پخش موســیقی غیر آوازی در رســانههای جمعی چون
رادیو و تلویزیون باشــد .این رســانهها به موســیقی آوازی
کمتــر یــا اصــاً توجهــی ندارند و همیــن امر باعث شــده
موســیقی آوازی از خاطــرات و حافظــه مردم محو شــود
اما اگر این سیســتم و سالیق تغییر کند آواز ،عالقهمندان
و رونق گذشــته خود را پیدا خواهد کرد .متأســفانه نســل
جدیــد را از موســیقی فاخــر و موســیقی آوازی محــروم
کردهاند و بجای آن موســیقی بســیار ســطحی و بیهنر را
ترویــج داده اند؛ جوانــان نیز با این نوع موســیقی ارتباط
برقرارمیکنند و بهدنبال آن میروند.
اشاره کردید موســیقی آوازی استاد شجریان
نیم قرن اســت ترویج پیدا کرده آیــا این اتفاقات
بهخاطر حفظ موســیقی ایشــاناســت یا ســبک
دیگری در موســیقی آوازی به نسل امروز آموزش
داده نمیشــود .شــاید هــم یکــی از دالیــل آن
عالقهمند نبودن نسل جوان به آوازاست.
آموختــن آواز بســیار مشــکل اســت اگرهمــه از آقای
شــجریان تقلیــد میکننــد بــه ایــن دلیل بــوده کــه برای
بهدســت آوردن و تجربه بیشتر در موسیقی آوازی تالش
نمیکننــد .یــک هنرجــوی آواز بایــد نخســت آمــوزش
ببینــد؛ مرحلــه تعالــی آمــوزش آواز آموختــن ردیــف و
دســتگاههای موســیقی و بعد از این مراحل باید چندین
ســال تمامــی ســبکهای آوازی را تقلیــد کــرده و بخوبی
بیاموزد و بعــد از مرحله تقلید ،ســلیقه و انتخاب خود را
پیــدا کند تــا از مرحله تقلید عبور کرده باشــد .متأســفانه
مســأله تقلیــد تنها درآواز نیســت بلکه درســاز هم وجود
دارد .زمانــی کــه هنرجویــان موســیقی مرحلــه آموزش
را میگذراننــد بــه تولیــد اثر فکــر میکننــد در صورتی که
تمامی نوازندگان باید در ابتدا پیشــینه ســاز را بیاموزند و
از مجموع حس و حالی که بهدست میآورند شیوه خود
را ارائه کنند اما جای تأسف است که این وقفه در تمام کار
جوانــان وجود دارد؛ یــا ازآقای علیــزاده تقلید میکنند یا
آقای شجریان و به دنبال آن نیستند که تقلید را پشت سر
بگذارند و به زبان خودشان برسند و این مهم ترین دلیل
شنیده نشدن آواز و ساز خوب است.
عــاوه بــر تقلید کــه اشــاره فرمودیــد همین
تعداد هنرمندان موسیقی آوازی اندک شمار هم
به موســیقی روز روی آوردهاند و تصنیف خوان یا
موســیقی تلفیقی گرایش به پاپ را ارائه میدهند
نمونــه آن تغییراتی اســت کــه دراین چند ســال
اخیراز آثار همایون شــجریان شــنیده میشود آیا
این به روزرسانی یا تلفیقها صحیح است؟
همایــون از توانایی خودش اســتفاده میکنــد اما باید
این را باور داشته باشیم که امروزه موسیقی ما تغییر پیدا
کــرده و دیگر کســی حوصله شــنیدن آواز کامــل را ندارد.
البتــه ناگفته نماند همایون و کارهایی کــه اطرافیان او در
موسیقی انجام دادهاند تنها رشته اتصال جوانان ،مردم
و پیوند با موسیقی گذشته است .کارهای همایون را نباید
یک بعدی نگاه کرد بلکه باید مجموعه کارهای مختلف
و متفاوتی را که خوانده است نگاه و بررسی کنیم.
آیــا تا به حــال به اینموضوعفکــر کرده اید یا
پیشــنهاد داشــته اید همایــون شــجریان درگروه
شمس فعالیت کند؟
گروه شمس چندین ســال است که بسیار کم کار شده
و فعالیت چندانی نــدارد اما بدون آنکه همایون درگروه
شــمس حضور داشته باشــد این همکاریها وجود دارد.
ایشــان چند تا از کارهای من را خوانده و اجرا کرده اســت
و ممکن اســت در آینــده بازهم ایــن کار تکرار شــود و اگر
برنامــهای پیــش بیاید شــاید ازحضور و هنرایشــان بهره
ببریم.
بســیار از آثاری کــه امروزه به گوش میرســد
تاریخ مصــرف پیدا کردهاند شــاید یکــی از دالیل
این اتفاق در کنار هــم نبودن هنرمندان قدیمی یا
رقابت و حسادتی باشد که در بین آنها رخنه کرده
است.
اگررقابــت ســازنده باشــد و بــه تعالــی هنــر بینجامد
اتفــاق خوب و موجهی اســت .یک هنرمند نباید حســود
باشــد اگر این رفتارها خصلت آن هنرمند باشدسازی که
مینوازنــد مخاطــب را فــراری میدهد و بــه خود جذب
نمیکنــد .درون هنرمنــد بایــد هنرگونه باشــد تــا آثارش
مانــدگار بمانــد اگــر میبینیــد برخــی از آثارموســیقی

تاریــخ مصــرف پیــدا کردهانــد بــه درون هنرمنــد بــر
میگــردد .تفرقــه در همــه چیــز وجــود دارد درهنــر هم
دیــده میشــود.هنرمند بایــد ســالها در هنرخــودش
تالش کنــد نه آنکه ســریعاً به ســمت آهنگســازی برود.
یــک آهنگســاز برجســته و مطرح طــی ســالها فعالیت
هنــریاش تنها میتواند چند آهنگ خــوب و درجه یک
تولید کند .بهترین آهنگســاز به سلیقه من مرتضی خان
محجوبی اســت ایشــان طی ســالها فعالیتشان شاید
 10آهنگ ساختهاند اما آثار ماندگار و جاودانه.
عــارف قزوینــی شــاعر و آهنگســاز  24آهنــگ طــی
ســالها فعالیتش ساخته اســت .کار زیبا محدود است و
نمیتوانیم بهصورت سری کاری و هفته یا ماهی یک بار
آلبوم منتشــر کنیم .امــا در مورد اینکه بزرگان موســیقی
دیگــر در کنــار هــم نیســتند و نمینشــینند بایــد بگویــم

استاد شجریان حدود نیم قرن است
که بیرقیب مانده و هیچ هنرمندی
از ایشان عبور نکرده است البته این
موضوع میتواند هم اتفاق خوبی
باشد و هم بد .از این جهت بد که نباید
یک نفر  50سال دریک هنر ودرسطح
باالیی قرار بگیرد و کسی نتواند از او
عبور کند اما از جهت دیگر میتوانیم
بگوییم نبوغ و توانایی استاد شجریان
به قدری است که کسی به پای ایشان
نرسیده است .آموختن آواز بسیار
مشکل است اگرهمه از آقای شجریان
تقلید میکنند به این دلیل بوده که
برای بهدست آوردن و تجربه بیشتر در
موسیقی آوازی تالش نمیکنند

هرکســی در یــک دوره و بــازه زمانــی مشــخص فعالیت
میکند؛ دوره هنری هنرمند هم چندان طوالنی نیســت
و اوج و فــرودی دارد .هنرمنــد  50-60ســال و بــه مــدت
طوالنــی نمیتواند همــان کارهای گذشــته و جوانیاش
را انجام دهد.
البتــه نبایــد بــا بیــان دوره زمانــی قضــاوت
قطعــی در مورد کــم فروغی آثــار و دوره فعالیت
هنرمنــدان گذشــته داشــته باشــیم .هنرمنــدان
قدیمی امروزه فعالیتهای گروهی یا تک نوازی
های خود را همچنان ادامه میدهند.
شــاید مشــکلی وجود دارد یا این اختالف ســلیقه این
فاصلهها را ایجاد کرده است.
شــاید هــم یکــی از دالیــل آن ایــن باشــد که
هنرمنــدان هنــر را منبــع درآمــد قــرار دادهانــد و
مادیات به موسیقی راه پیدا کرده است؟
هنرمندان مادی نشــدهاند امــا امرار و معاش زندگی
شــان از راه هنر میگذرد به هر حال آنهــا هم اجاره خانه
یا مشــکالت دیگری دارند .زندگی شهری مخارج باالیی
هم خواهد داشت و مشکل مالی گریبان همه هنرمندان
را گرفته است.
پیش از انقالب هم این گونه بود؟
پیش از انقالب موســیقی بهعنوان یک شــغل هنری
نبــود .هنرمنــدان آن زمــان اکثریــت کارمنــد بودنــد اما
عشــق آنهــا موســیقی بود.امــا امــروزه موســیقی درکنار
حرفه ای بودن آن منبع درآمد هنرمندان شده است.

دربحثآموزشینحوهتدریسآموزشگاههای
موسیقی را چگونه ارزیابی میکنید؟
بســیار خوشــحالم که این تعداد آموزشگاه موسیقی
ومــدرس وجــود دارد البته ممکن اســت درصــد کمی از
هنرآموزان یا اســتادان شــرایط چندانی بــرای تدریس و
آموختن نداشــته باشــند .عالوه براین امروزه خانوادهها
هــم توجــه ویــژهای بــه آمــوزش موســیقی دارنــد و این
جــای بســی امیــدواری و خوشــحالی اســت .بســیاری از
نوازندگان جوان درســطح بســیار باال و استادی فعالیت
میکنند؛ آنها آینده موســیقی کشورعزیز ما را میسازند.
البتــه درکنــار آن باید به فرهنگ ،ادبیات و دانش آشــنا و
آگاه باشــند .هنرجو یا هنرمند باید به شــعر تسلط کامل
داشــته باشــد .اگراین صفات را به هنــرش اضافه کرده و
مایه هنریاش را غنیتر کند آینده هنر کشــورمان بســیار
درخشانتر خواهد بود.
شــما در خانــواده ای رشــد داشــته ایــد کــه
موسیقی و شعر در آن وجود داشته است با وجود
این شعر در اولویت شما قرار دارد یا موسیقی؟
بعضیها براین نظر هســتند که شــعر هنر اول اســت
و عــدهای دیگــر موســیقی را هنــر اول میداننــد امــا بــه
نظر من موســیقی هنر اول اســت .موســیقی گویای زبان
جهانی و انسانی است .موســیقی عالوه بر تأثیر برانسان
بــر طبیعــت و موجودات نیــز اثرگذار اســت اما شــعر به
ایــن میــزان تأثیرگــذار نیســت .مــن در دوران نوجوانــی
ابتدا جذب موســیقی شــدم و بعد ازآن به شعرهم روی
آوردم .از نــگاه من هنرموســیقی دو بــال دارد که هر یک
مکمل یکدیگر هســتند یکــی نوا و نغمه اســت و دیگری
شعر.
با این تفاســیر چــرا آثار با کالم بیشــتر جذب
مخاطب میشود؟
موســیقی ما بیشتر بر شــعر تمرکز دارد و بر موسیقی
تأثیرمــی گذارد .یک بیت شــعر هزار برابر انــرژی دارد و
زمانی که با موســیقی تلفیق میشــود این انرژی هزاران
برابر خواهد شــد بویژه اینکه صدای خواننده هم همراه
آن باشــد.ما نوازندگان میدانیم تأثیر صدا بیشتر است
وخواننده سهم بیشتری در ارائه موسیقی دارد.
آموزش ابتدایی شــما در موسیقی نت بوده
آیــا هنرجویان نســل امــروز هــم از نــت و ردیف
موسیقی استقبال میکنند؟
هنرجــو اختیــار انتخــاب نــدارد و هنــر آموز اســت که
انتخــاب میکند آموزش از روی نت باشــد یا از راه گوش.
البته آموزش نت یک امر الزامی و ابتدایی است و در پایه
آموزش ردیف نت کنار گذاشــته میشود و سینه به سینه
حس و حال موسیقی از استاد به شاگرد منتقل میشود.
چشمانداز شما از موسیقی ایران چیست؟
موســیقی هنــری اســت کــه خواســته یــا ناخواســته
نمیتوانیــم بدون آن زندگــی کنیم .با نگاه به موســیقی
30-40سال گذشته خواهید دید که هنرموسیقی در ابتدا
در محدودیت صد درصد بسر میبرد اما محدودیتها
با پایمردی اهالی موســیقی به مرور زمان کمتر شد البته
امروزه ایــن محدودیتها کم و بیش هم دیده میشــود
ولــی تعییــن کننــده نیســتند و هنرمندانــی کــه در ایران
ماندنــد در مقابل ایــن محدودیتها ایســتادگی کردند.
خوشــبختانه اوضاع موســیقی به گونهای اســت که همه
درآن حضــور دارنــد و فعالیــت میکننــد امیدواریم این
محدودیتهــای مختصر که یکــی ازآنهــا فعالیتهای
موســیقایی بانــوان در عرصــه ســاز و آواز اســت بــزودی
برطرف شــود و صدای بانوان به موسیقی پررونق ایرانی
رونق بیشتری ببخشد.
پیام نوروزی شما در سال جدید...
خوشــحالم که در فرهنگ مــا آیینهایــی وجود دارد
که درجهان بینظیر اســت و حــرف اول را میزند یکی از
مهمترین آیینها جشــن نوروز است .سال های بسیاری
از ایــن آییــن میگــذرد و طــی ایــن مــدت افراد بســیاری
درسطح دنیا جذب آیین نوروز شدهاند و عالقه بیشتری
بــرای اجــرا و دیدن این مراســم دارنــد .امیــدوارم روزی
فرا برســد کــه آیین نــوروز را در تمام جهان پــاس بدارند
و جشــن بگیرند .بنده به سهم خودم ســال نو را فرخنده
بــاد میگویــم و آرزو دارم در ســال جدید صلح ،عشــق،
مهربانی و آبادانی شامل همه مردم جهان و بخصوص
مردم کشورعزیزم ایران باشد.
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