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توگو با «ایران»:
صدیق تعریف خواننده و آهنگساز در گف 

بوی حلوای موسیقی سنتی
درآمده است
عکس:رضا معطریان  /ایران

ندا سیجانی
روزنامه نگار

«روزگار امــروز روزگار آرامــی نیســت» صاحب ایــن کالم صدیق تعریف اســت .هنرمندی که
آهسته و پیوسته در مسیر هنریاش قدم برداشته و برمی دارد؛ نه ب ه مانند برخی از امروزیها که با
برداشتنگامهایبلندرخوتو خستگیرابهخودوهمراهانشانمنتقلمیکنند.صدیقتعریف
ردیف دان و خواننده موســیقی ســنتی ایران اســت ،بســیاری او را با تیتراژ معروف سریال «امام
علی(ع) » میشناســند اما در کارنامه هنریاش آثار فاخر دیگری هم بهچشم میخورد .تعریف
از حدود ســال  63بهصورت جــدی وارد عرصه هنر شــد ،هنری که اســتادانش بزرگانی همچون
لطفی و بیضایی بودهاند و بیتردید در محضر این بزرگان تلمذ کردن سبب شد انتخاب و انتشار
کارهایــش صبورانه و با تأمل ب ه دســت مخاطبانش برســد .او براین نظراســت «وجود قوانین
ت و پاگیر و محافظه کارانه ســبب شــده برخی از واقعیات پدید آمدن آثار هنری
نانوشــته و دس 
مغفول واقع بشود ».اســفند ماه  96بهانهای شد تا صدیق تعریف بعد مدتها دوری از اجراهای
زنــده ب ه صحنه موســیقی بازگردد کنســرتی بــه بهانه زلزله زدگان کرمانشــاه .شــرح حــال امروز
موسیقی با گفتههایی از این هنرمند را در ادامه میخوانید.

ëëشــما ازجمله هنرمندانی هســتید که هم
در عرصه موسیقی آوازی فعالیت میکنید
و هم موســیقی ســازی؛ اما چرا بیشــتر شما
را بهعنــوان یــک خواننــده میشناســند تا
نوازنده و آهنگساز؟
کاراصلــی مــن خوانندگی اســت وبه هیچ
وجــه ادعایی در نوازندگی نداشــته و ندارم
امــا میتوانــم بگویــم تمامی این ســالها
درتدوین و ساخت آثارم بشخصه و بهطور
مســتقیم نقــش و حضور فعال داشــتهام؛
بهغیر از نخســتین کارم با همکاری اســتاد
محمــد رضــا لطفی -یعنــی آلبوم بــه یاد
«طاهرزاده» -مابقی کارها از تولید ،تدوین
و مدیریت آنها تحت نظــارت خودم بوده
است.
بــه دالیلی مایــل نبــودم لفظ آهنگســاز را
یدک بکشــم ،فقــط گاهی به ایــن موضوع
اشــار ه ای کوتاه و گذرا داشــتهام .اول اینکه
در ایــران ملودیپــردازی و آهنگســازی
توســط بعضی از خوانندگان احیاناً خوش
ذوق ،متأســفانه موجــب دلآزردگــی و
تکــدر خاطــر خطیر برخــی از آهنگســازان
شده و میشــود .بنابراین برای آنکه چنین
دلخوریهایی پیــش نیاید ترجیحم براین
بــود به احترام همکاران عزیز آهنگســاز به
این موارد اشــارهای نداشــته باشم و ماجرا
همچنــان مســکوت بمانــد .بهطورمثــال
قطعه معروف «یاران» ازآلبوم «شیدایی»
با کالم زنــده یاد فریدون مشــیری «ازنگاه
یاران به یاران ندا میرســد »...را براســاس
یک ملودی قدیمی ُکردی و با بیان و کالمی
نو و تازه ،جســارتاً ســاخته و پرداختهام .اما
دلیل دوم من شــاید برمی گردد به تواضع
ومحافظــه کاری تاریخــی و غیرمنطقــی
بیــش ازانــدازه مــا ایرانیهــا ،چرا کــه باز و
شاید براین باورم بودهام کارچندان مهمی
درحــوزه آهنگســازی وبهتــر اســت بگویم
ملودیپــردازی انجــام نــدادهام .حرفــه
اصلــی مــن خوانندگی اســت امــا بهمانند
اغلب خوانندگان ماضی و امروز که دستی
برســاز دارند ســه تارکی مینوازم و ذوقکی
شــاید در حــوزه ملودیپــردازی و بهقــول
شــما آهنگســازی .دریــک جامعــه ســالم
البتــه وباید شناســنامه ومیزان مســئولیت
هراثــر هنــری و پدیــد آورندگان آن روشــن
و دقیــق دراختیــار مخاطــب قــرار بگیــرد
امــا متأســفانه وجــود قوانیــن نانوشــته و
دســتوپاگیر و محافظهکارانه ســبب شده
برخــی از واقعیات پدید آمــدن آثار هنری
مغفول واقع بشود .اساساً خوانندگی نوعی
آهنگســازی بهشــمار میآیــد و از آنجایــی
کــه آواز ایرانی روی اشــعار بــزرگان عموماً
توسط خواننده باید ســاخته شود خواننده
درموســیقی جــدی ایرانــی بــه تعبیــری
آهنگسازهم محسوب میشود .درحقیقت
آواز خواندن  -نه خواندن تصنیف -بهطور
معمــول بــا ملودیســازی خواننده شــکل
میگیــرد .یعنی براســاس دانش ،تجربه و
داشتههای خواننده اشعار انتخاب و توسط

خواننده ساخته ،پرداخته و اجرا میشود.
بدیهــی اســت کــه پــردازش ،ســاخت
و پرداخــت خواننــده بــا ذوق و
ســلیقه شــعورمند پردازشــی زیباتــر و
ماندگارترخواهــد بــود .یکــی ازبهتریــن
نمونههــای برجســته و مثال زدنــی دراین
مورد شــادروان ابوالقاســم عارف قزوینی،
خواننــده ،شــاعر ،آهنگســاز و ترانه ســرای
نامــدار دوره مشــروطه اســت کــه آثــارش
قریب به بعد از صد سال هنوزهم شنیدنی
و لــذت بخــش اســت وشــاهد اجراهــای
متعدد آثارش در دورههای مختلف بوده و
هستیم .در دوره معاصر گاه و بیگاه برخی
از آهنگســازان دیــروز و امروز که نگاهشــان
بیشتر برگرفته و تحت تأثیر ژانر آهنگسازی
مغرب زمینیان اســت مطــرح کردهاند که
مثــاً آثــار بزرگانــی چون عــارف و شــیدا و
رهروان آنها بیشــتر از اینکه آهنگســازی به
حســاب بیاید حداکثر ملودیســازی تلقی
میشــود .طــرح و بحــث راجعبــه اینگونه
مــوارد آکادمیک و بســیاری مباحث از این
دست نیازمند جلسات مستمر و متعددی
اســت که بــا مدیریت دقیــق و برنامهریزی
شــده کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت
اینگونــه مباحث را تحلیل ،نقد ،بررســی و
آنالیز شود.
ëëموســیقیهایی کــه بــا ســلیقه خواننــده
ســاخته میشــود چــه میــزان بــا معیــار
آهنگســازان همخوانی دارد! بهطورکلی آیا
خواننده بایــد مطابق معیارهای آهنگســاز
پیــش بــرود یا آهنگســاز براســاس ســایق
خواننــده کارتولید میکند .درگذشــته اتاق
فکــر و صمیمیتــی بیــن هنرمنــدان وجــود
داشــت و کارها بهصورت مجــزا و با حضور
خواننــده یــا آهنگســاز و ترانه ســرا ســاخته
میشد.
بهتراســت ازخــودم مثال بزنم .شــاید این
ســؤال در ذهن برخی از افراد وجود داشته
باشــد کــه چــرا صدیــق تعریف نســبت به
ســالهای گذشــته گزیــده کارتــر واحیاناً کم
کارتــر شــده اســت! اگــر بهنظــر کــم کارتــر
شــدهام به ایــن دلیل اســت که متأســفانه
همچنــان گزیــده کارهســتم و آهنگ های
مــورد عالقه و مورد پســندم هم در مســیر
ســلیقه عالیقم قرارنگرفته است .بسیاری
ازخواننــدگان هــم کــم و بیش کارهــای در
ســطح بــاالی هنــری را میخواننــد و هــم
کارهــای معمولی وحتی زیــر معمولی اما
مــن برعکس این نگاه عمل کردم و گزیده
کار بــودم ،اگر با اثری ارتبــاط روحی ،روانی
و عاطفــی الزم برقــرار نمیکــردم و نکنــم
قطعاً نمیخواندهام و نمیخوانم.
ëëآیــا بهترنبــود تــا به ایــن حد ســختگیری
نمیکردید وآســانتر با اینگونه مسائل کنار
میآمدید شــاید اگــر نگاهتــاً اینگونــه نبود
قطعاًآثار بیشتری از شما میشنیدیم؟
امــروز روز شــاید خیلیهــا بــا آن دیــدگاه
آرمانی و حتی میشــود گفت رمانتیک آن
دوران و طــرز فکرنســل مــا چنــدان موافق

نباشــند وشــاید بایــد صادقانــه اقرارکنــم
ش از انــدازه الزم
پــس ایــن همه ســال بیــ 
درمــورد انتخــاب و اجرای کارها ســختگیر
بودهام ،شاید میبایست بخشی از کارهای
پیشــنهادی از طــرف آهنگســازان مختلف
حتی اگر ارزش و اعتبار آثارآنها متوســط یا
متوســط به باال هم بودهانــد  ،میپذیرفتم
و میخوانــدم چــرا کــه هم باعث شــهرت
بیشــتری میشــد و هم به لحاظ اقتصادی
موقعیت بهتری میتوانستم داشته باشم
و بــا کاروحرفــهام از موضــع قدرتمندتری
کنــار میآمدم .نســل جدیــد امروزدیگربه
ماننــد مــن فکرنمــی کننــد .بــرای روشــن
ترشدن موضوع بهتراست ازدنیای سینما
مثالــی بزنــم .درســینمای جهــان و حتــی
ســینمای ایــران بازیگرانی حضورداشــته و
دارنــد کــه هــم درفیلمهــای دارای ارزش
هنــری بــاال ایفــای نقــش کردهانــد و هــم
فیلمهــای مــردم پســند و معمولــی بــه
همین دلیل اتفاقاً به اعتبارمعروفیت شان
فیلمهای بیشتری هم از هر دو ژانر به آنها
پیشنهاد شده است.
ایدهآل برای من درموسیقی و اساساً خلق
هنری این بوده است که تمام عوامل پدید
آورنــده یــک اثر هنــری اعــم از آهنگســاز،
نوازنده ،خواننده و شاعر از ارتباط عاطفی،
روحــی و روانــی و معنــوی هماهنگــی بــا
همدیگر برخوردار باشــند که خروجی این
اثــر هنــری مــآالً اثــری یکدســت و سرشــار
ازخالقیت هنری خواهد بود ولی متأسفانه
امروز روز به دالیل متعدد بســیار بســیار از
این گونه ایدهآلها دور شدهایم و بندرت با
آثاری این چنینی برمیخوریم .عموماً آثار
تولیده شــده امروزی از یکدستی ،پاکیزگی
و عواطف الزم چندان برخوردار نیســتند و
بدیهی است که این آثار (البته اگراثر تلقی
شــود) ماندگار نخواهند بود و عمر چندان
طوالنی نخواهند داشت.
نمونــه مثــال زدنــی وآرمانی ایــن ایده آل

آن زمــان درگروههای عارف و شــیدا اســت
کــه امــروزه کمتــر نشــانی ازآن دوران دیده
میشود.
حســادت ،کینــه وعشــق ازخصائــل
جداییناپذیــر بشــری اســت و در درازنــای
زمان وجود داشــته و دارد ،کم وزیادش به
این بســتگی دارد که این آدمیزاد خاکی در
کجای این جهان ایســتاده باشــد .بیگمان
در دورههای گذشــته هم رقابت ،حسادت
و ...وجــود داشــته امــا شــدت و حــدت آن
بــا تغییر جوامــع و دورههای جدید بیشــتر
و بیشــتر شــده اســت ،اساســاً روزگارامروز،
روزگار آرامــی نیســت .شــهرت و ثــروت
بیتأثیر نبوده و نقش بسیاری دراین فعل
و انفعاالت بازی میکند و از تبعات ناگزیر
و ناگریز زیست بشراست.
اســتاد محمــد رضــا لطفــی در ســال  64از
ایــران رفتنــد و بعــد از رفتن ایشــان کانون
فرهنگــی و هنــری چــاووش بســته شــد و
اعضای آن بع د از سالها فعالیت باالجبار
پراکنــده شــدند و هــر کــدام بــه گروههایی
پیوســتند یا گروههای جدید تشکیل دادند
یــا از ایــران رفتنــد و کانون چاووشــی که به
زحمت و عشق تشکیل شــده بود و ازآن با
چنگ و دندان مراقبت شــد ولی دریغا که
ازهم گسیخت.
ëëپیش از اینهــا آقای لطفی را اســتاد کامل
خطاب کرده بودید بهنظر شــما ویژگی یک
استادکاملچیست؟
اســتاد لطفی ویژگیهای برجسته بسیاری
داشــت .او مدیــر مدبری بود و شــخصیتی
کاریزماتیــک داشــت .محمدرضــا لطفــی
سرشــار از دانــش ،بینــش و یــک نوازنــده
درجه یک و صاحب سبک بود .برموسیقی
و تاریخ موســیقی احاطه داشت .او شاگرد
بزرگانــی بــود کــه هر کــدام حامل بخشــی
از یــک فرهنگ بــزرگ موســیقایی بودند.
اســتادانی چــون نورعلــی خــان برومنــد،
عبــداهلل خــان دوامــی ،علــی اکبــر خــان

آقای لطفی؟
«بــه یــاد طاهــرزاده» که به ســبک ،ســیاق،
شــیوه و مکتب اصفهان اجرا شده بود ،ابتدا
چــاووش  10خوانــده میشــد .ایــن کار 8-7
ســال بــه علــت دو قطعــه چهار مضــراب و
ِرنــگ ســنتی شــش و هشــت مجــوز انتشــار
پیدا نکرد .چه کســی فکر میکــرد نهادهای
متولــی موســیقی کــه تا به ایــن انــدازه برای
انتشارآثارموســیقایی فاخر ســختگیر بودند
امروز روز حامی و مشــوق کارهایی باشــد که
این روزها شاهدشان هستیم.
ëëکارهایی که درکانون چاووش تولید میشد
دارای چه ویژگیهایی بود؟
ایــن آثارچــون تحــت پوشــش  ،نظــارت
و حمایــت همــان کانــون تولیــد میشــد
چــاووش نــام گرفــت و البتــه بهلحــاظ
محتوایی و اجرا ،شناســنامه و امضای کامالً
مشخصی داشت .کسانی که اهل موسیقی
هســتند و آثار موســیقایی را دنبال میکنند
با آثار چاووش ،شــیدا و عارف بخوبی آشنا
هســتند .ایــن کانون یک صنف موســیقایی
منســجم بــود و بــا همــت و تدبیــر آقایــان
لطفی ،علیزاده و مشــکاتیان شکل گرفت.
اعضای کانون برای حفظ و بقای این مرکز
بــا مشــکالت و کموکســریهای آن روزگار
کنار میآمدند و مســائل مالی دراین کانون
چندان مطرح نبــود .آن زمان روزگار بهاین
شــکل در نیامــده بود که دســت انــدرکاران
مطــرح بازارهنــر از دولتی ســرروزگار ســوار
برماشــینهای آخریــن مــدل و صاحــب
ویالهای آنچنانی در شــمال کشــور باشــند.
در آن روزگار کســی بــه اینگونه تجمالت و
خدم و حشــم فکر نمیکرد و تنها عشــق و
انگیزه باال باعث و بانی آن برای حیات ،بقا
و شکوفایی هنر و موسیقی بود.
ëëآیــا امروزه هنرجویان موســیقی با مکاتب
موســیقی چــون اصفهــان ،تبریــز و تهــران
آشناییدارند؟
بهنظــرم اســتاد لطفــی نخســتین کســی

 ëëدریــک جامعه ســالم البتــه وباید شناســنامه ومیزان مســئولیت
هراثــر هنری و پدید آورندگان آن روشــن و دقیــق دراختیار مخاطب
نیم نــگاه قــرار بگیرد امــا متأســفانه وجــود قوانین نانوشــته و دســتوپاگیر و
محافظهکارانه سبب شده برخی از واقعیات پدید آمدن آثار هنری مغفول واقع بشود

ëëاین همه ســال بیش از اندازه الزم درمورد انتخاب و اجرای کارها ســختگیر بودهام،
شــاید میبایســت بخشــی از کارهای پیشــنهادی از طرف آهنگســازان مختلف حتی
اگــر ارزش و اعتبــار آثارآنها متوســط یا متوســط به باال هــم بودهانــد  ،میپذیرفتم و
میخوانــدم چــرا که هم باعث شــهرت بیشــتری میشــد و هم بــه لحــاظ اقتصادی
موقعیت بهتری میتوانستم داشته باشم

همنشــینی مثلث اســتادان بنان ،خالقی و
رهی معیری است .شکی نیست که زیبایی
و اســتحکام آثار ماندگار این بزرگان نشــان
از همدلی و همکاری مســتمر و مشــفقانه
آنهاســت و امروز ما شــاهد آن هســتیم که
خروجــی این موأنســت و همدلــی به رغم
گذشــت ســالها هنوزهــم کــه هنوز اســت
زیبــا و شــنیدنی اســت .امــا ازآنجایــی کــه
امــروز روزعمومــاً همــه چیز تحــت تأثیر و
انقیاد مســائل اقتصادی و مادی است ،که
متأســفانه برهنرهم ســایه انداخته اســت
دیگــر بــه ماننــد گذشــته شــاهد فضاهای
هنری و فرهنگی آنچنانی نیستیم.
ëëجــدای ازفضــای اجتماعــی یــا مســائل
اقتصــادی رقابتهای ناســالم هــم در این
ارتباطات بیتأثیر نبوده است و سبب شده
امروز روز دســت اندرکاران هنــری هرکدام
به راه خــود برونــد و درکنار هم بــه اتفاقات
بزرگ هنری نیندیشــند .نمونه آن آثار فاخر

شــهنازی و ...همچنیــن اتفاقــات بســیار
دیگری لطفی را به یک شخصیت برجسته
و کاریزماتیــک تبدیل کرد ،این شــخصیت
بنیانگذار یک مرکــز فرهنگی بزرگ به نام
چاووش بود که گروه عارف و گروه شــیدا را
زیر پوشش خود داشت و هنرمندانی که در
ایــن گروهها حضــور داشــتند اغلب دانش
آموختههای با استعداد دانشکده هنرهای
زیبــا دانشــگاه تهــران بودند .اســتاد لطفی
عــاوه بــر تســلط برتــار ،ســه تــار و بعدها
کمانچــه بــا مقولــه آوازهــم بخوبــی آشــنا
بودنــد .بهعنوان نمونه آلبوم ســه گاه  _به
یــاد طاهــرزاده -کــه خوانندگــی آن را مــن
به عهده داشــتهام حاصل علــم ،تجربه و
دانش موسیقایی ایشان در زمینه آوازبوده
است.
«ëëبــه یــاد طاهــر زاده» یــا همان کار ســه
گاهی که اشــاره کردید به چاووش  10تغییر
اســم داد ایــن انتخاب ســلیقه شــما بود یا

بودند که بهصورت منسجم این مکاتب
را مطرح کردند وشــاید همــه هنرمندان
هــم بــا ایــن گونــه دســته بندیهــای
موســیقیایی موافــق نباشــند .طبــق
نظرآقای لطفی این مکتبها براســاس
ویژگیهــای اقلیمــی ،تاریخــی و قومــی
بهصــورت مجزا ازهــم تعریــف و تبیین
میشــوند .در درجــه نخســت اقلیمهــا
و جغرافیایــی اســت کــه این نــوع آوازها
درآن شــکل گرفتــه کــه البتــه نــوع بیــان
شــعر ،چینش تحریرها ،چیدمان سازها
و نــوع خوانــش آن با هم تفــاوت دارند.
البتــه تفــاوت این مکاتب آنقــدر ماهوی
نیســت کــه بگوییــم واضــح و مشــخص
است هرکدام از اینها با تحقیق و کنکاش
قابل تشــخیص هســتند .بهنظر میرسد
در حــال حاضــر کســی چنــدان بهدنبال
مکاتب موسیقی و تفاوت و تفکیک آنها
نیست.

ëëســبک و ســیاق شــما در آمــوزش بــه
هنرجویانتان برمبنای چه شــیوه و روشــی
است؟
ردیفهــای اســتاد دوامــی و در ادامــه
ردیفهــای اســتاد طاهــرزاده و همچنین
روش و تکنیــک چگونــه درســت خواندن
را توأمان بهطــور موازی همراه با یادگیری
و انتقــال ردیــف آمــوزش میدهــم .البته
کســانی کــه در کالسهــای آواز شــرکت
میکننــد عمومــاً دانــش چندانــی بــرای
انتخــاب ســبک یــا شــیوه آوازی خــاص
ندارنــد ،بیشــتر بســتگی بــه ایــن دارد کــه
مثالً در کالس من حضور داشــته باشند یا
دیگرمدرسان آواز.
ëëآیا همه مدرســان به مکاتب و شیوههای
آموزشی آواز توجه و تسلط دارند؟
نظــارت خــاص ،دقیــق و ســختگیرانه ای
برآموزشگاههایی که مجوز رسمی از وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی دارنــد اعمــال
نمیشــود ،میتوان گفت اغلب صاحبان
مجوزایــن آموزشــگاهها صالحیــت کافــی
درمدیریــت واداره درســت آموزشــگاهها
ندارنــد .بســیاری از صاحبــان مجوزهــای
ایــن آموزشــگاهها در قبــال دریافــت
ماهانــهای ،بهصورت حــق االمتیازمجوز،
ایــن مجوزهــا را در اختیــار افــراد کــم
صالحیــت و حتــی بیصالحیــت ایــن به
ظاهرآموزشــگاهها قراردادهانــد .بهظاهــر
مدیــران ایــن آموزشــگاه مدرســانی ارزان
قیمــت در اختیار میگیرند که بســیاری از
آنها صالحیت کافی و وافی برای آموزش
بــه نوبــاوگان عزیز کشــور را ندارند .نتیجه
و خروجــی ســر جمــع اینگونــه بهظاهــر
آموزشــگاهها و آموزشها میشود همین
بلبشو و آشفته بازاری بهظاهر موسیقیایی
کشور ،حال شما پیدا کنید پرتقال فروش را
و معلمان و مدرسان آموزش ردیف میرزا
عبداهلل ،آقا حسینقلی ،طاهرزاده ،دوامی،
اقبال آذر ،نی داوود ،ادیب خوانســاری و...
به ایــن ترتیــب میتــوان گفت کــه فاتحه
چیزی به نام موسیقی اصیل و سنتی ایران
رو بــه احتضار و ُموت را بایــد خواند و عن
قریــب حلــوای ایــن متوفی را میبایســت
میل بفرماییم.
ëëالبته شاید نســل جدید به مانند شما فکر
نکننــد و براین عقیده باشــند که موســیقی
ایرانی زنده و پویا اســت .با این تفاســیر آیا
تالش کــرده ایــد درموســیقی آوازی به روز
باشید و با بازار روز موسیقی حرکت کنید؟
جســارتاً باید بگویم تولید موســیقی هنری
با تولید چلوکباب و فســت فود بسیار بسیار
متفــاوت اســت .اگرهنرواقعــی ازدرون
هنرمنــد واقعــی بجوشــد دیگــر کاری بــه
ســلیقه و ذائقه مصرفکننده نباید داشــته
باشــد و بازجســارتاً اجازه بدهیــد خودمان
را گــول نزنیــم و واقــع بینانه با این مســأله
برخورد کنیم .تعریف هنرواقعی با تعریف
تولیدات ( Entertainmentiسرگرم کننده)
زمین تا آسمان فاصله دارد .امروزه درصد
بســیارباالیی ازتولیــدات انبــوه موســیقی
ازجمله تولیدات شبه موسیقی سنتی وشبه
موسیقی اصیل فقط و فقط و صرفاً کاربرد
 Entertainmentiو ســرگرمکننده دارند که
اشــکالی هم برآن وارد نیســت اما مشروط
به اینکه طلبکارانه مدعی تولید آثار هنری
موسیقیایینباشیم.
تولیدات انبوه ( Entertainmentiســرگرم
کننــده) در مغرب زمین هم بشــدت رواج
دارد امــا جایگاهــش بــرای تولیدکننــده و
مدیــران آن و حتــی مصرفکننــدگان آن
نســبت به موسیقی هنری بسیار مشخص
و روشــن اســت و تولیدکننــدگان این گونه
موســیقیهای ســرگرمکننده برعکــس
مدعیــان این بوم و بــر مدعی تولید هنری
ارزشمند موسیقیایی نیستند .بهطورمثال
در حال حاضر در اجراهای موســیقیهای
هنری و جدی نمیتوان تماشــاچی انبوه،
با ســایق و عالیق مختلــف و متعدد را در
زیر یک ســقف یا فضاهای وسیع به مدت
چند هفته هرشــب به آنجا کشانید و برای
آنها موسیقیهایی با اشعار بزرگانی چون
فردوســی ،حافــظ ،ســعدی وموالنــا را بــه
شــکل جدی و هنــری اجرا کــرد مگر اینکه
ســطح اجرایــی آن اجراهــا را بــا لطایــف
الحیــل حتی تــا حــد رضایــت پایینترین
ســایق و عالیق آنقدر پاییــن آوریم که به
فروش مطلوب دست پیدا کنند .موسیقی
کــه باید براشــعار این بزرگان شــعر وادب
پیــاده شــود میبایســت از ارزش و اعتبــار
بســیار باالیــی برخوردارباشــد کــه درایــن
صــورت مخاطــب بــه حداقل ،تنــزل پیدا
خواهــد کــرد .دراین صورت بدیهی اســت
که نمیتوانند فروشهای میلیاری داشته
باشــند چرا که اساســاً مخاطب موســیقی
جدی بســیار بسیار انگشــت شمار و اندک
اســت .ناگفته نماند در این باره سیاست و
شرایط اجتماعی و اقتصادی هم بیتأثیر
نبــوده و بهعمد با این کارها ســطح ذوق و
ســلیقه مردم را پایین آوردهاند؛ پر واضح
اســت جامعهای که سطح سلیقه هنری و
فرهنگیاش پایین باشــد در همه زمینهها
و ســطوح بیســلیقگی و کــم ذوقــی مــوج
میزند.

ëëبا توجه به تجربه شــما درزمینه ســینما و
دیگرهنرهــا و همچنیــن طبق ایــن گفتهها
این بیسلیقگی و بیذوقی تنها در موسیقی
نمود دارد یا درحوزه سینما و دیگرهنرها هم
معمولاست؟
بلــه .درهمــه رشــتههای هنــری و حتــی
در ورزش ،اقتصــاد و سیاســت هــم ایــن
بیســلیقگیها و کــج ســلیقگیها وجــود
دارد.سینمای ایران هم به مانند موسیقی
مشکالت متعدد خودش را داشته و دارد.
امروزه روز یک تعداد دالل و صرفاً سودجو
ســکان این عرصــه را بهدســت گرفتهاند و
مافیای عریض و طویلی به وجود آوردهاند
و این مافیا به صورتهای مرئی و نامرئی
همه جــا و به همه چیز چنگ انداختهاند.
برنامهگذاران گرامی و ارجمند سرســوزنی
از موســیقی و دیگرهنرهــا سررشــتهای
ندارنــد امــا درخریــد و فــروش آدمهــا و
تخریــب باقیماندههــای انــدک ایــن هنر
مظلــوم کمرهمت بســتهاند .این شــرایط
بهبــود نخواهــد یافت و ما همچنــان دوره
میکنیم شــب را و روز را هنوز را و چشم به
راهیم که شــاید وقتی دیگر ققنوسی از دل
خاکستر سر برون آورد.
ëëشما خود را از شاگردان دو استاد بزرگ در
دورشتهموسیقیوتئاتر«محمدرضالطفی
و بهرام بیضایی» میدانید .متأسفانه نسل
امروز چنین شانسهایی نداشته و ندارند.
شــاید وقتــی دیگــر جامعه مــا اســتادانی
همتــراز و هماندازه این بــزرگان را به خود
ببیند اما چندان هم نمیتوان امیدواربود.
به شهادت تاریخ در کشور ما در رشتههای
مختلف اســتعدادهای بیشــماری وجود
دارد البته اســتعداد به تنهایی الزم است،
ولی کافی نیست.
ëëآیا موســیقی آوازی ما تاریخ مصرف پیدا
کرده است؟
بله .صددرصد درواقع نابود شــده اســت.
اکثریت قریب به اتفــاق خوانندگان امروز
تصنیــف خــوان هســتند نــه آوازه خــوان؛
مــردم دیگر چنــدان عالقهای به شــنیدن
آواز ندارند.کســانی خواهــان شــنیدن
آوازهســتند کــه از فرهنــگ شــنیداری
باالیــی برخوردارباشــند .بخــش دیگر این
عالقهمندی درونی است و به شخصیت و
منش افراد برمی گردد و باید به درک باال
و الزمی ازمســائل فرهنگی رسیده باشند.
پروســه 60-50ســال گذشــته در موسیقی
آوازی آرام آرام کمرنگ شده است و رو به
نابودی است.
ëëجــدا ازگزیده کار بودن در آهنگســازی در
بحث ترانه و شــعر حساســیت خاصی در
آثار شما به چشم میخورد نمونه آن آلبوم
«عارف شــیدا» اســت که به درک باالیی از
کالم در موسیقی اشــاره کرده اید؛ چیزی که
امروزه کمتر به چشم میخورد.
متأســفانه شــعر و ترانــه هــم اوضــاع
چنــدان مناســبی نــدارد .اشــعار فاخــر و
زیبای بســیاری وجــود دارد امــا باید قادر
باشــیم بیــان موســیقایی را در بهتریــن و
مناســبترین شــکل بیــان کنیــم .رشــته
تحصیلــی مــن تئاتــر و ســینما اســت و با
کتــاب و مطالعــه بیگانــه نیســتم .بهطور
مثــال از یــک ســو شــاگرد اســتاد بیضایی
در حــوزه تئاتــر بــودم و از ســوی دیگــر با
آموزشهــای اســتاد هوشــنگ گلشــیری
و با ادبیات غرب و شــرق آشــنا شــدم اما
اکنــون زمانــه تغییر کــرده و امــروزه دیگر
این امکان وجود ندارد .شــانس دیگرمن
آشــنایی با زنده یادان فریدون مشــیری و
ســیمین بهبهانی بــود .در حقیقت خانم
بهبهانــی مــادر معنــوی مــن بودنــد و در
مکتــب ادب و هنــر ایشــان بــا بســیاری از
هنرمنــدان و ادیبــان بــزرگ بیشترآشــنا
شــدم .ناگفته نمانــد ازدیگــر پارامترهای
انتخــاب شــعر ،شــناخت محتــوا و
زیباشناســی آن است که میبایست مورد
توجــه قــرارداد .خلق هنــری صرفــاً بیان
حرفهــای بــزرگ نیســت بلکــه چگونــه
بیان کردن آنها اهمیت دارد.
ëëبرگزاری کنســرت بــه بهانه زلزلــه زدگان
کرمانشــاه با عنــوان «همیــاری و همدلی با
کودکان زلزله» سبب شــده بعد از مدتها
بــه عرصه اجــرای موســیقی برگردیــد ،چه
برنامــه ای در ایــن بــاره و دیگــر فعالیــت
هایتانخواهیدداشت.
اگرتوافقهــای جــاری بــا تهیهکنندههــا یا
برگزارکنندگان به ســامان برسد قراراست
تور کنســرت هایم در دیگر شهرهای ایران
ادامه پیدا کند .به غیر از برنامه کنسرتها
دو آلبوم موســیقی هم آماده انتشــار دارم
کــه منتظــر سروســامان یافتــن احتمالــی
بازار نشــر موســیقی هســتم ،تا ببینیم چه
پیــش خواهد آمد .از انتشــار این آثار هیچ
حمایتی از هیچ جانبی صورت نمیگیرد.
متأســفانه درحــال حاضر مــردم به اصل
آلبومهای انتشــار یافته روی خوش نشان
نمیدهند اما با اشــتیاق و از ســر مهربانی
و عالقــه به پدید آورندگان ایــن آثار ،آن را
براحتی و با وجدان آسوده دانلود میکنند.
ëëحرف آخر...
انگیزموســیقی ایران
غم
آینده
امیــدی به
ِ
ندارم.

