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درود بر مشاهیری که هستند
تا كند نغمه ای چودریا ساز
سینه باید گشاد ه چون دریا
		کا ِر هر سینه نیست این آواز
بانگ دریا دالن چنین باشد
هوشنگ ابتهاج ( هـ  .الف .سایه)

نظری به زندگی و اندیشه ها و آثار جاودانی
محمدرضا شجریان
مرتضی حسینی دهكردی

از زمانی كه در دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار ،اولین دستگاه های ضبط صوت به ایران
وارد شد ،حدود  110سال می گذرد .در طی این مدت ،آوازهای صدها خواننده هنرمند برجسته بر
روی این دستگاه ها ضبط گردیده و دوستداران موسیقی ایران به راحتی می توانند با ویژگی های
صدای این هنرمندان آشنا شوند و كیفیت آوازها و تكنیك های خوانندگی آن ها را مورد ارزیابی و
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تجزیه و تحلیل قرار دهند.
از جمله آثاری كه از موسیقیهای آوازی این دوران ،انتشار یافته ،مجموعه نفیسی است به نام:
«صد سال آواز ایران» كه در سال  1382وسیله مؤسسه فرهنگی و هنری «ماهور» ،در سه  CDو هم
چنین مجموعه نفیس دیگری به نام «گنج سوخته» ،در پنج نوار ،در سال های اخیر در تهران انتشار
یافته است و آواز بسیاری از خوانندگان برجسته ،بر روی آن ها ثبت و ضبط شده است.
هر یك از این هنرمندان كه آثار آن ها باقی مانده است ،دارای سبك مخصوص و ارزش و اعتباری
متفاوت بوده و بهطور مسلم نام آن ها در تاریخ هنر ایران به یادگار باقی می ماند .در میان خوانندگانی
كه آواز آن ها بر روی این CDها و نوارها ضبط شده است ،آثار «محمدرضا شجریان» ،چون نگینی
گرانبها ،بر تارك موسیقی دوران معاصر ایران می درخشد و آوازهای او ،با ویژگیهای مطلوب و
متمایز هنری و تكنیكی ،فصل جدیدی را در تاریخ موسیقی ایران گشوده است .به تحقیق می توان
گفت كه آوازهای او ،از برترین و اصیل ترین موسیقیهای سرزمین ما بهشمار می رود و نه تنها
موسیقی شناسان و خبرگان هنر و روشنفكران جامعه ،ستایش گر هنر واالی او هستند ،بلكهاكثریت
قریب به اتفاق مردم ایران ،وی را نقطه اوج موسیقی آوازی ایران وسزاوار شهرتی ماندگار می دانند،
از آن جمله دكتر حسین عمومی ،موسیقیدان برجسته معاصر بر این باور است كه" :شجریان به
خاطر وسعت اطالعات و معلومات آوازی و شناخت كامل موسیقی و صدای بسیار خوب و
حنجره بسیار متناسب ،بدون هیچ تردید ،بزرگترین خواننده ایست كه ایران تا كنون به خود دیده
است" ( دفتر هنر ،شماره  ،15صفحه )2112

زندگی شجریان:

گرچه هدف اصلی از نگارش این مقاله ،بررسی و تجزیه و تحلیل پدیده واالیی است كه «موسیقی
شجریان» نام دارد و زندگی خصوصی افراد ،در این بررسی نمی گنجد ،اما از آن جا كه شناخت
دقیق روحیات و ذوقیات هنرمند و چگونگی محیطی كه در آن پرورش یافته و عكس العمل های
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خانواده در برابر راهی كه فرزند آن ها انتخاب كرده است ،باالخره ویژگی های حاكم بر جامعه
ارتباط مستقیم با اهداف این نوشته دارد ،لذا بهطور اختصار ،زندگی استاد مورد بررسی قرار می
گیرد .خوشبختانه كتب و مقاالت و گفتگوهای فراوانی در باب زندگی این هنرمند و چگونگی ورود
او به عالم هنر و سیر تحول و ّ
تطور موسیقی او وجود دارد.
«محمد رضا شجریان» در سال  1319خورشیدی در شهر مشهد ،در خانواده ای مذهبی كه صوت
دلنشین در میان آن ها ارثی بود ،تولد یافت ،پدرش در جوانی ،مدتی آواز خوانی می كرد و كم و بیش
با دستگاه های موسیقی ایرانی آشنائی داشت ،لیكن به علت تعصب شدید مذهبی ،آواز را رها كرد
و قاری و معلم قرآن شد.
«محمد رضا» از شش سالگی نزد پدر با قرائت قرآن آشنا گشت و با صدای زیبائی كه داشت،
در تالوت قرآن ،در مشهد به شهرت رسید .مدتی نیز مو ّذن مسجد بود و بعض ًا در مناجات های شبانه
نیز شركت می كرد.
علیرغم حرام بودن غنا و موسیقی ،وی از نوجوانی شیفته موسیقی و خواندن آواز بود و از هر
فرصتی برای یادگیری رموز و فنون خوانندگی ،استفاده می كرد ،اما زندگی در فضای بسته و محدود
تحجر مشهد و تعصبات شدید مذهبی كه بر خانواده آن ها سایه افكنده بود ،در حدی بود
و پر از ّ
كه حتی داشتن رادیو ،امری حرام و مخالف باورهای دینی و اخالقی تلقی میشد و بههیچ وجه به این
نوجوان ،اجازه نمی داد كه مسائل مربوط به موسیقی و خوانندگی را ،از استادی فرا بگیرد.
در هر حال «شجریان» ،پس از اتمام تحصیالت ابتدائی و دوره اول متوسطه ،وارد دانشسرای
مقدماتی مشهد شد .دانشسراهای مقدماتی ،از مؤسسات فرهنگی و تربیتی بودند كه به صورت شبانه
روزی اداره میشدند و برای مدارس ابتدائی كشور ،آموزگار تربیت میكردند .در محیط شبانهروزی
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دانشسرا« ،محمد رضا» فرصت مغتنمی پیدا كرد تا با برنامههای موسیقی «گلها» و «تكنوازان» كه
از رادیو دانشسرا پخش می شد ،آشنا شود و با تقلید از آواز های هنرمندان رادیو ،نزد خود به تمرین
آواز بپردازد ،معلم موسیقی و سرود دانشسرا كه آقای «جوان» نام داشت در یادگیری اطالعات
مربوط به ردیفها و آوازها ،به وی كمك می كرد.
پس از اتمام دوران دو ساله دانشسرا ،شجریان به عنوان آموزگار روستای «رادكان» مشهد ،به
خدمت وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش فعلی) درآمد و بدین ترتیب فرصت های بیش تری برای
تمرین آواز بهدست آورد .رادیو كوچكی خرید تا برنامه های موسیقی رادیو ،بهخصوص «گلها» را
بشنود و اطالعات موسیقائی خویش را افزایش دهد .برای تمرین آواز ،غالب ًا به كوه و صحرا میرفت
و آزادانه ،آواز ها و تحریرها را تجربه میكرد و هر روز با نکته های جدید آشنا میشد.
در این روستا ،دوست و همكاری به نام «ابوالحسن كریمی» داشت كه با وی هم اتاق بود  .او
یكی از مشوقین شجریان برای خواندن آواز بود و شجریان همواره از وی به نیكی یاد كردهاست.
«ابوالحسن كریمی» در موقع عزیمت به روستا ،ساز سنتوری هم خریداری كرده بود و شجریان به
زودی نزد خود با نواختن سنتور آشنائی حاصل كرد و اكثر اوقات فراغت را به خواندن آواز و نواختن
سنتور می گذرانید.
در اوائل دهه  ،1340شجریان با برخی از هنرمندان رادیو خراسان آشنا شد و گه گاه در رادیو
مشهد ،اشعار عرفانی و مذهبی میخواند و یا قرآن قرائت میكرد .در سال  ،1345به اصرار یكی از
دوستانش به تهران رفت تا در آزمون موسیقی رادیو شركت كند .در برابر شورای موسیقی آواز
خواند ،اما خواندن وی توجه اعضا شورا را جلب نكرد و او اجباراً به مشهد بازگشت .سال بعد
دكتر شریف نژاد ،معاون رادیو خراسان« ،محمدرضا شجریان» را به یكی از دوستان تهران خود
محبی» كه اپراتور با سابقه برنامه گلها بود معرفی كرد و از وی خواست تا وی را
به نام «حسین ّ
با داوود پیرنیا ،بنیان گذار برنامه گلها آشنا نماید و او نیز چنین كرد  .پیرنیا پس از شنیدن آوازی
كه او در دستگاه سه گاه خوانده بود و كشف ظرائف و دقایقی كه در صدای خوش خواننده جوان
وجود داشت ،تصمیم گرفت كه از آواز او در برنامه گلها استفاده كند ،لذا از وی خواست تا همراه
ساز «رضا ورزنده» ،سنتور نواز مشهور و چیره دست ،در استودیو گلها ،نواری ضبط كند .آن ها
قطعه ای در افشاری اجرا كردند كه مورد توجه پیرنیا قرار گرفت و بالفاصله گفت كه آن اجرا را
بهعنوان برگ سبز شماره  216از رادیو منتشر میكند و بدین ترتیب بود كه شجریان به برنامه گلها
راه یافت .برای اینكه خانواده او از این جریان بی خبر بمانند ،خواننده این برگ سبز بهنام:
«سیاوش بیدكانی» معرفی شد ،بیدكان نام گوشهایست در مایه دشتی.
چندی بعد «محمدرضا شجریان» با كمك برخی از آشنایان خود به تهران منتقل شد .در این زمان
داوود پیرنیا برنامه گلها را ترك كرده بود و محمد میر نقیبی ،موسیقی دان و نوازنده ویلن كه اهل
مشهد بود ،سرپرستی برنامه های موسیقی گلها را بهعهده داشت و او همشهری هنرمند خود را با
جامعههنری آن روز رادیو آشنا كرد و بهتدریج شجریان یكی از ستونهای اصلی برنامهگلها شد.
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اساتید تأثیرگذار در
موسیقی شجریان
در دنیای غرب ،معموالً
هنرجویان و عالقهمندان
یادگیری موسیقی ،این هنر
را مانند دیگر علوم و فنون،
در مدارس و دانشكدههای
گوناگون با استفاده از نت،
فرا می گیرند ،اما رمز و رازها
و ویژگیهای لطیف و ظریفی
كه در نغمات ایرانی وجود
دارد ،مانع از آن است كه بتوان
بهطور شایسته ،این هنر واال را
در هنركدهها و هنرستانها
فرا گرفت و به زبانی دیگر ،در
موسیقیایرانی« ،آنی» وجود دارد
كه نمیتوان آنرا از طریق نت
و ادبیات نوشتاری انتقال داد
و تنها راه یادگیری آن ،روشی
است كه از دیرباز به آن آموزش
«سینه به سینه» میگویند .در این
روش شاگرد در مكتب استاد
حضور یافته ،در زمانی طوالنی،
نكات بدیع موسیقی و گوشه ها
و دستگاهها را بهطور شفاهی
از استاد میآموزد و پس از
تمرینهای طوالنی و اطمینان از
یادگیری این نكته ها ،به دیگر
مطالب پرداختهمی شود.
به این ترتیب ،اساتید موسیقی،
نقش مهمی در آموزش و حتی
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پرورش شاگردان
خود داشتهاند و نه تنها
سبك هنری خود را به
آن ها انتقال میدهند،
بلکه از نظر روحی و
عاطفی و اخالقی نیز
بر روی آن ها تأثیر
میگذارند.
اگر «محمدرضا
شجریان» در آواز
ایرانی ،به قلههای
تكامل و تعالی دست
یافت ،این توفیق نه تنها به علت حنجره باز و وسعت صدا و امتیازهای صوتی و استعداد هنری او
است ،بلكه بیش تر مرهون مربیان آگاه و معلمان بزرگی است كه وی سالهای متمادی از آن ها
تأثیر پذیرفته است.
در این بخش سعی می شود كهبهطور مختصر به مكاتب و اساتید گوناگون كه وی از آن ها ،رمز
و رازهای بدیع و دلپذیر را آموختهاست ،اشاراتی بهعمل آید.
«محمدرضا شجریان» تا سن  17-18سالگی معلم موسیقی بهخصوص نداشت .تا آن زمان وی
فنون خوانندگی را مختصری از پدر و یكی از دوستان وی آموخته بود و از اینجا و آنجا ،اطالعاتی
در مورد این هنر به دست آورده بود .پدرش سخت مواظبت میكرد مبادا فرزندش به سوی موسیقی
كشیدهشود ،اما به گفته موالنا جالل الدین:
تا بجوشد آبت از بــاال و پست
		
آب كم جو تشنگی آور بهدست
او از كودكی شیفته و مشتاق موسیقی بود و تفاوت صداهای خوب را از اصوات معمولی تشخیص
میداد .از نوجوانی شروع بهخواندن آواز كرد و هیچ فرصتی را برای یادگیری اشعار خوب و رموز
آوازخوانی از دست نمیداد .در اوقات فراغت ،با تمرین های طوالنی ،با زیبائی های دنیای نغمهها،
الفت بیش تر پیدا میكرد .بهطوریكه قب ً
ال گفتهشد ،جدائی از خانواده و زندگی در محیط شبانه
روزی دانشسرای مقدماتی مشهد ،موقعیت مناسبی برایش فراهم كرد تا اوالً برنامه های موسیقی
رادیو ،بهخصوص «گلها» و «تكنوازان» را بشنود و در ثانی با آقای «جوان» معلم سرود و موسیقی
دانشسرا آشنا گردد و تا حدودی كه ممكن بود از وی مسائل مربوط به موسیقی را فرا بگیرد.
هنگامیكه معلم روستای «رادكان» شد ،رادیو كوچكی خرید تا با شنیدن صدای خوانندگان،
از روش های آوازی آن ها آگاهی پیدا نماید .غالب ًا به كوه و صحرا میرفت و تمرین خوانندگی می
كرد .آواز خوانی ،همزاد و مونس همیشگی او بود و همواره آرزو می كرد تا نزد استاد موسیقی دانی،
اطالعات خوانندگی خود را افزایش دهد ،اما در شهر مشهد ،امكان یادگیری این هنر ،بسیار محدود
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بود و به همین جهت انتقال وی به تهران ،فرصت كام ً
ال مطلوبی برایش فراهم كرد كه به آرزوهای
خود تحقق بخشد .از مهمترین اساتیدی كه وی در تهران به محضر آن ها راه یافت و دانش موسیقائی
خود را تكامل بخشید و بیشترین تأثیرها را پذیرفت ،میتوان از افراد زیر یاد كرد:

استاد جالل اخباری

از اساتید تاثیر گذار در زندگی هنری شجریان می توان از استاد جالل اخباری یاد كرد .وی
نخستین معلم نت موسیقی و سنتور نوازی شجریان به شمار میآید و بخشی از عالقمندیهای
شجریان به سنتور نوازی و ساختن سنتورهای متعدد را می توان مرهون تعلیمات گرانبهایی دانست
كه وی نزد استاد اخباری فرا گرفتهاست.

استاد احمد عبادی:

زمانیكه شجریان به تهران آمد ،وسیله محمد میر نقیبی سرپرست برنامهگلها ،به استاد احمد
عبادی ،موسیقیدان بزرگ و نوازنده چیرهدست سه تار معرفی شد و آن ها مدت ها با یكدیگر همكاری
داشتند و شجریان از راهنمائیهای ارزنده استاد برخوردار بود و اطالعات گرانبهائی در زمینه آواز
خوانی از وی فرا گرفت .در كتاب« :هزار گلخانه آواز» ،شجریان از استاد احمد عبادی به نیكی
یاد كرده و می گوید :عبادی از نظر اخالق روی من مؤثر بود ،من ساز او را دوست داشتم و از هنر او
استفاده فراوان كردم (هزار گلخانه آواز ،ص  .)60ایشان مرا چون پسرش پذیرفته بود و همواره مرا
راهنمائی میكرد .هفته ای  3-4روز نزد ایشان میرفتم و بسیاری از برنامههایمرا كه در «برگ سبز»
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و «یك شاخه گل» انتشار یافت ،با ساز وی اجرا نمودم( .دفتر هنر ،شماره  ،16ص )2360

استاد اسماعیل مهرتاش:

از دیگر اساتیدی كه شجریان مدتی نزد وی به یادگیری موسیقی پرداخت ،اسماعیل مهرتاش،
مدیر «جامعه باربد» بود .جامعه باربد مؤسسه ای تئاتر مانند در خیابان الله زار در تهران بود كه
مهرتاش عالقهمندان به تئاتر و موسیقی را در آنجا تعلیم می داد .بیشترین فعالیتهای مهرتاش
تهیه و اجرای «تابلو موزیكال» بود و شجریان در دو برنامه از تابلو موزیكالهای این مؤسسه كه
از تلویزیون پخش شد شركت كرد و آواز خواند .از نكات مهمی كه شجریان از استاد مهرتاش
آموخت ،اهمیت فن بیان موسیقی آوازی است.

استاد فرامرز پایور:

در سال  ،1350شجریان با فرامرز پایور ،موسیقیدان و آهنگساز بزرگ و نوازنده چیره دست
سنتور آشنا شد و در محضر وی به یادگیری سنتور و فراگیری ردیفهای آوازی ابوالحسن صبا
پرداخت و همراه با ساز پایور ،آوازهای چندی برای پخش در برنامه های موسیقی «گلها» اجرا كرد
كه عموم ًا از آثار ماندگار بهشمار میآیند.
چندی هم نزد استاد «ابراهیم قنبری مهر» سازنده معروف آالت موسیقی ،با ساختار سنتور
و رموز ساختن و پل گذاری این ساز تعلیم یافت و با عالقه ای كه به كارهای درودگری و صنایع
دستی داشت ،موفق به ساخت چند سنتور و سهتار گردید و برای تكمیل فیزیكی این سازها تجربیاتی
بهدست آورد.

استاد غالمرضا دادبه:

از جانهای شیفته ای كه شجریان از وی ،بسیاری از رموز زیبائی شناسی و كمال و روشنائی
را آموخت و دریچه های جدیدی را به روی خوانندگان جوان گشود« ،استاد غالمرضا دادبه»،
مشهور به «جهان سوز» یا «جان سوز» بود .غالمرضا دادبه در سال  1299خورشیدی در اصفهان
تولد یافت .او تبار دشتستانی داشت و از جوانی شیفته آهنگها و آوازهای دشتستانی بود و با آوای
گرم و دلنشین خود آن ها را میخواند .صدای وی در مقیاس موسیقیهای غربی« ،باس» و به اصطالح
ایرانیها ،دو دانگ بود.
در آوازهای او «آنی» وجود داشت كه هر صاحب دلی را مسحور میكرد ،این رمز و راز جادوئی،
نه فقط به علت صدای شورانگیز و استعداد فراوان و آگاهیهای وسیع او از غنای موسیقیجنوب
ایران نشأت میگرفت ،بلكه او از نظر روحی و احساسی به مراحلی از شناخت زیبائی و كمال و سیر
و سلوك عرفانی رسیدهبود كه برداشت های او از حیات و هنر ،بسی واالتر و عمیق تر از دیگر مردم
خاكی بود.
در گفتگوئی كه محمدرضا شجریان در سال 1381با سیف الله شرقی انجام داده ،از اندیشههای
واالی «دادبه» و تأثیر پذیری خود از وی چنین یاد میكند:
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سخن گفتن راجع بهدادبه از حوصله یك جلسه خارج است .همینقدر میتوانم بگویم كه با
دیدار این استاد از سال  1358به بعد ،تمام زندگی من دگرگون شد به قول سعدی:
اكسیر عشق در مسم افتـــاد ،زر شدم
گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد كرد
با این آشنائی بود كه من خود را بهتر شناختم و هدف هنر و زندگی و برای مردم بودن را ،از
ایشان فرا گرفتم .وقتی برای اولین بار ،برگ سبز شماره  115را با صدای او در دشتستانی شنیدم،
آنچنان دگرگون شدم كه حد نداشت .بارها و بارها آنرا شنیدم و در خلوت خود گریستم ،زیرا
وی بهگونه ای میخواند و از جائی صحبت میكرد كه من تشنه رسیدن به آنجا بودم و هیچكس
تا بهحال از آن وادی سخن نگفته بود .این نوار ،جزء الینفك زندگی من شد و اغلب بدان گوش
میدهم (دفتر هنر ،شماره  ،16ص  .)2363در ادامه این گفتگو ،شجریان میگوید:
در سال  1356من برنامهای را در دستگاه ماهور اجرا میكردم كه بهنام «گلبانگ» عرضه شد.
در موقع اجرای این برنامه من یكباره هوای دشتستانی كردم و قطعهای در دشتستانیخواندم.
آقای دادبه این برنامه را شنیده بود و تشخیص داده بود كه در من حال و هوائی هست .برایم
نامه ای نوشت كه فرزندم ،این آوای برخاسته از سروش های هستی را باید انسان اول بشناسد و
بعد بخواند .در سال  1358در خانه آقای مرتضی عبدالرسولی ،استاد را دیدم و پس از یك برنامه
ساز و آواز ایشان شروع به صحبت كردند و من سراپا گوش شدم .ایشان دنیائی دارند ملكوتی كه
بر انسان خدائی و مقام انسان تأكید داشتند ،اولین دیدار ما یازده ساعت طول كشید و من دریافتم
كه تشنگی من در محضر وی رفع می شود ،در آن محضر بود كه من وطن و ایران را بهتر شناختم
و ایشان همواره در من زندگی خواهد كرد (دفتر هنر ،شماره  ،16صفحات  2363و .)2364
استفاده از محضر این متفكر و هنرمند واال ،حدود  12سال طول كشید و شجریان هر هفته دو
بار استاد را مالقات می كرد و در آن جلسات روحانی بود كه وی «فرهنگ نوا» را از «دادبه» فرا
گرفت و با معنویات زندگی آشنا شد و بار عاطفی و روحانی واژهها و اشعار را بهدرستی دریافت و
موسیقی او مفهومی برتر از ساز و آواز پیدا كرد.

استاد عبدالله دوامی:

از اساتید نامدار دیگریكه محمدرضا شجریان محضر وی را درك كرد و سالهائی چند از
وی ردیفهای موسیقی اصیل ایرانی ،بهخصوص خواندن آهنگهای قدیمی را آموخت ،می توان از
عبدالله دوامی یاد كرد.
دوامی در سال  1270خورشیدی در حوالی تفرش بهدنیا آمد و در سال  1359در تهران در گذشت.
وی در تهران نزد اساتید زمان خود به فراگیری موسیقی پرداخت و در پرتو استعداد فراوان و حافظه
شگفت آور خود در شناخت ردیفهای موسیقی ایرانی ،بهخصوص گوشههای متروك و همچنین
خواندن آواز و تصنیف به مرحله اجتهاد رسید.
او بسیاری از تصانیف قدیمی را از حفظ داشت و مدتی در مكتب صبا ،به تعلیم آواز پرداخت
و شاگردان بسیاری را تربیت كرد (فرهنگ نامه موسیقی ایران ،ص )226
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شجریان با همسرش

در سال ،1351
هنگامی كه شجریان
نزد استاد فرامرز پایور،
به فراگیری نت سنتور و
ردیفهای آوازی صبا
اشتغال داشت ،شنید
كه عبدالله خان دوامی،
یكی از بازماندگان
خوانندگان قدیمی كه
به بسیاری از ردیفهای
موسیقی ایران اشراف
دارد ،در قید حیات
است ،لذا از پایور
خواست كه وی را با
دوامی آشنا سازد .این
آشنائی حاصل شد و
شجریان سالهائی چند
از محضر استاد استفاده
كرد.
در سال 1355
وزارت فرهنگ و هنر آن
زمان از استاد دوامی
درخواست كرد كه كلیه
تصانیفی را كه از حفظ
دارد ،همراه با سنتور
فرامرز پایور ،بر روی نوار ضبط كند و در ازاء آن مبلغ  50هزار تومان دریافت دارد و بدین وسیله
بخش بزرگی از فرهنگ و هنر ایران از دست تطاول گر زمان محفوظ بماند .تنها در یك جلسه،
دوامی چند تصنیفی خواند .ولی  7-8ماه میگذشت كه دیگر نمایندگان فرهنگ و هنر ،مراجعه نكرده
بودند .روزی استاد دوامی به شجریان میگوید از آقای پایور سؤال كن چرا برای ضبط تصنیفها
دیگر مراجعه نكردید؟ من حدوداً در سن  88سالگی هستم و می ترسم عمرم وفا نكند و این كار
بهانجام نرسد .شجریان از استاد می پرسد اگر من آن  50هزار تومان را تهیه كنم ،آیا شما برای من
این تصنیف ها را میخوانید؟ ایشان پذیرفت .در همان زمان ،شجریان در جشن هنر شیراز ،همراه
ساز محمدرضا لطفی ،برنامه ای در دستگاه راست پنج گاه اجرا كرد كه توجه بسیاری از صاحب
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شجریان با پسرش همایون

نظران را جلب نمود تا حدی كه آقای قطبی رئیس "صدا و سیمای ایران" مبلغ  20هزار تومان به
عنوان پاداش برای وی مقرر داشت .شجریان این پاداش را پذیرفت تا بهعنوان پیش پرداخت به استاد
دوامی مورد استفاده قرار گیرد .كار ضبط آهنگهای قدیمی آغاز شد و حدود مدت یكسال هر
روز دوامی این تصانیف را میخواند و شجریان آن ها را ضبط می كرد .دوامی در ابتدا گفته بود كه
 250تصنیف در حافظه خود دارد ،لیكن پس از اجرا ،تعداد آن ها به  115تا  120آهنگ رسید ،منتها همه
آن ها خوب و با ارزش بود .گاه پیش میآمد كه تصنیفی را با دو شعر میخواند .در هر حال مهم آن
بود كه ظرافت كار و تكنیك های خواندن و فراگیری آن ها ،محفوظ بماند و نحوه اجرای آن تغییر
پیدا نكند و آن چه از گذشته به یادگار باقی ماندهاست ،در نهایت امانت به آیندگان انتقال یابد .از
آن پس شجریان در اغلب كنسرتهای خود ،یكی دو ترانه از آن تصنیفها را اجرا می كرد.

استاد نورعلی برومند:

استاد بزرگ دیگری كه بخش عمدهای از جذابیت و دلنشینی آواز ها و اجراهای شجریان،
از آموزشهای وی نشأت پذیرفته است ،نورعلی برومند میباشد .این استاد نامور در سال 1284
خورشیدی در خانواده ای مرفه تولد یافت و پس از اتمام دوره متوسطه برای تحصیالت پزشکی
به آلمان رفت ولی بهعلت ناراحتی چشم ترك تحصیل كرد و به ایران بازگشت .برومند نزد درویش
خان با نوازندگی تار و سه تار و در محضر حبیب سماعی با نواختن سنتور آشنا شد و دوره كامل
ردیف میرزاعبدالله را از اسماعیل قهرمانی فرا گرفت و غالب سازها را در حد كمال مینواخت.
وی اولین استاد گروه موسیقی دانشگاه تهران بود و ردیف میرزا عبدالله را در این مؤسسه تدریس
میكرد .مدتی نیز در مركز حفظ و اشاعه موسیقی ایران به تعلیم موسیقی اشتغال داشت و بسیاری

“Rahavard” Quarterly Persian Journal of Iranian Studies - Issue 105, Winter 2014

بخش اول :درود بر مشاهیری که هستند

20

از نامداران بعدی موسیقی معاصر ایران ،اعم از خواننده و یا نوازنده از تعلیمات گرانبهای وی بهره
بردند.
در همین زمینه شجریان می گوید :چون استاد برومند ،با شیوه آواز خوانی طاهر زاده به خوبی
آشنا بود ،مدت شش ماه نزد ایشان در مركز حفظ و اشاعه موسیقی ایران این شیوه را فراگرفتم و
پس از آنكه از مركز مزبور جدا شد ،مدت سه سال دیگر به خانه ایشان میرفتم و به یادگیری های
خود ادامه دادم ،این یادگیری ها تا درگذشت نابهنگام استاد برومند در سال  1355ادامه داشت
(هزار گلخانه آواز ،صفحه )122

دیگر اساتید شجریان:

از آنجائیكه این خواننده هنرمند ،همواره انسانی جستجوگر و تحول طلب و كمال گرا بود ،هیچ
فرصتی را برای آموختن موسیقی و یادگیری تكنیكهای آواز از دست نمی داد و از آثار هنرمندان
بزرگ نكات بدیع و مخصوص آن ها را میآموخت .از آن جمله میگوید از اساتیدی كه از طریق
صفحات و نوار هایشان مطالبی آموختم میتوانم از :اقبال سلطان آذر ،حسین طاهر زاده ،قمر
الملوك وزیری ،ظ ّلی ،بنان و تاج اصفهانی نام ببرم كه همگی در كار من تأثیر گذاشتند.
در موتیفها و جمله پردازیها و انتخاب و اتصال جملهها بیشترین استفاده را از تار استاد
جلیل شهناز و در بیان كلمات و ادای شعر و اجرای تحریرها ،از طاهر زاده و بنان تأثیر گرفتهام
(هزار گلخانه آواز ،ص)150
در جای جای گفتگوهای شجریان كه در كتب و مقاالت گوناگون انتشار یافته است ،وی
همواره از تأثیر متعالی نوازندگی جلیل شهناز بر موسیقی خود یاد میكند و از آن جمله میگوید:
تار شهناز آنقدر بر من تأثیر نهاده كه من خود را شاگرد وی میدانم ،بسیاری از نكات ممتازی كه
او در نوازندگی به كار میبرد ،مانند شكل جمله بندیها ،قرینه سازیها ،تكثیر جمالت ،رعایت
قرینههای دور و نزدیك و اتصاالت و حالت هائیكه باید به صدا داده شود را من از ساز وی
آموختم و سبك خوانندگی من از نوازندگی استاد ،تأثیر فراوانی گرفتهاست .وقتی بررسی می
كنم ،میبینم كه بیش از نود درصد كارهای من ،رنگی از نوازندگی استاد جلیل شهناز دارد .این
را كسی نمیداند و خود من هم متوجه نبودم و این اواخر ،از بس به ساز ایشان گوش دادم ،حس
كردم كه من خیلی به شیوه ساز شهناز آواز میخوانم و از ایشان دروس زیادی در شكل جمله
سازی و حالت دادن ها و سكوتها و وزن آواز فرا گرفتهام .این تأثیر پذیری ناخودآگاه بود؛ چون
من این ساز را خیلی دوست دارم و زیاد گوش می كنم و تمام وجود مرا تسخیر كرده است( .راز
مانا ،صفحه )213
همچنین ،كششها و متانت نوازندگی ویلن استاد حبیب الله بدیعی نیز بر كارهای من تأثیر
نهاده وكششهائی كه در آوازهایم رعایت می كنم ،از نوازندگی ایشان نشأت یافته است .بدیعی
كششهای بسیار متینی داشت( .راز مانا ،صفحه )213
بدین ترتیب امید است كه خوانندگان این نوشته دریابند كه اگر موسیقی شجریان ،با رمز و
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رازهای جادوئی خود به اوج قله
های زیبائی و تعالی دست یافته و
اجراهای او با عطرها و رنگهای
گوناگون و دلپذیر بههم آمیخته،
این توفیق مرهون تعالیمی است كه
وی طی سالهای بسیار از اساتید
مختلف آموخته و تأثیراتی است كه
بزرگان فكر و اندیشه بر جان و روح
وی باقی نهادهاند.
بهطور كلی ،آثار شجریان در
زمینههای فلسفی و اجتماعی و
عرفانی و انسانی ،جلوه گاه افكار
و اندیشههای بزرگانی است كه از
میان آن ها میتوان از «غالمرضا
دادبه» و «امیر هوشنگ ابتهاج
(سایه)»  ،سخن سرای بزرگ معاصر
یاد كرد .در همین زمینه ،بانو سیمین
بهبهانی شاعر نامدار زمان ما می
نویسد :به نظر من «سایه» در
تهذیب موسیقی ایرانی ،تا آنجا
كه در اختیار او بوده است ،سهمی
چشمگیر دارد و این خدمتی در كنار كار شاعری او بوده است .محمدرضا شجریان خواننده
ارزشمند این روزگار ،گذشته از استعداد ذاتی و همت و كوشش فراوان به كشف و آموزش،
گمان میكنم كه تا حد چشمگیری وامدار راهنمائیهای «سایه» باشد .یكی دو سال پیش دو
تغزلی ،در برگیرنده اندرزهائی
غزل از سایه در مطبوعات خواندم كه هر دو ،با زبانی شیرین و ّ
به محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی بود( .برگرفته از نامه سیمین بهبهانی به بیژن اسدی پور،
دفتر هنر شماره  ،5ص .)45
از نظر شیوه خوانندگی و تكنیكهای آوازی ،عالوه بر اساتیدی كه به تفصیل در مورد آن ها
گفتگو كردهایم ،میتوان گفت كه آوازهای شجریان برآیند تمامی روش های مثبت و ارجمند
اساتید گذشته است و نوای او ،لطافت مخملین آوازهای بنان و اوج و وسعت صدای طاهر زاده
و تحریرهای دلنشین قمر و نمﮏ آوازهای رضا قلی میرزا ظلّی را یكجا در بر دارد ،هم چون حافظ
كه مضامینی از شاعران گذشته و یا هم عصر خود را میگرفت و مهر زیبائی خاص خود را بر آن ها
میزد (صد نكته غیر حسن ،مجله آدینه ،شماره  130ص .)45

“Rahavard” Quarterly Persian Journal of Iranian Studies - Issue 105, Winter 2014

بخش اول :درود بر مشاهیری که هستند

22

شیوه خوانندگی شجریان
آوازهای این هنرمند ،براساس شیوه ممتاز و شناخته شدهای است كه سالهاست وسیله برجسته
ترین خوانندگان مكتب موسیقی اصفهان پایه گذاری شده و نامدارانی چون :سید رحیم ،حسین
طاهر زاده ،جالل تاج اصفهانی و ادیب خوانساری آنرا جاودانی نموده اند.
گرچه شجریان در اكثر گفتگوها و كتبی كه از وی باقی مانده ،از تأثیر واالی بزرگانی چون
اقبال سلطان آذر ،تاج ،قمر ،روح انگیز ،طاهر زاده ،ظ ّلی و بنان بر روش خوانندگی خود یاد می
كند ،اما گفتنی است كه او در هیچ زمان ،از هیچ خوانندهای تقلید نكرده و در پرتو نبوغ موسیقائی
و دانش گسترده و استعداد فوق العادهای كه در آفرینش نواها و ارائه زیبائی ها و انتخاب اشعار
مناسب دارد ،خود بنیان گذار سبك جدیدی است كه دنیای موسیقی معاصر ایران را تحت تأثیر
قرار داده است و هم اكنون شیوه خوانندگی «شجریان»  ،محبوب ترین و رایجترین سبكهای آوازی
ایران را نمایندگی میكند.
صدای این هنرمند ،نوزده نت را بهراحتی اجرا میكند و به نوشته ناصر رستگار نژاد،
موسیقیدان و ترانهسرای برجسته ،از لحاظ طبقه بندی صوتی در موسیقیهای غربی ،صدای شجریان
تنور « »TENORاست (دفتر هنر ،شماره  ،15ص  )2131و با معیارهای ما ایرانی ها ،شش دانگ تمام
می خواند و نظم و آراستگی و هنجار تحریرهای او ،به راحتی میتواند در فركانسهای باال نیز،
استواری و دلنشینی و بالغت خود را حفظ كند.
از نظر جنس صدا « ،»TEXTURشجریان ،صاحب یكی از گیراترین ،روشن ترین
و زیباترین صداهای تاریخ ضبط شده آوازهای ایرانی است ،صدائی كه هم در اوج و هم در
خواندن بَم ،دلنشین ومؤثر است و با استادانی چون طاهر زاده ،ظ ّلی و تاج ،قابل قیاس میباشد
(رضا پرهیزكار ،مجله آدینه ،مقاله :صد نكته غیر حسن)
آوازهای این خواننده در سالهای بعد از انقالب ،بیآنكه از بالغت آن ها ذرهای كاسته شده
باشد از پختگی و زیبائی و شوریدگی بیش تر برخوردار است .در نوشته ناصر رستگار نژاد هم به این
موضوع اشاره شده و مینویسد :اولین نواری كه از شجریان به دستم رسید ،كاری بود در دستگاه
شور كه با همكاری لطف الله مجد و پرویز یاحقی اجرا شده بود و بعد از اجرای گوشههای
«شهناز» و «حسینی» كه صدا به اوج می رسید ،شنونده با چهچهههائی روبرو میشد كه بهزور از
حنجره خواننده خارج شده و از مالحت صدا میكاست و اغلب كلمات شعر نیز ،بهوضوح بیان نمی
شد .ولی در كارهای بعدی او ،بهتدریج این مشکالت برطرف شد (دفتر هنر ،شماره  ،15ص .)2131
در هر حال از مختصات بارز و ارجمند هنر این خواننده می توان در القای درست مفاهیم شعر و
انتقال پیامهای شاعر ،به بهترین وجه ممكن ،یاد كرد .صدای او از نظر صاف بودن و زاللی و بالغت
و شورانگیزی و وسعت ،منحصر بهفرد است ،هم در موقع خواندن به صورت بم و هم در اوج ،زیبائی
و شفافیت و كیفیت متعالی خود را حفظ میكند.
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اهمیت شعر و
پیامهای شعری
در موسیقی
شجریان
به علت ارزشهای واالی
هزار ساله شعر پارسی
در فرهنگ و تمدن ایران،
پیوند بین شعر و موسیقی
جزء الینفك موسیقی ایران
بهشمار میآید .دانشمند
بزرگ و ادیب فرزانه معاصر،
پروفسور فضل الله رضا
در همین زمینه مینویسد:
«موسیقی اصیل ایرانی
نباید از میدان جهان گستر
شعر ناب فارسی در رود و برده وار ،به بازار غرب بپیوندد و سرودههای بزرگان ادب ایران را
مرصعی بر سر ترانه ها و آهنگها و آوازها ،جای داد .شعر بلند عارفانه اگر
میباید چون تاج ّ
درست و بهجا همراه با نوای دلكش خواندهشود ،دلها را ّ
مسخر می كند و محمل هنری برای
استوار داشتن وحدت فرهنگی مردم ایران خواهد بود( .مقدمه ای بر چاپ دوم كتاب هزار آوا)،
هم او در جائی دیگر مینویسد :از جاذبه پر فسون شعر پارسی بهراحتی میتوان برای انتقال بهتر و
ژرفتر نواهای موسیقی ایرانی كمك گرفت .نوازش و آرامش موسیقی هم ،مفاهیم پیچیده اندیشه
را میگشاید و در دلها ،جان میدمد و تأثیر متقابل این دو هنر متعالی بر یكدیگر ،مایه جنبش و
پویائی و انسانی شدن موسیقی سنتی ماست( .مقدمهای بر چاپ دوم كتاب هزار آوا)
بهنظر میرسد كه« :استاد رضا» در موقع نوشتن این جمالت ،دقیق ًا به موسیقی شجریان می
اندیشیده و هنر واالی این خواننده را در انتخاب اشعار مناسب مورد توجه كامل قرار داده است.
در بین خوانندگان یكصد و ده سال اخیر ،كمتر خواننده ای توانسته است چون شجریان ،از
جادوی شعر پارسی برای القاء مفاهیم فلسفی و عرفانی و اجتماعی استفادهكند .اغلب خوانندگان
اشعاری را انتخاب میكنند كه زبان جامعه را نمایندگی نمیكند و با احوال و اوضاع حاكم بر
زندگی مردم ،مناسبتی ندارد .اكثر اشعار آوازها در لفاظیهای عاشقانه و توصیف دردها و بحران
های مجازی و از این قبیل امور خالصه می شود و پیامی را القا نمیكند .البته در این مورد ،خوانندگانی
چون «عارف قزوینی» و«غالمحسین بنان» و «تاج» و «ادیب» را باید استثنا دانست.
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در هر صورت ،ارزش واالی آوازهای «محمدرضا شجریان» در فضای فرهنگی و اجتماعی زمان
اجرا ،معنا و مفهوم پیدا میكند .خود او میگوید :آوازی كه خوانده می شود ،باید حاالت شنونده
و خواننده را بیان كند و محیط زندگی ما در آن متجلّی باشد ،بههمین خاطر است كه در هر زمان
خاص ،موسیقی كیفیت آن فضای فرهنگی و اجتماعی را بهخود میگیرد .طبیعی است كه من تحت
تأثیر محیط اجتماعی و مردمم هستم و باید از مردم ،سروش و پیامی را دریافت كنم و این پیام را
در قالب اشعار آوازهایم بازتاب دهم .اثر هنری یك هنرمند باید نشانه و مهر زمانه را داشته باشد و
نیازهای جامعه در آن انعکاس یابد( .سروش مردم به كوشش عرفان قانعی فرد)
در جائی دیگر می گوید . . .« :سه تا چهار ماه قبل از شروع هر كنسرت ،بهدنبال شعر ،تمامی
كتابها و دیوانهای شعر را زیر و رو میكنم تا بتوانم شعری كه حرف دل خودم و زبان مردم
باشد را در آن ها پیدا كنم .در واقع پیدا كردن شعر مناسب ،از مهم ترین و پردردسرترین كارهای
من بهشمار میرود» (پیام هامون شماره  ،27آبان ماه  ،1382نقل از مصاحبه همشهری با استاد
شجریان).
در جائی دیگر میگوید :وقتی شعری را انتخاب می كنم تحت تأثیر آن چه در درون من می
گذرد ،آنرا میخوانم .این شعر دیگر شعر حافظ و سعدی نیست ،این حرف دل من است و من
آن ها را وام گرفتهام و میخواهم با آن كالم ،حرفهای خود را بگویم ،حرف دل مردم را بازتاب
دهم (راز مانا ،ص .)229
نمونه این آوازها را میتوان در نوار جاودانی «بیداد» دید و شعر جادوئی حافظ كه میگوید:
«یاری اندر كس نمیبینیم ،یاران را چه شد» .بیت به بیت و مصرع به مصرع آن در بردارنده پیام
هائی است كه دلها و جانها را تسخیر میكند .گوئی این حافظ است كه از دل قرون و اعصار
بازگشته و با مردم زمانه ما همدردی میكند و با زبان قدیسین برای آن ها سخن می گوید:
با این ترتیب فرازهای موسیقی شجریان ،نه تنها در صوت دل آویز و تحریرهای فلكی و
تكنیكهای متعالی آوازهای اوست ،بلكه عطر و رنگی كه در موسیقی او جلوه میكند ،پیامهای پر
محتوائی است كه تاریكیها و روشنائیهای جامعه را تصویر مینماید ،خود او همواره میگوید:
موسیقی باید با شرائط زمانه همآهنگ باشد و احساسات و حاالت شنونده و خواننده را بیان كند.
هر اثر هنری باید مهر و نشانه زمانه خود را داشته باشد و نیازهای جامعه در آن منعكس باشد
(مجله راه نو ،شماره  ،6خرداد .)1377
در جای دیگر شجریان می گوید:
آوازهای هر هنرمند برخاسته از جامعه ،باید برخاسته از نهاد مردم ،خاك و سرزمینش باشد:
یك خواننده «لر» كه با قوم خویش رابطه راستین دارد ،خیلی بهتر از من كه اهل خراسانم و لری
نمی دانم ،می تواند خواسته های مردمش را با آواز خود بیان كند و نیازهای عاطفی جامعه خویش
را بازتاب دهد .نیازها و عواطف ما ایرانی ها با مردم افریقا و یا امریكا فرق می كند و هنرمندان
ما باید سخنگوی این نیازها باشند (سخنرانی شجریان در دانشگاه  UCLAامریكا ،مجله كلك،
شماره  ،17مرداد .)1370
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دیگر ویژگیهای ممتاز موسیقی شجریان

1ـ تلفیق شعر و موسیقی:

با توجه به تسلط فراوانی كه این هنرمند به ردیف های آوازی و عمق و محتوای اشعار پارسی
دارد ،آنچنان استادانه كلمات و جمالت شعر را با موسیقی تلفیق و هم آهنگ می سازد كه بار
احساسی و عاطفی موسیقی او ،بهوجه كامل بهشنوندگان انتقال یابد .در موسیقی شجریان ،شعر و
موسیقی همچون دو بال یك پرنده برای پرواز به شمار می آید .به باور او ،موسیقی خونی است كه در
رگهای شعر جریان می یابد و جانی است كه در جسم كالم جاری می شود و هرگاه این دو ،بههم
بیامیزند ،زیبائی و تأثیر آن ها بر دلهای بی قرار ،به حد كمال میرسد .موسیقی باید بهطرزی زیبا و
جذاب ،بیانگر مفاهیم شعر باشد( .راز مانا ،صفحه .)228

2ـ خالقیت و ابداع:

از مختصات ممتازی كه نقش كار سازی در ارتقا كیفی آثار موسیقائی استاد بر جای نهاده و
آوازهای او هر بار با رمز و رازی تازه و بدیع و متنوع ارائه می شود ،توان شگفت آوری است كه
وی در آفرینشهای لحظه ای دارد و هر بار كه آواز می خواند ،بهطور بداهه ،گوشهها و آوازها را با
تنوع و تغییرات مطلوب اجرا میكند و در هر برنامه ،مهارتهای وی دریچههای تازهای به فضای
روحانی فرهنگ ایران می گشاید .هرگز خود را در چهارچوب ردیف محصور ننموده و با توجه به
اصول زیباشناسی و پیام كالم و فضای روحانی لحظه های اجرا ،گوشهها را بسط دادهو با نوآوری
های بدیع ارائه میدهد .از همین رو است كه هر نوازندهای توان همنوازی با وی را ندارد.
در اینجا مناسب است كه از استاد محمدرضا لطفی كه سالهائی چند با ساز دلنواز خود،
آوازهای شجریان را همراهی میكرد و بخشی از واالترین اجراهای این خواننده ،مانند« :راست
پنجگاه» ،مرهون نوازندگی زیبا و استادانه اوست ،یاد نمائیم .شجریان همواره از تأثیر نغمه های تار
جلیل شهناز و لطافت زخمههای محمدرضا لطفی سخن گفته و بی آن كه نوازندگی این دو استاد را
با هم مقایسه کند ،شیفتگی خود را از نوازندگیهای سحر آمیز هر دو استاد ،پنهان نمیدارد.

3ـ تحریرها:

در موسیقیهای محلی ایران تحریر وجود ندارد .ولی یكی از ّ
مشخصههای مهم موسیقی ردیفی
ما ،اجرای تحریرهای گوناگون است كه به اصطالح چهچهه نامیده می شود .در دوران قاجارها،
تحریرهای بلند و فشرده و پیاپی ،عالمت خوش صدائی بود ،تا حدی كه اكثر كلمات شعر در البالی
چهچههها ،نامفهوم و بعض ًا گم می شد .به تدریج چهچهه زدنها با ضوابط و معیارهای زیباشناسی
هم آهنگی پیدا كرد و از تعداد آن ها نیز كاسته شد .معروفترین تحریرها ،مربوط به تاج اصفهانی
است و تحریر فلكی نام دارد كه در بیداد همایون اجرا كرده است .شجریان بر این باور است كه:
اغلب مردم چنین میپندارند كه هر كس بتواند چهچهه زیادی بزند و امتحان نفس بدهد ،خواننده
خوبی است ،اما اینكه این تحریرها را چگونه و كجا باید ارائه داد ،امری است جدا .اغلب آوازخوان
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هایی که دیده ام و یا صدایشان را شنیده ام ،به این موضوع و دقایق وارد نبودهاند (هزار گلخانه آواز،
صفحه .)253
بههر روی «استاد شجریان» ،خالق زیباترین تحریرها در موسیقی آوازی است و چهچهه های
او دقیق ًا در مناسب ترین لحظه ها شروع و پایان میپذیرد و با شعر و ملودی به نحو مطلوب و كامل
پیوند می یابد ونه تنها در القاء مفاهیم شعر ،نقصانی حاصل نمی شود ،بلكه شنونده در اوج شوریدگی
و احساس ،این پیامها را دریافت می دارد.

4ـ مركبخوانی:

از دیگر هنرهای تأثیر گذار در تنوع بخشیدن به موسیقی ایرانی ،هنری است بهنام مركبخوانی
و یا مركبنوازی ،در این هنر ،استاد نوازنده و یا خواننده دستگاهی را شروع میكند و پس از مدتی،
در لحظهای مناسب ،به دستگاه دیگر می رود و باز هم به دستگاه های دیگر رفته وگردش را ادامه می
دهد و در پایان راه های پیموده شده را یكایك باز می گردد و در همان مقام و گوشه ای كه موسیقی
شروع شده بود ،فرود می آید.
گفتنی است كه هر یك از دستگاهها و گوشههای موسیقی ،روایت گر نوع خاصی از حاالت
عاطفی و احساسات درونی ما ایرانیهاست .برخی از آن ها غم انگیز و برخی شاد و بهطوریكه هر
یك مختصات ویژه و عطر و رنگی متفاوت از هم دارند و فضای روحانی خاصی را به وجود می آورند
.اجرای یكی بعد از دیگری ،بدون تمهیدات الزم ،به هیچ وجه مطلوب گوش شنوندگان نیست ،برای
اینكه اجرای یك دستگاه برای شنوندگان خستهكننده نباشد و با طراوت و تنوع بیش تر و پیامهای
دیگر ادامهیابد ،اساتید بزرگ در هر دستگاه گوشههای مخصوصی را میشناسند كه میتوانند از آن
گوشه بهعنوان پاساژ استفاده كرده و به دستگاه دیگر بروند.بدون آنكه فضای روحانی حاصله از
دستگاه قبلی ،در هم بریزد ،در دستگاه جدید ،موسیقی خود را ادامه دهند.
اوج هنر مركب خوانی «استاد شجریان» كه واقعه هنری برجسته ای در موسیقی معاصر ایران به
شمار میرود ،اثر به غایت دل انگیز و بی نظیری است بهنام« :مركبخوانی نوا» كه در سال 1361
اجرا و در سال  1365منتشر شد و استاد با همراهی گروه عارف و هم نوازی نی محمد موسوی ،غزلی
از سعدی را در دستگاه نوا شروع كرد و پس از اجرا به دیگر دستگاه ها و آوازها چون شور و بیات
ترك و سه گاه رفتو فضاهای روحانی از این گردش ها ،چنان با لطافت و معنویت بههم آمیخت كه
واقع ًا اثری ممتاز و یگانه بهشمار میرود و بدون تردید میتوانآنرا موسیقی «حد» نامید ،حدی كه
تاج اصفهانی در «بیداد» و روح انگیز در «دشتی» و قمر در «ابوعطا» ،از خویش بر جای نهاده و
در صد سال گذشته ،نظیر آن ها در موسیقی آوازی ما به وجود نیامده است.
در همین زمینه در مقاله ارجمند «رضا پرهیزكار» آمده است كه:
شجریان با قدرت و تس ّلطی خارق العاده ،معبرها و گلوگاه های مناسب برای عبور از مقامی
به مقام دیگر را میشناسد و بی آنكه شنونده احساس گسستگی كند ،به نرمی و راحتی چون
قوئی سبكبال ،صدا را از دستگاهی به دستگاه دیگر می لغزاند .عالوه بر «مركب خوانی نوا»،
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ضبط های خصوصی زیادی وجود دارد كه استاد ،چهار پنج دستگاه نا متجانس و دور از هم را
بهطور حیرت انگیزی خواندهاست( .صد نكته غیر حسن ،مجله آدینه ،شماره  ،130ص .)45

5ـ تكنیكهای آوازی:

از دیگر عوامل مؤثر در موسیقی شجریان ،می توان از تسلّط بهینه و بیچون و چرای وی به
تكنیك های آوازی مانند :جمله بندیها ،استفاده از سكوتها در مواقع الزم ،قرینه سازیها ،تكثیر
جمالت و رعایت قرینههای دور و نزدیك ،تكرار بهجا و به موقع برخی از اشعار ،اتصاالت و حالت
هائی كه باید بهصدا داده شود و باالخره زینت های آوازی و امثال آن ها ،یاد كرد كه به علّت فنی
بودن این بحث و احتراز از تفصیل بیش تر ،این بخش را پایان میدهیم.

6ـ نوآوری:

از وجوه قابل اعتناء موسیقی شجریان ،گرایش و تسلّط فراوان او به خلق نواها و مقامهای جدید
و بدیع و همچنین گوشهها و دستگاههائی است كه بهعلت پیچیدگی های اجرائی اغلب ناشناخته و
مهجور مانده و كمتر كسی به سراغ آن ها رفته است .فریدون مشیری سخن سرای گرانقدر معاصر،
در این زمینه چنین مینویسد:
یكی از نخستین برنامه های موفق شجریان ،اجرای «راست پنجگاه» بود و چندی بعد
اجرای دستگاه نوا .این دو دستگاه به خاطر دشواریهائی كه دارند ،كمتر مورد توجه و بهره
گیری بودهاست ،یعنی آن قدر كه خوانندگان و نوازندگان ،دستگاههای همایون و سه گاه و ماهور
و شور و آوازهای دشتی و بیات ترك و افشاری را میخواندند و می نواختند ،به این دو دستگاه
دشوار نمیپرداختند .راست پنجگاهیكه شجریان و محمد رضا لطفی و ناصر فرهنگ فر ،اجرا
كردند ،حدود  45دقیقه است و برای آن ها كه عالقه به موسیقی و ظرافتهای خاص آن دارند،
بسیار دلپذیر و شنیدنی است ،تا آنجا كه یكی از دوستداران موسیقی كالسیك غربی و مخالفان
سرسخت موسیقی ایرانی روزی به من گفت« :این راست پنجگاه را در سكوت دلخواه و خلوت
محض ،چنانكه تو خواسته بودی ،شنیدم ،مثل یك سرگذشت بود ،مثل یك زندگی رنگارنگ
بود»( .دفتر هنر ،شماره  ،15ص )2109
به نوشته عطاالله خرم ،موسیقی دان مشهور و خالق آهنگهای جاودانهای چون« :بارون
بارونه»،گوشههای آوازی كه شجریان اجرا كرده است ،همگی از تكنیك متعالی و مهارت كامل
نشان دارند و میتوانند جهت آموزش خوانندگی و اجرای صحیح موسیقی ایرانی ،مورد استفاده قرار
گیرند .شجریان در موسیقی ایرانی چیزی را نیاموخته بهجا نگذاشته است .او گنجینهایست از
آواز دیروز و امروز ایران و اگر بگویم كه باید به او ببالیم ،سخنی به اغراق نگفته ام( .گلستان
موسیقی ،صفحه )155
رضا پرهیزكار نیز مینویسد:
توانائیهای او در گسترش گوشههای آوازی ،منحصر به فرد است .معمو ً
ال دیگر خوانندگان
بیش از  2-3بیت در یك گوشه نمیخوانند ،درحالیكه شجریان میتواند ابیات زیادی را در یك
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گوشه ارائه دهد و جلوه های گوناگونی از آن گوشهها را اجرا نمایند .بهطور مثال در «مركب
خوانی نوا» ،وی  10-12بیت از سعدی را در گوشه نهفت خواندهاست( .صد نكته غیر حسن ،مجله
آدینه ،ص  ،44شماره )130

آهنگها و ترانههائی كه شجریان خوانده است
با توجه به صدای وسیع و دل آویز این خواننده و دانش گسترده موسیقائی و احاطه ای كه به رموز
زیبائی شناسی و ادبیات فارسی دارد ،بسیاری از آثار آهنگین او مانند :پر كن پیاله را (اثر فریدون
شهبازیان و شعر فریدون مشیری در ماهور) ،مرغ سحر (از مرتضی نی داوود و شعر ملك الشعراء
بهار در ماهور) ،یاد باد آن روزگاران (از پرویز مشكاتیان و شعر حافظ) ،از خون جوانان وطن
الله دمیده (از عارف) ،زمستان (از حسین علیزاده و كالم مهدی اخوان ثالث) ،بزن این زخمه (از
علیزاده و شعر دكتر شفیعی كدكنی) ،یا ایها الساقی (از مشكاتیان وكالم حافظ) ،دل بردی از من به
یغما (از صدر اصفهانی و شعر صفای اصفهانی) ،از آثار ماندگار موسیقیهای آهنگین ایرانی در
یكصد سال اخیر بهشمار رفته و به تحقیق برای روزگاران بسیار در گنجینه موسیقی ایران ماندگار
می مانند ،اما بخش قابل توجهی از تصانیفی كه استاد در چند دهه گذشته در كنسرتهای مختلف
اجرا كرده است ،آنطوری كه انتظار میرفت با استقبال چندانی روبرو نشد و دلها و جانها را
بهطپش وا نداشت و كمتر كسی نام آن ها را بهخاطر سپرد و یا خاطرهای ولو مختصر از آن ها باقی
ماند .تعدادی از این آهنگها و ترانه ها ،تصانیفی است كه شجریان از عبدالله دوامی آموخته است
كه صد البته بازسازی و بازخوانی آن ها ،كاری بسیار الزم و مثبت و ارزشمند و تحسین برانگیز
است و بخشی از میراث فرهنگی و هنری ما را زنده نگهمی دارد و حق این بود كه سالها قبل مراكز
فرهنگی و هنری دولتی مانند :فرهنگ هنر و یا هنركده ها و هنرستانهای موسیقی این بازسازی ها
را انجام میدادند تا دانشجویان و هنرجویان این مؤسسات و پژوهشگران تاریخ هنر ایران ،با سیر
تحول و ّ
تطور آهنگسازی و ترانه سرائی ایران آشنا شوند و نكات بدیع و قابل توجهی كه در آن ها
وجود دارد ،بن مایه كارهای آینده آهنگ سازان و ترانه سرایان قرار گیرد.
واقعیت آن است كه اغلب این تصنیفها ،به استثنای برخی از آثار شیدا و عارف ،از نظر شعر و
آهنگ با فرهنگ غالب بر جامعه امروزین ایران همآهنگی ندارد و با ذوق و سلیقه مردم روزگار ما
متفاوت است ،كما اینكه امروز آوازخوانی به سبك خوانندگان بزرگی چون« :قربان خان» و «علی
خان نایب السلطنه»« ،قلی خان» و «سید احمد خان» كه برترین خوانندگان آخر دوره قاجار
بودند ،نیز نظر هیچكس را جلب نمیكند و جز برای پژوهندگان ،كسی را به كار نمیآید.
مطلب مهم دیگر آنكه در گذشته ،به علت تحریم های مذهبی ،ترانه سرائی ،ارزش ادبی و هنری
نداشت و به هیچ وجه هم پایه شاعری نبود و سخن سرایان بزرگ ایران ،ورود به دنیای ترانه سرائی را،
دون شخصیت خود میدانستند ،لذا اكثر تصانیف باقی مانده از آن روزگار ،دارای كالمی سست
و كم محتوا و بعض ًا مبتذل بوده و غالب ًا از وصف معشوقههای خیالی و معاشقههای مجازی و آه و
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ناله های بی مایه تجاوز نمی كند و مضامین پر محتوا و مفاهیم عرفانی و نكته های جذاب و تأثیر
گذار در آن ها دیده نمیشود و اغلب پیام خاصی را القا نمی نمایند.
برخی دیگر از ترانههائی كه شجریان اجرا كرده و آهنگ و شعر آن ها در ردهكارهای جدید به
شمار میرود ،نیز از آثار ممتاز موسیقیهای آهنگین پنجاه سال اخیر ،بسی دورند و ارزش هنری و
ادبی قابل توجهی ندارند ،گو اینكه هر ترانهای كه با صدای جادوئی شجریان خوانده شود ،خود به
خود ،دلنشین است ،اما لزوم ًا ،ماندگار به حساب نمیآید.
چگونه می توان تصنیفهای شجریان را با آثاری چون :مرغ سحر ،دنیای كودكی ،آتش كاروان،
من از روز ازل ،من بیدل ساقی ،مرا عاشقی شیدا ،آن نگاه گرم تو ،آزاده ،مرا ببوس ،ساقی ،تو ای
پری كجائی ،خسته دالن ،بسوزان ،غوغای ستارگان ،آمد اما در نگاهش آن نوازشها نبود ،بهكنارم
بنشین ،تك درخت ،یاد با دآن روزگاران یاد باد ،طاووس ،راز خلقت ،بارون بارونه ،جام طال،
غوغای ستارگان ،پیر فرزانه ،چنگ رودكی ،كاروان ،نوای كاروان ،سنگ خارا ،رفتم و بار سفر
بستم و دیگر آثاری كه پس از گذشت  40-50سال ،هنوز بر دلها و لبها مانده و چون روزهای
نخستین طراوت و جذابیت و تأثیر و معنای خود را حفظ كرده اند ،مقایسه كرد؟
بهنظر میرسد كه استاد شجریان ،اهمیت آهنگ و ترانه را در موسیقی ایرانی ،هم پایه موسیقی
آوازی نمیداند و در بسیاری از اظهار نظرهای خود هم ،این موضوع را كتمان نمیكند و در اكثر
گفتگوهائی كه دركتب :راز مانا ،هزار گلخانه آواز ،سروش مردم و دیگر مطبوعات فارسی زبان
منعكس شدهاست ،وی همواره از فقدان آهنگ سازان و ترانه سرایان خوب و آگاه ،شكایت میكند
و تلویح ًا این كمبود ها را علت اصلی عدم اجرای آهنگ و ترانههای متعالی وسیله خود معرفی می كند
(سروش مردم ،ص  .)119گرچه شكوهها و شكایتهای استاد ،از فقدان یا كمبود آهنگ سازان توانا
و ترانه سرایان با تجربه ،از سال  1357به بعد ،قابل درک است ،اما نباید فراموش كرد كه محمد رضا
شجریان از سال  ،1346در برنامههایگلها به فعالیت پرداخت و این دوران ،سال های شكوفایی
و اوج های موسیقائی ایران بود و دهها آهنگ ساز برجسته و ترانه سرای ممتاز در برنامهی گلها
همكاری داشتهاند و بدیع ترین نغمه ها و ادبیات آهنگین ایران را خلق کردند و در زمینه آفرینش
تصانیف ،رقابت نسبت ًا سالمی بین هنرمندان برقرار بود و دریغا كه در میان این همه آثار درخشان و
ماندگار ،سهم استاد شجریان ،بسیار اندك است و به كالم آخر ،با توجه به تواناییهای منحصر به فرد
استاد ،وی ،توان بالقوه ی آفرینش برترین ترانه ها را داشت كه متأسفانه این مهم ،به فعل در نیامد.

آثار به جا مانده از شجریان

به طوری كه قب ً
ال اشاره شد ،محمد رضا شجریان با اجرای برگ سبز شماره  ،216همكاریهای
خود را با برنامهی گلها آغاز كرد و تا سال  1355كه به علت آشفتگی های اجتماعی از رادیو
كناره گرفت ،با این برنامه ارزنده همكاری داشت .در این دوره وی از برجسته ترین و محبوب ترین
خوانندگان رادیو محسوب می شد و آوازهای او با همكاری استادان بزرگی كه اكثراً ،در هنر خود،
یگانه بودند ،از رادیو منتشر می شد .بر اساس بررسی های نگارنده وی حداقل در هفت برنامه
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برگ سبز با نام مستعار« :سیاوش بیدكانی» و در یازده برگ سبز و پنج شاخه گل ،با نام حقیقی
خویش شركت نمود (گفتنی است كه نگارنده  85درصد گلها را در اختیار دارم و ارقام داده شده،
برنامه هائی است كه در این مجموعه بررسی شدهاست و احتمال می رود كه كل آثار شجریان در
برنامه گلها ،بیش از ارقام فوق باشد).
اوج تبلور و شکفتگی آواز های پیش از انقالب شجریان ،در «گلهای تازه» انعكاس دارد؛
برنامه ای كه به همت واالی امیر هوشنگ ابتهاج (هـ .الف .سایه) ،شاعر بزرگ معاصر ایران بنیاد
گرفت و در پرتو مدیریت متعالی و كفایت های ذاتی او ،بخش ارجمندی از موسیقی معاصر ایران
است.
بعد از دوران درخشان دهساله سرپرستی داوود پیرنیا در «گلها» ،كمتر كسی گمان میكرد كه
روند تكاملی این برنامه ادامه یابد .اكثراً بر این تصور بودند كه كیفیت اجراها بهتدریج كاهش یابد
و نهایت ًا این برنامه متوقف شود .گرچه افرادی كه بعد از پیرنیا تصدی این برنامه را بهعهده گرفتند،
همگی از اساتید نامدار شعر و موسیقی محسوب میشدند ،اما بعد از پیرنیا كه شخصیتی واال و
آگاه و اندیشمند و ادیب به شمار می رفت و سالها در سازمان های مهم مملكتی ،سمت های مهم
مدیریتی داشت ،ادامه برنامه گلها ،كاری بس دشوار بود .اكثر هنرمندان افرادی خود محور ،مغرور و
ناسازگار بودند و هنر خویش را بسی برتر از دیگران می انگاشتند و بدین ترتیب اداره امور موسیقی
"گلها" با دشواریهای فراوان روبرو بود ،به همین جهت جانشینان بالفصل پیرنیا ،موفقیت چندانی
به دست نیاوردند.
در سال  ،1351اجرای این امر مهم فرهنگی هنری به عهده «امیر هوشنگ ابتهاج» قرار گرفت و
او با توانائیهای مدیریتی و اندیشه های تابناك و آشنائیهای كاملی كه با شعر و موسیقی و تاریخ
و فرهنگ ایران داشت ،موفق شد تا «گلهای تازه» و «گلچین هفته» را بنیاد نهد و ادامه فعالیت های
پیرنیا ،بار دیگر در مسیری صحیح و متحول قرار گرفت .از هنرمندان برجستهای كه در شكل گیری
«گلهای تازه» ،مشاركت مؤثر داشت ،محمدرضا شجریان بود كه از  210برنامه ،در هفتاد برنامه
شركت كرد و بدیع ترین و بلیغ ترین آوازها را به همراه ساز دلنواز اساتید یگانه موسیقی ایران ،به
یادگار باقی نهاد ،آثاری كه در تاریخ هنر معاصر ایران ،به جاودانگی رسیده اند و تا سالهای سال
به زندگی دیگران زیبائی و صفا و معنا می بخشند.
با توجه به ارزشهای واالئی كه «گلهای تازه» و «گلچین هفته» ،در فرهنگ و هنر معاصر ایران
دارند ،امید است كه طی مقاله جداگانه ای ،این دو برنامه مورد نقد و بررسی همه جانبه قرار گیرد.
بعد از انقالب سال  ،1357بهطوری كه میدانیم ،فعالیت های موسیقائی رادیو و تلویزیون ها به
كلی از بین رفت و از آن جمله تولید و انتشار برنامههای «موسیقی گلهای تازه» و «گلچین هفته»
برای همیشه متوقف شد و موسیقی به عنوان پدیده ای ضد ارزشهای دینی ،حرام اعالم شد .گو این
كه بعدها این تحریم ها كاهش یافت ولی دولت ،دیگر برای تولید برنامه های موسیقی بودجهای
منظور نكرد و تنها فعالیت های برخی از هنرمندان تحت شرائطی ،در بخش خصوصی آزاد اعالم
گردید ،اما علیرغم كاهش تحریم ها ،انتشار هرگونه نوار موسیقائی و برگزاری كلیه كنسرتها در
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ایران ،منحصراً با نظارت دولت ممكن اعالم شد.
اكثر آثار محمدرضا شجریان در سی سال اخیر ،محصول كنسرتهای متعددی است كه وی
در این سالها در شهرهای مختلف ایران و چهار گوشه جهان برگزار نمود و همگی با استقبال كم
نظیر و شورانگیز مردم هنر دوست روبرو گردید  .بهخصوص ایرانیان برون مرزی وی را به عنوان سفیر
فرهنگی و هنری ایران ،ارج نهادند.
آوازهای این دوره از فعالیت های هنری استاد ،به نحو محسوسی ،با پختگی بیش تر همراه است.
گو اینكه وسعت صدای وی كاهش نیافته ،اما بالغت جوانی بهتدریج جای خود را بهپختگی و نظم
و هنجارهای جدید داده و بهنظر می رسد كه موسیقی او در این سالها دلنشینتر شدهاست.
صرف نظر از تغییرات بیولوژیكی حنجره و دیگر اندام های صوتی ،این تحول مطلوب ،از دانش
گستردهتر موسیقائی و اجتماعی و اشراف بیش تر وی به ادبیات گرانقدر پارسی نشأت گرفته
است.
از دیگر تحوالت این دوره از فعالیت های هنری شجریان ،توجه بیش تر به مضامین و مفاهیم
اشعار و پیام هائی است كه در آوازهای او وجود دارد و موسیقی او با مردم ایران پیوند بیش تر پیدا
میكند و بهتحقیق جز «قمر الملوك وزیری» خواننده دیگری را نمی شناسیم كه تا این حد با مردم
زمانه خویش نزدیك باشد.
شجریان در سی سال گذشته ،آثار قابل توجهی آفرید كه هر یك از آن ها با ویژگیهای مطلوب و
پیام های مخصوص ،نزد صاحب دالن جایگاه واالئی دارند .اما برخی از این آوازها ،شهرت بیش تری
پیدا كرده است كه از آنجمله میتوان از برنامههای زیر یاد كرد:
«راست پنجگاه»« ،مركبخوانی نوا»« ،بیداد»« ،زمستان»« ،معمای هستی»« ،فریاد»،
«سر عشق»« ،سرو چمان».
«شب ،سكوت وكویر»« ،یاد ایام»« ،دستان»ّ ،
به نوشته كتاب هزار گلخانه آواز ،سالها قبل شجریان و استاد حبیب الله بدیعی نابغه زرین
پنجه ،در شهر مونیخ در آلمان ،ده برنامه موسیقی بهوجود آوردند كه قطع ًا واقعه هنری مبارك و
ارجمندی بود .بر نگارنده معلومنشد كه بهچه علت تاكنون این آثار گرانبها در اختیار مردم مشتاق
قرار نگرفته است؟

دیگر هنرهای استاد

نمی توان از شجریان سخن گفت بیآنكه از دیگر توانائی ها و هنرهای وی یاد نكرد .او از
خطاطان و خوشنویسان ممتاز است و در كسب این هنر از محضر خطاطان مشهور مانند
استادان :حسن میرخانی ،حسین میرخانی ،ابراهیم بندری و فرامرز بیل آرام استفاده كرد و در
خوشنویسی به مراحل و ادراكی دست یافت( .هزار گلخانه آواز )441
در زمینه ساخت سازهایی مانند سنتور و سه تار نیز وی سلیقه و مهارتهایی ویژه داشت و نه تنها
به ساخت  25سنتور و سه تار پرداخته ،بلكه به عنوان هنرمندی صاحب نظر ،در رفع نواقص فیزیكی
و ساختاری این سازه ها ،با موفقیت هائی روبرو بودهاست .همچنین براساس طرح های خویش به
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آفرینش ساز های جدید توفیق یافته كه برخی از آن ها را در كنسرت های خود مورد استفاده قرار
دادهاست (نقل از هزار گلخانه آواز ،ص 286و سایت های كامپیوتری)

نظری كوتاه به دیدگاه های هنری استاد
دیدگاههای مختلف و وسیعی كه شجریان درباره هنر ،بهخصوص هنر موسیقی دارد ،نه تنها به
سبب نبوغی است كه در وجود برخی از انسانها نهفته است ،بلكه كوششهای خستگی ناپذیر و
پشتكار شگفت آور او نیز از عوامل مؤثر ،در تحصیل آگاهی هایی است كه وی در مسائل هنری و
ادبی بهدست آورده است.
در سه دهه گذشته كتب و مقاالت بیشماری در مورد زندگی و آثار و دیدگاه های هنری استاد
منتشر شده كه اطالع از آن ها ،برای دوستداران هنر و زیبائی ،بسی جالب و دل انگیز است .برخی از
این دیدگاهها ،به طور مختصر به شرح زیر است:
اگر موسیقی مغرب زمین فقط دارای دو گام« :ماژور» و «مینور» است ،موسیقی ایران نه
	تنها دارای این گام هاست ،بلكه گام های فراتری مانند «سه گاه» هم دارد (هزار گلخانه آواز ص
.)45
	 هر نوع موسیقی كه مبتنی بر دانش و تجربه و تخصص و تفكر باشد ،موسیقی خوبی است،خواه ایرانی باشد ،خواه ژاپنی ،منتها باید جست و جو كرد و اشعار مناسب آن موسیقی را یافت.
اشعار كالسیك ایران مانند آثار حافظ ،سعدی ،و حتی غزلهای ّ
متأخرین برای انتقال حس زمانه ما
بسیار پاسخگوست .اگر شعر خوب در اختیارم نباشد ،نمیتوانم آواز بخوانم ،به نظر من موسیقی
مبتذل بیش تر بهخاطر كالمش مبتذل است (برگرفته از صفحات  71و  79و  ،220كتاب هزار آواز)
	 او بر این باور است كه «بم خوانی» ،به اندازه «اوج خوانی» ،اهمیت دارد .آوازهای بم ،شورو حال مخصوصی داشته و به انسان آرامش می بخشد .اوج خواندن ،ایجاد هیجان میكند (مجله
جوانان ،شماره  ،297مصاحبه منوچهر سخائی با استاد شجریان).
	 هنر آفریدگار زیبائی است .این زیبائی متعلق به عده خاصی نیست ،از آن انسانیت است.اگر در این آئین قرار گرفتیم ،هنر مثل فروغ خورشید ،به دوست و دشمن یكسان میوزد .هنر از آن
انسانیت است ،نه تنها انسان امروز ،حتی نسل های آینده .اگر گاهی كارهای من رنگ سیاسی دارد،
در دفاع از آرمانهای انسانی و سرزمین مادری است( .هزار گلخانه آواز ،ص )210
	 فراگیرترین و مؤثرترین هنرها ،موسیقی است و هیچ هنری نمی تواند مثل موسیقی انسان رابه معنویتی كه الزمه زندگی است برساند .خدا سرآغاز زمان و حقیقت هستی است و با موسیقی بهتر
از هر وسیله دیگر می توان به آن دست یافت( .هزار گلخانه آواز ،ص )78
	 من هر وقت صدای بنان را میشنوم ،منقلب می شوم و اشك می ریزم .روزی به قزوین سفرمیكردم .صفحه ای از بنان را از تهران تا قزوین بیش از  50بار گوش كردم ،بلكه یك تحریر او را تقلید
كنم و سرانجام به آموختن آن توفیق نیافتم (از نور تا نوا ،غالمحسین بنان ،استاد آواز ایران).
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	 من دیدگاه سیاسی هوشنگ ابتهاج را قبول ندارم ،اما نمی توانم منكر این شوم كه او بزرگترین غزلسرای زمانه ماست .او از خیلی از شعرا فراتر رفتهاست( .هزار گلخانه آواز)
	 من در كنسرت «زمستان» ،سعی كردم همچون شعر ،سردی رابطهها را با زبان آواز بیانكنم .من خیلی تحت تأثیر كالم شعر «زمستان» قرار گرفتم به نحوی كه می توانم بگویم ،در هیچ یك
از كنسرت هایم ،این گونه تحت تأثیر فضای شعر قرار نگرفته بودم ،گاه كه كنسرت تمام می شد،
سردی زمستان و كوتاهی سقف آسمان را در وجودم حس می كردم (پیام هامون ،شماره  ،27آبان
ماه )1382
	 موسیقی جاز و پاپ نیز موسیقی است ،همه جای دنیا موسیقی های گوناگونی وجود دارد،هم موسیقی پاپ گوش میكنم و هم جاز ،البته خوبش را .موسیقی كه اجرایش بد باشد و یا اشعار آن
بیربط باشد ،از نظر من موسیقی مبتذل است( .مجله روزهای زندگی ،شماره  ،95سال )1378
	 اگر قرار است كارهای اساتید گذشته تكرار شود باید آن ها را بهتر از گذشته اجرا كرد.در اجرای این آثار باید اصالت و هویت آن ها محفوظ بماند (هزار گلخانه آواز ،ص .)8
بهطور كلی استاد شجریان دیدگاههای بسیار گسترده ،متنوع و گرانبهایی در زمینه های مختلف
هنری و از آنجمله در مورد ارتباط هنر و مردم ،موسیقی بی كالم ،عوامل مؤثر در صدا و فنون آواز،
برنامههای موسیقی گلها ،هنر و زیبائی ،سنت و تجدد در موسیقی ،خالقیت و هنر ،اهمیت بداهه در
موسیقی ،جهانی شدن موسیقی ایران ،نوآوری وتحول در موسیقی ایران ،اخالق و موسیقی و بسیاری
از مسائل مرتبط با هنر و زندگی داشته و بر خالف بسیاری از ما ایرانی ها ،عقاید و باورهای خود
را به طور روشن و شفاف در كتب مختلف و مصاحبه های گوناگونی كه با او صورت گرفته بیان
كرده است.

اساتید نوازنده ای كه با شجریان همكاری داشته اند

از سال  1346كه شجریان به «برنامه گلها» پیوست ،تاكنون با ده ها نوازنده برجسته ،همكاری
داشته و شهرت و اعتباری كه در زندگی هنری خویش به دست آورده است ،نه تنها محصول آوای
لطیف و آسمانی و دانش موسیقائی و توانائی های اجرایی و تسلط فراوان او به ادبیات پارسی است،
بلكه هنر واالی نوازندگانی كه وی را در ارائه آوازها ،همراهی كرده اند نیز سهم بسیار ارزنده و تأثیر
گذاری در موفقیت های وی دارد و به تحقیق میتوان گفت كه اگر به جای این اساتید بزرگ و چیره
دست و بعض ًا نابغه نوازندگان معمولی یا كم مایهتر ،شجریان را همراهی میكردند ،وی هرگز موفق
به خلق این آثار ماندگار نمی شد.
در فضای روحانی حاصل از نوازندگیهای سحرآمیز هنرمندانی چون «شهناز»« ،لطفی»،
«بدیعی»« ،مشكاتیان» بود كه موسیقی شجریان معنی پیدا میكرد و مناسبترین لحظه ها برای
تجلی آوازهایش فراهم میشد و سروشهای آسمانی او ،دلها و جانها را تسخیر میكرد .هر
برنامه ای كه او با این بزرگان زرین پنجه اجرا كرده است به گلستان زیبائی میماند كه در هر گوشه
آن گلبنهای گوناگون ،با عطر و رنگ دلپذیر جلوه میكند.
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از اساتید نامداری كه وی با آن ها همكاری داشت میتوان از :احمد عبادی ،فرامرز پایور،
رضا ورزنده ،حسن كسائی ،جلیل شهناز ،لطف الله مجد ،حبیب الله بدیعی ،محمدرضا لطفی،
پرویز مشكاتیان ،محمد موسوی ،حسین علی زاده ،داریوش پیرنیا كان ،داریوش طالیی ،هوشنگ
ظریف ،فرهنگ شریف ،غالمحسین بیکچه خوانی و عده دیگری نام برد ،ولی از بین این نوادر،
استاد محمدرضا لطفی ،جایگاه ویژه ای در موفقیت و شهرت و محبوبیت شجریان دارد و به طور
قطع میتوان گفت كه بخش اعظم شكوفایی آوازهای شجریان وامدار «آنی» است كه در نغمات
دالویز ساز لطفی وجود دارد ،آنی كه فقط حس كردنی است .در همكاری های این دو استاد ،خواننده
و نوازنده با الهام گرفتنهای لحظه ای از یكدیگر ،موفق به آفرینشهای هنری واالئی شده اند كه در
تاریخ موسیقی ایران كم نظیر است .از آنجمله «راست پنجگاهی» كه آن ها در جشن هنر شیراز به
وجود آوردند ،شاهكار ارجمندی است كه همواره بر تارک موسیقی معاصر ایران خواهد درخشید،
بسیار بهجا است كه همكاری های هنری شجریان با اساتید نوازنده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار گیرد تا آیندگان تصویر روشنتری از موسیقی معاصر ایران به دست آورند.

پایان مقال
اینك سال هاست كه «محمدرضا شجریان» ،با سینهای چون دریا آواز میخواند و نغمه هایی چون
دریا میسراید و با خواندن آوازها و ترانههای جاودانه خویش ،دلتنگیها ،امیدها و محرومیت های
مردم ایران را بازتاب می دهد كه:
كار هر سینه نیست این آواز
بانگ دریا دالن چنین باشد

با پوزش از خوانندگان
بخش نامه ها ،به علت ازدیاد مقاالت در این شماره
حذف گردید .نامه ی خانم شهین سراج و دیگر
خوانندگان عزیز در شماره آینده خواهد آمد.
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