جای کرد که نوازندگی سازهای دیگر برایم آسان نبود به
گونهای که سه تار را کنار گذاشتم.
شــاید یکی از دالیل جذابیت تنبور برای شما
خاستگاه و زادگاه این ســاز باشد؛ فضایی که شما
در آن رشــد و نمو داشته اید و همیشه صدای تنبور
شنیده شده است؟
من از کودکی با تار بزرگ شدهام و تا زمانی که تنبور به
دســت نگرفته بودم چندان آشــنایی با این ساز نداشتم،
تمام فکر و اندیشــه من موســیقی ســنتی بود و سالهای
بســیاری اســت که تنبــور مینــوازم و بــا این ســاز زندگی
میکنم.
چــرا تنبــور را یــک ســاز عرفانــی و مقــدس
میدانند؟ آیا قداســت آن به این دلیل است که
در جمخانههــا و در مراســم آیینــی نواخته شــده
است؟
بهعقیــده مــن موســیقی از بــدو بــه وجــود آمدنــش
کاربرد آیینی داشــته و وســیله ذکر و نیایــش افرادی بوده
که با این موســیقی ارتباط داشــتهاند .بنابراین نخستین
کاربرد موسیقی ،استفاده آیینی و معنوی بوده و با ادامه
یافتــن آن موســیقیهای مختلــف چون موســیقی رزم،
موسیقی بزم ،موسیقی کار و اصناف و ...بهوجود آمد اما
تنبورهمــان حالتهای آیینــی خود را ادامه داد و شــاید
علــت بکرمانــدن ایــن ســاز ادامــه حیــات آن درمناطق
کوهســتانی و ارتباط کم مردم با شهربوده ،این امر سبب
شــده تمــدن جدیــدی به ایــن مناطق وارد نشــود و ســاز
تنبور در همان بســتر طبیعی خــود حالت معنویاش را
تا به امروز نگاه داشــته اســت؛ این دلیــل عرفانی بودن و
قداست ســاز تنبور است .اما به شخصه باید بگویم برای
من همه ســازها مقــدس هســتند و ارزش معنوی دارند
منتهــی مطلب با تغییر کاربرد و اســتفاده هرکدام از این
سازها تأثیر و ارزش آن هم متفاوت شده است.
بــا وجــود این آیــا میتوانیم بگوییم شــهری
شــدن ســاز تنبور و قرار گرفتن در کنار دیگر سازها
بویــژه ســازهای الکترونیــک اندکی از قداســت
تنبور کمتر کرده است؟
با توجه ب ه تجربهام و با وجود پیشــینه ســاز تنبور که به
امروز رســیده اســت؛ باید بگویم حال وهوایی دراین ساز
وجود دارد که اگر با سنخیت و فضای حسی نوازنده یکی
باشــد همان قداســت و معنویت را خواهد داشت اما اگر
بهدســت افرادی بیفتــد که حس و حال امــروزی دارند و
به موســیقی نــگاه تکنیک و صنعتــی میکنند ،این ســاز
و نــوا تأثیری نخواهــد داشــت .درحال حاضر هــم افراد
بســیاری هســتند که تنبورنوازی میکنند و نوازندگی آنها
انســان را مســحور و مبهوت کرده اما بالعکس نوازندگی
برخی از نوازندگان هیچ اثری ندارد این همان ســنخیتی
است که باید در وجود نوازنده باشد .اگر نوازنده روانش با
روان ســاز هماهنگ باشد نوازندگی او همان تأثیر روزگار
کهن را خواهد داشــت اما شــاید همــه نوازندهها اینگونه
نباشند.
با توجه به ســابقه تدریس آیا هنرجویان این
سنخیت و قداست را درک کرده اند؟
بلــه .این بافــت تفکر و اندیشــه وجــود دارد .منتهای
مطلــب زندگــی امــروزی آدمهــای امــروزی را پــرورش
میدهــد .هــر هنــری بیانگــر درون وعوالــم معنــوی و
اندیشه یک هنرمند است .هنرمندی که اندیشه معنوی
نداشته باشــد قطعاً تأثیر نوازندگیاش نیز کمتر خواهد
بــود .ایــن اندیشــه مــواد اولیــه هنر اســت .هنرمنــد باید
درتمام ابعاد یک انســان معنوی باشــد .هنرهم یک اثر
معنوی اســت که از نهایت درون انســان خلق شــده و به
روان و خرد هســتی متصل اســت .هنرمنــدان باید تفکر
معنوی داشــته باشــند و با تمرکز بر این اصل اثرشــان را
بــه شــنونده و مخاطب خــود القــا کننــد .اگرهنرمند این
خصایل و فضایل را نداشته باشد تأثیرهنرش سطحی و
کمرنگ خواهد بود.
ویژگیهایــی که در مورد هنر و هنرمند اشــاره
داشتید در نسل امروز هم دیده میشود؟
بله .امــا نه در وجود هر فردی ،البتــه امروزیها کمتر
بهدنبــال اینگونه کارهــای معنوی هســتند .امروزیها یا
نسل امروز خود را نمیشناسند و هیچ گونه خودشناسی
و ارتباط درونی ندارند .ســرعت زندگی به گونه ای شــده
اســت کــه همه بــا این ســیل درحرکــت هســتند واگرهم

حال وهوایی دراین ساز وجود دارد
که اگر با سنخیت و فضای حسی
نوازنده یکی باشد همان قداست
و معنویت را خواهد داشت اما اگر
بهدست افرادی بیفتد که حس و
حال امروزی دارند و به موسیقی
نگاه تکنیک و صنعتی میکنند،
این ساز و نوا تأثیری نخواهد
داشت .درحال حاضر هم افراد
بسیاری هستند که تنبورنوازی
میکنند و نوازندگی آنها انسان را
مسحور و مبهوت کرده اما بالعکس
نوازندگی برخی از نوازندگان هیچ
اثری ندارد این همان سنخیتی
است که باید در وجود نوازنده
باشد .اگر نوازنده روانش با روان
ساز هماهنگ باشد نوازندگی او
همان تأثیر روزگار کهن را خواهد
داشت اما شاید همه نوازندهها
اینگونه نباشند

کســی نخواهد همسو با آنها باشد باید عکس این جریان
حرکت کند که آن هم بســیار مشــکل بوده و ممکن است
فــرد را منفعــل کند اما عــدهای دیگر که تعدادشــان هم
اندک است همان مسیر خالف جهت را ادامه میدهند
که امیدواریم تعداد این افراد بیشتر شود.
بخشی از اشعاری که با تنبور خوانده میشود
آواهــا یــا آوازهایــی هســتند کــه در جمخانههــا
خوانده شده اســت بخشی دیگر اشــعار عرفانی
چــون موالنا ،این امر نشــان دهنده آن اســت که
کالم و اشــعار خاصی بایــد تنبــور را همراهی کند
آیا این حساســیت بــر کالم ،امروزه هــم رعایت
میشود؟
خوانــدن تصنیــف و آواز بــا اشــعار موالنا چند ســالی
اســت کــه انجــام میگیــرد و کارجدیــدی اســت .کاربــرد
ایــن اشــعار تنهــا درمحافــل عرفانــی بــود و بیشــتر در
مثنویخوانی شنیده میشد اما گروه «شمس» نخستین
گروهی بود که توجه ویژه ای به اشــعار موالنا در موسیقی
داشــت .پیشــینه تنبور به گونهای اســت که از زبــان ُکردی
به موســیقی شــهری وارد شده اســت بنابراین هم اشعار
ُکردی با تنبور اســتفاده میشــود و هم فارسی .ما در گروه
شــمس تالش میکنیم ازاشــعاری بهره ببریــم که برای
همه قابل اســتفاده باشد.البته تمامی این اشعارازموالنا
نبــوده و گاهاً از دیگر شــاعران عرفانی چون عطار  ،حافظ
و ...نیز اســتفاده میشــود .بعضــی از افــراد عالقهمند به

اشــعار دیگری هســتند ،اگر این اشعار بدرســتی استفاده
و اجــرا شــود اثرگذار خواهــد بود درغیر ایــن صورت هیچ
تأثیــری نخواهد داشــت .اما اشــعاری کــه در جمخانهها
بــا تنبــور خوانــده میشــود شــعرهای آیینــی یارســان و
اهلالحــق اســت .ایــن اشــعار و کالمهــای آیینــی مــورد
اســتفاده ما نیســت و خاص جمخانهها بوده ما از اشــعار
ُکردی و فارســی عرفانــی بهره میبریم .تنبور ســاز آیینی
یارســان است و حدود  7یا  8قرن است که این ساز در این
اماکن حفظ شــده و نغمات کهن را همراه با اشعار آیینی
خود همچنان حفظ کرده و اســتفاده میکنند .کسانی که
نگاه و تفکر ویژهای به موســیقی و بخصوص فلسفه تنبور
دارند بخوبی میدانند نغمههای تنبور که امروز بهگوش
میرســد نغمههای کهن باســتانی اســت و خوشــبختانه
آیین یارسان باعث شده است گنجینه هنر موسیقی کهن
به معاصران و تا زمان ما برسد .آیین یارسان و مقامهای
یــاری مربوط بــه جمخانه و اهــل حق بوده و ثابت اســت
و هیــچ گاه از بیــن نخواهــد رفــت .اما در گروه شــمس که
از ســال  59شــکل گرفتــه تنبــور بهگونــه ای دیگــر نواخته
شــد .البتــه پیــش از آن گروههــای دیگــری هــم بودند که
فعالیتهــای مختصری در نوازندگی تنبور داشــتند ولی
میتوانم بگویم گروه شــمس نخســتین گروهی است که
به ســاز تنبور پرداخته واعتبار این ســاز را گســتردهتر کرده
اســت و یک نوع موســیقی جــذاب و درونی را به شــنونده
ارائــه میدهد.امیدواریــم کســانی کــه بــه ایــن ســاز روی
آوردهاند رونق بیشتری به این گنجینه پر رونق بدهند.
آیا گروه «شمس» تغییراتی هم درمقامهای
تنبور ایجاد کرده است؟
مقامهــای تنبــور بــه مانند گوشــههای دســتگاههای
موســیقی هســتند و مقامــی بــه تنبــور افزوده نمیشــود
منتهــای مطلــب آهنگهــا و آوازهایی که بــا تنبور خلق
میشــود جدیــد و برگرفتــه و تحــت تأثیر کلیــت حس و
حــال تنبور و مقامهای گذشــته آن اســت .تنبور ســه نوع
مقام دارد که به کمال رســیده اســت .مقام یاری که برای
آیین یارســان اســت ،دیگر مقامهای باســتانی اســت که
گروه شــمس از آن بهره گرفته و مقــام بعدی مقامهای
مجلسی است که اجرای آن ممنوعیتی ندارد.
آن نگاه خاصی که گروهشــمس به ســاز تنبور
دارد قابــل کاربرد بــرای تعــدادی از هنرمندان یا
گروههای موسیقی نیست و از تنبور بهعنوان یک
ساز زینتی استفاده میکنند؟
این موضوع به انتخاب نابجای آن افراد بستگی دارد
و بهتر اســت بگویم این افراد صالحیت کاربرد این ســاز
را ندارنــد .هر ســاز یک ظرفیت و گنجایشــی دارد که باید
آن را رعایــت کــرد .تنبور به مانند دف میماند ،این ســاز
نیز از خانقاه به موســیقی ایرانی وارد شده وآنقدر جاذبه
داشــته که توانســته بهصورت گســترده کار خــود را ادامه
بدهــد اما امــروزه میبینیم که ازســاز دف اســتفادههای
نابجایی میشــود و متأسفانه این استفاده نابجا در تنبور
هم وجود دارد .امیدواریم کسانی که این رویه را در پیش
گرفتهاند اندیشه خود را ارتقا بدهند.
شــهری شــدن دف و تنبور در اجــرا و کالم آن
تأثیرگذاشته است؟
خیــر؛ تأثیــری نمیگــذارد .درخانقاههــای دراویــش
قــادری همــان دفی نواخته میشــود که صد ســال پیش
مینواختنــد؛ نواختن تنبــور در جمخانهها هم بههمین
صــورت اســت .بنابرایــن نمیتوانیــم بگوییــم شــهری
شــدن در ســاز تأثیرگذار بوده زیرا آهنگهایــی که در این
مکانها نواخته میشــود چنان غنی و زیبا اســت که هیچ
نغمــهای نمیتوانــد جایگزیــن آن شــود و ایــن نغمات
دســت نخورده در این مکانها به حیات خودشان ادامه
خواهند داد.
گــروهموســیقیموفــق«شــمس»کــهشــما
آن را راهانــدازی کرده اید توانســت در ســال های
آغازیــن فعالیــت خــود با حضــور هنرمنــدان و
استادانی چون خلیل عالینژاد ،گل نظر عزیزی،
علی اکبر مرادی و ...آلبوم زیبای «صدای ســخن
عشق» با خوانندگی شهرام ناظری را منتشر کند،
آلبومی که نوای تنبور را به گوش مردم رســاند اما
امروز این گروه عالوه براینکه کم کار شــده اســت
نتواســتآثــاریدرایــنســطحتولیــدکنــداین
موضــوع علت خاصــی دارد؟ آیا نســل جدیدی
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