
 
:حسين عليزاده   

 اشعار بكار رفته در  "  راز   نو"    سخن    گفتن   از    تحوالت    دوم   خرداد   را   در   خود    نهفته    داشت
 

 سياوش كسرايي   در    روزهاي    بحبوحه   انقالب   بعد   از   ١٧واقعه     شهريور    به    من    زنگ   زد   و    گفت   قرار    است    آقاي
     طالقاني   در    دانشگاه    به    مناسبت   روز    همبستگي    صحبت   كند   و   شايد    به    اين    تجمع    حمله   شود ،    ما    يك

     سرود    مي خواهيم .  و   ما    يك    شبه "   ژاله    خون   شد"   را    ساختيم   
 

     جاي بتدريج   تخصص  ،     مقوله   مكتب    مطرح   شد ،     نه    به    صورت    واقعي    بلكه    ظاهرسازي   ابزار    آن   بود   و    آن    وقت
     فرصت طلبان   از    سوراخ هايشان    بيرون   آمدند   و    تبديل    به    مسئوالن    موسيقي   شدند   و   از    هنرمندان

   متعهد ،     جوانان   و    مردم    شروع    به    انتقام گيري   كردند .    
 
 

    دادو   بيداد
     موسيقي    ايران   در   گفت وگو   اب    حسين    )۱۳۸۱/دی/۵همشهری                                                  ( عليزاده

                           
  

                                                       عكس :   رضامعطريان

 
    در    نهايت   ما    يك    موسيقي  فرمايشي

    و    دولتي    داريم   و    امكان    ارائه    اثري    كه   از    ذهن   هنرمند    آزاده    بيرون   بيايد   بسيار    مشكل    است
     من   در    چنين    فضايي    نمي توانم    بجنگم   و    براي    مسائل    اوليه   عمر   خود   را    تلف    كنم    حداقل    امنيت

     الزم   از   نظر    اجتماعي    براي    من   وجود   ندارد    چون    وضعيت    موسيقي   در    ايران    نابسامان
    و    نامعلوم    است

 

     گروه   ادب   و   هنر ،     ضيهمر    رسولي :   حسين    عليزاده   و   محمدرضا    درويشي   در   دو    طبقه    يك    ساختمان
     زندگي   مي كردند ،    با   چند   متر    فاصله   از    خانه   پرويز    مشكاتيان .  حاال   در    آن    كوچه    كه    به    كوه

     ختم   مي شود   و    االييسرب    تندش    نفس    آدم   را   بند   مي آورد ،    فقط    مشكاتيان    باقي    مانده    است.
     درويشي   و    عليزاده   از   آنجا   رفته اند .   درويشي    تلفنش    هميشه    روي   پيغام گير    است .   عليزاده    هم



     همين   طور .  آنها   ره    كدام    به    دنبال    تجربيات    شخصي   خود   هستند   و    خيلي   روزها   را    خارج   از    ايران
    مي گذرانند .   درويشي   از    دبيري    جشنواره    موسيقي    نواحي    انصراف    داده   و    گفته    كه    طاقتش    تمام

     شده   است  ،    اما    گوشي    تلفن   را    براي    هيچ    خبرنگاري   برنمي دارد .  محمدرضا    لطفي   در    آمريكاست   و
     داريوش    طاليي   چند    سالي    است    كه   در    راه    تهران _    پاريس   رفت وآمد   مي كند.

    ديگر    گروه    عارف   و    شيدايي   وجود   ندارد   و   از    كانون    فرهنگي   و    هنري "   چاووش"   فقط    يك    خاطره
     مانده    است.   حسين    عليزاده   بعد   از    كنسرت هاي    فراوان   اروپا   و    آمريكايي اش   با   محمدرضا   و

     همايون    شجريان   و    كيهان   كلهر    به    ايران    برگشته    است .  صبح ها    به    كوه   مي رود   و   اغلب   روز   را
    در    دفترش   در    خيابان   توحيد   مي گذراند .   به    قول    خودش    فكرهاي   عجيب   و   غريب    زيادي   دارد    كه   در

     آينده   آنها   را    عملي   مي كند .  اما   هنوز    خيلي    به    گذشته   فكر   مي كند   و   از    آن    حرف   مي زند.
    مي خواهد    تاريخچه    آنچه   را    كه   بر    موسيقي   در    قبل   و   بعد   از   نقالبا   رفت  ،    بنويسد .   اطمينان

    دارد    كه    فرصت    براي    آن   فكرها   و    اين   خاطره نويسي ها   زياد    است .  اما   روزها   مي آيند   و
    مي روند   و    تمام   مي شوند.  او   مي خواهد    روزي    اين    تخاطرا   را   بنويسد ،    در    حالي    كه    هرچه

    مي گذرد    مشغله اش   بيشتر   مي شود.
* * *                                                         

  *    كارهايي    كه   شما   در    يقيموس    انجام   داده ايد ،    اغلب   با   مقاومت ها   و    انتقادهاي    سختي    همراه
    بوده  ،     چون   در    بطن   آنها    بعضي   از    سنت هاي    ديرينه    موسيقي   تغيير    يافته    است.  مثال    تلفيق   دو

     گوشه "  داد"   ماهور   و "  بيداد"    همايون   در    مقام "  داد   و   بيداد"   و    شيوه    تنبورنوازي   شما   در
  "  راز   نو" .  حاال    به   نظر   مي رسد    كه   شما   از    اين    فضاي    بسته   و    پرتنش    خسته   شده ايد ،    ديگر

     تمايلي    به    برگزاري    كنسرت   در    ايران   نداريد   و    راهي   را    كه   در    موسيقي   آغاز   كرده ايد ، 
    مي خواهيد    خارج   از    ايران    ادامه   دهيد.

    شما   بايد    انتقادهاي    تخصصي   و    غيرتخصصي   را   از    هم   جدا   كنيد .  انتقاد    تخصصي   بسيار    هم    سازنده
     است   و   فكر    نمي كنم    هيچ    هنرمندي   از    آن    هراس    داشته   باشد   وقتي    كاري   تكرار   شود   و    جرياني

    ايجاد   نكند ،     هيچ    وقت    رويش   نقد   و    بحثي    نيست .  از    همان    سال هاي    اول    كه    موسيقي   را   آغاز   كردم  ، 
    قصد    داشتم    به   طور    شخصي    به   كندوكاو   در    اين   هنر    بپردازم.

    از   ١٣٤٣سال      موسيقي   را    شروع    كردم   و   ٣٠االن      سال    است    كه   در    اين    زمينه    به   طور    جدي    فعاليت
     مي كنم .  قطعا    ينا   ٣٠تجربه      ساله   و   فراز   و    نشيبهايي    كه    قبل   و   بعد   از   انقالب    به   وجود

    آمد ،     آدم هايي    مثل    من   را   شايد    آزرده   ،  كند   اما    خسته   نمي كند .   چون    هدف   و    عشق    من    نه    چيزهاي
    روزمره  ،     بلكه   هنر    ستا .  از    همان    دوران    كودكي    پشت    قدم هايي    كه   در   هنر   برداشته ام  ،     فكري

    وجود    داشت   و    هميشه   معتقد    بودم    كه    براي    برداشتن   مرزها ،    بايد   آنها   را    شناخت .   تحول   و
     نوآوري    االن    گرچها    كلماتي    بي    معني   شده اند   اما    براي    رسيدن    به   آنها   بايد    به    ريشه   قضايا

    رسيد.   مسئله    اينجاست    كه   از   سال ها    قبل    من    مشكالتي   را   در   برخورد   و    آموزش    موسيقي    ايراني
     ديده ام    كه   تا    به   امروز    هم    ادامه   دارند.  حاال    تحول   بسيار    چشمگيري   را   در    شنونده   و    نسل
     جوان    مي توانيم    مشاهده    كنيم.  اما    مشكل    به    آموزش    موسيقي   برمي گردد    كه    نه   تنها   بعد   از

    انقالب    به    وضعيتي   بهتر    نرسيده    بلكه    به    داليل    مختلف   از    جمله   نبود    امكانات   در    اين   سال ها
     اوضاعش    روبه    وخامت    رفته    است.

    ما   در   مراكز   آموزشي  ،    هنرمند    به   وجود    نمي آوريم    بلكه   آنها   را    تبديل    به    تكنسين   و    آدم هاي
     مسخ    شده    مي كنيم .  هرچيز    كه    جوان   را   متحول    كند   از   او    دريغ    مي كنيم.  او   تنها   مجاز    است    به

     گذشته   فكر   كند   و    به    حال   و    آينده   نبايد    كاري    داشته   باشد .  ما    به    دوران   قاجار    كه   جزو
     بدترين    دوران    تاريخي    ماست    تكيه   نيم  ، مي ك   در    صورتي    كه   در    آن    دوران    امكان   بارور    شدن   هنر



    وجود   ندارد .   نوازندگان   دربار    ناصرالدين    شاه   مي توانستند    پشت    پرده    براي   او   ساز   بزنند   و
     اجازه   ديده    شدن   نداشته اند.

    در    آن    دوران    طوالني    موسيقي    به    دست    يكسري    نوازنده   دافتا   و    بعضي   از   موسيقي دان ها    اين
     امكان   را   پيدا   كردند    كه   از   نظر    مالي    تامين   باشند   و   هنر   خود   را   تنها   در   دربار    شاه    ارائه
    كنند   و   معدود    كساني   پيدا   مي شدند    كه    به    اين    هقضي    تن   ندهند   و    همراه    اجتماع   باشند.
     موسيقيدان    همواره    مطيع   دولت ها    بوده   و    هميشه    به   او   دستور   مي داده اند   پس   در    اين   هنر
    آدم ها    محافظه   كار   بارآمدند .   اين   كارمحافظه    و    نگاه   محدود    به    عاملي    ژنتيكي   در    موسيقي

     ايران    تبديل    شده   و    بنابراين   در    آموزش    هم    انتقال    داده   مي شود   و   در    كالس هاي    درس   افكار
     ارتجاعي   و    حتي   افكار    شوم    سياسي   را    هك    به    دنبال   ساقط    كردن    جوان   از   نظر    هنري   و    فكري   است  ، 

     آموزش   مي دهند.
    حاال   ما   از    كشوري    صحبت    مي كنيم    كه    موسيقي   در    آن   مجاز    نيست   و   اگر    اين   هنر   در    تبليغات
     مختلف    به   كار   نمي رفت  ،    تا    به    االن   ديگر    ردپايي   زا    آن   در    داخل   كشور   وجود    نداشت .  حاال
     آقايان   بعد   از   سال ها    به    اين    نتيجه   رسيده اند    كه    موسيقي    پاپ   يا   هر    نوع    موسيقي    ديگري    كه
    تا    يك    دوره    زماني    ممنوع   بوده  ،    آزاد   شود .  اما    اين   تصميم     علت    ريشه اي    درستي   ندارد   و   در

     حقيقت    بي توجه    به    اين    سوال    است    كه    چه    نوع    موسيقي    براي    چه    جامعه اي   مناسب   است ؟   اگر
     موسيقي    پاپ    هم كم كم   در    ايران    رواج   پيدا   مي كند ،    حتما   بايد   با    عوامل   ديگر    توجيه   شود ، 
     يعني   مثال    اشعارش   بايد   در    مدح    اشخاص   يا    مقدسات   باشد    كه   نهايتا    جنبه    تبليغاتي    به   خود

    مي گيرد .   بحث   خوب   يا   بد    بودن    اين    موسيقي    نيست    نچو    معتقدم    كه   هر    نوع    موسيقي   بايد    براي   هر
     اوقاتي    رواج    داشته   باشد.

     سال هايي    كه    گذشت   ما   با    تحوالت    اجتماعي   و    سياسي   در    ايران   روبه رو    شديم .   من    آن    زمان
    دانشجو    بودم   و    سعي    مي كردم    اين    تحوالت   را    بشناسم   و    يك    قدم   جلوتر   از    نسل    گذشته   خود    باشم.
     من    موقعي   با    موسيقي    ايراني    عجين    شدم    كه   در    جامعه    به   دو    شكل   با    آن   برخورد   مي شد.   يك    نوع

     موسيقي    كه   فقط    به    محافل    خصوصي   محدود   بود   و    هيچ    ربطي    به    مسائل    اجتماعي    نداشت   و    وعن   ديگر ، 
     موسيقي    آكادميك   بود    كه   فقط    استادان   سر    كالس    آن   را    آموزش   مي دادند   و    بيرون   از   كالس ها
     اين    موسيقي   از    جرياني   برخوردار   نبود ،    بعدها    اين    مسئله    به    اوج   خود   رسيد   تا    جايي    كه    يك

     موسيقي    كه    معرف    فرهنگ   ما   باشد    به   طور    رسمي   وجود    نداشت .   پس    به   ضرورت  ،    مركز   حفظ   و    اشاعه
     موسيقي    به   وجود   آمد    كه    هم   حافظ    موسيقي    گذشته   باشد   و    هم   در    آن    جوانان   بتوانند   زير   رنظ

     استادان    بزرگ    تعليم   ببينند   و   خود    تبديل    به    استادان    آينده   شوند .  اما    وقتي   از    حركت   در
     موسيقي    صحبت    مي كنيم   بايد    ببينيم    كه    اين   هنر   در    چه    محيطي   رشد   مي كند .  اگر    اين    سيقيمو   در
     محافل    بسته    جريان    داشته   باشد ،     نه   تنها   از   نظر    تكنيك   و   تفكر    جاي    پيشرفت   ندارد ،     بلكه    هيچ

     رابطه اي   با    مردم   برقرار   نمي كند.   به    مردم   نمي شود    به   طور   مجرد    نگاه   كرد .   به   هر    حال
    آنها   در    محيطي    زندگي   مي كنند    كه   بايد    برايشان   از   نظر    اقتصادي    امكاناتي    فراهم   باشد   تا    به

     فرهنگ   بپردازند ،     به   سينما   بروند   و    موسيقي   خوب   بشنوند.  در    آن    دوران    كه    چنين    شرايطي    فراهم
    نبود ،     جواناني    مثل    من  ،    لطفي   و    شجريان   و    بقيه    موسيقي دانان    كه    االن    صاحبنام   هستند   در
    مركز   حفظ   و    اشاعه   زيرنظر   استاد   برومند   كار    مي كرديم   و    آنچه    به    صورت    افسانه   زا    موسيقي
     قديم   در    ذهن   ما   بود ،     كم كم    عينيت   پيدا   كرد .   اين   مركز    چه    قبل   از   انقالب   و    چه   بعد   از    آن

     هم    نقش    تحول    آكادميك    موسيقي   را    به عهده    گرفت   و    هم    تحول    سياسي   و    اجتماعي   را   كساني    كه   از
     اين   مركز    بيرون   آمدند   بعدها   در    جامعه    شيوه   و    سبك   خود   را    دنبال   كردند.   چون    هيچ    كدام
     قالبريزي    نشديم    كه   بعدها    به   ميرزا    حسين    قلي   و    درويش خان    تبديل   شويم  ،     اگرچه   از   نظر



     تاريخي    اين    استادان    كارشان   بسيار    باارزش    است   اما   ما   در    عصري   ديگر    موسيقي   را    شروع    كرديم
     كه    همراه   با    اتفاقات    فراوان   بود   و   در    نتيجه    به   تفكر    متفاوت    حتي   در    موسيقي    رسيديم .   اين

     دوران    سپري   مي شد   و   در    آن   سال ها   از   فكر    اينكه   بايد   در    موسيقي    ايران    چه   كرد ،     من   خواب
     يراحت    نداشتم.

                                
     نسل   ما    باعث   شد    موسيقي    جايگاه    ديگري   در    جامعه   پيدا   كند .   همچنان    كه    جامعه    هم   تغيير

    مي كرد ،     موسيقيداناني    كارشان   از   نظر    هنري    داراي    ارزش   بود    كه    همراه    مردم   باشند.   نه    اينكه
     اجتماع   را    راضي   كنند ،     بلكه    آن   را   ارتقا   دهند .   وقتي    چنين    اتفاق هايي    رخ   مي داد ،     اين   فكر

    در    من    قوت    مي گرفت    كه   چطور    مي توانم    به    جنبه هاي    اجتماعي    موسيقي    ايراني   بيشتر    بپردازم.
     به   خاطر    مي آورم   ٥٥سال      تحوالت    سياسي   و    مخالفت   با    رژيم    شدت    مي گرفت .   من   سرباز    بودم   و

     مي خواستم   از    راه   هنر   با    مردم    سهيم    باشم .  در    همان    موقع    قطعه "  حصار"   را    نوشتم   و    به
     زندانيان    سياسي    تقديم    كردم.

     آن    دوران    التتحو    اجتماعي   و    حركت هاي    دانشجويي    انگيزه    بيشتري   در    هنرمندان   ايجاد   مي كرد.
     شبهاي   شعر    آن   سال ها   را    هيچ كس    فراموش   نمي كند.  در    آن   شبها    شاعران    عليه    رژيم    اشعارشان

    را   مي خواندند   و    من   فكر    مي كردم   چرا    موسيقي    مثل   شعر   نمي تواند   با    جامعه   ارتباط   برقرار
    كند.  بايد    چه   كرد؟

    ما   در    كشوري    زندگي    كرده ايم    كه    قبل   از   انقالب    آزادي    معني   نداشته  ،     حتي   ما    براي    ذهن   خود
     آزادي    قائل    نبوده ايم   و    وقتي    مي خواهيم    كاري    كنيم   خود   را   با    سنت هايي   درگير    مي كنيم    كه

    فقط    حرفش    هست   و    عينيت   ندارد.  ما   در   تاريخ  ،     فرهنگ   و   اخالق  ،     افسانه اي   از    ايران    داريم    كه
     عينيت   ندارد .   االن    چه    چيزي   از    فرهنگ    واقعي    ايران   در    جامعه    به    چشم   مي خورد؟    به   هرجا    نگاه

    كنيد    چيزهاي    تحميلي   و    دست    چندم   غرب   و    كشورهاي   ديگر   را   مي بينيد  در    چنين    جامعه اي    مردمي
     به   وجود   مي آيند ،    مقلد   و    هنرمنداني    كه   مرتب   خود   را   تكرار   مي كنند   و    چه   بسا   اگر    چيزي
     مطابق   تكرارها   و    عادت هايشان   نباشد ،    با    آن    به    مقابله   برمي خيزند.  اتفاقا    من   در    چنين

     شرايطي   از    طرف    استادان    بزرگم   و    مردم    تشويق    شده ام   و    بزرگ ترين    معلمم   در    درجه    اول    كارم
     بوده    است   و    هيچ وقت   از    اين    ترس   و    نگراني    نداشته ام    كه    ديگران    درباره   كار    من    چه   خواهند
     گفت  در    ليناو    تجربه هايم    بيش   ٣٠از    استاد    بزرگ    موسيقي   را    به   مركز   حفظ   و    اشاعه    دعوت

     كردم   و    كارهايم   را    به    قضاوتشان    گذاشتم   و    هيچ كدام    نه   تنها    ايرادي   نگرفتند ،     كه   مرا ، 
     تشويق   كردند   اين    تجربه "   بداهه نوازي   در    دستگاه   نوا"   بود    كه    خانم   پريسا    آن   را   اجرا   كرد

    و    انگيزه    من   در    آن    اين   بود    كه    بدانم   چرا    وقتي    نوازندگان    سازهاي    مختلف   با    هم    قطعه اي   را
    اجرا    ، مي كنند    هيچ    رابطه اي    بين    ايشان   وجود   ندارد   و    اين    رابطه   را    چگونه    مي توان   از   نظر

     فرم   در    موسيقي   ايجاد   كرد .   چنين    رابطه اي   در    آن    تجربه    به   وجود   آمد .  در   هر    صورت    درست    مثل



     اين    است    كه   شما   در    يك    جامعه    ارتجاعي   و    ديكتاتوري   بخواهيد   انقالب   كنيد .   پس   آيا   بايد
     مطالعه   كنيد ،    با    مردم    مشورت   كنيد   و   ببينيد    سنت   و    گذشتگان    درباره    اين   انقالب    چه   مي گويند؟

    انقالب    چيزي    است    كه   مي جوشد   و   با    نيازهاي    زمان    پيش   مي رود .  اما   انقالب   در    موسيقي   از
     اين    هم   پيچيده تر    است .   االن    متداول    شده    كه    خيلي   آدم ها   از    موسيقي    چيزي   سر   در   نمي آورند
    اما    به   فكر    تحول   در    آن   هستند   و    مي بينيم    كه   از    موسيقي هاي    مصرفي   امروز   با    عنوان    موسيقي

     متحول   و    مدرن    ايراني    نام   مي برند   و    اين    مسئله   تنها    به    دليل   نبود    شناخت    است .   قبل   از
    انقالب    اين    سوال    مطرح   بود    كه   اگر    موسيقي   بخواهد   با    تحوالت    جامعه    همگام   باشد ،    آيا   بايد

     شعاري   شود   يا    جنبه هاي    هنري    هم    مطرح   است ؟    البته    كه   صددرصد    جنبه هاي    هنري    مطرح   بود   و
     آثاري    كه   از    آن    دوران   مانده  ،     اين   را   تاييد   مي كند .   من    فكرهايي   در   سر    دارم   و    مي خواهم
    آنها   را    پياده    كنم   هرچند    اين   فكرها    اول    جنبه   طنز    برايم    داشت   اما    كم كم    جديت   پيدا   كرد   و
    در   نظر    دارم    كنسرت هاي    پژوهشي   ترتيب    دهم .   اگرچه   ما    نگاه هاي    ارتجاعي   و    واپس گرايانه   را
    در    عنوان هاي    پژوهشي    توصيه    كرده ايم   و    داريم   از    آن    استفاده   بد    مي كنيم   اما    من    به    زودي
     اين   كار   را    به گونه اي   ديگر    انجام    مي دهم    چون    چيزهايي   در    موسيقي    ايراني   و    تاريخ   معاصر

     آن    فراموش    شده    است    كه   بايد    يادآوري   شود.  در    دوراني    كه    موسيقي   بايد    حركت هاي    اجتماعي اش
    را    صورت   مي داد   و   داد ،    ٥٦سال     ٥٧و     رشته    موسيقي   در    دانشكده    هنرهاي   زيبا    فعال ترين    رشته

     همگام   با    مردم   بود  ما   سرودها   و    قطعاتي   را    به    صورت    مخفيانه   ضبط   و    انرايگ   در    دانشگاه
     توزيع    مي كرديم   و    دانشكده    هنرهاي   زيبا   با   هنر    همراه    مردم   شد .   يادم   مي آيد    سياوش    كسرايي
    در    روزهاي    بحبوحه   انقالب   بعد   از   ١٧واقعه     شهريور    به    من    زنگ   زد   و    گفت   قرار    است    آقاي

     طالقاني   در    دانشگاه    به    مناسبت   روز    همبستگي    صحبت   كند   و   شايد    به    اين    تجمع    حمله   شود ،    ما    يك
    سرود    مي خواهيم .  و   ما    يك    شبه "   ژاله    خون   شد"   را    ساختيم    كه    االن   هر    كس    گوش   كند   ياد    آن
    روزها   مي افتد .   من   حتما    روزي    تاريخچه   و    خاطرات    آن   روزها   را    مي نويسم .   آن   دوران  ،     دوراني
    بود    كه    همه   بايد   خطر   مي كردند   و   ما    گروه   خود   را    منسجم    نگه    داشته    يمبود .  چرا    كه    موسيقي
    بايد   با    مردم    همراه   مي شد   و    حتي   جلوتر   از    آن    حركت   مي كرد ،     اگرچه    روشنفكرهاي    آن    زمان
     دشمن    قسم خورده    موسيقي    ايراني   بودند   و   عمدتا   با    موسيقي    كالسيك    ربيغ    رابطه   داشتند   و   جو

     روشنفكري    قبل   از   انقالب    سواي    جنبه   ادبي اش  ،     گرايش    ضدموسيقي    ايراني    داشت   و    فقدان    شناخت   و
    ارتباط    روشنفكران   و    فعاليت هاي    درست    آنان   در    اين    زمينه    باعث    شده   بود    كه    اين   قشر   از

     موسيقي   جدا   شود.
     آن    زمان   هنرمند   بايد    رشادت    مي داشت   و   در    آن    دوران   بود    كه    موسيقي    متحول   شد.  اما   بعد   از

    انقالب    فجايع    زيادي   بر   سر    موسيقي    رفت .   اولين    قدم    ممنوع    كردن    كنسرت   بود    كه   الحا   با   وجود
     گذشت   سال ها    سردي    لوله    تفنگ   در    اجراي    اولين   كنسرت ها   را    احساس    مي كنم .   وقتي   با    اسلحه   ما

    را   از    صحنه    نبيرو   بردند.
  *   اين   كنسرت ها   با    گروه    چاووش   بود؟

     آن    زمان    وقتي   در   دانشگاه ها   انقالب    فرهنگي   شد ،     اين    هسته    شكل    گرفت   و   ما    مركزي   را    به    اسم
     چاووش    راه    انداختيم   و    وقتي   دانشكده ها    بسته   شد ،     شجوياندان   در    همين   مركز    چاووش   از   ما    درس

    مي گرفتند    كه    بسياري   از   آنها    اعضاي    گروه "  شيدا"   و "   عارف"   بودند .  بعد   از   انقالب    كم كم    به
     جاي   تخصص  ،     مقوله   مكتب    مطرح   شد ،     نه    به    صورت    واقعي    كهبل    ظاهرسازي   ابزار    آن   بود   و    آن    وقت

     فرصت طلبان   از    سوراخ هايشان    بيرون   آمدند   و    تبديل    به    مسئوالن    موسيقي   شدند   و   از    هنرمندان
    متعهد ،     جوانان   و    مردم    شروع    به    انتقام گيري   كردند .   سيقيمو    كه    هويت    ملي    اين    جامعه   بود   و

    هست  ،     هنري    كه    زماني   تنها   در    دست    آدم هاي   واپسگرا   و   معتاد    بود ،    به    دست    جوانان   افتاد .  اما



    در    آن   سال ها    مسئوالن   نبايد    جلوي    حركت    درست   و    عميق    سيقيمو   را   مي گرفتند   تا    به    اين   روز
    بيفتد   من   از    آن    روزي    كه   ساز    به    دست   گرفتم  ،    انگار   بايد    هميشه   از    چيزي    دفاع    مي كردم .  ساز

     اسلحه اي   بود    كه   فقط   با    آن    مي جنگيدم   و   در    يك    ناامني   و    نگراني    پيش    مي رفتم.   من    آدم
     فرصت طلبي    نبودم    كه   خود   را    به    جايي    وصل    كنم   و    حرفم   را   از    اين    طريق    بزنم .   من   در    شوراي

     مميزي   ن هاارگا   و   نهادها    ننشسته    بودم.
  *   اين    جنگ   و    ناامني   گويا   از    درون    هم   وجود    داشت;    موسيقي داناني    عليه   شما...

     من   با    تشويق هاي    مردم    دلگرم    مي شوم   و   از   انتقاد    نمي ترسم .  اما    برمي گردم    به    كاري    كه
    شما    به    آن    اشاره   كرديد.  در    مقام "  داد   و   بيداد"    كاري   بود    به    نام "  راز   نو"    كه    انگيزه هايي

     پشت    آن   وجود    داشت   تحوالت    اجتماعي    دوم   خرداد    اتفاق    افتاده   بود   و    مهم   بود    كه    موسيقي   در
     اين    باره    چه   مي گويد   و "  داد   و   بيداد"   خود    اسمي    سمبليك   است  ،     اگرچه   اشعار    به    تهكاررف   در

  "  راز   نو"    سخن    گفتن   از    تحوالت    دوم   خرداد   را   در   خود    نهفته    داشت .   خيلي    مسائل   وجود   دارد    كه
     ممكن    است    درك   نشود   و   با    آن   برخورد   كنند .  اما    من   بايد    بگويم   افكار   عجيب   و    غريبي   در   سر
     دارم   و   قطعا    يكي   از    اهدافم    مقابله   و   ستيز   با   افكار    ارتجاعي   در    موسيقي    است   و    امسال    بعضي

    از   آنها   را    به    نتيجه    مي رسانم   و    مي دانم    تشويق هاي    مردم    هميشه    همراهم   است .
  *    مردمي    كه   چند    سالي    است   از   آنها    دوري   كرده ايد.

    ببينيد ،     برگزاري    كنسرت   در    خارج   از   كشور    بخشي   از    هدف    ماست.   من    كاري    به    مسائل    سياست
     خارجي    ندارم   و   سفير    سياسي    ايران    نيستم    كه   از   عملكرد   كشور   در    خارج    دفاع   يا   انتقاد    كنم.

    ما   در    حقيقت    سفيران    فرهنگي    هستيم .   موسيقي    ايران    سال هاي    قبل   در    خارج   از   كشور    شناخته    شده
    نبود ،    اما   حاال    فستيوالي    نيست    كه    موسيقي   ما   در    آن   حضور    نداشته   باشد   و    اين    نشان   مي دهد
     كه    اين   هنر   در    سال هاي    گذشته    به    خوبي    به    جهان    معرفي    شده   و   جا   دارد    كه   بيشتر   و   بيشتر

     معرفي   شود  ما    وقتي   از    جاهاي    مختلف    براي    اجراي    برنامه    دعوت   مي شويم  ،     ممكن    است    حتي    يك
     شنونده    ايراني    هم    نداشته    مباشي .  اما    نقدهايي    كه   خارجي ها    درباره   كار   ما   مي نويسند ،     خيلي
    وقت ها   از    نقدهاي    داخلي    هم   دقيق تر    است .  كار    موسيقيدان    ايراني   فقط    به   وجود    آوردن    حس

     نوستالژيك   و    تداعي    وراند    گذشته    نيست .  او   بايد   سفر   كند ،    با   مخاطب    خارجي    رابطه    داشته   باشد
    و    چيزهاي    بيشتري   بياموزد .   به   هر    حال    معرفي    اين    موسيقي    به    خارج    بخش    مهمي   از   كار    ماست   و
    با   وجود    مشكالت    سياست    يخارج    ايران   بعد   از   انقالب ،    دو    رشته    فيلم   و    موسيقي    باعث   شده اند
    از    زاويه    ديگري    به   كشور   ما    نگاه   شود.   فيلم    هنري    است    كه    چون   بيشتر   از   صد   و   چند    سال   از

     عمرش   نمي گذرد ،    در    جهان    انزب    عام تري   دارد   و   ارتباط    موسيقي   از    اين   نظر   مشكل تر   است  ،    اما
     توانسته    مثل    فيلم    موفق   باشد  برگزار    نكردن    كنسرت   در    اين   چند    سال   در    داخل   كشور    به    اين

     دليل    بوده    كه   در    سال هاي   اخير    حرمت    بسياري   چيزها    شكسته    شده    است .  در    سالن هاي    كنسرت   هر
     برنامه اي   اجرا   مي شود   و    سالني    مخصوص    براي    ارائه    موسيقي    اصيل   و    باارزش   وجود   ندارد .  در
     ضمن    اينكه   آنقدر   اجراي     كنسرت   در    ايران   با   وجود    امكانات كم   پردردسر    است    كه   ما   هر    وقت
     كنسرتي   برگزار   مي كنيم  ،    فقط    گله    مردم   را    مي شنويم .  از   نامناسب    بودن    توزيع    بليت   و   كمبود

    جا    شنويممي  .   خيلي   موقع ها    مردم    پشت   در    مي مانند ،   اما    صندلي هايي    كه    براي    برخي   از
     مسئوالن   رزرو   شده  ،    تا    پايان    برنامه    خالي    است.   چون    اين    مسئوالن   هر    وقت    اراده   كنند ،     همه

    چيز    برايشان    فراهم    است    اگرچه    به    ديدن    كنسرت    هم    عالقه اي    نداشته   باشند.
  *  خوب    يكي   از    علت هاي    ازدحام    اين    است    كه   شما    به    ندرت   در    ايران    برنامه   داريد.

     حرف    من    اين    است    كه    سالن هاي    كنسرت    جوابگوي    برنامه   ما   و    آقاي    شجريان    نيست.   صحبت   شما    هم
     درست    است    من   چهار    سالي   مي شود    كه   در    ايران    كنسرت   اجرا    نكرده ام .   چون    بخشي   از    فعاليت هاي



     هنري   ما   تنها   مربوط    به    ايران   نمي شود   و    متعلق    به    جهان    است .  اما    هركس   نياز    به    خلوتي   دارد
     براي   ،  كار   و   بايد   از   هنر   پر   شود   تا   بتواند    آن   را   در    برنامه اي    خالي   كند .  اگر   جو    طوري

    باشد    كه   در    هنرمندان    انگيزه    بيشتري   ايجاد    كند ،   آنها    هم   زودتر    انرژي   مي گيرند ،    اما    االن
     كنسرت هايي    رواج   دارد    كه    جنبه    اقتصادي شان    پراهميت    است .   پس    دولت   بايد    به    بخش    فرهنگي
     يارانه اي    اختصاص   دهد .  محيط   بايد    پاكسازي   شود   و    مسئوالن   با    كساني    كه   نظر    مخالف   دارند ، 

     مشورت   كنند   تا   ببينند   واقعا    چگونه    مي توان   محيط    موسيقي   و   مراكز   آموزشي    و    اجرايي   را
     پاكيزه   كرد.

  *   ما   و   شما    مي دانيم    كه    اين    اتفاق    به    زودي   نمي افتد   و   شرايط    ايده آل   در    آينده اي    نزديك
     فراهم   نمي شود.  از    طرفي    تحوالتي    كه   در    موسيقي    ايران    رخ   مي دهد ،     وابسته    به   دفر    است    نه    يك

     جريان   پس    وقتي   شما    يك    سال   در    ايران   نيستيد    اين    تحول    يك    سال   در    داخل   كشور    متوقف   مي شود
    تا   شما   برگرديد .   چون    جريان    هدايت كننده اي    متشكل   از   افراد   توانا   و    پيش برنده   وجود   ندارد.
    در    اين    بين    خالءيي    به   وجود   مي آيد    كه    موسيقي هاي   ديگر    آن   را   پر   مي كنند   و   شما   بعد   از

     اين    يك    سال   نبايد   انتظار    داشته   باشيد    مردم    همان    مردم   و   بازار    موسيقي    به    كيفيت    قبل   باشد.
    ببينيد ،     دولت   بايد    چتري   را    كه    روي   هنر    پهن   كرده  ،    بردارد   و    امكانات   را    به    دست    بخش    خصوصي

    بسپارد ،     چون   در    اين   سال ها    اشخاص    بسياري    براي    ساختن    سالن هاي    كنسرت   ازابر    تمايل
    كرده اند.  از    طرفي    وقتي   هنر    قائم    به    شخص   باشد ،     پيش   نمي رود.  ما   قبال    خودمان    گروه هايي

    را    سازماندهي    مي كرديم   با    هزينه هاي    كم   و    كنسرت هايي   ترتيب   مي داديم  .  اما    االن    اين
    شرايط   وجود   ندارد   و    يك    نوازنده   بايد    چندين    شغل    داشته   باشد   تا   بتواند   امرار    معاش   كند .   پس

     نقش    دولت   چيست ؟    موسيقي   را    تحت   تسلط   خود   گرفته  ،    بايد    امكانات    وسيع   در    اختيارش   بگذارد.
    چهار    سال   از    تشكيل    خانه    موسيقي   مي گذرد ،     اين   نهاد    كه   قرار   بود    مستقل   باشد ،    آيا    بودجه   و
     جاي    مستقل   دارد   يا   مي تواند    نظرات    انتقادي   خود   را    به    دولت    اعالم   كند.   يواش    يواش    تبديل
     به   ابزار   و    وسيله اي   در    دست    دولت   مي شود .   مسئله    اين    است    كه    دولت   مي خواهد   از   هر   نظر   بر
     موسيقي   تسلط    داشته   باشد   و   با    اشخاص   فاقد    صالحيت   در   دانشگاه ها   و   مراكز    مختلف    جلوي

    خالقيت ها   را    گرفته    است   اين    اشخاص    عامل    دست    دولت   هستند   و    كاري    به   جامعه  ،     خواست    مردم   و
     هنرمندان   ندارند   و   ما   در    اين    سيستم    زنجيره اي    زندگي    مي كنيم .   من   و    امثال    من   در    اين

    سال ها    لشكري   از    شاگردان   خوب    تربيت    كرديم    كه   حاال   آماده اند   در   كنار   ما   بنشينند   و   ساز
    بزنند .   اين   كارها    انجام    شده    است .  ره   چند    من    روي    صحنه    نبوده ام   اما   از   نظر    ريشه اي

     فعاليتم   را    ادامه    دادم .   ولي   شرايط    طوري    است    كه    مردم   فقط   بايد    به   فكر   امرار    معاش   باشند.
     به    همين    دليل   از   هنر    فاصله   ندگرفته ا .  شما   نمي توانيد   در    اين    وضعيت    براي   هنرمند   استثنا

     قائل   شويد   و   از   او   انتقاد   كنيد .   من    هم    آدمي    هستم    كه   در    اين    جامعه    زندگي    مي كنم   و    انرژي
     مشخصي    دارم .  اگر   شما   فكر   مي كنيد   كه     امثال    من    نقش    كمي   در    موسيقي    داشته ايم    به    دليل

     مشكلي    است    كه    مسئوالن   امر   و    عواملشان   در    تاريخ    موسيقي    به   وجود   آوردند .   االن    شرايطي    به
    وجود    آمده    كه    موسيقي    سنتي   ما    دوباره    به    فضاهاي    محفلي    نزديك   مي شود.  انتقاد   شما    هم   بايد
    از    من   و    هم   از    كل    اين    جريان   باشد   من    هم   بايد    شرايطي   از   نظر    روحي   و   ايجاد    انگيزه    داشته
.   من   صبح ها    به    كوه    مي روم   و    بقيه   روز    گوشه اي   كار      باشم   تا    خودم   را   از    جامعه    پنهان    نمنك
     مي كنم.   بعضي   موقع ها    خيلي   چيزها    به    صورت   آرزو   در    ذهنم   مي ماند ،     چون   در    اين    جامعه
    نمي شود   آنها   را    پياده   كرد.  با    خيلي    چيزهايي    كه    به    موسيقي    ديكته   مي شود ،     مخالفم   و

     نمي توانم    به    آن    تن    دهم .   من   با    نشان    ندادن   ساز   در    تلويزيوني    كه   مجاز    است    آالت    قتاله   را
    در    طول   ه روزشبان   در   فيلم ها   و    سريال هاي    تاريخ    گذشته    نمايش   دهد ،     مخالفم.



  *  و    مثل    اينكه    نشان    دادن    سازهاي    غربي    مثل   پيانو   و    فلوت    ايرادي   ندارد؟
     بله    به    من   گفتند    نظرت    راجع    به    موسيقي   راديو   و    تلويزيون    چيست .   گفتم    خيلي   خوب    است    اين
     موسيقي    كه    پخش   مي شود    به    برنامه هايش   مي آيد .   اين    به هرحال   ما   را    به    جامعه    دودزده   زبر

    و    خشن    تبديل   مي كند   و   هنر    است    كه   در    چنين    شرايطي   مي تواند    به   داد    جامعه   برسد .  اما   نبايد
     هنرمندان    گوشه نشين   شوند   و   هر    سال   فقط    به    صورت    تحقيرآميزي   چهار   تا    سكه    به   آنها   اهدا

    كنند .  انتقاد   ديگر    متوجه    جامعه    موسيقي   است  ،    در    تمام    مراكزي    كه    براي    موسيقي    تصميم    گرفته
    مي شود ،     اهل    موسيقي   حضور   دارند ،    در    تمام    شوراهاي    موسيقي    اين   افراد   نشسته اند   و    نت    به   هر

     تصميمي   مي دهند ،    از    اين   هنر   در    جاي   خود    به    درستي    دفاع   نمي كنند   و    به   ابزار    دولت    تبديل
    شده اند .  در    نهايت   ما    يك    موسيقي    فرمايشي   و    دولتي    داريم   و    امكان    ارائه    اثري    كه   از    ذهن

    هنرمند    آزاده    بيرون   بيايد ،    بسيار    مشكل    است .   من   در    چنين    فضايي    نمي توانم   ،  بجنگم    و    براي
     مسائل    اوليه   عمر   خود   را    تلف    كنم  تا    چه   حد   بايد    بحث   و   كار    فرسايشي   كرد   و    انرژي    مضاعف
     گذاشت   تا    كاري   را    پيش   برد .   حداقل    امنيت    الزم   از   نظر    اجتماعي    براي    من   وجود   ندارد ،     چون

     وضعيت    موسيقي   در    ايران    نابسامان   و    نامعلوم    است.
  *   عالوه بر    اين   انگار   در    ايران    هيچ    هنرمندي    به    خصوص   در    موسيقي   نمي خواهد    به    ديگري    كمك

    كند   و    به    جرياني    كه    به   وجود   آمده  ،     چيزهاي    ديگري    اضافه   كند .  افراد    تغييرات   را    به   وجود
    مي آورند   و   همان ها   هستند    كه    آن   را    هدايت   يا   رها   مي كنند .   اين    تغييرات    نه    متعلق    به

     موسيقي    بلكه    متعلق    به   فرد    است   و    همين    باعث    مقطعي    شدن    آن   مي شود .   اين   تغيير    حتي   خود
     هنرمندان   را    تكان   نمي دهد .   به   نظر   شما    مشكل   چيست ؟

     چيزي    كه    هميشه    مشكل آفرين    بوده   و   هست  ،     فقدان   ارتباط    هنرمندان    موسيقي   با   يكديگر   است  ، 
     جامعه    موسيقي دان   ما   هنوز    آن   رشد    كافي   را    نكرده    كه   بتواند    ديگري   را    تحمل   كند   و   افكره    به

     جاي    خنثي    كردن    هم  ،    مكمل   يكديگر   باشند.   من    هميشه    مي گويم    اختالف   ما    اهل    موسيقي   با    هم
    اصال   مربوط    به   هنر   نيست  ،     بلكه    شخصي    است   و    ريشه هاي   تنگ نظري  ،     غرض ورزي   و    حسادت   دارد.

     به   طور    قطع    مي توانم    بگويم   ما   تنها    آدم هايي    هستيم    كه    اين   قدر   در    كشورمان    درباره   هنر
     بحث هاي    فرسايشي   وجود   دارد   و    اين   قدر   ارتباطها    بدون    ضابطه    است    كه    وقتي    جشنواره اي

    برگزار   مي شود ،    دانشجو    هيچ    وقت   نمي فهمد   چرا    مقام    نياورده    است.   انگيزه   چيست ؟    چون   اينها
     مشخص   نيست  ،     بنابراين    من   مجبور    مي شوم    به    نشانه    اعتراض   كنار    مبكش   چون   در    هيات    ژوري

    نظرها   كامال   با    هم    متفاوت    است   اما    اين   نظرها    ربطي    به    موسيقي   ندارد.
    فقط    به    رابطه    وابسته    است   و   جالب    ستاينجا    كه    آن   را    آموزش    هم    مي دهيم  شما   مي بينيد

     شاگردي    كه   هنوز   در    ابتداي    راه   است  ،     مدافع    يك    جريان   و    مخالف    سرسخت    جريان   ديگر    است .  اگر
     مدافعان   موسيقي  ،     هنرمندان    صالحي   باشند ،     اين   هنر    هيچ    وقت    به    چنين    روزي   نمي افتاد .   همچنان

     كه    ادبيات   در    طول    تاريخ    مدافعاني    داشت    كه   از    نابودي    آن    جلوگيري   كردند   و   حاال    ادبيات   ما
     جهاني    شده    است.

    از    زمان   قاجار    تاكنون   امرار    معاش    كردن   با    موسيقي   بسيار    كلمش    بوده    است .  در    دوران   قاجار
     دسته هاي    موسيقي   در   جشن ها    به    صورت    مخفيانه    برنامه   اجرا   مي كردند   و    براي    اينكه   بتوانند
     امرارمعاش   كنند ،     رقابت هاي    غيرهنري   با    هم   داشتند .   اين    اخالق   هنوز   در    موسيقي   ما    ادامه

    دارد   و    جامعه    موسيقي   ما    نه    يك    جامعه    هنري    بلكه    مطربي    است .   به    هنرستان    موسيقي    نگاه   كنيد.
     سيستم    آموزشي   و   تفكر    اين    هنرستان    متعلق    به   عصر   حجر    است   و   در    دوران   خود   جواب   نمي دهد .  در
     دانشكده هاي    موسيقي    هم    وضعيت    همين    است .   بسياري   از    دانشجويان    طي    اين   سال ها    سرخورده

    شده اند .   دانشگاه    آن    كيفيت    گذشته   را   ندارد   و   دانشجو    بودن    معني    ديگري   پيدا    كرده    است.



     بسياري   از    دانشجويان    واحدهاي   خود   را   مي گيرند ،    اما    پيش    معلم هاي    خصوصي   مي روند ،    آنها   در
     چنين    وضعيتي    مسخ   مي شوند.   چون   اگر   رهن    دستوري   شود ،     برعكس    نتيجه   مي دهد.   وقتي    كه    انواع

     موسيقي    ممنوع   شد   و   گفتند    همه   بايد   فقط    يك    نوع    موسيقي    گوش   كنند ،     يك    نوع    ضديت   و    عكس العمل
     منفي    نسبت    به    موسيقي    كه   جزو    فرهنگ   ماست  ،     به   وجود   آمد .  در   هنر   بايد   و   نبايد   وجود   ندارد ، 

    اما    مي بينيم    كه    ديكته    كردن   هنر   در    دانشگاه    رواج   پيدا   كرد   و    چهره    شاخصي   از    آن    بيرون
    نيامد   و   بيشتر    دانشجويان   خود   را   بيرون    از   محيط    دانشگاه   ساختند   مسئوالن   تعهد   را   در

     سرسپردگي   ديدند   و    كساني    كه   خود   را    ساليان    سال    مخفي    كرده   بودند ،    از    النه هايشان    بيرون
    آمدند   و   پست ها   را   از    آن   خود   كردند.

  *   شما   در    آن    سال هاي   دور   با    كساني    مثل   محمدرضا   لطفي  ،     جالل   فنون  ، ذوال   شجريان  ،    ،  افشارنيا
     رضوي    سروستاني   و    موسيقي دانان    مطرح   ديگر ،    دو    گروه    عارف   و   شيدا   را    تشكيل    داده   بوديد   و

    مرتب    كنسرت هايي   برگزار   مي كرديد   اين   دو    گروه   حاال    پراكنده   شده اند ،    شما   فكر   مي كنيد
     امكان   دارد    دوباره   شرايط    مثل    سابق   شود؟

     من    هميشه    سعي    كرده ام    اين   شرايط    فراهم   شود  هر   چند    موسيقي   در    اين   چند   نفر    خالصه
    نمي شود.  در    اين   سال ها    موقعيتي    فراهم   شد    كه   هر    كس    به    گوشه اي    رفت   و   آدم ها   از   نظر    كريف

     عوض   شدند  در    سال هايي    كه    من   و    لطفي   در   كنار    هم   ساز   مي زديم  ،    شايد   دو   فكر   جدا   داشتيم  ، 
    اما    مدافع    هم    بوديم   و    دوستي   ما   نفوذناپذير   بود.

  *    االن    اين    قضيه   پابرجاست ؟
     دوستي    ريشه اي   هنوز   هست  ،    اما    همكاري   وجود   ندارد ،     چون   ما   در   دو   محيط    مختلف   كار    كرده ايم

    و   انگيزه ها   و    اهدافمان    عوض    شده    است .  تا    زماني    كه    همه   ما   را    به    صورت    روهيگ   مي شناختند ، 
    كار    جمعي   بيشتر    مطرح   بود ،     كم كم   افراد    هم    به   شيوه ها   و    فكرهاي    مستقل تري   رسيدند   و    هم

     اينكه   ديگر   مي توانستند    به    تنهايي    جرياني   را    به   وجود   بياورند.
    اگر   از    من   بپرسيد    نمي دانم    دليل    اين    اختالف   و    جدايي    چيست   و   چرا    چشم    ديدن    هم   را    نداريم.
     اين    به    شاگردان   ما    هم    منتقل   مي شود ،    هنرجو    همراه   درسش  ،     اين    جدايي   را   ياد   مي گيرد   و   در

     بعضي    مواقع    حق   ندارد    اسم    موسيقي دان    ديگري   را    پيش    استادش    به    زبان   بياورد.
     البته   بودند    استاداني    كه   از   اين    قضايا   خود   را   كنار   كشيده اند   و   در    گوشه اي    فعاليت

     موسيقايي   خود   را    انجام   داده اند   و    به    همين    دليل    هم    اسمشان    هيچ    وقت   سر   زبان ها    نيست.
  *   شما    زماني    گفته   بوديد    كه   مي خواهيد    موسيقي   را    به    سمت    بي كالم    شدن    پيش   ببريد   و   در
     مصاحبه اي    هم    خواندم    كه   بر    لزوم    نگرش   نو   در   آواز    ايراني   تاكيد   داشتيد   و    اينكه    متهم    شدن
     موسيقي    ايراني    به   زحزن انگي    بودن    بخش    اصلي اش    به   آواز   برمي گردد   و    انتقادي    هم   از    آقاي
     شجريان   داشتيد   مبني بر    اينكه    ايشان    به    نوعي    همان    شيوه    قديمي   آواز   را   در    كارهايشان    به

    كار   مي برند   و   بايد   در    اين    شيوه    بازنگري   كنند.  با    توجه    به    اين   صحبت ها    مي خواستم   از
     همكاري   شما   و    ايشان   در    اين   چند    سال    بپرسم.  آيا    نظرات   شما   تغيير    كرده   است ؟

     دليل   كار    من    روي    موسيقي   بي كالم  ،    اصال    نفي    موسيقي   با    كالم   نيست  ،     چون    كالم   در    تمام
    موسيقي ها    نقش    كليدي    داشته    است.

    اما   در    موسيقي   سازي  ،     ذهن   آزادتر   مي تواند    حركت   كند   تا    اينكه   بخواهد   كامال   خود   را   با
    شعر   درگير   كند  در    سيقيمو    ايراني    روي    اين    جنبه   كمتر   كار    شده    است .   وزيري   و   صبا    آثاري

    داشته اند   و    من    هم   بيشتر   در    موسيقي    بدون    كالم    آزادي   خود   را    حس    كرده ام  در    عين    حال    نگاه
    بسيار    انتقادي    به   رزط    تلفيق    موسيقي   و   شعر    داشته ام .  شعر   در    خدمت    موسيقي   يا    موسيقي   در

     خدمت   شعر   را   بايد    به    بحث    گذاشت.



     مسئله    اينجاست    كه   آواز    ايراني   صرفا   تكرار    قالبهاي    رديف    است .  در    حالي    كه    رديف    نه    براي
    تكرار    بلكه    براي    فراگيري   و    گسترش    ذهن   كاربرد   دارد.

    در    موسيقي   با    كالم    آموزش   آواز   بايد    متحول   شود .   نه    اينكه   دستگاه ها   را   كنار   بگذاريم  ، 
     گرشمانن   را   بايد    اصالح    كنيم.   استادان   آواز    هميشه   شاگرد   را    تربيت   مي كنند    كه    به    درستي
    گوشه ها   را   اجرا   كند   و   در    اين   كالس ها    تكنيك   آواز    خواندن    تدريس   نمي شود  اگر    استادان

     تكنيك   را    آموزش    دهند ،   تعداد    خواننده    خيلي   بيشتر   از    تعدادي    كه    االن   هست  ،    مي شود.
    اما    كسي    كه   آواز    درس   مي دهد ،    خود   با    اين    تكنيك    آشنايي   ندارد   و   نمي تواند    آن   را    به

    هنرجو    منتقل   كند.
     آقاي   شجريان     به    صورت    تجربي    اين   كار   را   كرده اند ،    اما    اي    كاش    اين    تجربيات   را    به    صورت
     آموزش   مكتوب   و    مدون   در   بياورند   تا    براي    هنرجويان    قابل    استفاده   باشد .   استادن   آواز    هم    روي
     تتجربيا    شخصي   تكنيك ها   را    منتقل   كرده اند ،    اما    هيچ    وقت    آن   را    توضيح   نداده اند   و   شاگرد

    فقط   با   تكرار   مي تواند    اين   تكنيك ها   را   ياد   بگيرد.   مطالبي    كه   او    به   شاگرد   مي آموزد
     مطابق   با    قالبهاي    رديف    است.  در    صورتي    كه   در    رديف    آوازي    هم    مشكالتي   وجود   دارد   و    يك   شعر

     كه    جنبه   حماسي  ،     عاشقانه   يا    عارفانه   دارد ،    در    تمام   گوشه ها   و   دستگاه ها   اجرا   مي شود .  يا
    چند   نفر   بر    روي   شعري  ،     تصنيف هاي    مختلف    ساخته   و   مي سازند    كه    اين   شعر    به    بعضي   از   تصنيف ها

    نمي خورد .   چون   هر    شعري   فضا   و   تفكر    متفاوت   دارد .   غم   اتفاقا    يكي   از    حس هاي   خوب   است  ،    اما
     به    شرطي    كه    شادي    هم   در   كنار    آن   باشد.

 


