای گیری همزمان  5هزار نفر در
یک کانون با توجه به پراکندگی اعضا در سراسر کشور با امکانات
شماره  - 39پاییز 1399
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پیام شورایعالی خانه موسیقی ایران
در فقدان استاد شجریان:
جاودانگی مرد صدا
این ناقوس جاودانگی ســیاوش اســت ،فریاد در سکوت و خبر هجرت
حنجرهای به پهنای آسمان است که به گوش میرسد و چنین غوغا میکند.
صدای ملت از میان ما رفت...محمدرضا شــجریان...این هویت ملی و
حافظه ی تاریخی ما پرکشید! آواز پرواز کرد!
این نادره ی دوران ،صدای فروخفته ی مردمان آزاده و مغمومی بود که
هماره چشــم به آینده داشــتند او امید بود و قوت قلب  ...نور بود و روشنایی
و ســوگ بود و ســرود ،برای ملتی که آمال و آرزوهای خــود را در صدای
او میدیدند و میشــنیدند...صدای او را میشــد دید و نظاره کرد! شجریان
وجودش صدا بود...صدای انســانی نخبه و برکشیده از بطن ملت.او چشم و
گوش و زبان ملت ما در بیش از نیم قرن اخیر بود و به همین سبب هنرمندی
بزرگ و تاثیرگذار شد ...تاریخی و ماندگار...
شــجریان به قلهای رفیع دســت یافت که فتحش کاریست سترگ و
ناشدنی...
سکوتش فریاد بود و نجوایش خروش. ...
او رفت ،آسمانی شد...و به ما ثابت کرد که «تنها صداست که میماند»...
به بدرقه ی این اسطوره تاریخ فرهنگ و هنر ملی ایران میرویم و سعدی و
حافظ و خیام و موالنا به استقبالش...
بدرودای هنرمند بزرگ و همیشه جاودان.
شورای عالی خانه موسیقی ایران
فرهادفخرالدینی ،حسن ریاحی ،داود گنجه ای ،محمدسریر
هوشنگ کامکار ،داریوش پیرنیاکان.
از لحظه اعالم خبر درگذشت اســتاد شجریان پیامهایی
از ســوی هنرمندان ،مســئوالن ،چهرههای برجسته داخلی و
خارجــی ،نهادهای مختلف و  ...در ســوگ فقدان این هنرمند
برجسته و تاثیر گزار ایرانی صادر شد.
ســید محمد خاتمی(رئیس جمهــور دوران اصالحات)،
حســن روحانی (رئیس جمهور اســامی ایران) ،سید عباس
صالحی(وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی) ،ســید مجتبی
حســینی (معــاون امــور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی) ،پیروز حناچی (شــهردار تهران) ،سعید نمکی(وزیر
بهداشــت) ،مجمدجواد ظریف (وزیر خارجه) ،علی الریجانی
(مشــاور مقام معظم رهبری) ،محمــود واعظی (رئیس دفتر
رئیسجمهــور) ،آیــتاهلل بیات زنجانــی(از مراجــع تقلید)،
علیرضا اسماعیلی(سرپرست فرهنگســتان هنر) ،لعیا جنیدی
(معاون حقوقــی رئیس جمهور) ،علی اکبــر صالحی (رئیس
ســازمان انرژی اتمی) ،حســینعلی امیری(معــاون پارلمانی
رئیــس جمهــور) ،محمدرضا عــارف (عضو شــورای عالی
انقالب فرهنگی) ،محمد الهیاری (مدیرکل دفتر موســیقی)،

پیامهایی

در سوگ استاد

محمدجواد حق شــناس(رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی
شورای شــهر تهران) ،شــورای عالی خانه هنرمندان ایران،
مجبد رجبی معمار(مدیرعامــل خانه هنرمندان ایران) ،هیئت
مدیره خانه سینما ،انوشیروان محسنی بندپی(استاندار تهران)،
ســید محمد طباطبائی حسینی (مدیرعامل موسسه هنرمندان
پیشکسوت) ،برخی شــهرداران مناطق مختلف تهران و  ...از
چهرههای سیاســی و نهادهای فرهنگــی داخلی و نیچیروان
بارزانی(رئیس اقلیم ُکردســتان) ،عباس غزالی( شــخصیت
فعال فرهنگی ،عضو برجسته و مشاور فرهنگی ،هنری حزب
دمکرات ُکردســتان عراق) ،عبداهلل عبداهلل(رییس شــورای
عالی مصالحــه ملی افغانســتان) ،محمد طاهــر زهیر(وزیر
فرهنگ فغانســتان) ،راگو اشتامبوک(سفیر جمهوری کرواسی
در ایران) ،اســاد پروهیچ(ســفیر اســبق جمهوری کرواسی
در ایران) ،دفتر نمایندگی ســازمان ملل در تهران ،ســفارت
ســوییس ،سفارت فرانســه ،اُدری اَزوله(مدیر کل یونسکو) و
 ...از جمله شــخصیتهای خارجی بودند که برای درگذشت
خسرو آواز ایران پیام تسلیت منتشر کردند.
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متن برخی از پیامها بدین شرح است:
پیام مدیرکل سازمان یونسکو

درپیام اُدری اَزوله که برای احمد جاللی ارسال شده آمده
اســت :با اندوه فراوان از درگذشــت محمدرضا شجریان آگاه
شدم ،انسانی که قلب بسیاری را در ایران ،فارسی زبانان منطقه
و سراسر جهان متاثر ساخت .از طرف یونسکو به شما ،خانواده
وی و مردم ایران صمیمانه تســلیت میگویم .از دلبستگی تان
به ایشان و سنگینی این فقدان آگاهم.
آقای شــجریان نه تنها خوانندهای با اســتعداد و استادی
کامل در ســبکهای موسیقی سنتی ایران بود ،بلکه هنر خود را
برای دفاع از اهداف بشردوســتانه و آموزشی و تربیتی مصروف
داشــت .در کنار تخصص موســیقیایی اش ،او با صدای رسا و
مصمم ،حصارهای جدائی میان افراد ،کشــورها و فرهنگها را
آوازی اشعار عمر
درنوردید .بر این اساس بود که پس از اجرای
ِ
خیام در این ســازمان ،جایزه پیکاسو یونسکو را در سال ۱۹۹۹
دریافت کرد .همچنین در سال  ،۲۰۰۷در مراسمی که به افتخار
شما ،به عنوان رئیس پیشــین مجمع عمومی یونسکو و پایان
ماموریت  ۱۰ســاله نزد این سازمان برگزار شد ،مدال موتزارت
یونسکو به او اعطا شد.
درســپتامبر  ،۱۹۹۹کنفرانس علمی بزرگــی در باب آثار
فرهنگــی و علمی خیام در یونســکو برگــزار ،و کتاب «خیام
ریاضی دان» که برگردان رســائل ریاضی خیــام از عربی به
فرانسه (و سپس به انگلیسی) بود رونمائی شد .به این مناسبت
کنســرتی ترتیب یافت که در آن ،استاد شــجریان اشعاری از
عمر خیام و سعدی را اجرا کرد ،و سپس مدال پیکاسو به پاس
معرفی
تالشهای او در شناســاندن موســیقی اصیل ایرانی و ّ
کاربرد آن در صلح و دوستی توسط فدریکو مایور مدیرکل وقت
یونسکو به او اعطا شد.
همچنیــن مدال موتــزارت در  ۱۶ژانویه  ،۲۰۰۷از طرف
یونســکو بخاطر ارزشهای انســانی و فرهنگی آثار استاد ،به
استاد شــجریان اعطا شد .مناسبت آن ،مراســمی بود که ،به
دعوت مشــترک مدیــرکل و رئیس کنفرانــس عمومی وقت
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یونســکو ،برای قدردانی از خدمات احمد جاللی ،رئیس پیشین
کنفرانــس عمومی و نیز رئیس پیشــین مجمع عمومی میراث
جهانی یونسکو برگزار شد با حضور سفرا و مقامات این سازمان.
اســتاد شــجریان در این مراسم شــرکت و در پایان کنسرتی
افتخاری اجرا ،و ســپس سخنرانی کرد .ایشان در بازگشت به
ایران ،در گفتگوئی گفت که برای قدرشناسی از زحمات جاللی
در حفظ و ثبت مواریث فرهنگی ایران و اهتمام او به شناساندن
فرهنگ ایرانی به جهانیان ،به پاریس رفته نه برای گرفتن مدال
موتزارت ،زیرا ما نباید کســانی را که به فرهنگ کشور خدمت
کرده اند فراموش کنیم.
آقای شجریان طی بیش از  ۶دهه ،با فضیلت هنری خود،
زیبایی شــعر کالسیک پارســی ،از جمله اشعار سعدی ،حافظ،
موالنــا جالل الدین رومی ،عطار و عمر خیام را در پرتو تازهای
به نمایش گذاشــت .وی این امکان را برای نسل جدید فارسی
زبانان در کشــورهای مختلف فراهم ساخت تا هویت فرهنگی
و میراث مشــترک خــود را باز یابند ،و با ایــن کار ،پیوندهای
فرهنگی مردمان منطقه را استحکام بخشید.
آقای شجریان در چند سال اخیر شجاعانه با بیماری جنگید
عمیق خود را با مردم ایران نگاه داشــت،
و در عین حال پیوند
ِ
مردمی که او از آنان الهام میگرفت و برای آنان میخواند .او با
آثار خود نشان داد که راههای بسیاری وجود دارد که فرهنگ،
آدمیت مشــترک مان ،ما را به هم نزدیکتر
ساختن
با آشــکار
ِ
ِ
کند .از دیدگاه او ،هدف همه هنرها انســانیت اســت که باید
بر جهان حکمفرما باشــد .این نگاه ،ارتباط تنگاتنگ با رسالت
یونســکو دارد که میگوید :ســنگر دفاع از صلح را میباید در
اندیشۀ زنان و مردان ساخت.
مدیرکل یونســکو گفت :لطفا همدردی عمیق ما را پذیرا
باشید.
خنیا به سوگ مینشیند

میرجاللالدین کزازی ،استاد ادبیات و نویسنده و پژوهشگر
در پیام تسلیت خود نوشته است :خُ نیا به سوگ مینشیند؛ آواز،
با درد و دریغ دمســاز ،میموید؛ چنگ ،درمانده و دلتنگ ،گیسو
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میپریشد؛ تار ،زار ،میگرید؛ نی ،جانگزای و جگرسوز ،مینالد؛
تنبک ،دمادم ،از غم بر ســر میکوبد؛ چــرا؟ زیرا بزرگمرد آواز
ایران ،استاد محمدرضا شــجریان؛ این خرمخویترین خُ نیایی
 که یادش گرامی باد! به مینوی برین شــتافته است تا از اینپس بهشــتیان را ،با گلبانگ پهلوی و می ُن ِوی خویش ،بیافساید
(=افســون کند) و دل از آنان برباید و دری از هن ِر جانپرور ،بر
رویشان ،بگشاید.
آن کس که از او با ِغ هنر ُ
بشکفته است
گنج گران به خاکُ ،رخ ،ب ِ ْن ُهفته است
چون ِ
بختی است بلند ،کان گرامی اکنون
آسوده کنار پی ِر ایران خفته است

از زمانــی کــه آخرین بار مرحــوم شــجریان دوباره به
بیمارســتان منتقل شــد تصمیم گرفتم که قطعه موســیقایی
برگرفته از تمام آثار سمفونیک ام که طی سالیان گذشته نوشته
بودم بــه احترامش تنظیم کنم .برای این کار ابتدا از هریک از
آثارم تمها و موتیفهای شــخصی را کــه بتوان آنها را از نظر
تنالیته ،ریتم ،اشــعار و بیان تصاویر صوتی در ارتباط با موضوع
مورد نظر ترکیب نمود انتخاب کردم.
با توجه به شرایط قرنطینه هر روز مرتب ٌا بی وقفه روی آنها
کار میکــردم تا اینکه حدودا عصر پنج شــنبه  17مهر بود که
طی تماس تلفنی از طرف خانه موســیقی ،خبر درگذشت ایشان
را در حالی که روی پــروژه کار میکردم به من اطالع دادند .با
شنیدن آن بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و حالم دگرگون شد .این
خبر فاجعه بســیار دردناک و غمگینی برای همه موسیقی دانان
و دوســتداران موســیقی بود .خبر را در حالی دریافت کردم که
چند قســمت از پروژه به اتمام رسیده بود که اکنون میبایست
بــا توجه به موضوع تغییراتی در آن میدادم .چند روز دیگر روی
قسمتهای پایانی آن کار کردم و با تغییراتی هماهنگ با مراسم
خاکســپاری و فوت موسیقی آن به پایان رسید ولی خواستم آن
را به صورت ویدیو کلیــپ درآورم و چند روز دیگر دخترم روی
میکس تصاویر برای این موضوع کار کرد اما متاسفانه در نتیجه
کمبود وقت و تعطیالت رسمی به مراسم نرسید .اکنون شما آن
را با نام «تمام ملودیهایم» بصورت مرثیه خواهید خواهید شنید
که امیدوارم توانسته باشم در این ارتباط کاری انجام داده باشم.
در ساخت موسیقی ،چگونگی هماهنگی منطقی موسیقائی
بین تمام تمها از از نظر قواعد هارمونیک جمله بندی ملودیک،
ریتمیک و معانی اشــعار کار ســخت و زمانبری بود .برای این
منظور الزام ٌا تغییراتی در شــیوه اکمپایمان و کنترپوان ملودیها
و برخی از قسمتهای آوازی بصورت پلی فونیک انجام شد.
درگذشت خسرو آواز ایران ضایعه بسیار تاسف باری است
ولی همیشه نامش ورد زبانها خواهد ماند و آوازها و ترانه هایش
دردل اکثــر مــردم جاودانه و در تمام کوچههــای ایران تا ابد
زمزمه خواهد شد».

پیام شــورای عالی خانه هنرمندان ایران ،در
سوگ استاد محمدرضا شجریان ،خسرو آواز ایران
به شرح زیر است:

به نام خدا
شــورای عالی خانه هنرمندان ایران درگذشــت چهرهی
برجسته و نامدار موسیقی و آواز ایران استاد محمدرضا شجریان
را به خانواده ،دوســتان ،جامعهی هنــری و ملت بزرگ ایران
تسلیت عرض میکند.
بیگمان هم اکنون آوای جاودانهی شــجریان در ایران و
فراتر از ایران طنین افکن است و همواره شنیده خواهد شد.
برای روح این هنرمند پر آوازه و مردمی آرامش و رحمت
واسعه الهی خواستاریم.
شورای عالی خانه هنرمندان ایران
انتشار یک قطعه به یاد شجریان
هوشنگ کامکار ،آهنگساز پیشکسوت و عضو شورای عالی
خانه موســیقی ایران قطعهای را با عنــوان «تمام ملودی هایم؛
مرثیه ایست برای خسرو آواز خفته در خاک» را منتشر کرد.
او در یادداشــتی در باره این اثــر توضیحاتی را ارائه داده
است .بخشی یادداشت به شرح زیر است:
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چرا «فارابی»؟ و چرا «شجریان»؟

خانه موســیقی ایران اخیراً درصدد ثبت روز اول مهر بهعنوان
«روز ملی موســیقی» است و البته اولین روز ماه مهر نیز مقارن با
زادروز هنرمند فقید «محمدرضا شجریان» (ریاست سابق شورای
عالی خانه موسیقی ایران) است.
پس از رســانهای شــدن خبر فوق ،در برخی از رسانهها خبری
مبنی بر ارسال نامهای بهامضای ۳۰تن از موسیقیدانان منتشر شد که
خواستار نامگذاری چهارم آذر ماه مصادف با زادروز «فارابی» بهعنوان
روز موســیقی در تقویم رسمی کشور شده بودند .اقدامی که در همان
یکی دو روز اول توسط برخی از همان  ۳۰موسیقیدان از جمله استادان
«عبدالوهاب شهیدی» و «شهرام ناظری» تکذیب شد.
خانه موســیقی ایران نیز در روز چهارشنبه پنجم آذر  ۱۳۹۹با
انتشار نوشتاری در سایت رسمی خود نسبت بهاقدام یادشده واکنش
نشان داد .در مختصری از این بیانیه آمده است« :در پی درگذشت
اســتاد محمدرضا شجریان ،در پاســخ بهدرخواست هزاران نفر از
اعضای خانه موســیقی ،مقرر شد تا روز اول مهرماه و سالروز تولد
این هنرمند بهعنوان «روز ملی موسیقی » نامگذاری شود .پس از
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محمدرضا ممتازواحد

مطرح شــدن این موضوع ،هنرمندان ،رسانهها و مردم هنردوست
استقبالی بیســابقه از خود نشان دادند و در کمترین زمان ممکن
از ســوی خانه موسیقی نامهای بهشــورای فرهنگ عمومی برای
نامگذاری روز ملی موسیقی ارسال گردید.
پس از رسانهای شدن فعالیت خانه موسیقی در جهت ثبت روز
ملی موســیقی ،نامهای خطاب به وزیر ارشاد در چند رسانه معدود
منتشر میشــود که مدعی درخواست  ۳۰تن از موزیسینها برای
ثبت روز موســیقی در روز تولد فارابی بود .ظاهراً جریانی مشکوک
ســعی دارد وحدت و یکدلی که پس از درگذشــت استاد شجریان
در جامعه بزرگ موســیقی کشور حاصل شــده را با مطرح کردن
موضوعاتی خدشــهدار کنند .این اقدام شتابزده تنها در صدد لوث
کردن ثبت روز ملی موسیقی است چرا که اگر جمعکنندگان امضاء
نیت خیرخواهانه داشــتند بهخانه موســیقی مراجعه میکردند تا با
پشتوانهی مستحکمتری به یک حرکت ملی دست بزنند نه با ۳۰
امضاء! باید دید چه افرادی و با چه اهدافی چنین نامهای را منتشر
میکنند تا فعالیت ،کوشش و پیگیریهای صنفی خانه موسیقی را
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با جبههبندیهای غیرواقعی بیاثر نشان دهند؟
محمدرضا شــجریان در یک دهه پایانی عمر با بیمهریها
و ممنوعالکاریهــا مواجــه بود و حتی برخی رســانههای خاص
طی ســالهای اخیر او را با عنوان «وطنفروش» خطاب کردند.
شــجریان در تمام دوران زندگی هنریاش ،هیچگاه جانب مردم
ایــران را رها نکرد و تا پایان عمــر پرثمرهاش بر راه و روش خود
استوار و پایدار ماند و همین دالیل او را به عنوان یک چهره ملی و
ماندگار در اذهان مردم و جامعه حفظ کرده است»( .خانه موسیقی
ایران)99/09/05 ،
راقم این سطور ضمن تقبیح هرگونه اقدامی منافی با راستی و
درستی و با تأکید بر وحدت و یکدلی اهالی موسیقی کشور ،بر این
نظر است که چرا «فارابی»؟ و چرا «شجریان»؟ و بر فرض محال
که زادروز یکی از این دو چهرهی درخشان فرهنگ ،هنر و موسیقی
ایرانزمین" ،روز موسیقی" یا "روز ملی موسیقی" نامگذاری شود،

موسیقی ایفا کردهاند نیز نمیتوان بیاعتنا عبور کرد.
همانطور که عنوان شد ،فارابی در جهان چهرهی مشهورتری
پیدا کرده است که این مسأله او ًال ریشه در رویکرد نوشتاری فارابی
دارد که حایز مکتوبات مفصلی در حوزهی موســیقی است (بهویژه
کتب مهمی چون «الموســیقی الکبیر» و «احصاء العلوم») و دیگر
آنکه فارابی آرا و نظرات و اندیشــههای اســافش را با نگرشی
نقادانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و نه بهمانند «کندی»
که هرآنچیز که «ابنطاهر» نوشته را عین ًا در مکتوبات خود لحاظ
نموده باشد!
همچنین گام معتدل فارابی و اجناس هشــتگانهی پیشنهادی
او در این گام که وی را فراتر از یک موزیســین که یک تئوریسین
و یــک موزیکولوگ در عصر خود معرفی مینماید که آرا و افکار و
آثارش تا قرنها پس از درگذشتش در مجامع و محافل آکادمیک
ایران و دنیا مطرح بوده و هست؛ درست همانند پورسینا که همین
نقش را در طب ایفاء نمود.
با تمامــی این اوصاف و با تکرار و تأکیــد بر این مطلب که
ترین موسیقیدانان و
فارابی در زمرهی شــاخصترین و سرشناس ِ
موسیقیشناســان ایرانی در سطح دنیا اســت ولی بایستی اذعان
سرقت چهرههای مطرح
داشــت که مصادره و بهعبارت بیپردهتر،
ِ
فرهنگی ایران بهنام خود بهغیر از فارابی ،مشــمول ســایر مفاخر
فرهنگی نیز شــده اســت و میتوان بهعنوان مثــال؛ زادروز و یا
سالمرگ «صفیالدین ارموی» و یا «عبدالقادر مراغی» را بهعنوان
ِ
"روز موســیقی" در تقویم رسمی کشــور منظور داشت .فراموش
نکنیــم که نظام فواصل موســیقی کنونی ما و ا ِشِ ــل صوتی ۱۷
فاصلهای و  ۱۸درجهای در محدودهی صوتی هنگام (اکتاو) ،ریشه
در منطــق بنیادین نحلهی فکری «نظمگرا» (موســوم و معروف
بــه «مکتب منتظمیه») دارد که از زمان مؤســس آن (ارموی) تا
دیگر چهرهی پیشــتاز آن مراغی ،جهان اسالم را تحتتأثیر قرار
داد .صفیالدین در بغداد و عبدالقادر در هرات وفات یافتند و شــاید
مصادرهی یاد شده مشمول این مفاخر فرهنگی نیز گردد!
ً
در مورد شــخصیت محمدرضا شــجریان که حقیقتا بایستی
دان
اذعان داشــت که وی فراتر از یک
آوازخوان مؤلف و موسیقی ِ
ِ
توانمنــد ،یک نمــاد فرهنگی ایران بوده و هســت .آنچیز که در
مورد وی بیش از هن ِر عالمگیرش نمود یافت ،رویکر ِد همگا ِم او با
رهیافت مردمگرایانه
اجتماع و مردم زمانهاش بود .حال باید دید این
ِ
اسالف شجریان سابقه نداشته است؟
کالن آن  -در
 در ســطحِ
ِ
«عارف قزوینی» ،چهرهی مطرح موســیقی معاصر؛ خوشــنویس،
شاعر ،موســیقیدان ،خواننده ،ردیفدان و تصنیفساز انقالبی ،از
مطرحترین موســیقیدانان یکصد و پنجاه سال اخیر ایران است.
همگامی عارف قزوینی با انقالب مشــروطه و ساخت تصنیفهای
ملی -میهنی ،فارغ از تبلور هر چه بیشــت ِر ُفر ِم "تصنیف" ،نهتنها
کالم و موسیقی فاخر را رونق بخشید بلکه در پیشبُر ِد هر چه بهتر
و سازندهت ِر حرکت انقالبی ملت ،مؤثر افتاد.
روح هنری عارف قزوینــی در الیههای اجتماع و مردم
نفو ِذ ِ

پُرواضح اســت که موسیقی فاقد
تعریــف در قانون مدنی کشــور
بوده و اگر ایــن اهتمام و تکاپوی
اخیــر در جهت ثبت ایــن هنر در
قانون مدنی کشــور صورت پذیرد

ن هنــر از جانب حاکمیت خواهد
آیا ضمانتی بر رســمیت یافتن ای 
بود؟ ُپرواضح است که موسیقی فاقد تعریف در قانون مدنی کشور
بــوده و اگر این اهتمــام و تکاپوی اخیر در جهــت ثبت این هنر
در قانون مدنی کشــور صورت پذیرد ،خودبهخود زمینهساز اتفاقات
بعدی نیز خواهد شد .فراموش نکنیم که ثبت روز ملی موسیقی در
تقویم رسمی کشــور ،بهمنزلهی رسمیت یافتن این هنر است و تا
تعریف قانونی هنر موسیقی در قانون مدنی صورت نپذیرد ،تحقق
این مهم  -حال فارابی و یا شجریان -غیرممکن بهنظر میرسد.
حــال ،غرض اصلی نگارنده این اســت که چــه اصراری بر
فارابی  -که پیشترها ،حتی بســیار قبلتر از آن نامهی  ۳۰امضاء
هم پیشــنهادش مطرح شده بود -و همچنین محمدرضا شجریان
اســت و آیا تمرکز بر این دو چهره فرهنگی ،نادیده انگاشتن دیگر
چهرههای فرهنگی مطرح در تاریخ موسیقی ایران نیست؟
البته هر چند فارابی در موســیقی نظری و عملی نســبت به
پیشــینیان و پســینیان خود حقیقت ًا چهرهی شناختهشدهتری است
ولــی بههر روی از «اســحاق پورماهــان (موصلــی)» گرفته تا
«پورســینا» و بعدها «ارموی» و «شــیرازی» و «مراغی» که هر
یک سهم بســزایی را در جهت ارتقای سطح فرهنگی علم و هنر
22

فصلنامه خانه موسيقي

www.iranhmusic.ir

زمانــهاش بهحدی بود که منقول اســت «اگر فرمان میداد بروید
فالنجا را خراب کنید ،همه راه میافتادند»( .روایت دکتر عیســی
صدیقاعلم ،گرفتاریهــای قائممقام در یزد و کرمان ،باســتانی
مهم ریشــه در گفتمان موسیقی عارف
پاریزی ،یغما .)۳۷/۲۹ :این ّ
قزوینی داشت که با زبان مردم و برای مردم و متناسب با روحیات
و احواالت مردم ،با آنها ســخن میگفــت .آنهم در عصر عارف
قزوینی که سطح سواد عامه نسبت بهدوران ما تا بدینحد باال نبود
و طبق تقریرات خود عارف ،آن زمان کهوی شــروع بهســاخت و
پرداخت تصنیفهای وطنی کرد ،از هر دههزار ایرانی ،یک نفرش
هم نمیدانست "وطن" یعنی چه؟!
دوران عارف قزوینی بســیار ســختتر از عص ِر
بپذیریم که
ِ
محمدرضا شــجریان بــود و صعوبت عملکر ِد عــارف قزوینی از
محمدرضا شــجریان بسیار بیشــتر بود .مضاف بر اینکه وسائل
ارتباط جمعی و رســانهها بهگســتردگی اکنون نبــود و زمانی که
عارف قزوینی ممنوعالکار شد بهجز معدودی از خواص و بهعبارت
بهتر خاصالخواص ،هیچکس از حال و روز او اطالع نداشــت ولی
محمدرضا شــجریان پس از ممنوعالکاریاش از طریق رسانههای
خارجی و یا شــبکههای اجتماعی ،ارتباطش را با مردم معاصرش
برقرار ساخت.
در آن بخش از بیانیه خانه موسیقی ایران خواندیم« :محمدرضا
شجریان در یک دهه پایانی عمر با بیمهریها و ممنوعالکاریها
مواجه بود و حتی برخی رســانههای خاص طی سالهای اخیر او
را با عنوان «وطنفروش» خطاب کردند .شجریان در تمام دوران
زندگی هنریاش ،هیچگاه جانب مردم ایران را رها نکرد و تا پایان
عمــر پرثمرهاش بر راه و روش خود اســتوار و پایدار ماند و همین
دالیل او را بــه عنوان یک چهره ملی و ماندگار در اذهان مردم و
جامعه حفظ کرده است» .این مسأله در مورد عارف قزوینی بسیار
بیشــتر مصداق مییابد زیرا در زمان مغضوبیت و تبعید ،وی حتی
از حمایت نســبی مردم زمانهاش هم  -آنچنان که باید و شاید -
برخوردار نبود ولی مرد ِم همعص ِر محمدرضا شــجریان بسیار با او
همراه و همگام بودند و نمونهی بارزش ابراز احساســات مرد م در
ن اعال م بیماری شجریان در نوروز  ۹۵و اتفاقات و رویدادهای
زما 
زمان درگذشتش بود.
ِ
این نکته را نیز بایســتی مورد توجه قــرار داد که محمدرضا
راویان آثار عارف قزوینی بــود و چه در دوران
شــجریان خود از
ِ
پیش از ُرخداد  ۵۷و چه در دوران پس از آن ،بسیاری از آثار عارف
چاشــنی مبارزات شجریان بر علیه سیاســت بد شد و بپذیریم که
ســنگ بنای آرمانهای آزادیخواهی و ظلمســتیزی  -در دوران
معاصر  -ابتدا توســط افــرادی چون ملکاشــعرای بهار ،عارف
قزوینــی ،فرخی یزدی ،قمرالملوک وزیــری و معدودی چون این
نسل او ،در تداوم آن
نامداران نهاده شــد و محمدرضا شجریان و ِ
جریان کوشیدند.
نگارنده بهعنوان نویســنده و مفسر جســتارهای موسیقی در
رسانههای رسمی کشــور و البته بهعنوان قطره ناچیزی از دریای
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خروشان موسیقی این دیار ،درخصوص نامگذاری روز موسیقی در
ایران ،در مورد پیشــینیان با صفیالدین ارموی و عبدالقادر مراغی
موافقتر از فارابی بوده و درخصوص معاصرین نیز با عارف قزوینی
(و همچنین «درویــش خان») موافقتر از محمدرضا شــجریان
استدالل
میباشد .اما بههر صورت از آنجا که هرکسی حق رأی و
ِ
خود را دارد بهعنوان پیشــنهاد بهتر اســت نظرسنجیای از اهالی
موســیقی کشــور صورت پذیرد و با کاندید همهجانبهگرانهای از
شــخصیتهای شاخص و فرهنگساز موســیقی ایران  -در قرن
اخیر -از «درویش خان» و «علینقی وزیری» و «ابوالحسن صبا»
و «روحاهلل خالقی» گرفته تا «محمدرضا شــجریان»« ،محمدرضا
لطفی» و «کیهان کلهر» و با منظور ساختن سامانهای  -بهعنوان
نمونه در ســایت رسمی خانه موسیقی و یا کانال تلگرامی این نهاد
صنفی -جهت همهپرســی و نظرســنجی عموم مردم بهانتخابی
رأی "محمدرضا شجریان" بیشتر شد،
دست یازیده که اگر میزان ِ
آنگاه سنجه و میزان جهت نامگذاری روز ملی موسیقی در تقویم
رسمی کشور گردد.
البته اگر مبنا بر زادروز و یا ســالمرگ موســیقیدانان نباشد
میتوان روز اول بهار (نوروز) و یا هر کدام از مناســبتهای ملی را
برای نامگذاری روز موسیقی در نظر گرفت.
همانگونه که در ابتدای نوشــتار عنوان شــد ،سعی و اهتمام
خانه موســیقی ایران و هنرمندان باید این باشد که موسیقی را از
مهم تحقق یابد،
حیــث تعریف قانونی برخوردار نمایند که اگر این ّ
مابقی امور خود بهخود انجام خواهد یافت .راقم این سطور از پاسخ
احتمالی خانه محترم موســیقی ایران و یا سایر هنرمندان گرامی،
استقبال میکند.
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اصالح یک گزارش تاریخی

علی خان نایبالسلطنه

بهروز مبصری

هم مهارت داشت و به طوریکه نقل می کنند قدرت صدا و مهارت
او در خوانندگی بی نظیر بود ســید حسین طاهرزاده میگفت تنوع
تحریر علی خان را کســی نداشت زندگی خود را از راه خوانندگی
اداره میکرد.
اصغر خان از خوانندگان بسیار خوب بود .سلیمان امیرقاسمی
می گویــد که در خوانندگی چیزی از پدر کم نداشــت و در جوانی
درگذشت .دکتر رجایی در مقدمه گنج سوخته می نویسد علی خان
نایب السلطنه اهل سیستان بود و بعد به تهران آمد.
دیگر پژوهشگران ارجمند نیز مطالبی که در مورد این هنرمند
بزرگ نگاشــتند با مختصر حواشی متفاوت و ماخذ به مطالب فوق
الذکر داشته اند.
نکتــه آنکه از تاریخ تولد و فوت او و همچنین تعداد صفحات
به جامانده مطلب کاملی نگاشته نشــده مختصر آثارش در کتاب
تاریخ تحول ضبط نوشــته دکتر سپنتا -و فهرست کامل آثارش در
کتاب گلبانگ سربلندی نوشته دکتر بهمن کاظمی ص  – 211به
نگارش درآمده است.
اما یک مصاحبه از علی خان نایب الســلطنه به دســت امده
که مربوط به روزنامه ناهید اســت ابراهیم ناهید به تاریخ شــنبه
7مهــر ماه  1327ش در مورد مرگ صانعی یا اســتاد علی محمد
معمارباشــی مطلبی می نویســد که حکایتهای جالبی از علی خان
نایب السلطنه را نقل میکند که به شرح ذیل است.
«یــک وقتی خودنگارنــده برای تحقیقاتــی از تاریخ معاصر
ناصری از علی خان خواننده معروف به علی خان نایب الســلطنه و
عضدالملکــی را در منزل دعوت کرده بودند از جمله حرفهایی که
خارج و حاشــیه رفت این بود که من امروز  104ســال دارم و امر
معاش من از طرف معمار باشــی و آقای قاسم صوراسرافیل وزیر
داخله میگذرد که ماه به ماه یک شــهریه به من میدهد و تفضیل
این ماجرا چنین اســت در سالهای گذشــته من را به بالین جوانی
مبتال به حصبه بردند که نی بزنم و تا ناخوش در اثر شنیدن صدای
نــی حالش جا امد و شــروع به حرف زدن کرد او دریک ســینی
برای مــن مقداری نقل و نبات و چند پنج هزاری طال گذاشــتند
عذرخواهی کردم نقل و نبات را قبول کردم وپول طالرا بر نداشتم
وســال ها از این ماجرا گذشت یک روز صاحب خانه ام اثاثیه ام را
به واســطه ندادن کرایه خانه بیرون ریخته بود مردی ازراه رســید
وازجریان پرســش کرد بعد کیفــش را دراورد و کرایه عقب افتاده
شش ماهه را به صاحب خانه داد و گفت ازاین به بعد به نایب علی

روح اهلل خالقــی در جلد اول سرگذشــت موســیقی صفحه
 372می نویســد« :علی خــان معروف به نایبالســلطنه که او را
علی خان عضدالملکی یا علی خــان حنجره دریده هم می گویند
وســعت صدایش زیاد بود و از بم تا زیر پرطنین خوب میخواند به
دستگاههای موسیقی کامال احاطه داشت می گویند میرزا حسینقلی
بسیار به او احترام میگذاشت و او را استاد کامل می دانست در میان
خوانندگان گذشــته تنوع تحریرش از همه بیشتر بود آهنگ های
ضربی میخواند و در آواز ضربی خواندن خوش سلیقه بود کمی نی
میزد ولی سواد شعری نداشت چند صفحه از او باقی است فرزندش
موسوم به اصغر تجلی نیز خوش آواز بود».
روح اهلل خالقی سه تن را استاد آواز دانسته که به سبک و فرم
روحانی می خواندند.
شیخ محمود قرانه -ســید عبدالرحیم اصفهانی-
علی خان نایب السلطنه
حسن مشــحون در کتاب تاریخ موسیقی جلد  2صفحه 644
می نویســد از خوانندگان درجه اول و بنام عهد مظفری بوده که به
مناسبت حضور در دستگاه نایب السلطنه به این عنوان مشهور شد.
از آنجا کــه ماه های رمضان در منــزل عضدالملک مناجات
میکــرد به او علی خان عضدالملکی هم میگفتند علی خان صدای
ششدانگ و رســا و پرطنین و تحریر داشــت و به قدری حنجره
اش قــوی بود که به او علیخان حنجــره دریده هم میگفتند علی
خــان در خوانندگی از محضر جناب قزوینی و بیشــتر از آقا جان
ساوه ای استفاده کرده بود دســتگاههای موسیقی ایرانی را خوب
می نواخت و از شــاگردان صفدرخان استاد و نوازنده نی بود ضرب
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خان کاری نداشــته باش و ماه به ماه بیاکرایه ات رابگیر وســپس
مبلغــی پول هم به من داد و گفت ماه به ماه بیا همین مبلغ را چه
من منزل باشــم چه نباشم از منزلم بگیر حاال هم که حاالست ان
شهریه را ایشان به من میدهد ومعلوم شد این شخص همان جوان
بیمار ان روز است واز مردان مشهور ومعروف مملکت شده نگرفتن
آن دو سکه امروز مایه حیات من شده است .در این مصاحبه نکاتی
چند نهفته است.
 -1در زمــان مصاحبه با علی خان نایب الســلطنه – معمار
باشی در قید حیات بوده که می گوید حاالست آن شهریه را ایشان
به من می دهد.
 -2میگوید امرار معاش من از طرف قاسم خان صور اسرافیل
وزیر امور داخله می باشد.
قاسم خان صور اســرافیل از  6آبان  1302تا  21آبان 1304
در کابین ســردار ســپهر (پهلوی اول) وزیر داخله بوده-پس زمان
مصاحبه در طی این  2سال بوده است.
 -3علی خان نایب الســلطنه می گوید من اکنون  104سال
دارم اگر زمان مصاحبه را
 1302-4بگیریم تولد علی خان می شود  1198-1200ش و
در زمان ضبط صفحات که اولین بار به ســال  1284ش در زمان
مظفرالدین شــاه اتفاق افتاده ایشان  84-86ساله بوده ونکته آنکه
به دلیل پیشکسوتی که در میان خوانندگان داشته اولین خواننده ای
است که آوازش به ضبط می رسد که مقدم بر همه آوازخوانان بوده

و به همین دلیل روح اهلل خالقی می گوید جناب میرزا حسینقلی به
او احترام میگذاشت.
 -4علی خان نایب السلطنه اشاره به موسیقی درمانی از طریق
نوازندگی نی می کند .موســیقی درمانی در مناطقی از ایران هنوز
رایج است مثل مراســم زار در دزفول و در برخی ایاالت که هنوز
رایج است که خود بحثی جداگانه طلب می کند اما موسیقی درمانی
با نوای نی بر اساس ردیف دستگاهی نکته ای بس جالب است.
 -5علی خان نایب الســلطنه استاد عبداهلل خان دوامی است
وی در مصاحبــه با محمد رضا لطفی به ســال 1353ش می گوید
اولین بار ایشــان را در محفلی دیدم و شاگرد ایشان شدم و راست
پنجگاه را از ایشــان یاد گرفتم که در آن موقع کمتر کســی این
دستگاه را بلد بود.
ســلیمان امیر قاسمی می گوید دو پســر داشته حاجی خان و
اصغــر تجلی از حاجی خان اطالعات دقیقی به دســت نیامده اما
از اصغر خــان یک صفحه گرامافون از کمپانی هیزمســترزویس
به دســت آمده که روی آن نوشته شماره کاتول 212904-18-
AX914

تصنیف رهاب مــرغ دلم .اصغر خان و ویلــن امیرخان .این
صفحه مربوط به سال  1306می باشد که اولین فعالیت این کمپانی
در ایران است.
با توجه به مطالب فوق تاریخ تولد علی خان نایب الســلطنه
 1198-1200و تاریخ فوت به احتمال  1310ش است.

فهرست آثار علی خان نایب السلطنه
شماره کاتالک
3-12665
3-12666
4-12044
4-12045
4-12046
4-12047
4-12048
4-12049
4-12050

عنوان
تصنیف ای نفس خرم باد صبا بارنگ
تصنیف من با جمالت نگرم
تصنیف ترکی ساالریم سنه
آواز گرایلی با تصنیف چوبی
آواز سه گاه قفقازی تصنیف کارو عمل
آواز غم انگیز کوچه اصفهان
آواز همایون لیلی و مجنون
آواز روح اال رواح با تصنیف ورنگ
آوازدر گاه بارنگ

منابع و ماخذ

گنج سوخته دکتر رجایی
مجله هنر موسیقی شماره  29به قلم نگارنده
کالس دیسکو گرافی صفحات گرامافون امیر منصور دی ماه 1385

کتاب سرگذشت موسیقی روح اهلل خالقی ص 372
کتاب حسن مشحون تاریخ موسیقی جلد  2ص 644
روزنامه ناهید به قلم ابراهیم ناهید  7مهر ماه  1327ش

شماره  - 39پاییز 1399

خواننده ،نوازنده
آواز علیخان نایب السلطنه کمانچه باقر خان
آواز علیخان نایب السلطنه کمانچه باقر خان
آواز علیخان نایب السلطنه کمانچه باقر خان
علیخان نایب السلطنه نی صفدر خان
علیخان نایب السلطنه نی صفدر خان
علیخان نایب السلطنه نی صفدر خان
علیخان نایب السلطنه نی صفدر خان
علیخان نایب السلطنه نی صفدر خان
علیخان نایب السلطنه نی صفدر خان
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شرحی کوتاه بر دفتر زرین زندگی استاد محمدرضا شجریان

نه عجب کمال ُحسنات
که به صد زبان بگویم...
آموختن و آموختن و تا همیشــه آموختن را میتوان چکیده ی
زندگی ،منش و نام محمدرضا شجریان دانست .موسیقی دانی
کــه لحظهای از فراگیری دانــش آواز و دیگر هنرهای ظریف
از پا ننشســت .بدون هرگونه اغراق ،شــرح تاریخ تفصیلی و
ایرانی معاصر خاصه آواز ایرانی را در مسیر
تحلیلی موســیقی
ِ
پرفرا ِز زندگی ایشــان میتوان به وضوح مشــاهده و بررسی
کرد؛ چرا که محمدرضا شــجریان شخصیت فرهنگی ،هنری و
اجتماعی فرا ملی ،فرا قومیتی و فرا مذهبی اســت .نبوغ ذاتی،
ِ
پشتکار خســتگی ناپذیر ،خالقیت در لحظه ،درایت فرهنگی و
صداقت اجتماعی از ایشــان اسطورهای تمام و کمال ساخت.
اسطورهای که نه بعد از ســالهای سال ،بلکه دقیقا در دوران
زندگی اش برای مردمان هم عصرش شــناخته و قدر دانسته

نخستین آموزگار محمدرضا شجریان ،پدرشان مهدی شجریان
استادالقرای شهر مشهد است .و البته پدربزرگشان نیز حاج آقا علی
اکبر طبســی آوازخوان توانایی بوده اند .طنین قرائت کتاب آسمانی،
از کودکی در گوش دل محمدرضا شــجریان نشسته بود و در ذکر
خاطرهای از آن ایام میگوید« :شبی با شنیدن نجوای عارفانه پدرم
در پشت بام خانه در همان عوالم کودکی گریه کردم ».گویی صدا به
ذات خود وجود محمدرضا شجریان را تسخیر میکرد .او در سالهای
کودکی و نوجوانی در تمام جلســات قرائت قرآن در کنار پدرش به
مهارت آموزی و پرورش صدا میپرداخت و میتوان گفت نخستین
معلم او ،مهم ترین ودیعه موروثی را برای ایشان به یادگار گذاشت.
مقامهای کشوری و بین المللی در قرائت قرآن و دعای جاودانه ربنا،
مناجات مثنوی افشاری و همچنین دو نوار تالوت قرآن «به یاد پدر»
ثمره این ودیعه است.
***
محمدرضا شجریان پس از گذراندن دوره دانشسرا و آموزگاری
در رادکان خراسان و فعالیت در رادیو مشهد ،به تشویق نزدیک ترین
دوستش-ابوالحســن کریمی -به تهران آمد و چندین بار در آزمون
رادیو شــرکت کرد تا باالخره بعد از نظر خوش استاد پیرنیا و همین
طور دیگر اساتید باالخره در آذرماه سال  1345با سنتور رضا ورزنده
نخســتین آواز رسمی ایشان با نام مستعار سیاوش بیدکانی در قالب
برگ ســبز  216از رادیو به گوش عموم مردم رسید .شجریان پس

ندا حبیبی*

میشود.
بی شک بررســی و پردازش الیههای مختلف زندگی هنری،
اجتماعی و فردی استاد شجریان نیاز به مداقه طوالنی و پیوسته
دارد .عالوه بر بازگویی تاریخ تفصیلی زندگی شــجریان ،بر
همه پژوهشــگران ضرورت مینماید که بــه تبیین رهیافت،
جهان بینــی و عملکرد لحظه به لحظــه زندگی چنین هنرمند
ســترگی بپردازند و نسل آینده را از برکات چنین الگویی بهره
مند ســازند .در مطلب پیش رو به واسطه محدودیت زمانی به
توصیف بسیار مختصر و موجز تاریخ زندگی هنری این هنرمند
پرآوازه پرداخته میشود و امید است با توان بیشتر و بیشتر در
زندگانی فخ ِر
مجالی غنیمت به دیگر وجوه پژوهشی پیرامون
ِ
آواز معاصر ،محمدرضا شجریان پرداخته شود.

از آمدن به تهران مهم ترین دوره آموزشــی خود را از ســر گذراند.
شاگردی در محضر اســتاد احمد عبادی ،استاد اسماعیل مهرتاش،
اســتاد نورعلی برومند و استاد عبداهلل دوامی اصلی ترین گزارههای
کاراکتر آوازی ایشــان را رقم زد .و البته بخش دیگر از این شاگردی
را به صورت دیگری دنبال نمود .شجریان همواره از آوازهای اساتید:
حسین طاهرزاده ،قمرالملوک وزیری ،رضا ضلی و غالمحسین بنان
نکتهها را فرا میگرفت و مجموعــهای از تکنیکهای آوازی را در
صدای خود پیاده میکرد .همچنین در اکثر مصاحبههای خود به وام
گیری از جمالت ســازی استاد جلیل شهناز در آواز خود اشاره کرده
اند .همراهی و هم نشینی با بزرگان هنر ،ادب و عرفان از ویژگیهای
ممتاز شــجریان است .ایشــان انس و الفت فراوانی را با شادروان
جانسوز دادبه و همچنین اساتید خوش نویسی و شعرا و ادبای زمان
داشتند .با بررسی اکثر مصاحبههای استاد شجریان میتوان دریافت
که ایشــان تا چه اندازه به یادگیری اهتمام میورزیدند و هم نشینی
با فضال و هنرمندان تا چه حد به رندی و فرزانگی دست نیافتنی در
ایشــان انجامیده است .چنان که در جایی گفته اند :زندگی جز دیدار
نیست.
***
از ســال  45که به طور رســمی فعالیت شــجریان در رادیو
آغاز شــد تا مهر  94که آخرین کنسرت ایشان در قونیه برگزار شد
موســیقی ایرانی شــاهد تولد و تبلور ماناترین آوازهای تاریخ آوازی
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ایران بوده است .نخستین توجههای ویژه و همگانی به صدا و لحن
و کاراکتر آوازی ایشــان برمی گردد به کنســرت راست پنچگاه در
جشن هنر شیراز ســال  1354و ساز و آوازهای تازه نفس و ویژه با
استاد محمدرضا لطفی درآن سالها .محمدرضا شجریان در سالهای
پیــش از انقالب ،همپا و هم طراز با دیگــر خوانندگان جریان گلها
در رادیــو به پیش آمد و بیش از صــد برنامه را به گوش جان مردم
رسانید .رشد و نمو در مرکز حفظ و اشاعه ،تدریس در دانشگاه تهران،
همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ضبط ردیف
و همکاری با اساتید گران سنگ در رادیو و تلویزیون وقت همچون:
فرامرز پایور ،اصغر بهاری ،هوشنگ ظریف ،حبیب اهلل بدیعی ،علی
تجویدی ،همایون خرم ،فرهنگ شــریف و ..گواه از حضور پررنگ
و تاثیرگذار ایشان در صحنه موســیقی جدی پیش از انقالب دارد.
ایشــان با خالقیتهای بر پایه اصالت محمدرضا لطفی نمونههای
تازه و بدیعــی از آواز ایرانی را نیز به موســیقی ایران در آن دوران
هدیه نمودند .اجرای «داروگ» و «جام تهی» شــاخص ترین این
فعالیت هاست.
***
فعالیتهای گســترده کانون چاووش که از اواسط دهه پنجاه
آغاز و تا سال  62ادامه داشت نقطه عطفی در کارنامه استاد شجریان
است .چرا که موســیقی در آن زمان کارکردی دگرگونه یافته بود و
هنرمندان چونان سربازان یک ملت به تهییج همدلی و ایثار و مبارزه
میپرداختنــد و «تعهد اجتماعی» برگ برنده ی هر هنرمندی برای
جاودانه شدن بود .تصانیف ملی و میهنی پر صالبتی همچون :سپیده
و شــب نورد بر تارک هنر متعهد ایرانی همواره میدرخشد .هسته
اولیهای که در کانون چاووش به وجود آمد زمینه ســاز درخشــش
موســیقی ایرانی در دهه شصت و هفتاد اســت .پرویز مشکاتیان،
حسین علیزاده و محمدرضا لطفی هر کدام در دورهای شاهکارهای
آوازی را با شــجریان رقم زدند که به گواه اکثر موســیقی پژوهان
نه تکراری بود و نه دیگر تکرار شــد .آلبومهای بیداد ،آستان جانان،
سر عشق ،دستان و معمای هســتی نمونههای درخشان این دوره
هستند .و نباید غفلت کرد که برخی ساز و آوازهای خصوصی ضبط
شــده نیز به نوبه خود کم نظیرند .از اواخر دهه شــصت و سپس در
دهه هفتاد آواز محمدرضا شــجریان به اوج پختگی و تبحر رسید و
همراهی با بزرگانی مانند اساتید داریوش پیرنیاکان ،جمشید عندلیبی
و مرتضی اعیان فصل تازه و خوش لحنی در مسیر هنری ایشان رقم
زد .آلبومهای یاد ایام ،پیام نســیم ،سرو چمان و دل مجنون از آثار
شاخص این دوران هستند.
عوامل متعدد فردی و اجتماعی سرنوشت هرکدام از هنرمندان
موثر آن سالها را به طرق گوناگونی رقم زد و زین میان تنها حسین
علیزاده در اواخر دهه هفتاد و سپس دهه هشتاد به همکاری مجدد با
شجریان پرداخت .آثاری که برگرفته از شرایط اجتماعی و فرهنگی
زمان بود و با استقبال نسل جوان مواجه شد؛ آلبومهایی مانند :زمستان
است ،بی تو به سرنمی شود ،فریاد ،ساز خاموش و سرود مهر.
در تمام این ســالها شجریان از همکاری با کارهای ارکسترال
ایرانی و همچنین آثار نوآور و بدیع غافل نبود و مخاطبان موســیقی
شماره  - 39پاییز 1399

ارکسترال ایرانی نیز از آوای ایشان حظ وافر بردند .عالوه بر همکاری
با ارکستر موسیقی ملی به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی میتوان به
آثاری مانند :بوی باران ،دود عود و جان عشاق اشاره کرد.
***
از سال  1387شجریان به همکاری با جوانان روی آورد« .گروه
شهناز» به سرپرستی مجید درخشانی تشکیل شد که پس از مدتی
این گروه با ســازهای ابداعی ایشان به روی صحنه رفتند .شجریان
از عوان جوانی به نجاری و سازسازی پرداخته بودند و عصاره سالها
تجربــه را با آن گروه به معرض آزمایش قرار دادند .درخشــانی که
تجربــه همکاری زیبایی در آلبوم درخیال و ســاز و آوازهای متعدد
خصوصی با شجریان داشــتند در آن سالها به نحو شایستهای این
گروه را اداره و در ایران و ســایر کشورها به اجرای برنامه پرداختند.
دســت یازیدن به تجربههای تازه در هر سن و مقامی از آموزههایی
هست که در این دوران از شجریان به یادگار مانده است .نوازندگانی
مانند :رادمان توکلی ،نگار خارکن ،شاهو عندلیبی و سامان صمیمی
همینک از سرآمدان حرفه خود هستند .آلبومهای رندان مست و مرغ
خوشخوان در این سالها به دوست داران آواز ایرانی تقدیم شد.
***
قطعا حیات هر هنرمند و هر خردمند آزادهای با رخت بربســتن
از این جهان مادی نه تنها خاتمه نمی یابد بلکه همچون ُرســتهای
نستوه ریشه میدواند در تاریخ انسانیت و فرهنگ یک مملکت .این
گزاره در مــورد بزرگ مرد آواز ایران محمدرضا شــجریان ،چه در
سالهای بیماری و چه بعد از واقعه تلخ هفدهم ،مهر بارها و بارها در
میان قاطبه ی مردم که با صدای او معنویت و شکوه تفکر انسانی را
تجربه کرده اند مشاهده میشود .آنهایی که بزرگترین مواجه شان با
ادبیات ،هنر و اندیشه آوای اساطیری او بوده و هست و خواهد بود.
*روزنامه نگار
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شجریان بودن شجریان ماندن
شجریان شدن نگاهی دیگر

این نوشــتار خالصه شده از پژوهشــی در عرصه هنر عناصر
مورد بررسی مقاله در ظرایفی اســت که یک هنرمند میتواند
و باید داشته باشــد و همچنین تجربیاتی که باید کسب کند تا
هنرش تاثیرگزار و زمانه ساز باشد ازین رو هنرمندی مورد مثال
و توجه قرار خواهد گرفــت که مربوط به زمان معاصر و جامعه
معاصر ایران باشد و شاهد این مثال محمدرضا شجریان وابعاد
هنریش است.
شجریان هنرمندی یک بعدی و تک وجهی نیست ازین رو باید
او را درهمه ابعاد شناخت و بررســی کرد ابعاد هنری در زمینه
خطاطی ،سازسازی ،موسیقی و هنر زیستن در زمانه پراز فراز و

بهرنگ مجیدی*

نشیب اجتماعی و حضور موثردر کنار مردم که جامعه مخاطبان
آثارش بوده و هستند و جدا نبودن از بطن زمان و تجربه کردن
و لمس کردن آن چیزی که در زیست اجتماع جاری بود و روشی
برآن چه خالقان هنر در همه جوامع انسانی و تاریخی شان آنزا
زیسته و تجربه کرده اند و خواهند نمود .تمام مواردی که انسان
به ما هو انســان تجربه کرده و آموخته -بی گمان در ظرف هنر
تجلی پیدا میکند و نمود آن در هرچه که آنرا جامعه بشــریت
بعنوان اصول انســانی میپذیرد مفاهیمی چون عشق صلح و...
همیشه دیده شده مورد تاکید اســت ودر این جایگاه هنر پلی
میشود به جهت جاودانگی هنرمند

را تا بنیادین ترین اصول بدون خدشــه وتثبیت شــده انسانی ارتقا
داده اند .فارابی و ابن سینا دردو متفکر ایرانی نظریات خالقانه و در
نگرش مشــایی هنر را صنعتی فراتر از -ابژه (تصویر موجود) و در
غالب ســوبژه و فراتر از مادیت و در صور خیال و -سوبژه (تصویر
خیالی) ارزشــی فراتر از ماده را برآن قائل میشوند و نازلترین وجه
مــادی آن میدانند .چراکه خیال واالترین تصاویر
هنر را در صور
ِ

درآمد (رویکردپدیدار شناسانه و فلسفی):
اگر هنررا تخنه (فن تولید-افالطونی)بدانیم که تاثیر تقلید در
ماندگاری آنرا درحد امری غیر عقالنی و ناپایدار میداند؛ و اگر هنر
را (ارســطویی و بوطیقایی) بررســی کنیم تاثیر هنر را در خالقیت
و تولید (علمی صنعتی و ارتقای جامعه) رادر مبانی زندگی بشــر از
دیربازخواهیــم یافت؛ و این نمونه دیدگاهها تا به امروز معنای هنر
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را برای معقوالت پدید میآورد .فالســفه ومتفکران اشراقی -هنر
را گاه همطراز عشــق گاه درجنگ با عقل و گاه واالترین درک از
جهــان خود آ گاه ودرحد درک و الهام و وحی معرفی میکنند-بادر
نظر گرفتن تعاریــف کانت در نقد قوه حکم و بادرک هایدگری از
مفهوم خالقیت زمینی که ره به سوی آسمان میبرد همه مفاهیم
اثبات شــده بشری که عشــق و صلح و ...و درک واقعیت زمان و
مکان و برداشت هنرمند و مخاطب را دربرمیگیرند .همیشه هنرناب
که مخاطب را به بنیادین ترین اصول انســانی توجه داشته و درک
هنرمند از آن اصول همراه با تجربیات قوام مییابد و بالطبع درپی
آن توجه مخاطب در هر سطحی رادرخود جای میدهد و مخاطب
نیز همچون گمگشته مدهوش داستانهای موالنا جوابهای سخت
و یافتهها و اســرار ناگفته و پنهان شده وجود خود را درآن مییابد
(هرچه جز عشقســت شد ما کول عشــق  /دوجهان یکدانه پیش
نول عشق)
هنرمند آگاه نوع نگاه و نوع تفکر پیچیده (درک خود را) در قالب
اثر هنری که مفاهیم واســرار ناگفته و نامکشوف را به لذت بخش
ترین وسیله که حواس بشری را در خود میپیچد بیان میکند چراکه
هنر آن پری رویی اســت که هیچگاه تاب مستوری نداشته نخواهد
داشــت – آنرا یونانیان و خلسه در فراموشــی ازخود(دیو نیسوس) و
نیچه آنرا نیازمند بودن انســان ومبدل کردن واقعیت زمینی به رویا
و آپولونیســم معرفی میکنند که دو رکن هنرمند (خالق) مخاطب
(جامعه) را از زمین کنده و در جهان ایده آلها ســیالن میدهد و
مانــدگاری اثر هنری و هنرمند منتج از آنســت که هایدگر زمین را
موطن هنر و آسمان را قرارگاه هنرمی داند.
حال ما در این نوشتار نمونه مثالی را درمطالعه در احوال وآثار
و نبوغ ذاتی استاد محمدرضا شجریان به صورت اشارات و عناوینی
اجمالی و بسیارخالصه شده بیان میکنیم.
شــرایط تاریخی -اجتماعی –زمان و درک زمانه شــرایط آن
یکی ازمورد توجه ترین ویژگیهای هنر بوده و هســت .بی گمان
او(شــجریان)یکی از مهمترین حلقههای اتصال گذشــته به حال
وآینده در زمانه مه آلود موسیقی ایرانی شناخته میشود و همچون
اتصال زبانی وتاریخی ایران فراموش شــده در زمان فردوسی که
دراثرش متجلی و مانع از فراموشی کامل تاریخ و زبان پارسی شد،
شجریان نیز در حفظ و معرفی آوازها و نغمات تالش بسیار نمود و
در آثارش به یادگار گذاشت.
از نغمات محلی مشهدی و رپرتوارهای نمایشی در ایام جوانی
و حضور او در مناطقی از ایران که الحان دست نخورده داشتند در
خاطرات دوستان و مصاحبهها واسناد بسیار دیده و شنیده میشود،
تا آموزش و شــناخت همه آنچه مورد تجربه پیشینیان بوده است
در میانســالی و درک تمامی لوازم و ابزاری که به کار گرفته شده
بود تا هرکدام از پیشینیان و معاصران آثارشان را بتوانند به بهترین
شکل ارائه کنند.
در هر تحول و انقالبی-به گواه و رســم تاریخ -همه میراث
شماره  - 39پاییز 1399

سیســتمهای فرهنگی ،علمی ،سیاسی جامعه با معیارهای جدید و
با معیارهای ایدئولوژیک سنجیده میشود و گاه کنار گذاشته شده
و به مرور فراموش میشــود .عملکرد شجریان در زمانه ی محاق
موســیقی و مهجوری اهالی این هنر در پیوند دادن میراث ماندگار
موسیقی فاخر ایرانی و حمایت و بسط آن مشهود است .در زمانیکه
بســیاری از اساتید به جبر شــرایط مهجور-ساکت -شده بودند با
هوش فــراوان و مقاومت و تعامل و معرفی آثار ماندگار پیوندها را
حفظ کرد و به مرور به تصمیم ســازان و مخاطبان اصلی هنرش
یعنی جامعه مخاطبان -یاد آور شد موسیقی میتواند آرمانها و اشعار
و شرایط زمانه را نیز تعریف و گاه تفسیر کند و با استناد به گنجینه
غنی شعر پارسی (که اصول مشــترک ماندگاری هنربشری درآن
مشــهود است و در بخش اول این نوشــته -گزیده گفته شد) به
حفظ حرمت همه میراث داران (دارای هنر) به خلق آثاری ماندگار
پرداخت و به همین جهت مورد توجه مخاطبین خاص موســیقی
عام قرار گرفت و هوشــیاری و درک درســت و پویایی با توجه و
عالقه و مطالعه موجب شــد تا پیامهای مهم و سرمایههای زبانی
موسیقی در
و شــعر و فرهنگی آنها در بطن جامعه نفوذ پیدا کند و
ِ
محاق قرار گرفته شده ،دوباره جوانه بزند و استادان پرسابقه دوباره
به جامعه برگردند و احترا ِم رو به فراموشی این استادان که آنهم به
جهت نوع نگاه سطحی برخی از اهالی هنرموجب جدایی از جامعه
ملتهب آن دوران شــده بود ،بار دیگراین سرمایههای فرهنگی و
ادبی -در جامعه دیده شوند و مورد دلجویی وتفقد قرار گیرند.
شناخت مخاطب وهمراهی واحترام به مخاطب
نفوذ هنر شــجریان در بطن همه اقشــار ستودنی است چراکه
پرورش یافتــه تفکراتی از دل جامعه و تمــدن ایرانی بود و آنها را
میشناخت ،آموزش دیده بود و با درک خویش که به پختگی رسیده
بــود ،در واگویههای آنها برای جامعــه اش ،این درک و هوش و
خالقیت هنری پیوند بین همه اقشــار صاحب نظر را درپی داشت.
تــا جاییکه ناقدان نیز در این مورد دارای اتفاق نظرهســتند ،چراکه
همه از یک فرد سخن به میان آوردند و او کسی جز شجریان نبود.
هنرمندی که با نفوذ هنرخود توانســت نسلهایی که دچار گسست
شده بودند را گرد هم آورده و پیوند اجتماعی هنرمندان و فرهیختگان
با جامعه را بازسازی کند .تواضع و رفتار اجتماعی و مردم مآبانه این
هنرمند تفک ربرج عاج نشــینی هنرمنــدان را از اذهان پاک کرد و
درکنار مردم بودن و با ســنتهای مردم عجین شدن به دامنه نفوذ
هنر واالی موسیقی در همه اجزای اجتماع دامن زد.
این مطلب گزیدههایی خالصه از مقالهای در دســت انتشــار
اســت که با نگاهی فلســفی و رویکردی پژوهــش مدارانه ابعاد
مختلف آثار و شــخصیت یکی از تاثیر گزارترین هنرمندان معاصر
ایران را بررسی میکند.
*مدرس دانشگاه و بازرس کانون پژوهشگران خانه موسیقی
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نقش دانش و اطالعات در کاهش بروز خطاها و اشتباهات
اول آگاهی بعد عمل
اطالع و آگاهی کامل از اتفاقات و رخدادهای پیرامون ما
میتواند به شناخت بیشتر و در نهایت به واکنشها و تصمیم
گیریهــای بهتر ما کمک کند در واقــع اگر نیک بنگریم در
هر موضوع اجتماعی ،فرهنگی و حتی اقتصادی وقوف کامل
از فعل و انفعاالت اســت که منجر به تصمیم گیری درست و
متعاقب آن بهره مندی کامل از آن تصمیم درســت میشود.
به عبارت دیگر این اطالعات اســت که دســت برتر را ایجاد
میکند و امروزه آن ملت و مملکتی پیشرو و پیشرفته است که
اطالعات بیشتر در اختیار دارد و به یک معنا جنگ امروز جنگ
اخبار و اطالعات است به طوری که به وضوح جلوههای آن را
این روزها بیش از پیش میبینیم .اساســا برتری اطالعاتی در
هر کاری موجب ارتقا و برتری فیزیکی و موقعیتی شده و فرد
و نهاد را از ارتکاب به خطا و اشتباه دور میکند.
بر این اســاس افراد باید اطالعات و دانش خود را در هر
زمینهای مدام به روز کرده و از مزایای آن استفاده کنند وطبعا
هرکســی که نخواهد از اطالعات و دانش امروز مطلع و آگاه
شود قطعا متضرر خواهد شد.
پس بخــش مهمی از زندگی اجتماعی ما را دریافت اخبار
و اطالعات و بخش مهمتر آن را تحلیل و پردازش اطالعات و
تشخیص صحت و سقم آنها تشکیل میدهد چرا که در عصر
و عرصه ارتباطات و این تور بســیط و گســتردهای که سر راه
مخاطبان قرار دارد همچون تیغ دولبه عمل میکند....قطعا هر
نوع اطالعات غلط و ساختگی میتواند موجب گمراهی مخاطب
شده واو را به وادیهای خالف و تصمیمات غلط بکشاند.
داســتانها و حکایتهــای بیشــماری از همین موضوع
بیاطالعی و ناآگاهی در متون ادبی و حکمی ما موجود است
که در قالبهای مختلف از جمله طنز منتشر شده است و همه
اینها درطول تاریخ چراغ راهی بوده اســت برای انسانها تا با
مطالعه آنها بیاموزند وعبرت بگیرند ودر سیره و روش زندگی
خویش آنها را به کار گرفته و از لغزش خود جلوگیری کنند.
این مقدمه بهانــهای بود برای اینکه مجــددا به برخی
اتفاقات جامعه موســیقایی ایران اشاره کنیم همانطور که قبال
هم بارها اشــاره شده و گفتیم و نوشتیم که پیرو شکایتهایی
که به خانه موســیقی اعالم شــده ،بســیاری از هنرمندان و
دوســتان از بی وفایی به عهد و یا عدم پایبندی به تعهدات و
بی توجهی به قراردادهای نانوشــته و یا حتی نوشته شده و...
شکوه داشتند و به خانه مراجعه میکردند ولی متاسفانه زمانی
مراجعــه میکنند که کار از کار گذشــته ! و دریغ از کمترین
تحقیــق و پــرس و جویی قبــل از انجام همــکاری وانعقاد
قرارداد ....وقتی از آن دوســت و هنرمند میپرســیم که مثال

آیا این طرف را میشناســید و یا در باره سابقه اش اطالعاتی
دارید غالبا میگویند خیر و هنگامی که عیان میشد که طرف
مورد نظر قبال نیز بارها از این کارهای پر حاشــیه انجام داده
فرد شــاکی در پاســخ میگفت که من اصال خبر نداشتم !بله
همین بی خبری اســت که منجر به چنین مشکالت و ضرر
و زیانهایی میشــود و فقط یک تماس ساده و یک مشورت
کوتاه شاید موجب ممانعت از آن مشکل و دردسر میشد.
مورد دیگری نیز که در سالهای اخیر مد شده و بعضا به
وحدت و همدلی هنرمندان آسیب رسانده و یا در بهترین حالت
آن موجبات کدورت و سوءبرداشت میشود  ،تهیه متنها و یا
طومارهایی جهت اخذ امضا و تاییدیه هنرمندان اســت ...این
یادداشــت قصد ندارد تا به موارد اخیر و محتواهای ارائه شده
بپردازد؛ مهم کلیت ماجرا و نفس عمل اســت نه شیطنتها و
خصومت ها؛ با اهداف و اغراض اشخاص هم کاری نداریم اما
اگر فرض را بر حسن نیت و هدف خیرخواهانه هم که بگذاریم
چنیــن اقداماتی باید با اطالع کامل و بــا بینش و همفکری
انجام شــود نه با شتابزدگی و بی اطالعی و یا دادن اطالعات
غلط چرا که وقتی مشــخص میشود راه رفته راه درست و به
سامانی نبوده و یا درخواســت اساسا درخواست غیر قانونی و
یا خارج از ضوابط و اصول معمول بوده خب در این شــرایط
امضا کنندگان نیز دچار نوعی ســرخوردگی و ندامت میشوند
و در اصل ما سرمایههای اجتماعی فرهنگی خودمان را دچار
فرسودگی میکنیم و این همه خسران و اتالف وقت و انرژی
و اعتماد همه ناشــی از همان عدم اطالع درســت است! اگر
تهیه کننده و فعال و نویســنده متن ویا امضا کنندگان قبل از
انجام هر کاری از اطالعات کافی برخوردار باشند قطعا نتیجه
کار بهتر و به سامانتر خواهد بود.
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اخبار موسیقی
مجتبی حسینی (معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد) ،هومان
اســعدی (دبیر چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان) و محمد
الهیاری (مدیرکل دفتر موســیقی) به مناســبت اختتامیه جشنواره
پخش شد.
یکی از بخشهای ویژه آیین اختتامیه چهاردهمین جشــنواره
ملی موســیقی جوان ،یادبود خسرو آواز ایران بود که در این بخش
برخی از داوران جشنواره نظیر حسین علیزاده ،حمیدرضا نوربخش،
محمدرضا درویشــی ،داریوش پیرنیاکان ،بهروز همتی ،علیاصغر
شــاهزیدی ،داوود گنجهای و حســین بهروزینیــا از محمدرضا
شجریان گفتند و یاد این استاد را گرامی داشتند.
در پایــان نیز اســامی برگزیــدگان در بخشهــای مختلف
جشنواراه اعالم شد.

مدال خالقیت وایپو به شجریان اهدا شد

ســازمان جهانــی مالکیت معنــوی (وایپو) مــدال خالقیت
این ســازمان را به پاس یک عمر دســتاوردهای گرانسنگ استاد
محمدرضا شجریان در حوزه موسیقی سنتی و فرهنگ فارسی ،به
مرحوم شجریان اعطا کرد.
مدال خالقیت وایپو به هنرمندان اثرگذاری که ســهم بسزایی
در توســعه فرهنگی و هنری ایفا کرده و ابتکارها و فعالیتهای آنها
تأثیر شایانی بر ارتقای احترام به آثار خالقانه داشته اند اهدا میشود.
الهام بخشی به جامعه هنری و ظرفیت ایفای نقش به عنوان
یک الگو برای هنرمندان ،از معیارهای اعطای این مدال است.

آزمون کارت صالحیت تدریس مدرسان
موسیقی مجازی برگزار میشود

اختتامیه چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان
با یادی از خسرو آواز ایران

دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشهای هنری وزارت فرهنگ
وارشاد اسالمی خبر داد آزمون متقاضیان دریافت کارت صالحیت
تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد هنری رشته موسیقی به منظور
جلوگیری ازشیوع بیماری کرونا و با رعایت پروتکلهای بهداشتی،
از راه دور و به صورت آنالین در حال برگزاری است.
در این آزمون ها ،استان تهران با تعداد  ۳۲نفر در دو گرایش
سازهای کوبهای و ساز سنتور و استان همدان با تعداد  ۱۳۷نفر در
کلیه گرایشها حضور داشــتند .همچنین کلیه متقاضیان ثبت نام
شده رشته موسیقی استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و
خراســان شمالی با تعداد  ۱۵۰نفر در همه گرایشها در حال انجام
است.
ایــن آزمونها طبق تفاهم نامه همــکاری بین معاونت امور
هنری و خانه موســیقی ایران با نظارت دفتر برنامه ریزی و توسعه
آموزشهــای هنری برگــزار میشــود.متقاضیان دریافت کارت
صالحیت تدریــس میتوانند به ســامانه aes.farhang.gov.ir
مراجعه و پس از مطالعه شیوه نامه کارت صالحیت تدریس نسبت
به ثبت نام در رشته مورد تقاضا اقدام کنند.

چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با معرفی برگزیدگان
بخشهای موسیقی دستگاهی ،نواحی و کالسیک نهم آبانماه در
تــاالر وحدت به کار خود پایان داد .در این دوره جشــنواره 2350
خواننده و نوازنده در گروههای ســنی الف ،ب و ج و در شاخههای
موسیقی دستگاهی ،کالسیک و نواحی به رقابت پرداختند.
در ابتدای این مراســم که به دلیل بیماری کرونا بدون حضور
داوران و شرکتکنندگان جشــنواره و به صورت آنالین از طریق
صفحهٔ اینستاگرام انجمن موسیقی ایران پخش میشد ،پیامهایی
از دکتر عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشــاد) ،حســین علیزاده
(آهنگســاز و نماینده هیئت داوران بخش موســیقی ایرانی) سید
شماره  - 39پاییز 1399
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اجراهایی در قالب دوبیتیخوانی برگــزار کردند .همچنین در طول
برنامــه احمد صدری (دبیر جشــنواره) و محمدعلــی مرآتی و فؤاد
توحیدی دو تن از اعضای شورای علمی جشنواره به عنوان کارشناس
مجری در خصوص جزییات اجراها نکاتی را عنوان کردند.
در دومین شــب جشنواره موســیقی نواحی ایران هنرمندانی
از نواحی کرمان ،گلســتان ،بوشــهر و زنجان به اجرای موسیقی
پرداختند .سیدمجتبی حســینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ
و ارشــاد ،محمدعلی مرآتــی ،اتنوموزیکولوگ ،مدرس دانشــگاه
وعضو شورای علمی سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی و محمد
الهیاری مدیرکل دفتر موســیقی در خالل برنامه به ایراد سخنرانی
در خصوص جشنواره پرداختند.
در ســومین شب جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران هنرمندانی از
نواحی کرمان ،مازندران ،سیســتان ،خراسان شمالی و کرمانشاه با
اجرای دوبیتیخوانی به روی صحنه رفتند.
همچنین در آخرین روز اجراهای آنالین سیزدهمین جشنواره
موسیقی نواحی ایران هنرمندانی از الیگودرز ،شیراز ،ساوه ،آق قال،
و فهرج کرمان به هنرنمایی پرداختند.

سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی
بصورت مجازی برگزار شد

باتوجه به اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر محدودیتها
در استان کرمان سیزدهمین جشنوار ه موسیقی نواحی کرمان از  ۱۰تا
 ۱۳آبان بدون حضور تماشاگر در این استان برگزار شد و عالقمندان
اجراها را از طریق اینستاگرام جشنوارۀ موسیقی نواحی مشاهده کردند
در اولیــن روز هنرمندانی از مناطــق مختلف ایران تربت جام،
ســیرجان کرمان ،گوغــ ِر کرمان ،خوزســتان روی صحنه رفتند و
ِ

درگذشتگان تابستان 1399
رحیم گری
معروف بــه رحیم خیوه لی نوازنده دوتار و کمانچه و ســاکن منطقه
ترکمن صحرا 3مهرماه در سن  58سالگی درگذشت.
داریوش ساالری
ســازنده پیشکسوت ساز سنتور  3آبان ماه در سن  70سالگی دارفانی
را وداع گفت.
رحمان گواهی
از دوتار نوازان منطقه شــیروان استان خراسان شمالی  17آبانماه در
سن  ۵۳سالگی بر اثر ابتالء به کرونا درگذشت.
امان اهلل طاهری
معروف به «آمان دای» از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی سنقر
و کلیایی در منطقه کرمانشاه  18آبانماه دارفانی را وداع گفت.
محمدرضا اتابکی
از نوازندگان پیشکسوت ویولن 15آذرماه در سن  ۸۰سالگی درگذشت.
احمدعلی راغب
ک دوره بیماری
آهنگســاز پیشکســوت  19آذرماه بعد از تحمــل ی 
سرطان درگذشت.
جواد داوری
نوازنده ســنتور و از هنرمندان پیشکســوت موســیقی ایرانی که در
شهرســتان گرگان زندگی میکرد 25 ،آذرماه در ســن  72ســالگی
دارفانی را وداع گفت.
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