ﺷﺠﺮﯾـﺎن و ﭘﺴـﺖ و ﺑﻠﻨـﺪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
اﻣﺮوز اﯾﺮان
ﺣﺴﻦ اﮐﺒﺮی ﺑﯿﺮق
h.akbaribairagh@gmail.com
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣُﺨﺘﺎﺑﺎد ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﺳﺎل  ۱۳۴۵در ﺳﺎری،
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی اﺳﺖ ذواﺑﻌﺎد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ از ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪانﻫﺎی
ﻧﺎمآﺷﻨـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﮐﺮﯾـﻢ ﺻﺎﻟـﺢ ﻋﻈﯿﻤـﯽ )آواز و ردﯾﻒﻫـﺎی آوازی(،
ﻋﻄﺎاﻟﻠﻪ ﺟﻨﮕﻮک )ﺳﻪ ﺗﺎر( ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ روﺷﻦروان ،ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻓﺮﻫﺖ ،ﻣﺤﺴﻦ
اﻟﻬﺎﻣﯿﺎن و اﻣﯿﺮ ﺑﯿﺪارﯾﺎن و ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن دورهﻫﺎ و ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ و داﻧﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺻﯿﻞ و ﻣﺪرن
در داﻧﺸﮕﺎهﻫـﺎی اﻣﺮﯾﮑـﺎی ﺷﻤـﺎﻟﯽ و اروﭘـﺎ و اﺧـﺬ دﮐﺘـﺮای ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
)آﻫﻨﮓﺳـﺎزی و اﺟـﺮا( از داﻧﺸﮕـﺎه ﮔﻠﺪاﺳـﻤﯿﺖ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ،زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ
اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎن ﺑﯿﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﮔﻼﺳﺮ ،دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺷﺘﻪاﺳﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﺎ رأی ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ درآﻣﺪ .او ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ در ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه آﻫﻨﮕﺴﺎزی ،اُﭘﺮا و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان رﺳﯿﺪهاﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﻫﻞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺪرﯾﺲ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻠّﻖ ﺧﺎﻃﺮ او ﭘﮋوﻫﺶ در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ و اﺧﯿﺮاً ﮐﺘﺎﺑﯽ از وی ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻨﺮی اﯾﺮان« ﺑﻪ زﯾﻮر ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ
ﮐﻪ اﺛﺮی اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻊ و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎﺑﺎد ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪه
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
درﮔﺬﺷﺖ ﺧﺴﺮو آواز اﯾﺮان ،اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن در ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻧﺪوﻫﺒﺎر
اﻣﺴﺎل ،ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺨﺘﺎﺑﺎد در دﻓﺘﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮات
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺘﻪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ از ﻫﺮ دری
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ؛ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻓﻀﺎﯾﻞ
ﻫﻨـﺮی اﺳـﺘﺎدﺷﺠﺮﯾﺎن؛ از ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ وی ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻨﺎب ﻣﺨﺘﺎﺑﺎد درﺑﺎره اﺻﻄﮑﺎک ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان.
ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎﺑﺎد ﺑﺮای وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
اﯾّﺎم ﺧﻄﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

♦ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻦ درﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن را ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای
اﺑﺘﺪای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺧﺪا؛ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن از دﻋﻮﺗﺘﺎن .ﺑﺮای ﻣﻦ روز ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﺳﺖ ﺧﻮب و ارﺟﻤﻨﺪم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ﻫﺴﺘﻢ و
انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﺠﻤﻞ و ﺧﻮﺑﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
♦ ﻣﻤﻨﻮن .اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ زﻣﺎن
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ؟
ﻣﻦ از ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺻﺪاﯾﻢ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و در ﮐﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﻮدم؛ از ﺳﺎل  52ﮐﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪم ﺗﮏ ﺧﻮان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎری آﻣﺪم ،در ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدم در ﺳﺎل  56در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
و ﺑﻌﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ اول ﺷﺪم وﻟﯽ آنﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺟﺎز و ﭘﺎپ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺎﻧﻨﺪ دارﯾﻮش و ﺳﺘّﺎر
ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آنﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ از آنﻫﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدم .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل  58ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وی در
رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .آﺛﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﯾﺮان ای ﺳﺮای اﻣﯿﺪ« .ﮐﻢﮐﻢ اﯾﻦ ﺻﺪا
ﻣﺮا ﺟﺬب ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آواز ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ وﻗﺘﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺎر اﺧﻮی ﻣﻦ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎه را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎری آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از
ﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎﺳﺖ ﺷﺠﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻧﻮار
»ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه« اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﻣﻦ آرام آرام ﺑﺎ ﺳﺒﮏ و ﮐﺎر و ﻧﮕﺎه
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ،آﺛﺎر ﺑﻨﺎن
و اﯾﺮج و ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻗﻮاﻣﯽ و ﻏﯿﺮه را ﻣﺮور ﮐﺮدم وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن و آوازﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  63در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻗﺒﻮل ﺷﺪم،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ آﺛﺎر ﺷﺠﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر
دوره ﮐﺮده ﺑﻮدم و آﺛﺎرش را ﺣﻔﻆ ﺑﻮدم .اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺎﻣﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻠﺪ
ﻧﺒﻮدم وﻟﯽ از آن ﻃﺮﯾﻖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد.
♦ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن» ،ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﺮآﻧﻨﺪ«؛ اﻣﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪای اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ وﺟﻮه ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺠﺮﯾﺎن را از
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻨﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ؛ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺠﺮﯾﺎن آن ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ

ﺧﻮاﻧﻨﺪه و آﻫﻨﮕﺴﺎز و ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در دلﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺷﻬﺮت
و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ اﻫﻠﯿﺖ و ﺗﺨﺼﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ
را دارﯾﺪ ،ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻓﻨﯽ ﭼﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ او را ﺷﺠﺮﯾﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﻫﻨﺮ دو وﺟﻬﻪ دارد :اول ،ﻣﻔﻬﻮم و دوم ،ﻣﺤﺘﻮا .آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ اﯾﻦ دو
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪای ﺟﺪ ّی ﺑﺴﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ
آنﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ .در آواز اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻗﻮاﻣﯽ ،اﺳﺘﺎد ﺑﻨﺎن،
ﺟﻨﺎب اﯾﺮج ،ﺟﻨﺎب ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻧﺎدر ﮔﻠﭽﯿﻦ و ﻏﯿﺮه؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﺎﻓﻆ:
ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮی ِ ﺑﯿﺎن ﺗﻮان زد .ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﺗّﻔﺎﻗﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻨﺶﮔﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن داده و ﺧﻮد را از ﺣﻮادث اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﺎر
ﻧﮑﺸﯿﺪه؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺘﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ از
آن ﺑﻪ »روﺷﻨﻔﮑﺮی« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺧﻮدش را در ﺣﯿﻄﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﻗﺮار داد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻬﻪ ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﺎر را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی آن را .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم آﺛﺎر اﯾﺮج را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن؛ وﻟﯽ وﺟﻬﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺗﻔﮑﺮات و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭼﺎووش و ﺷﯿﺪا
از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  50ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻟﻮن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻨﺮی اﯾﻦ آدم
ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﺳﻮق داد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﻨﻪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ .آﻫﻨﮓ ﺳﺎزان زﯾﺎدی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ اﻻن
دارﯾﻢ وﻟﯽ ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ را ﻣﺮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻨﺮ را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در اوج
ﺗﺸﺘّﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ
ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﺑﺮای ﮔﺮﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﮕﻔﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺧﻮن
ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦ ﻻﻟﻪ دﻣﯿﺪه؛ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺘﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ» :ﺧﻮاﺑﻨﺪ وﮐﯿﻼن ﺧﺮاﺑﻨﺪ وزﯾﺮان« اﯾﻦ ،ﺟﺮأت
ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﮐﺎر ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻤﯿﯿﺰ داد :ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﺪای ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺻﺪای اﯾﺮج اﺳﺖ ،ﺻﺪای
ﺑﻨﺎن اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻪ ،ﮐﻢﮐﻢ
ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻄﻔﯽ در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮا

دارد ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آواز ﺷﺠﺮﯾﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﯿﺪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺧﻮاﻧﺪن درﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺟﻬﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای ﺑﮑﻨﺪ؛ ﻫﻢ در
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻢ در ﺧﻄ ّﺎﻃﯽ ،ﻫﻢ در ﻧﻘّﺎﺷﯽ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯽاش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ
آن ﻫﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺟﺎنﻓﺮﺳﺎ .ﺷﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺧﻮدش ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺎ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آوازی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق و ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﻣﺘﺪی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﻨﺪ ،ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﻤﻪ
اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﻼس ﮐ ُﺮﺧﻮاﻧﯽ و ﮐﻼس
آوازﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽرود ،ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺘﺪﻫﺎ ﻓﺮد را ﭘﻠّﻪﭘﻠّﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد وﻟﯽ
در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺧﻮدم ﺑﻪدﺳﺖ آوردم؛ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﯾﺎد ﻧﺪاده و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﺰﻧﺪ و اﯾﻨﻄﻮر
وﺳﻌﺖ ﺻﺪا را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدت ﮐﺎر ﮐﻨﯽ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻢ
ﺑﺮوی و دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدی و از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯽ .ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻓﺮدی .ﻟﺬا در ﺑﺤﺚ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺧﻮدش را ﮐ ُﺸﺘﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺳﯿﺪه و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﻫﻢ
ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻔﺘﻪ :ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﮔﻮی ِ ﺑﯿﺎن ﺗﻮان زد .ﺷﺠﺮﯾﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی داﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺎه
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ اﯾﻦ دو آﯾﺘﻢ ،از
اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
♦ ﺑﻪ ﺑُﻌﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﯾﺎ ﮐﻨﺶﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎ
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﺿﯽ،
ﻫﻤﯿﻦ ﺑُﻌﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮی را از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺠﺮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮاث ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﻠﻪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻣﺜﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ
رﮐﻮرد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .او در ﺑﺮﺧﯽ آوازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه از ﺧﻮدش رﮐﻮرد
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را آنﻃﻮر ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از آوازﻫﺎی
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻣﺜﻞ »ﻧﻮا« ﻣﺜﻞ »راﺳﺖ ﭘﻨﺠﮕﺎه« ﻣﺜﻞ »ﭼﻬﺎرﮔﺎه« ﻣﺜﻞ
»ﺑﯿﺪاد« ﻣﺜﻞ آن »آواز اﺑﻮﻋﻄﺎ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻄﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ،از ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .ردﯾﻒ داﻧﯽ آﻗﺎی
ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و ﻋﻼوهﺑﺮ داﻧﺶ ردﯾﻒ ،ﻣﯿﮑﺲ ﮐﺮدن و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ اﯾﻦ
ردﯾﻒ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺰو
اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر آوازﺧﻮانﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آواز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ از ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ

در ﻧﺰد ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم دﻟﭽﺴﺐﺗﺮ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آدم دوﺳﺖ ﻧﺪارد
آواز ﺑﺸﻨﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﻨﺶ آوازی در ﻫﻨﺮ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﮑ ّﻪﻫﺎی
ﻣﺮوارﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ آدم ﻃﻼﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ
ﭘﯿﺶ ﻃﻼﮐﺎر ﻣﯽ روﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪای را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ روی
ﻣﯿﺰ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ از اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ درﺑﯿﺎﯾﺪ؟
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺮ
و دﺳﺘﺒﻨﺪی درآورده ﮐﻪ ﭼﺸﻢ آدم ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
از آن وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن در
ﺑﺤﺚ ﺗﮑﻨﯿﮏ و آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دارﯾﻢ ،آﻧﭽﻨﺎن
از ﺧﻮدش رﮐﻮرد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺧﻮدش اﺛﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد .ﺑﻌﻀﯽ از آوازﻫﺎﯾﺶ
واﻗﻌﺎً ﺗﻘﻠﯿﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ،ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪم
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﺣﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن اﺳﺘﺎﯾﻞ و آن رﮐﻮرد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً
ﯾﮏ وزﻧﻪ ﺑﺮدار  315ﮐﯿﻠﻮ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای زدن رﮐﻮرد
او ﺑﺎﯾﺪ وزﻧﻪ  5/315ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﯿﻠﯽ در
دﻧﯿﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر وزﻧﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ.
♦ ﯾﻌﻨﯽ رﮐﻮرد ﺷﺠﺮﯾﺎن را ﮐﺴﯽ ﻧﺰده؟
ﺗﺎ اﻻن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ.
♦ ﭼﻮن از ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎد اﺳﻢ ﺑﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﺧﻞ وارد
ﻣﯽﺷﻮم .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً آﻟﺒﻮمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﯿﺪاد« ﯾﺎ
»دﺳﺘﺎن« ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً »ﺑﯿﺪاد« و »ﻧﻮا« و ﻣﺮﮐﺐﺧﻮاﻧﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺪﺧﻞ
ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ آﻟﺒﻮمﻫﺎ در اوج
ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ﺑﻠﻪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺠﺮﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اوج ﺟﻨﮓ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺜﻞ
»ﺑﯿﺪاد« ﮐﻪ اﺛﺮی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑ ّﺮ واﻣﯽدارد و ﺷﻤﺎ
دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪ ّت ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ
»ﺑﯿﺪاد« در آن زﻣﺎن ﮐﺮد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن ﮔﺎﻟﯿﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد زﻣﯿﻦ
ﮔﺮد اﺳﺖ .اﻻن اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ زﻣﯿﻦ ﮔﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻨﺪد وﻟﯽ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ زﻣﯿﻦ ﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﮔﺮد
اﺳﺖ ،ﮐﻔﺮ ﺑﻮد و ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯽ؛ اﯾﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه،
ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .دﻧﯿﺎ دارد ﺑﻪ دور

زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺢ در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه .ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﮑﺮد .اﺛﺮ »ﺑﯿﺪاد« در آن زﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دﻣﯿﺪن روح ﺗﻬﻮّر در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﻨﺮی ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ اﺛﺮاﺗﺶ را ﺑﻌﺪاً در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺧﯿﻠﯽ از آﺛﺎر دﯾﮕﺮ
ﻫﻢ دﯾﺪﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻷﺧﺮه اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮم .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﻦ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام،
آوردهام ﮐﻪ ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﺮان
ﻧﺎم ﺑﺮدم ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺎددرﺻﺪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؛ ﮐﺸﻮر
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؛ وﻃﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﺑﺮای ﮔﺮﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه و ورود اﯾﺸﺎن ﺑﻪ درﺑﺎر و ﻏﺬا ﺧﻮردن اﯾﺸﺎن و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ در ﮐﺸﻮر اﻧﻘﻼب ﺷﺪه
ﺑﻮد و در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در آنﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻋﻠﯿﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻻن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدی
ﺷﺪه .ﻟﺬا اﺛﺮ »ﺑﯿﺪاد« ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮی ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدﻣﺎن از ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽﭘﻮﺳﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ
دارﯾﻢ ،ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.
♦ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺶﮔﺮی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن را
ﺑﺒﺮم داﺧﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ آﻟﻮده ﺷﺪن -اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن را ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم-
ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ
ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻨﺶﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮش ﻫﻢ ﻟﻄﻤﻪ ای ﻧﺨﻮرد؟
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻫﻨﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارم ﭼﻮن دو ﭼﺸﻢ دارم ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارم .در ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﻄﺮه
دارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺧﻮرد و ﺧﻮراک و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ آن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺻﻞ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮی
ﺑﺪاﻧﯿـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎ آن درﮔﯿـﺮ ﺷﻮﯾـﺪ .ﺣـﺎﻻ ﺑﻌﻀـﯽ از آدمﻫـﺎ در
آﮔﺮاﻧﺪﯾﺴﻤﺎن)ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در
ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ او ﭼﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻫﻢ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻫﻢ
ﯾﮏ ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶ او ﻣﯽروﯾﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ دارد ﺣﺮف

ﻣﯽزﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻟﺬا در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ را از آن ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آن را زﯾﺮ
ﭼﺘﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ اﻧﻮاع ﻗﺼﻪﻫﺎ را
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﺮان از اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارﯾﻢ.
ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اول اﻧﻘﻼب ﺑﻮده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺮدم و
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮد آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ آواز
و ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺗﺮاﻧﻪای ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
آﻧﺮا ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺮ روی ﺷﻌﺮی از اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ
ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻋﺎدی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻣﺎ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ و
ﻫﻔﺘﺎد ﻫﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺜﻞ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای دوﻟﺘﯽ
ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪادی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﭙﺎز
ﮐﺮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﭼﺎر ﺧﺪﺷﻪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻤﻪ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺎر ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﮓ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن و دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮرده ﺑﻮد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺎ
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺠﯿﺰ ﮐﺴﯽ را در آنﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯿﻢ و اﮔﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ
آن ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دروﻧﯽ و ﻋﺸﻖ دروﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دوﻟﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
♦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ؟
ﻧﺨﯿﺮ .ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
♦ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد .ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اول ﺑﻮد و
ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی رﻓﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﯿﺼﺮ اﻣﯿﻦ ﭘﻮر ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ،ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ و
اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎز ﻫﻨﻮز ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی،
ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻮد .ﺣﻮزهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ ،آﻗﺎی ﺳﺮاج،
آﻗﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،آﻗﺎی ﺧﺴﺮوﺟﺮدی و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن را
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﮐﺎر ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﭼﯿﺰی را دﯾﮑﺘﻪ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ آن ﺣﺎﻟﺖ درآﻣﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ از
ﺳﺎل  1380ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺎز ﯾﮏ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ رﻓﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ دوﺑﺎره از آن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و اﻻن دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﯾﮏ اداره ﻫﻨﺮی .ﻟﺬا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮان اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﻨﺮی ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ،آدﻣﯽ در
آن ﺣﺪ و اﺳﺘﺎﯾﻞ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻨﺮی و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﮑﺮی،
ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

 ♦ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ دارﯾﻢ ﻧﻪ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن وﻟﯽ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻣﻄﺮح ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آنﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻨﺪه آن آدم ﮐﻪ ﺧﻮدش را از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه
آﺛﺎری را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻨﺪ؛
ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺪﯾﻢ وﻟﯽ
ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺎ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و آن ﻓﻀﻮﻟﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺧﺘﻼفﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ده ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن از دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ
ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
♦ ﺣﺎﻻ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎ ﺳﻮادﺗﺮ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻘﺪر ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﻻن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﻣﺎ آن ﺳﺎلﻫﺎ از ﺳﺎل  1368ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺑﻮده ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺖ در روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﯾﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ؛ از ﺳﻮﺋﯿﺴﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وارد
ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺸﻮد ،اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﯿﻢﻣﺘﺮ .ﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ
و ﺣﺮفﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ
ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ً ﺷﻤﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﺮی
ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ دارد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺮی ﯾﮏ آدﻣﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ آﻗﺎی ﻣﺠﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ
داﺷﺖ در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ و ﻏﯿﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺻﻼ ً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
دو ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ،آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ
وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را دارد .ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮ
ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ در اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ.
♦ ﭘﺲ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮐﻼم ﺷﻤﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮم ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺻﻼ ً ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وارد ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ دو آﯾﺘﻢ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن و ﺣﺘﯽ در دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
درﮔﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ :ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻫﻨﺮ .ﺷﻤﺎ از ﻋﺼﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺰرگ ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻧﺪارد .اﺳﻄﻮرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ

دارﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﻢ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن
ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻼﺗﺶ آن را ﺑﺰرگ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺮاﺳﯿﺎب،
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،ﮐﯿﮑﺎووس .اﯾﻦ آدمﻫﺎ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ دارﻧﺪ ﮐﭙﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻠﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻟﺬا ﻓﺮدوﺳﯽ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﯾﮏ
ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ
ﻣﯽآﯾﯿﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﻪ ﺳﻌﺪی ،ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و
ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راﺑﻄﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ درﮔﯿﺮ
ﺑﻮده ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪانﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺞ ﺑﻮدﻧﺪ .در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﮐﻢﮐﻢ در ﺣﺪود ﯾﮏ
دوره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪای از ﺗﺸﺨ ّﺺ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻨﺮی
ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن داد .وﻟﯽ در ﻏﺮب ،در ﻋﺼﺮ ﺑﺎروک و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪانﻫﺎ
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻬﻮون ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ از ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ اﻻن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳﺖ .ﺑﺘﻬﻮون ﯾﮏ
ﻧﻮع دﯾﮕﺮی در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮده؛ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ او ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﺰارت ﻓﺮق داﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻣﺴﺨﺮه
آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻈﺎم اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻈﺎم ارﺑﺎب و رﻋﯿﺘﯽ
را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ .ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﺛﺮی
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﻢ .ﻟﺬا ﻫﻨﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و ﻣﺜﻞ دو رﯾﻞ
ﻣﻮازی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﮏ رﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﻞ
دﯾﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ از آن و آن از
اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎدهای ﺑﮑﻨﺪ وﻟﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺜﻞ آب و روﻏﻦ از
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮدش را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺪاﯾﯽ دارد و ﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﯾﻠﯽ دارد و
از ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دو رﯾﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدش را
دارد.
♦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮروی را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻗﺾ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
آنﺟﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻣﺜﻞ ﺷﻮﺳﺘﺎﮐﻮوﯾﭻ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮﺗﺮﯾﻦ
آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎرش ﻫﻤﺘﺎی ﺑﺘﻬﻮون و ﻣﻮﺗﺰارت اﺳﺖ و
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾﺶ از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ آدم ﺧﯿﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ در اواﺧﺮ دوﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
♦ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲ داده اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ ﺳﺮوﯾﺲ داده وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺪﻫﺪ؟!

♦ ﺳﺆاﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴﻠﻂ و ﺣﺎﮐﻢ ،ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
ﺑﻌﻀﺎً ﮐﻪ درﺣﺎل ﺳﺮوﯾﺲ دادن ﺑﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن
رﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻮﺳﺘﺎﮐﻮوﯾﭻ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد را
ﻣﯽﺳﺎزد اﺛﺮ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﺛﺎر و
ﺳﻤﻔﻮﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ او ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و واﻟﺲﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
اواﺧﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺷﻮﺳﺘﺎﮐﻮوﯾﭻ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﺮد
ﺷﺪ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ او را ﻃﺮد ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای
آﺛﺎرش ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ وﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهاش را در آنﺟﺎ ﮔﺮوﮔﺎن
ـﺪت
ـﻪ ﺷـ
ـﺎم ﺑـ
ـﻮﯾﻢ در آن ﻧﻈـ
ـﻮاﻫﻢ ﺑﮕـ
ـﺮدد .ﻣﯽﺧـ
ـﺎ ﺑﺮﮔـ
ـﺪ ﺗـ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨـ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ﺷﻮروی ،ﺷﻮﺳﺘﺎﮐﻮوﯾﭻ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ رﻧﺪی ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺧﻮدش
را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
♦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آن ﻧﻈﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ آنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﯽآورد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﺷﻮروی
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ،ﭼﺨﻮف ،ﮔﻮرﮐﯽ ،ﭼﺎﯾﮑﻮﻓﺴﮑﯽ و… ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ
ﺷﻮروی در ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دارد ﻫﺸﺘﺎددرﺻﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ
از اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  1930اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ آﻣﺪ ،اﺻﻼ ً
ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ وﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺎرﺷﺎن را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﻦ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدم اﺳﺘﺎد ﺷﻔﯿﻌﯽﮐﺪﮐﻨﯽ ﮐﻼﺳﯽ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ آن در ﻣﻮرد ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻮد .آنﻣﻮﻗﻊ اﺳﻢ ﺷﺎه و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ
از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
ﺣﺸﻤﺖ و ﺟﺎه و ﺟﻼل ﺷﺎه ﺷﺠﺎع؛ اﯾﺸﺎن ﺷﺎهﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮده .ﺑﻌﺪ آﻗﺎی
ﺷﻔﯿﻌﯽﮐﺪﮐﻨﯽ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ﺻﺒﺢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن زﯾﺮ
ﺑﺎﻟﺶاش ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﯿﺎ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮ؟
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺮغ و اﯾﻦ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽات؟ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻢ ﯾﮏ آدﻣﯽ ﺑﻮد
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﺎﻓﻆ ،ﺷﺮاب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺮس ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺧﻮرده
اﺳﺖ! و ﯾﺎ :در آﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮﻗﻊ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ  /ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﭼﺸﻢ ﺻﺮاﺣﯽ
زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮنرﯾﺰ اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ و ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺰﻧﻨﺪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﺗﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪهای اﺳﺖ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻮره راهﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارد و دوﺑﺎره ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم داده و ﺧﯿﻠﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺰرگ در اﯾﺮان.
ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﻪ و داﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً آﻗﺎی ﺷﻮﺳﺘﺎﮐﻮوﯾﭻ ،ﺷﻤﺎ در دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﮐﻪ ﺷﺐ

ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪی و ﺻﺒﺢ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﻣﯽﮐﺸﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ
ﺑﺮوی آنﺟﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی ﭼﻮن ﺷﻮﺳﺘﺎﮐﻮوﯾﭻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ دارد و آن ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮی ﮐﻪ
در دروﻧﺶ دارد ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ
آﻗﺎ اﮔﺮ ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺖ؟ ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ!
♦ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ در ﻣﺠﻤﻮع
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن را درﺧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﺻﺪ در ﺻﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد ،ﺟﺬب ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎﻷﺧﺮه ﯾﮏ دورهای آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﭼﺎووش
ﺑﻮد ،ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮدهای ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و
اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺼﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﯾﮏ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ دو ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ آن را ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ constructive ،destructive :اﯾﻨﮑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﻣﺜﻼ ً ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ رﻧﮓورورﻓﺘﻪ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﭼﺮﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﻮﯾﻠﻪ
را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ در آن درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻓﻌﻼ ً
ﺑﮕﺬار ﻫﻤﺎن ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﺮادی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﻌﺪﻫﺎ از درون آن ﻃﻮﯾﻠﻪ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺳﻮاد در ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس در ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﯾﮏ
ﺷﺎﻋﺮ در ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ را
ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﺗﻔﮑ ّﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً ﭼﭙﯽ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮده و ﺟﺬب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﻣﯽ و اﯾﻦ ﺣﺰب و آن دﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،در اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﻬﺮی روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﺼﺮ و
اﻓﺮادی ﭼﻮن آﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ در
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﭘﻠّﻪ را ﺧﺮاب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﭘﻠّﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد روﺷﻨﻔﮑﺮی.
 ♦ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاق روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﯿﭗﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﭘﺮ ِ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻼ

ﻓﻮﮐﻮ و ﺳﺎرﺗﺮ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﺎﻟﻮدهﺷﮑﻨﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻈﺮی
اﺳﺖ .ﭼﻮن اﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ را ﺑﺮدﯾﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﺳﺎزﻧﺪه را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر )(conservativeﻫﻢ ﺑﺸﻮد .ﺧﻮد
ﻣﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻧﻮﺷﺘﻢ و دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ را »روﺷﻨﻔﮑﺮ دوﻟﺘﯽ« ﺧﻄﺎب
ﮐﺮدم؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪاﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در
دام ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﺑﯿﻔﺘﺪ؟
ﻧﻪ ،ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ .روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺳﺎزشﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
درﺣﺎل ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،دوﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺴﺎزد ،اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻌﺎً در آﻧﺠﺎ ﻧﻘﺪ) (criticﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﻠﻪ ﺑﻌﺪی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼ ً آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﺼﺮ ﯾﮏ آدم
ﺳﺎزﻧﺪه )  (constructiveﺑﻮده ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐﮔﺮ )(destructive؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً
اﯾﻦ آدم در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ درﺣﺎل ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮدش را در ﺑﯿﺎورد ،ﺧﻮدش را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺠﻤﻪﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮدم واﻗﻌﺎً ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ از درون آن ،ﭼﻪ در ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ ﮐﺪام اﻧﻘﻼب ﺑﻪ آزادی و رﻓﺎه رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺪ؟
♦ اﯾﻦ ﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﺠﺮﯾﺎن در ﺳﺎل  88اﻧﺠﺎم داد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮای ﺗﺼﻨﯿﻒ
زﯾﺒﺎی »زﺑﺎن آﺗﺶ« ،در ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
دﻗﯿﻘﺎ ﯾﮏ ﮐﻨﺶ ﺳﺎزﻧﺪه ) (constructiveﺑﻮد .ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ :ﺗﻔﻨﮕﺖ
را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬار .ﺑﺎ آدمﮐﺸﯽ و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮر را درﺳﺖ
ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ،ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ را درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ
و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮف ﯾﮏ
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﺑﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﻘﻼ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ اﻻن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺎدی ﻏﻔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻃﺮﻓــﺪار دارد ﯾــﺎ ﻣﻬﻨــﺪس ﻣﻬــﺪی ﺑﺎزرﮔــﺎن؟ ﻣﻬــﺪی ﺑﺎزرﮔــﺎن ﯾــﮏ
 constructiveﺑﻮده اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ  constructiveﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آدمﻫﺎی  constructiveﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﺿﺮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ً اﯾﻦ وﺳﻂ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را ﭘﺮت
ﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻨﺠﻮری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮف ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﭘﺎی ﺣﺮف
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ

ﺧﺴﺎرت آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﻃﺮف دارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﮐﻪ داری ﻣﯽروی دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ دﯾﻮار آﻫﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﻧﺮو .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮو آﻗﺎ ﺗﻮ آدم ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ .ﺧﻮب ﺑﺮو.
♦ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻢ .در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺜﻠﺚوار ﮐﻪ ﯾﮏ ﺿﻠﻊ آن دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺿﻠﻌﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ و ﯾﮏ
ﺿﻠﻌﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص آن .در ﺣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﺳﺘﺎد
ﺷﺠﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﺗﯿﭗﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ در  42ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺜﻠﺚوار ﺳﻪ ﺿﻠﻌﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻫﻨﺮ ﭼﻄﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﯾﺎ زﻧﺪهﯾﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن در داﺧﻞ
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺷﻤﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻫﻨﺮ را از آن ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﯿﺪ؟
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺷﻤﺎ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ
دارﻧﺪ؟ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻠﻪ وﻟﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ
دارﻧﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ـﯽ،
ـﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧـ
ـﯽ ،ﻧﻘـ
ـﻂ اﯾﺮاﻧـ
ـﺎ؛ ﺧـ
ـﻦ ﻓﺸﺎرﻫـ
ـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـ
ـﺎت ﺑـ
اﻣﮑﺎﻧـ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪانﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ..ﻣﻦ
اﻻن ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺪم .ﮐﯿﻬﺎن ﮐﻠﻬﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪه؛ آﻗﺎی ﺷﻬﺮام ﻧﺎﻇﺮی ،آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن؛ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﻮده؟ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ؟ آﯾﺎ وزارت ارﺷﺎد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻮم ﯾﺎ آﻗﺎی ﮐﻠﻬﺮ ،آﻗﺎی
اﯾﮑﺲ؟ ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
دارد .ﻫﻨـﺮ را اﮔـﺮ ﺣـﺬف ﻣﯽﮐﺮدﯾـﺪ اﯾـﺮان ﻣﯽﺷـﺪ ﮐﺠـﺎ؟ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻮدا را ﻫﻢ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮده
و واﻗﻌﺎً در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺑﻤﺐ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺮف آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎﻻر وﺣﺪت را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦﺟﺎ،
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻓﺎﺣﺸﻪﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ! ﻋﻠﻨﺎً ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﻮد آﻗﺎی
ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  57ﯾﺎ  58ﻣﺎ داﺷﺘﯿﻢ در رادﯾﻮ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ آﻣﺪ ﮔﻔﺖ آﻗﺎ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر
ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪای ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﺪ رﻓﺘﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ﺷﺪﯾﺪ؟ ﮐﻪ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ
اﺻﻼ ً ﯾﮏ ﻣﺪت ول ﮐﺮدم رﻓﺘﻢ دﻧﺒﺎل ﻧﺠ ّﺎری .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪ ّت ﺑﻪ
ﻣﺸﻬﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻧﺠﺎریاش رﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﻓﻘﻂ
ﺳﺎز ﻣﯽزﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﺪاری .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،ﯾﮏ
ﻧﻮازﻧﺪه ،آدم ﺑﯿﮑﺎر و ﻋﻼﻓﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺿﻠﻊ ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻮده
وﻟﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮدش را داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬارم
اﯾﻦ دو ﺿﻠﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻧﺪارد.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و روﻏﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ آن ﻧﺒﻮد ﺷﻤﺎ اﻻن ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮدﯾﺪ؟ ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦﻫﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ از ﺟﻬﺖ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﯿﺮون ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ ﻟﺬا ﺿﻠﻊ ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽآﯾﺪ؛
ﻣﯽرود از دوﻟﺖ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد وام ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزم .اﯾﻦ آدم ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد وام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ رﻓﺘﻪ؛ ﺣﺎﻻ
ﮐﺎر دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﻧﺪاده ﮐﺎری ﻧﺪارم وﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ آدم را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ ،دﺳﺘﺶ درد ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ِ
ﻣﺨﺘﺎﺑﺎد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺴﺮت ﻣﯽﮔﺬارم اﮔﺮ ﺳﯽ ﮐﻨﺴﺮت در ﺳﺎل
ﺑﮕﺬارم ﯾﮏ رﯾﺎل ﻫﻢ وام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارم و
ﺧﺮج ﺧﻮدم را در ﻣﯽآورم .ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آدم را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ از دوﻟﺖ وام ﺑﮕﯿﺮم ﻧﻪ ﺑﺮوم ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻨﻢ ﺧﺮج
ﺧﻮدم و ﺳﯽ-ﭼﻬﻞ ﻧﻮازﻧﺪه و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﺮی و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﺑﺮدارﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ را
درﻣﯽآوردم .ﭼﻮن اﻻن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻫﻨﺮ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ .وﻗﺘﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از آن ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﻟﺬا
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ذرهای ﺧﻮدش را ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و از آن ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ِ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺴﺮت ﺑﺪﻫﻢ؛ ﻣﯽروم آنﺟﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮدا
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ از ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺎ .ﭼﺮا؟ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻨﺴﺮت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ﻣﮕﺮ ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدم ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﯾﺎ ﻣﺎ در
ﺷﻬﺮی ﻣﯽروﯾﻢ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آدم ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﺳﺎﻟﻨﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .از
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮏ-دو ﺳﺎﻋﺖ
آراﻣﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﻪازای آن ﻧﺎﻧﯽ ﮔﯿﺮ  50ﻧﻔﺮ
آدم آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ،در ﺳﯿﺎه ﺗﺮﯾﻦ روزﮔﺎر ،ﻫﻨﺮ درﺧﺸﯿﺪ .ﺧﻮدش ﮐﺎر ﺧﻮدش را
ﮐﺮد.
♦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن .ﻣﻦ دو ﺳﺆال ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﺤﻀﺮ ﺷﻤﺎ
دارم :اول درﺑﺎره ﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ.
دوم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻫﺎ ﺟﺎ
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ ً واﻗﻌﺎً ﻧﯿﺎز ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﺎد دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر رﻓﺘﻨﺪ؟
ﺳﺎز ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ

ﻫﺮﺻﻮرت اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﮐﻨﺎر
ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ،ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺪاﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﺑﺮای
ﭼﻪ ﺳﯿﻨﺘﯿﺴﺎﯾﺰر را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻧﯿﺎز ذﻫﻨﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﺪاﻫﺎی ﺳﺎزﻫﺎی آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺑﻮده .ﻣﺜﻼ ً ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در وﯾﻮﻟﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺖ دو ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻢ؟ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﻣﯽ ﻓﺎ ﺳﻞ و
ﺑﺎﻻﺗﺮش را ﻫﻢ در وﯾﻮﻟﻦ ﺑﺸﻨﻮم .ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﺘﯿﺴﺎﯾﺰر ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ً ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ از دﺑﻮﺳﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﻮﻧﺒﺮگ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ اوج
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز روﺣﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎز
ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد
ﮐﻪ ﯾﮏ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺻﺪا را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .اﯾﻦ ﺻﺪا از
وﯾﻮﻟﻦ در ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ از ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ در ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ از ﺗﺎر در ﻧﻤﯽآﯾﺪ وﻟﯽ از
اﯾﻦ ﺳﺎزی ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻓﻼن در ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻣﻦ اﯾﻦ را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﯿﻘﻞ ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎزﻫﺎ ﻏﻠﺖ ﺑﺨﻮرد و
ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺸﺎن اﺧﺘﺮاع ﺧﻮدش را ﮐﺮده ،ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  150ﺗﺎ  200ﺳﺎز دارﯾﻢ .ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﻣﺜﻼ ً در
ﻟﺮﺳﺘﺎن و در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﺮا
در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎز ﻣﻀﺮاﺑﯽ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دو ﺗﺎر و ﺳﻪ ﺗﺎر و
ﭼﻪ و ﭼﻪ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر دارﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﺎز
ﺷﺪه ﻣﺎدر ﺳﺎز اﯾﺮاﻧﯽ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ ﺑﻮده و ذﻫﻦ ﺧﻼّ ﻗﯽ
داﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻫﺎ را در ذﻫﻦ ﺧﻮدش ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ؛
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ذﻫﻦ ﺑﻪ آنﺟﺎﻫﺎ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ
ﺻﺪاﻫﺎ را درون ﺧﻮدش ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و ﺑﯿﺮون آورده .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎز
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ.
از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آواز ،ﻣﯿﺮاث ﺷﺠﺮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
♦
ﭼﯿﺴﺖ و از ﺧﻮدش ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ راﻫﺶ و
ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن در ﻫﻤﺎن اوج
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی او ﻧﻤﯽرﺳﺪ؟
آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺖ .ﻓﺮق ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺒﻮهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎی ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ را ﺑﮕﯿﺮد؛ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎی ﺣﺎﻓﻆ

را ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺟﺎی ﺷﺎﻣﻠﻮ را ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺟﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ را ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ در ﺑﺪن
اﻧﺴﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺠﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ
اﺻﻼ ً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ
ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻﮐﺴﯽ ﺟﺎی ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻨﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﻢ؛ ﻧﻪ .ﻫﻨﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻬﺘﺮ .ﺗﮑﺜّﺮﮔﺮاﯾﯽ در ﻫﻨﺮ ﯾﮏ
ارزش اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﺮب ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻟﺬ ّت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎز
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮ ﺑﺮآوردهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺼﺮ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻋﺼﺮ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ،
ﻟـﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾـﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿـﺪ ﻋﺠـﺐ ﻋﺼـﺮ ﺷﮑﻮﻓـﺎﯾﯽ ﺑـﻮده ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻋﺮ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ
ﺑﻮد .ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ﻧﺒﻮد ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻧﺒﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻗﯿﺼﺮ اﻣﯿﻦﭘﻮر ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ
ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آن وﻗﺖ از درون آن ذﻫﻦ دروﻧﯽ ﻣﻠّﯽ،
ﻗﯿﺼﺮ اﻣﯿﻦﭘﻮر ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺎم ،اﯾﺎم درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ؛
ﺧﺪا رﺣﻤﺖﺷﺎن ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﯿﺮاث ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻣﮑﺘﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮑﺘﺐ آوازی
ﺷﺠﺮﯾﺎن؛ ﻣﮑﺘﺐ آوازی اﯾﺮج؛ ﻣﮑﺘﺐ آوازی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ؛ ﻣﮑﺘﺐ آوازی
ﺑﻨﺎن؛ ﻗﻮاﻣﯽ؛ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺻﻮﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﻨﺮﺟﻮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از دروﻧﺶ درﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻠﻮی آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮآوری و اﯾﺠﺎد ﺳﺒﮏ در
ﻫﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﻗﺮن ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺒﮑﺶ ﺟﺪا اﺳﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﺮب ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎ و روﻣﺎﻧﺘﯿﮏﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮏ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺑﻮﺳﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺻﺪای دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﺪ از دﺑﻮﺳﯽ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﺒﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮑﺘﺒﯽ را در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮاغ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﻤﺶ ﻓﯿﻮژن ﻣﻮزﯾﮏ  fusion musicاﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ از اﯾﻦ ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از آن ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﯾﮏ ﭼﯿﺰی درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺼﺮ ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺳﺮآﻣﺪه و ﻣﺎ دﯾﮕﺮ در ﻋﺼﺮ
ﺗﮑ ّﻪﺑﺮداری و ﻓﯿﻮژن ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ادﺑﯿﺎت ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر؛ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر و در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﻮن ﻋﺼﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
♦ اﻟﺒﺘﻪ آن ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ روزی آن را رﺑﻂ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﯾﻢ .درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﺮ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﯽ ﻣﺪﯾﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

اﻧﺤﻄﺎط ﻣﯽرود ﯾﺎ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﻮال ﺷﺨﺼﯽ دارم و
اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه آﻟﺒﻮﻣﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮوﯾﺪ در
ﺟﺰﯾﺮهای ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪامﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ آﺛﺎر آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن را از ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﻢ .ﯾﻌﻨﯽ
داﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎﯾﺶ را از ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﻢ و در آوازﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮدم و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
از اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﻧﺒﺮدم وﻟﯽ آﺛﺎرﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﻢ و ﺳﻌﯽ ﻫﻢ ﮐﺮدهام ﮐﻪ
از اﯾﺸﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﻨﻢ .ﺻﺪای ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
دوﺳﺘﺎﻧﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻی  100ﺗﺎ 150
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر آوازی از آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارم و ﻫﻤﻪ
را ﺗﺎﯾﻢ ﺑﺎی ﺗﺎﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ روزی  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻋﺖ آواز ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و اﮐﺜﺮ اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺬارم و ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و از ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎرش ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﺒﻮده ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﺷﺠﺮﯾﺎن آﻣﺪه .ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻼ ً
روی آن ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪه و اﯾﻦ از آب در آﻣﺪه و اﯾﻦ
ﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً آوازﻫﺎ و ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻄﻔﯽ و
آوازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺸﮑﺎﺗﯿﺎن ﺧﻮاﻧﺪه از آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮآوری و ﻫﻢ ﺳﻨّﺖ در آن ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و ﻫﺮ دو
در آن وﺟﻮد دارد .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺷﺎﮔﺮد آﻗﺎی دواﻣﯽ و
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﭼﻪ و ﭼﻪ وﻟﯽ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪهام ﻣﯽداﻧﻢ آﻗﺎی ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛
ﻣﯽداﻧﻢ آﻗﺎی دواﻣﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ.
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻦ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﻨّﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﻤﺎن و آﺟﺮ و
ﮔﭻ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﻘﯿﻪ را ﺧﻮدت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺎزی .ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮب
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از آن در ﺑﯿﺎوری ﯾﺎ ﭼﯿﺰی در ﺑﯿﺎوری ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻓﺮو
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ آن اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﻣﻼتﻫﺎ را
ﺑﺴﺎزد .ﺷﺠﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﺒﮏ و ﻣﮑﺘﺒﺶ
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﺸﻮر رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
♦ ﺣﺎﻻ از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه آﻟﺒﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد دارد اﮔﺮ ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪامﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﻦ ﺑﯿﺪادش را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم .ﻧﻮا و ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮاﻧﯽ ،راﺳﺖ ﭘﻨﺠﮕﺎه ،ﻫﺮ
دو راﺳﺖ ﭘﻨﺠﮕﺎه ﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮش و دﯾﮕﺮی ﻧﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮ
ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻋﺸﻖ داﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺷﺠﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ آﺛﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﺮ ّر ﻣﯽﺷﻨﻮم.
♦ درﺑﺎره آوازﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻧﻮان در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ؟

ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ در ﺷﺮق ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ .در ﺧﻮد ﻏﺮب ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ
و ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا در اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﺮب ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان زن ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از
ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺘﺎده و ﭘﯿﮑﺮهای ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ِ در ﭘﺴﺘﻮ ﺑﻮده ،ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی اول و ﭘﻬﻠﻮی دوم در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت
ﻣﺎﻫﻮی ﺑﯿﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب وﺟﻮد دارد .ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر زن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﯿﺮا اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮد
ﮐﺮدﻧﺪ و اﺻﻼ ً ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺳﻤﺶ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﮐﻼ ً از ﺧﻮد
راﻧﺪﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﺰ دﮐﺘﺮی ﺧﻮدم
ﮐﻪ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻢ ﮐﺮدهام ،ﻧﻮﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﺻﻼ ً ﺧﻮد ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺳﺮ آﺷﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ.
ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داده ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از 14
ﻗﺮن در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ اﻋﻠﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ در ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪی ﮐﻪ دارم ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهام .ﺗﺰ دﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎری
دارﯾﺪ ﻣﺜﻼ ً ﺷﻤﺎ  180ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و در ﻋﻤﻖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .درﻫﺮﺣﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮی اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻻن ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻃﺮف
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﺧﺘﺮش ﻧﻮازﻧﺪه ﺳﻪ ﺗﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰ اﺻﻼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده روﺣﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده .ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی دارﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﻤﺮاﻟﻤﻠﻮک وزﯾﺮی،
ﺑﺎﻧﻮ ﭘﺮﯾﺴﺎ و… .اﯾﻦﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ آﺛﺎری را ﺧﻠﻖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻫﻢ
ﺑﻮدهاﺳﺖ؛ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎﯾﺸﺎن .ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﺪه ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ روی
آوازﻫﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
♦ آﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ؛ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻧﻪ دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ اﯾﻦﻫﺎ در رﻓﺘﻪ .ﺧﻮد آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻮروی رﻓﺘﻪ ﺑﻮدآنﺟﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﯾﯽ را
دﯾﺪهﺑﻮد و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن ردوﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﻣﻦ
ﺧﻮدم ﭘﻨﺞﺑﺎر در ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻨﺴﺮت داﺷﺘﻢ .در ﺑﺎر ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ﺳﻔﯿﺮ
اﯾﺮان آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺳﻨﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ اﻣﺸﺐ ﭘﺴﺮ ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﯾﯽ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ و او را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آورد .در آنﺟﺎ ﭘﺴﺮ ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﭘﺪرش اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪه ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﺷﺠﺮﯾﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪرﺳﻮﺧﺘﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ
دادﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﻧﺪارﻧﺪ؛ آه در ﺑﺴﺎط ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮو اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻢ
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﺷﺠﺮﯾﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از دﺳﺖ اﯾﻦﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدم؛ از دﺳﺖ
ﺗﻮدهایﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻦ را وارد ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺣﺘﯽ آن ﮐﻨﺴﺮت »اﯾﺮان ای ﺳﺮای اﻣﯿﺪ« را ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ
آن ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎورﯾﺪ ﻣﻦ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﯽروم .او
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ زﯾﺮ ﺑﻠﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻻن
در اﯾﺮان اﻓﺘﺎده اﺻﻼ ً داﺳﺘﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺧﻮد روﺣﺎﻧﯿﺎن
ﺑﺪون ﺳﺮوﺻﺪا در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﺬﻫﺐ را ﮐﻼ ً دارﻧﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ راه ﺧﻮد
را ﻣﯽرود .ﻣﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻧﺪهام ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﺗﺰ دﮐﺘﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﯾﮏ آﻗﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ در ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و داﺷﺘﻢ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم .ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ دﯾﺪم ﯾﮏ آﻗﺎﯾﯽ زد ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ دﯾﺪم
رﻓﯿﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮم را ﺑﺮدم آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﮔﻔﺖ ﻧﻪ آﺧﺮ
ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ در ﻓﮑﺮ ﺑﻮدی .ﮔﻔﺘﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ دو ﺧﯿﺎﺑﺎن آن ﻃﺮفﺗﺮ در
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻮدم ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ای دﯾﺪم ﮐﻪ دﺧﺘﺮ  14ﺳﺎﻟﻪاش ﺳﺎزی روی ﮐﻮﻟﺶ
دارد و ﻣﻦ داد و ﻓﺮﯾﺎد زدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ آﻗﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﺎز را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآورﯾﻢ .ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮدم و
ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺑﺪوﺑﯿﺮاه ﮔﻔﺘﻦ و ﺳﺎز را ﮔﺮﻓﺘﻢ و زدم زﻣﯿﻦ و ﺷﮑﺎﻧﺪم
و آن ﺑﭽﻪ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺟﻠﻮی ﻣﻦ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ و اﻻن ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﻮدم را آوردهام
اﯾﻦﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮود ﮐﻼس ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺎز ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و اﻻن دارم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮدم ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ؟ آن ﺑﭽّﻪ اﻻن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﭼﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮدم؟ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﺮﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻋﺮض  10ﺳﺎل اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده .در ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
اﺳﺘﺎد ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ آدم ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺑﺎﯾﺪ در دروﻧﺶ آن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ
آدم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻤﺎن ﺧﻮدش را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﻧﻪ اﻓﻌﺎل ﻇﺎﻫﺮیاش را.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ.
 ♦ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻻﺑﻪ
ﻻی ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻨﺮی اﯾﺮان
اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺗﺰ دﮐﺘﺮا اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻸﯾﯽ
ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺪ؟
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺰ دﮐﺘﺮاﯾﻢ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﻏﯿﺮه
ﺷﺮوع ﮐﺮدم .اﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﺎن ﺑﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻫﺰار
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ .ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﻻن دارﯾﺪ ﭼﻪﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ اﺻﻼ ً

ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﻗﺎﺟﺎر ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ در
اﯾﺮان در اﯾﻦ  50ﺳﺎل ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪهای
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ دارﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ را ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه در
ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺮح دادم ﮐﻪ دارای ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده و
ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدم از ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻨﺮی اﯾﺮاﻧﯽ-ﺳﻨّﺘﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
آﯾﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻨﺮی ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ
و ﺷﯿﺪا و دروﯾﺶ ﺧﺎن ،روح اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﻘﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﻦ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم .ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺷﻮاری ﮐﻪ در آن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ وﺟﻮد
داﺷﺖ را ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب آﻣﺪم؛ از ﺳﺎل  57ﺷﺮوع ﮐﺮدم
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ؛
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺪود
ﻧﺸﺪ و ﯾﮏ ﻧﺤﻠﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻷﺧﺮه اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮد را
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮهای از ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ دارم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺎ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﯾﮏ روز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ
ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺖ از ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ اذان را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺷﺮوع
ﮐﺮدﯾﻢ ﻗﺮآن ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ زﻧﮓ زد
ﮔﻔﺖ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده؟ ﮐﺴﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﻗﺮآن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺖ دو دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎز زﻧﮓ
زد و ﮔﻔﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ً ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ او
رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ آﻗﺎ در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دارد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ
ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ آﻗﺎ ﺟﻠﻮﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ دوﺳﺖ
ﻧﺪارﯾﺪ ،رادﯾﻮی ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮔﻮش ﻣﺮدم را
ﺑﺒﻨﺪم .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻟﺬا اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی را ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎً اﺻﻼ ً درﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮد
و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﭼﻪ آﺛﺎر ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی را در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻠﺮﯾﺰ و ﺷﺠﺮﯾﺎن و ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﺷﻬﺮام ﻧﺎﻇﺮی و
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً آﺛﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺪا
ﮐﺮدهام .ﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﮓ؛ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس .اﯾﻦ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ادﻏﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﺤﻮّﻻﺗﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮﺣﻪ ،ﻣﺜﻼ ً
آﻫﻨﮕﺮان .آنﺟﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ را در

ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﻣﯽآورد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد؛
اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺰ دﮐﺘﺮا ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﻣﺤﺪود
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ.

