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گفتوگو با اســتاد محمد منتشری ،خواننده و مدرس پیشکسوت آواز

آواز ،میراث فرهنگی ایران است

ندا سیجانی

از ابتدا تا پایان صحبتهایش با احترام از استاد خود نام میبرد و به سپاس
آن دوران که اســـتاد اسماعیل مهرتاش بدون هیچ هزینهای موسیقی و آواز
را به اوآموخت این احســـاس دین را دارد تا به روش استادش همین راه را
ادامه بدهد تا او نیز نگذارد اســـتعداد موسیقی در جامعه امروز به هدر برود.
براســـتی که از میان شـــاگردان بزرگ زنده یاد اســـماعیل مهرتاش ،محمد
منتشری وامدار و ادامه دهنده سبک آوازی او بوده است و حال امروز در 75
سالگی با نشاط همچون گذشـــته ،با شور وعالقه این مسیر را ادامه میدهد.
منتشری میگوید:استادمهرتاش هیچ فرزندی نداشته و من فرزند معنوی
ایشـــان هســـتم بنابراین این رســـالت را در خود میبینم کـــه حافظ و نگاه
دارنده راه او باشـــم و به دوستداران موســـیقی ،آواز تدریس کنم ».او اکنون
در چندین آموزشگاه تهران مشغول این کار است .عالوه بر سبک آوازی او
این ضرورت را میبیند که میراث فرهنگی تهران را با زبان موسیقی فولکلور
برای مخاطبانش و همچنین آگاهی نســـل امروز روایت کند .در ادامه شرح
حال موسیقی آوازی را از زبان استاد آواز محمد منتشری میخوانید.
 ëëباتوجهبهتجربهوسابقهشمادرموسیقی
آوازی و آمـــوزش آن در حـــال حاضـــر در
آموزشـــگاههای موســـیقی ،ســـاز تدریس
میکنید یا آواز؟
آواز؛ به هرحال ضـــرورت خواندن آواز،
سازاســـت و بدون ســـاز نمیتوان این کاررا
انجام داد و به عقیده من هنرجویان برای
آنکه گوش خود را به خواندن و صدا عادت
بدهند بایـــد درهمان ابتـــدا آواز را با ســـاز
بیاموزند و قطعاًنداشتن تبحردر نوازندگی
بیفایدهخواهدبود.
ëëبا وجود این ب ه نظر شما هنرجویان نسل
امـــروز بیشترازموســـیقی آوازی اســـتقبال
میکنندیاسازی؟
موســـیقی آوازی کاربســـیار دشـــواری
است خصوصاً شـــیوه و سبک کاری استاد
مهرتاش؛ در موســـیقی آوازی ردیفهایی
چون کریمـــی ،دوامی و ...وجـــود دارد ولی
هیچکدام به دشواری سبک استادم که من
نیز آن را تدریـــس میکنم نخواهد بود .به
این دلیل که اوالً کســـانی که این ردیفها را
ضبط کردهاند خودشان آواز خوان نبودند،
بهطورمثال مرحوم کریمی بیشترآگاهی و
تجربه درمطلع داشت اما آوازخوان نبود یا
مرحوم دوامی تصنیف خوان بودند.
نکته دیگـــر اینکه درگوشـــههای آوازی
تحریرهـــای بســـیاری وجـــود دارد کـــه
عالقهمندان آن را دنبال میکنند اما چون
کاربســـیار مشـــکلی اســـت در میانه راه باز
میمانندامادرآموختنسازاینگونهنیست.
نکتـــه دوم اینکـــه در آواز خواندن داشـــتن
صدای خوب اولویـــت دارد و صدا نیز یک
اســـتعداد ذاتی است نه اکتسابی؛بنابراین
بایـــد صدایـــی باشـــد کـــه بتوانیـــم آن را
پـــرورش بدهیم.اما همـــه میتوانند یک
ســـاز را بیاموزند و چندان نیازی به داشتن
استعدادنیست.نکتهدیگرآنکهدرموسیقی
آوازخواننده با کالم ســـر و کاردارد بنابراین
باید زبان فارســـی را بدرستی بداند و بیان
کند .کسانی که با موســـیقی آوازی سرو کار
دارنـــد براین نظرنـــد درآواز  60درصد هنر
شعر اســـت و  40درصد تحریر درحالی که
مـــن عقیـــده دارم  60درصد تحریراســـت
و  40درصد شـــعر .بنابرایـــن یک خواننده
بـــرای آنکه بتواند اشـــعار شـــاعرانی چون
حافظ ،ســـعدی و ...را تجزیه و تحلیل کند
میبایستی به شعر و کالم آگاهی و اشراف
بسیاری داشته باشد اما متأسفانه اینگونه
نیست؛ این درحالی است که درساز با کالم
ســـر و کار نداریم و تنها یک نت اســـت که
نواخته میشود .نکته بعدی این است که

آموختن آواز بیشتر بهصورت گوشی بوده و
هنوز برای آن نتی نوشته نشده است.
ëëپس با این حســـاب هنرجویان موسیقی
آوازیرا ازروینتنمیآموزند.
بله و بهصورت گوشـــی بوده است و در
ســـرکالسها زمانی کـــه کاری را برای آنها
میخوانم آن را ضبـــط میکنیم و صدای
ضبط شد ه که بهصورت سیدی بوده برای
یادگیریبیشتردراختیارآنهاقرارمیگیرد.
ëëیعنی به همان ســـبک و ســـیاق اســـتاد
مهرتاشصورتمیگیرد؟
بله همان شـــیوه اســـت به عقیده من
سبک کاری ایشان بازدهی باالیی داشت.
ëëصداسازیچطور؟
صداسازی درموسیقی جایگاهی ندارد.
همچنین مکتبی بهعنوان تهـــران و تبریز
نیزوجود ندارد اینها یک شـــیوه اســـت نه
مکتـــب .بهطورمثال اصفهانـــی به لهجه
خـــودش میخواند یـــا تبریـــزی و تهرانی.
متأســـفانه بعد از انقالب حواشی بسیاری
دامان موسیقی را گرفت و اصل موضوع را
کنارگذاشتندوبهاینحاشیههاپرداختند.
 ëëچه کســـانی ایـــن اســـامی را نامگذاری
کردند؟
خانه موسیقی و امثال آن .در موسیقی
ما صداسازی معنایی ندارد .فلسفه ردیف
یعنی صداســـازی که به موسیقی اروپایی
برمیگردد آنها هم به این علت که آنها در
موسیقی ردیف ندارند و شیوه کاریشان با ما
متفاوت بوده است.
ëëاما افـــرادی کـــه در خانه موســـیقیاند از
شاگردان اســـتادان بزرگ موسیقی هستند
و حتماًتفـــاوت مکتب و ســـبک را بخوبی
میدانند.
بلهاماآنهابهاصلمسألهنمیپردازند.
چهـــل ســـال از انقالب میگـــذرد امـــا آیا
آوازخوانهایی مشاهده میشود که همتراز
آواز خوانهای قبل انقالب باشـــند؟ خب
مطمئناًخیر،بهاینعلتکهآوازباتصنیف
تفـــاوت دارد .آواز مقوله دیگری اســـت که
نیازمنـــد قدرت حنجـــره ،داشـــتن دانش
کامل زبان فارسی ،قدرت خالقیت و زمان
است .ولی در ترانه اینگونه نیست آهنگ را
شخص دیگری میسازد و خواننده هم آن
رامیخواند
 ëëدر آموزشگاه تصنیف تدریس میشود یا
آواز؟ آیا شاگردان با استعداد و عالقهمندی
درموسیقیآوازیبهچشممیخورد!
اول آواز؛ اما بعـــد از هر آواز که تدریس
میشـــود تـــا بـــه اتمـــام برســـد تصنیـــف
هـــم آمـــوزش میدهیـــم ،البتـــه تعـــداد

عالقهمنـــدان به این هنربسیاراســـت تنها
مشکل نبودن فضای کاری و عدم حمایت
از جوانـــان و عالقهمنـــدان اســـت .قبـــل
ازانقالب اگر کسی بخوبی میخواند جذب
رادیو میشـــد؛ در واقع ضابطه مطرح بود
نه رابطـــه ،اما متأســـفانه امروزه داشـــتن
ارتباطـــات حـــرف اول را میزند و کســـانی
که امروزه خواننده شدهاند به نوعی مداح
هستند ،یا پدرشان مداح بوده یا بهصورت
رابطـــهای وارد این عرصه شـــدهاند ،غیراز
زنده یاد ایرج بســـطامی و بـــه عقیده من
مابقـــی افرادی که بعـــد انقالب به عرصه
موســـیقی خصوصاً موســـیقی آوازی وارد
شدهاند کپی ازدیگران هستند و بارها اعالم
کردهام تقلید و کپی درهنر جایگاهی ندارد
مگر چند نفر میتوانند بـــه مانند آقایانی
چون ایـــرج ،شـــجریان یا شـــهرام ناظری
بخوانند؟!
ëëاســـتادانی که نام بردید بعداز انقالب نیز
فعالیتداشتند!
بلـــه امـــا بـــه نظر مـــن بعضـــی از این
دوســـتان کارهای امروزشان قابل مقایسه
با اوایل انقالب نیســـت و این اتفاق خوبی
نخواهدبود.
ëëپس شـــما هم قبـــول دارید تعـــدادی از
استادان موسیقی آوازی برای بهروز شدن با
جامعهودنیامسیررابهاشتباهطیکردهاند؟
بله بـــهروز بودن و نـــوآوری باید از روی
منطق باشـــد.هرآنچه عالقهمند باشـــیم
بخوانیمنوآورینیستبلکهدرایننوآوری
باید یک تعداد ازاستادان بهروی آن صحه
بگذارند.
ëëخوبایناشـــتباهازخوداســـتادانبوده
چگونهصحهبگذارند؟
عـــذر بدتـــر از گنـــاه .به قـــول معروف
هرچه بگندد نمکش میزنند وای بهروزی
که بگندد نمک .اســـتادان موســـیقی باید
در اوج هنـــر خـــود از موســـیقی کنارهگیری
کرده و به گذشتههای خود افتخار کنند.به
عقیده من صدا نیز مشمول زمان میشود
بایـــد درهمـــان اوج و شـــهرت از هنر خود
خداحافظی کنند خود من نیز به شخصه
اگر احســـاس کنم روزی صدایم افت کرده
اســـت بهترین قاضی خود هستم و دیگر
نمیخوانم .البتهنواختنسازهمبههمین
صورت است و به مرور زمان و باالرفتن سن
انگشتان دست دچار لرزش میشود.
ëëیعنیخواندنآوازتاریخمصرفدارد؟
بلـــه ،آواز و تحریربا حجـــم صدای باال
خوانده میشـــود اما در تصنیف با صدای
پایینمیخوانیمومشکلینیستبنابراین
وقتی ســـن باال مـــیرود حنجـــره ضعیف
میشـــود.بهطور مثال آوازی که  30ســـال
پیش خواندهشده است با صدایی که امروز
میشنویمبسیارمتفاوتاست.
ëëتعـــدادی ازهمین هنرمندان موســـیقی
آوازی با فضای امروز موســـیقی درحرکت
هستند و براین نظرند شاید نسل امروز دیگر
بهکارهایگذشتهعالقهچندانیندارند.
هنرموســـیقی و بخصوص آواز میراث
فرهنگی و شناســـنامه کشـــور ما است و از
زمان ساسانیان به ارث بردهایم وهیچکس
حق نـــدارد راجع بـــه آن اینگونه اندیشـــه
داشته باشد .نســـل جدید موسیقی آوازی
آثارخوبـــی گـــوش ندادهانـــد کـــه اینگونه
تصور میکننـــد و مقصر اصلـــی آن رادیو
و تلویزیـــون اســـت و اگـــر به همـــان روش

پیـــش از انقـــاب صدای اســـتادان پخش
میشـــد امروز میتوانســـتیم حرفی برای
گفتن داشته باشـــیم اما آن صداها حذف
شـــد وآوازهـــای یکبارمصـــرف خودشـــان
را روی آنتـــن گذاشـــتند .اگر آوازاین اســـت
عطایش را به لقایش میبخشـــیم .یقین
بدانیـــد اینگونه آثار بـــزودی از بین میرود
و ماندگار نخواهد بود .به مانند موســـیقی
تلفیقی که این روزها مد شده است؛ مگر ما
میتوانیم موسیقیمان را مانند اروپاییها
با یکدیگرتلفیق کنیم! موسیقی که درحال
حاضـــر با عنـــوان پاپ بـــه خـــورد جوانان
میدهند موســـیقی پاپ نیست .موسیقی
پاپ ما موســـیقی محلی کشـــورمان چون
گیلکی ،شـــیرازی ،آذری و ...یا بیات تهران
است .این موسیقی که برای سیاهپوستان،
هندوستانیها ،افغانستانیها است بدون
شناســـنامه و هویت است و به نظر من 80
میلیوننفرجمعیتایراننیزمیتوانندآن
را بخوانند مگر اینکه الل باشـــند .کاری که
همهانجاممیدهندهنرنیست.
 ëëامـــا براین نظـــرم که بـــه غیـــر از رادیو و
تلویزیون،اســـتادانموســـیقینیزدرادامه
ندادناینمسیربسیارمؤثربودند.بههرحال
این استادان میتوانســـتند کنسرت برگزار
کنند اما ترجیح دادند گوشهنشین باشند تا
فعالیتیداشتهباشند؟
به این دلیل اســـت که مســـئوالن از ما
هیـــچ حمایتـــی نمیکنند و ســـالنی برای
کنسرت در اختیارمان قرار نمیدهند .من
نمیتوانمشبی 40میلیونپولاجارهسالن
بدهم.
 ëëخب نهاد صنفی چون خانه موســـیقی
میتوانداینحمایتهاراداشتهباشد.
اما این حمایتها صـــورت نمیگیرد.
فرهنگ شـــریف از جمله هنرمندانی بود
که بیمـــه نبود و نشـــد .در دنیـــا فقط یک
فرهنگ شـــریف ،جلیل شـــهناز ،حســـین
تهرانی هستند و به عقیده من این استادان
به مانند کتابهای خطی یک نســـخهای
هستند.
ëëچرا شـــما کاری بـــرای موســـیقی انجام
نمیدهیدبهطورمثالکنسرتبرگزارکنید.
من با مســـئوالن فرهنگـــی دراین باره
صحبت کـــردم اما به نتیجهای نرســـیدم
حتـــی بســـیاری ازدوســـتان تقاضـــا دارند
کنســـرت برگزار کنم من هـــم گفتم به ما
ســـالن بدهیـــد پولش را هـــم بعـــداً واریز
میکنیم امـــا وقتی همان ابتدا به ســـاکن
مبلـــغ را میخواهنـــد از کجـــا تهیـــه کنم؟
بنابراین یا باید در جمع این دوســـتان بود
یا اینکه همینآش وهمین کاســـه اســـت.
درآخرباید بگویم وابســـته به هیچ ارگانی
نیســـتم وفقط برای خودم کار میکنم و از
اینوضعیتهمرضایتمندم.
 ëëاشـــارهای داشـــتید بـــه تاریـــخ مصرف
خوانندهها،باوجوداینتفکرآیاامروززمان
وفرصتیبرایخواندنشماهمهست؟
مـــن میخوانم و هرســـال یـــک آلبوم
منتشرکردهام.
 ëëبیشـــتراین آثارموســـیقی فولک تهران
بوده تـــا آواز؛ کارهایی که در بازار موســـیقی
طرفدارانبیشتریدارد.
خیـــر .آواز هـــم میخوانـــم ماننـــد
آلبـــوم «ردیفهـــای آوازی» کـــه چنـــدی
پیش منتشرشـــد.البته یک علـــت آن هم
شرکتهایموسیقیهستند.اینشرکتها

تعداد استادان
موسیقیآوازی
انگشتشماراست.
درحال حاضر 500
آموزشگاه موسیقی در
تهران دایراست اما
سهمعلم
با تجربه هم وجود
ندارد .آقای شهیدی
که براثرکهولت سن
توانایی انجام این کاررا
ندارند ،آقای شجریان
دوران بیماری را
میگذرانند.آقایایرج
هم که براین نظرند
منمعلمآوازنیستم
آوازخوانمدیگر
چه کسی میتـواند
به موسیقی آوازی ما
کمککند؟

برموســـیقی ســـرمایهگذاری میکننـــد که
برای آنها درآمدزا باشـــد و بیشتراصرار به
آثار تصنیفی دارند تا موســـیقی آوازی؛ به
این ســـبب که آنقدر مردم مـــا آلبومهای
بیمصرفگوشدادهاندذهنیتشانخراب
شده اســـت و براین خیال هستند که همه
آلبومها به همین صورت اســـت بنابراین
تـــا بخواهید ثابـــت کنی زمان الزم اســـت،
البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیزدر
اینباره مقصر اســـت وهرکار بیمصرفی
از ســـوی این نهاد مجـــوز دریافت میکند.
نه خانه موســـیقی و نه وزارت ارشـــاد هیچ
کدام کارشان را بدرستی انجام ندادهاند تا
حداقل دلمان به آن خوش باشد.
ëëدرانتشاریککارخوبشرکتهایپخش
آثارمقصرهستندیاآهنگسازان؟
در بیـــش از  30ســـالی کـــه از انقـــاب
گذشت تنها سه آهنگساز خوب بودند که به
آنها امید بسته بودیم که آن هم در برههای
از زمـــان قطع شـــد .زنده یـــاد محمدرضا
لطفی ،پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده.
این دوســـتان تعـــدادی کار اوایـــل انقالب
ســـاختند و به یکباره دیگر این کارها تکرار
نشـــد .حال به نظر شـــما درایـــن مدت آیا
موســـیقی وآهنگی ساخته شـــده است که
مردمزمزمهکنند؟
اگرهمـــه این دوســـتان آنگونـــه که من
کار میکنم فعالیت کننـــد موفق خواهند
بـــود و اگر هماکنون با ایـــن عزیزان تماس
بگیریم شـــروع به ناله میکننـــد ولی من
میگویم اگردرشـــرایط موجود کاری برای

موسیقی کشورت انجام دادید جای تشکر
دارد اگر همه چیزســـرجای خود باشـــد که
همه کارمیکنند.من به شخصه در ابتدای
کارهدفـــم ادامـــه دادن راه اســـتادم بود و
در درجـــه دوم کشـــورم و هیـــچ منتی هم
برسردیگرانندارم.
ëëاتفاقاًکارشماجایتحسینداردبههرحال
شایدبسیاریازنسلامروزاستادمهرتاشرا
نشناسند چه برسد سبک کاری ایشان را اما
شماوامداروادامهدهندهراهایشانهستید.
استاد مهرتاش ارزش این کار را داشته
است .زمانی که من در محضر ایشان بودم
کالسهای رایگان برگزار میکرد و شهریه
نمیگرفت .بنابراین  90درصد کسانی که
آواز میخوانند به نوعی میگویند شـــاگرد
اســـتاد مهرتاش هستند.به هرحال کالس
استاد رایگان بود و همه شرکت میکردند.
خود من به شـــخصه با شهامت میگویم
اگـــرآن دوران یـــک تومـــان از من شـــهریه
میخواســـتند این پـــول را نداشـــتم و خود
اســـتاد براین نظر بودند اگـــر این کار انجام
نمیگرفتیکاستعدادیهدرمیرفت.
ëëشـــما چطور! اگر کســـی بضاعت مالی
نداشـــته باشـــد بهصـــورت رایـــگان او را
میپذیرید؟
بله .منتها این سخن را به کسی نخواهم
گفت .وقتی میبینم که هنرجو با استعداد
و عشق و عالقه این کار را دنبال میکند به
جرم اینکه دستش تنگ است نباید ازهنر
محروم شود؛ درصورتی که این کار وظیفه
دولت بوده و باید یک فضایی را در اختیار
ما قرار میدادند تـــا عالقهمندان آموزش
ببینند.حتـــی حاضـــرم فراخـــوان بدهم و
هفتهای یک روز به صورت رایگان تدریس
کنم.
ëëفضاهای آمـــوزش موســـیقی را در حال
حاضرچگونهارزیابیمیکنید؟
تعـــداد اســـتادان موســـیقی آوازی
انگشت شماراســـت.درحال حاضر 500
آموزشـــگاه موســـیقی در تهران دایراست
اما ســـه معلم با تجربه هم وجود ندارد.
آقای شهیدی که براثرکهولت سن توانایی
انجـــام ایـــن کاررا ندارند ،آقای شـــجریان
دوران بیمـــاری را میگذرانند .آقای ایرج
هم که براین نظرند من معلم آوازنیستم
آوازخوانـــم دیگرچه کســـی میتــــواند به
موسیقی آوازی ما کمک کند؟
 ëëدیگر معلمهایی که ایـــن کار را برعهده
دارند همان تکرار سبک گذشتگان است و
تقریباًنوآوریبهچشمنمیخورد؟
تقلیـــد در هنر هیچ جایگاهـــی ندارد.
ســـبک برای خوانندهای اســـت کـــه آن را
خلق کرده بنابراین کسانی که سبک کاری
را تقلید میکنند باید خودشـــان باشند و
شبیهکسینخوانند.
ëëشـــما چـــه تغییراتی در ســـبک اســـتاد
مهرتاشایجادکردید؟
من راه اســـتادم را ادامـــه میدهم اما
شبیه کسی نمیخوانم البته همانطور که
میدانید استاد مهرتاش آوازخوان نبودند
و بیشترســـازمی نواختند و تنها کســـی که
دراین ســـبک کاری فعالیت میکند من
هســـتم و شـــاگردانم نیز همین سبک را
میخوانند البته هنرجویانم این ســـؤال را
دارند ما نیز از روی سبک کاری شما تقلید
میکنیـــم اما من به آنها میگویم اســـتاد
مهرتاش شـــاگردان بسیاری داشت که در
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محضر ایشـــان تلمذ میکردیم اما وقتی
روش کاررا یاد گرفتیم هر کدام یک سبک
را خلق کردیم.
ëëاما نســـل امروز چنـــدان آگاهـــی از این
یهاندارند؟
نوآور 
اشتباه اســـت باید وجود داشته باشد و
اگر این گونه نباشد مسیر درست را انتخاب
نکردهاند.نسلامروزمیبایستیدرآشفته
بـــازار این روزهای موســـیقی بـــه هنرخود
عشـــق بورزد .آقای احمد پژمـــان دریک
مصاحبهتلویزیونیاشارهداشتندموسیقی
اروپایی را بخوبی میشناســـم با موسیقی
ایرانی نیزآشنا هستم اما به نظرم بهترین
موسیقی دنیا موسیقی ایرانی است حال
اگرموسیقی ما جهانی نشـــده است ایراد
به موسیقیدانان اســـت نه موسیقی؛ آنها
توان این را ندارند که موسیقی را به مانند
شعرجهانی کنند و اگربه همان روش قبل
ازانقالب پیـــش میرفتیم بیتردید امروز
موسیقیمانیزجهانیشدهبود.
در  38ســـال بعد انقالب برخی افراد
ناکارآمـــد و نابلـــد به این معرکـــه آمدند
وحال باید شاهد این آشفته بازار باشیم.
موســـیقی گذشـــتگان هیچگاه ازبین
نمـــیرود وبـــه ماننـــد آتش زیرخاکســـتر
است .درواقع ازدوران ساسانیان موسیقی
مـــا درفراز و فرودهای بســـیاری بـــوده اما
این هنرچون اشـــعار حافظ و سعدی و...
بـــرای تمامی دوران همچنـــان مانا ماند.
اکثریت شـــاعران قدیمی ما به موسیقی
اشراف دارند و در اشعارخوب از گوشههای

موســـیقی نام بردهاند به ماننـــد غزلی از
موالنا.
 ëëچگونه درمراســـم مذهبی و تعزیه وارد
شد؟
هرزمان موسیقی تحریم شد بهترین
صداهـــا یا تعزیه خوان شـــدند یـــا روضه
خوان و مداح؛ البته این کاربه نوعی سبب
حفظ موســـیقی بود.ناگفته نماند ردپای
موســـیقی مذهبی به ســـبب جبـــر زمان
درردیفهـــای موســـیقی آوازی ما وجود
دارد ماننـــد ردیـــف حسینی.متأســـفانه
امروزه مداحان ما نه برشعرتسلط دارند و
نه صدا تا جایگاهی در رادیو داشته باشند.
ëëبهنظرشماسبکموسیقیآوازیگذشته
نسبتبهامروزچهتغییراتیداشتهاست؟
تنها شـــیوه خواندن تغییریافته است.
درآن دوران دستگاههای ارتباط جمعی،
تقویتکننـــده صـــدا و آمپلی فایـــر وجود
نداشـــت و بـــرای اجـــرای کنســـرت چون
میکروفون وجود نداشـــت میبایستی با
صـــدای بلند مـــی خواندیم امـــا در حال
حاضرآوازخواندنجایگاهیندارد.
ëëاستادچندسالیستدرآستانهنوروزآثار
نوروزانه منتشر میکنید در سال جدید نیز
بنابراین بـــود آلبوم«خاطرهها» با همین
مضمون انتشـــار یابد در خصوص این کار
کمیتوضیحمیفرماییـــدواینکهباوجود
صداوسبکزیبایموسیقیآوازیشماچه
اصراریبراینداریدکهبیشـــتربرموسیقی
فولکتهرانوسبکبیاتتهرانکارکنید.
این کاربزودی ازســـوی انتشارات باربد
منتشر می شود و منتظر مجوز اشعار آن از
سویارشادهستیم.
آلبوم «خاطرهها» خاطرات حدود30
سال گذشته را روایت میکند .اما در مورد
اینکه چرا اصرار به اجرای این نوع ســـبک
آوازی دارم باید بگویم بخشی ازموسیقی
آوازی مـــا به آواز بیـــات تهران اختصاص
دارد .من متولد شـــمال کشـــور هستم اما
چون  50ســـال جنوب شهر تهران زندگی
کردهام بخوبی این آواز را میخوانم .البته
این ســـبک آوازی ساخته و پرداخته استاد
مهرتاش بـــوده که پیـــش از انقالب بارها
ایـــن آثار را در رادیـــو و تلویزیون خواندهام
و بعـــد از آن تصمیم گرفتـــم این کارها را
بهصورت مجزا و با ســـبک جدید بخوانم
که در حال حاضر 4آلبوم از این آثار منتشر
شده است.
ëëاینعالقهمندیبهسببپیشینهکاریدر
تئاتربودهاست؟
من فولکلورهای تهران را از ردیفهای
آوازی بیشـــتر دوســـت دارم و به نظر من
نشاط و شادی آوراست .ا
ëëآیاامکاندارداینکارهابهصورتاپراهم
اجراشود؟
بله و دراین باره چنین تصمیمی هم
داشـــتیم منتهـــای مطلب امکانـــات آن
وجود ندارد البته این کارها بارها با صدای
خودم در جامعه باربد پخش شد و تقریباً
اغلـــب آنها را بازی کـــردهام و پیش از من
نیز آقای عبدالوهاب شهیدی این کارها را
اجراکردهاند.اپراهنربسیارزیباییاستاما
کدام ارگان از ما حمایت خواهد کرد؟
ëëاشـــاره کردید موســـیقی فولکلور تهران
بیانکننـــده فرهنـــگ تهـــران اســـت اما
متأســـفانه آثاری اینگونه از شـــما و زنده یاد
مرتضی احمدی از رادیو و تلویزیون پخش

نمیشود.
بلـــه .کارهای من از برنامـــه تلویزیونی
پخش شد ،اما متأســـفانه کارهای مرحوم
احمدی هیچ گاه روی آنتن نرفت.
ëëآثار شـــما هم در برنامههایـــی که دعوت
داشتید پخش شـــده اما هیچ گاه بهصورت
آثار مناســـبتی یا اختصاصـــی از رادیـــو یا
تلویزیونپخشنشد.
این کم لطفی رســـانه ملی است.البته
کارهـــای من با مرحـــوم مرتضی احمدی
متفاوت بود؛ من یک آواز خوان هســـتم و
یک قسمت از کارم موسیقی فولک تهران
اســـت منتها آثـــار آقای احمـــدی اینگونه
نیست ومیتوان گفت موسیقی روحوضی
است.
ëëدر خصوص آموزش از روی نت توضیح
میفرمایید به هر حال امروزه آموزشهای
دیگریهمواردشدهاست.
آواز باید بهصورت سینه به سینه باشد و
نمیتوان از روی نت آن را آموخت.باید در
حضور استاد خواند تا ایرادهای آن برطرف
شـــود آن دوران ضبط وجود نداشـــت و ما
از طریق گوشـــی این کارها را میآموختیم
و اســـتاد مهرتاش همیشـــه تأکید داشتند
ضبط کردن تنها رفع مسئولیت است باید
تأمل کنید تا بیاموزید .با دوستان زیادی آن
دوران همـــدوره بودیم اما امروز افســـوس
میخورند که چرا نتوانستهاند جایگاهی در
هنرموسیقیداشتهباشند.
ëëچطورشـــدســـبکاســـتادمهرتـــاشرا
انتخابکردید؟پدرشـــمانیزازخوانندگان

آندورهبودندوپیشـــترسبکهنرمندانی
چونطاهرزاده،تاجاصفهانیو..بهگوش
شمامیرسیداماباوجوداینسبکآوازی
خودرااستادمهرتاشانتخابکردید.
ســـبک کاری اســـتادم برای من بسیار
جـــذاب بـــود .در آن دوران ســـبکهای
آوازی چون نورعلی خان برومند ،کریمی
و دوامی بود اما این اســـتادان روی ردیف
کار نمیکردند و تنها چهارتا آواز بود.من
به دنبال معلمی بودم کـــه ردیف آوازی
را بخوبی بداند و همچنین شناخته شده
باشد.استاد مهرتاش شـــاگردان بسیاری
داشتند که خوانندههای خوبی در عرصه
موســـیقی هســـتند البته مهمترین اصل
این بود که در شرایط وضعیت مالی من
ایشانبهصورترایگانتدریسمیکردند
و این امر در آن دوران نســـبت به شرایط
زندگی من بسیار اهمیت داشت.
ëëشماهماینراهراادامهمیدهید.
بله البته بهتراســـت بیـــان نکنم .من
معتقدم در این آشفته بازارموسیقی بهتر
اســـت جوانان را جذب کنیم .به هر حال
اگر او خواننده خوبی نشود یک شنونده یا
نوازنده خوب خواهد بود.
ëëچرانوازندگیسازراازاستادنیاموختید؟
در دورانـــی کـــه مـــا آمـــوزش آواز
میآموختیم نیاز به ســـاززدن نبود البته
ســـاز زدن هم در تخصص من نیست در
حدی که بتوانم هنرجویان را هدایت کنم.
ëëاماشماپیشترگفتیدهرکسیمیخواهد
آوازتدریسکندبایدسازهمبنوازد؟
بعـــد از انتخـــاب آقای مهـــدی کلهر
به ریاســـت موســـیقی رادیـــو از ما دعوت
بـــه کار شـــد .بعـــد از رادیو آقـــای کلهر از
ما خواســـتند که به مرکز حفظ و اشـــاعه
موســـیقی برویم و در آنجا تأکید داشتند
اگر کســـی میخواهد آواز کار کند باید ساز
هـــم بنوازد.بنابراین یک مقدار با اســـتاد
کار کردیـــم و یک مقدار هم تالش خودم
بود .آشنا بودن به نواختن یک ساز خیلی
خوب است به شرط آنکه به آواز خواندن
لطمهای نزند.
ëëچراباارکسترهمکارینمیکنید؟
اتفاقـــا آقـــای شـــهبازیان از دوســـتان
قدیمی من هســـتند اما بـــرای حضور در
ارکسترمادرجایگاهینیستیمکهالتماس
کنیم باید از ما دعوت شود .حدود 50 -40
تا ازآثارم با اشعاری از رهی معیری ،نواب
صفا ،حافظ ،سعدی و..وجود دارد که تا به
امروز به خاطر هزینه باالی آن نتوانستهام
منتشـــر کنم .این آثار نیز جزئی ازمیراث
فرهنگی ما هســـتند و تنها ســـاختمانها
نمیتوانندمیراثفرهنگیماباشند.
ëëمحتوای شـــعر چقدر برای شـــما دارای
اهمیت است؟
بسیار زیاد .یکی از خصوصیات مکتب
ما شعر است باید اشـــعار بدرستی بیان
شـــود .اما متأســـفانه اوضاع شـــعر امروز
بسیار آشـــفته است .وقتی کسی محتوای
شـــعر را از موســـیقی آوازی متوجه نشود
چه نیازی دارد این نوع موسیقی را گوش
بدهد ،بهتراست موسیقی بیکالم گوش
کند .شعر حرف اول آواز را میزند.
ëëاوضاع بازار موسیقی را چگونه ارزیابی
میکنید؟
در این چند ســـال اخیـــر آلبوم خوبی
منتشرنشدهاست.

