نگاهی نو به استاد شجریان که صدایش مثل قالی پرآوازهی ایرانی بود

قیاس با فردوسی؟!

در میان جنجال سیاسی پیرامون یک هنرمند ،اولین قربانی هنر و نقد هنری است
در یک قطعهی موسیقی ،اهمیت آهنگ ،آهنگسازی و حتی نوازندگی اگر از خوانندگی بیشتر نباشد ،کمتر نیست
جواد ش�املو :چن��د روز پیش متوجه ش��دم ورودی
هندزفری گوش��یام خراب ش��ده و دیگ��ر نمیتوانم با
هندزفری یا هدس��ت #آهنگ گوش کنم .یک سوراخ
کوچک در گوش��هی تلفن همراهم خراب شده اما انگار
چیزی از زندگیام کم شده .لطفا این متن را با صدا و لحن
کسی بخوانید که قریب یک هفته است داغ ورودی هندزفری گوشی روی
دلش سنگینی میکند .با لحن کسی که مجبور است شبها هدست را به
لپتاپ بزند و لپتاپ را نیمهباز بگذارد کنار تخت و غرق شود در تصنیف
«قالب» و بیفتد در سفری بیس��ت دقیقهای ک ه گویی تمام زندگیاش را
در خود جای داده .میخواهم بگویم #موسیقی را میفهمم و با افسونش
آشنایم .پدرم با اینکه #روحانی اس��ت ،در روزهای اوج علیرضا افتخاری
به «پادش��ه خوبان» عصرهای آدینه ارادتی داشت و سراج هم دلش را -و
دلمان را -میبرد با «بس��ماهلل ای روحالبقا» .کالسیک و مدرن موسیقی
غرب را ک م و بیش شنیدهام و حافظهی گوشیام حسابی از دست حسین
علیزاده شاکی است .از آنسو آسیبهای پرداختن بیش از حد به موسیقی
را هم در زندگیام به چشم دیده و هنوز هم میبینم.
️متن صدا بهتر از حاشیهی سیما
در این روزها ،صاحب یک نام بزرگ ،صاحب ی��ک برند انحصاری از میان
ما رفت .ش��خصیتی که به دالی��ل متعدد #محبوب ب��ود .صدایی تمیز و
ابریشمی ،گرم و سنگین و دارای نوعی خلوص ،صورت و لبخندی لطیف و
سادگیای به غایت بومی ،از شخصیت و هنر او چهرهای ساخته بود همچون
فرش پرآوازهی ایرانی ،همچون گنبد فردوسنشان مسجد شیخ لطفاهلل
و همچون غزل فارس��ی .بله! روال این یادداشت ،بیرون از حواشی مربوط
به شجریان است و تنها سعی در نقد هنر و وجههی هنری استاد دارد .در
روزهای اخیر به مباحث حاش��یهای -البته نه چن��دان بیاهمیت -حول
ایشان مفصل پرداخته شده؛ لزوم تسامح بیش��تر از سوی رسانهی ملی،
شعور بیشتر از سوی هواداران جوزده و تیفوسیهای سیاستزده ،رواداری
بیشتر از سوی منتقدان و معرفت و درایت بیشتر از سوی خود مرحوم استاد.
حواشی هرچه زودتر به آغوش فراموشی بروند بهتر است .بگذار از ایشان
همان خنده و همان سادگی و همان ظرافت و همان صدایی که آنهمه با
گوشمان مهربان بود و روی سر و چشممان جای داشت ،به خاطر بماند.
صدای خوشی که نه بگومگوهای سیاسی و نه انتقادات هنری و موسیقیایی
هرگز آن را مخدوش نمیکند.
️چرا خسرو؟ چرا آواز؟ چرا خسرو آواز؟
برای او «خسرو آواز» بهترین #لقب است .اما خسرو آواز بودن تنها در میهن
عزیز ما به معنای خس��رو تمام اجزای موس��یقی بودن شناخته میشود.
در هیچ موس��یقی دیگری در ش��رق و غرب عالم ،نه اینکه مقولهی #آواز
بیاجر باشد اما این قدر و منزلتی که آواز در موسیقی سنتی ما پیدا کرده
ندارد .یعنی در خسرو بودن استاد شجریان بحثی نیست؛ اثری چون آواز
ابوعطای او باالتر از هر سخنی از این مدعا دفاع میکند ولی اوال موسیقی
فقط آواز نیست؛ ثانیا موس��یقی دیار بزرگی است و خسروان متعدد دارد.
در موس��یقی مهمترین تجلی الهامات ،روحیات و خالقیت هنری همانا
آهنگسازی و نوشتن آهنگ است اما کاری که بیشتر مهارت میخواهد
کار با ادوات موسیقی است .بعد از اینها آواز مطرح میشود .البته که هر سه
(آهنگسازی ،کار با ادوات موسیقی و آواز) نیاز به هنر ،مهارت و استعداد
دارند؛ سخن بر سر شدت و ضعفشان است .اساس سرمایه و کار آواز اتکا
به #صدا دارد .نه اینکه صدا نیاز به تقویت و کار نداشته باشد و نه اینکه آواز
از قواعد موسیقیایی تبعیت نکند لیکن مهمترین مسئله در آواز موسیقی
سنتی داش��تن صدای قوی اس��ت که یک اس��تعداد بدنی است .کشتی،
دومیدانی و وزنهبرداری هم قواعد مخصوص به خودشان را دارند اما قبل از
اینها و بسیار مهمتر از اینها #عضله میخواهند .واضح است مرحوم استاد
شجریان برای صدایش زحمت زیادی کشیده بود و دستگاههای موسیقی
سنتی را شاید بهتر از هر کسی میشناخت؛ تا آن حد که با ابتکار و نوآوری،
کارآیی بعضی از آنها را تغییر میداد که البته این مهم به مذاق عدهای از
اصحاب موسیقی خوش نمیآمد .بماند که در نهایت ،رشته و تخصص او آواز
بود ،نه نوازندگی و نه آهنگسازی .در حالی که ما ایرانیها موسیقی را بیشتر
به آواز میشناسیم ،قطعهی موسیقیایی در وهلهی اول مخلوق و محصول
آهنگسازی است که آن را مینویسد .رابطهی یک خواننده با یک قطعهی
موسیقیایی شبیه رابطهی او با شعری است که میخواند .اصلیترین نقش
در هنر موس��یقی به آهنگساز میرسد .ش��اید هیچ هنری مانند سینما
دستاندرکاران و هنرپیشگان متعدد نداش��ته باشد اما اصلیترین نقش
در سینما متعلق به کارگردان فیلم است و س��پس نویسندهی فیلمنامه
و حتی تهیهکنن��ده .دادن ق��در اول در موس��یقی به خوانن��ده ،مانند
نشاندن بازیگر در صدر هنر سینماس��ت .میدانیم که بازیگری توانایی

باالی��ی میخواهد ول��ی اولهنرمند
ش��ده اس��ت ،حافظ ناظری را کس��ی
هنر هفت��م #کارگ��ردان اس��ت .اگر
نمیشناسد .با اینکه جایگاه حافظ ناظری
در آهنگسازی باالتر از جایگاه همایون
اس��تادانی چون #ب��اخ و #موتزارت و
#بتهوون میخواستند آهنگهایی را
ش��جریان در آواز اس��ت .ام��ا باالخ��ره
که ساختهاند خود نیز نوازندگی کنند،
فرزند هنرمند و هنرفهم شهرام ناظری
آهنگس��از اس��ت؛ پس کمتر معروف
باید چند برابر عمرش��ان میزیستند.
میش��ود ،حتی با وجود آلبوم پر س��ر و
اما آنها با این جایگاه بیبدیلی که در
موسیقی کالس��یک غرب دارند ،تنها
ص��دای «ناگفته» با آنهم��ه افتخارات
کنار هم گذاشتن شجریان و فردوسی توهمی
بینالمللی و رکورد ف��روش جهانی ،ولو
«آهنگساز» بودهاند .این جابهجایی
بیش نیست .جایگاه اس�تاد را اما میتوان با
اهمیت نقش آهنگساز و خواننده در
با وجود اختراع س��هتار جدی��دی به نام
جایگاه محمود دولتآبادی در ادبیات معاصر
ذهن ایرانیان آنجا خودش را بیش��تر
س��هتار «حافظ» که نقطهی عطف عالم
قیاس نمود .هر دو در ای�ن ترافیک پرحجم
موسیقی در س��الهای اخیر بود و حتی
نشان میدهد که پای آوازخوانی چون
فرهنگ مدرن ،برای س�نت راه گرفتند و جا
مرحوم استاد شجریان در میان باشد.
اگر ایالت کالیفرنیای آمریکا ،روزی به نام
باز کردند .اما نه میت�وان گفت رمان یعنی
«روز حافظ ناظری» داشته باشد!
ما آلبومها را به او منتس��ب میکنیم
دولتآبادی و ن�ه میتوان گفت موس�یقی
و آهنگس��از تیرهبخ��ت را کمت��ر به
️قیاس غلط شجریان و فردوسی
یعنی شجریان .اگر مجبور به مقایسهی حکیم
تا همین جا با احتس��اب میزان اهمیت
حساب میآوریم .همین آلبوم «ایران
طوس با یک هنرمند معاصر باش�یم ،هنرمند
نقش آواز در موس��یقی معلوم میشود
من» و تصنیف بینظی��ر «قالب» که
آهنگس�ازی چون مجید انتظامی اولویت
مقایسهی جایگاه شجریان در موسیقی
ابتدای متن ذکر ش��د ،ابتدا ش��اهکار
دارد با آن س�مفونی «حماس�هی خرمشهر»
س��نتی با جایگاه فردوس��ی در ادبیات
آهنگسازش سهراب پورناظری است.
فارسی چقدر دور و نامربوط است .البته
مقدمهی تصنیف و خود تصنیف روی
که روح مقاومت ،سقوط و آزادی خونینشهر
اگر بر س��ر «خس��رو آواز» تاج «خسرو
ت و یک دقیقه آهنگ است که
هم بیس 
را به زیبایی هرچه تمامت�ر در خود محفوظ
موسیقی» را هم بگذاریم ،باز این مقایسه
همایون شجریان حداکثر در پنج دقیقه
نموده و توانس�ته جان یک حادث�ه را از دل
جفاست .اصال موس��یقی کجا و ادبیات
از آن ظاهر میش��ود .عالی هم ظاهر
تاریخ بیرون بکشد
کجا؟ آیا ظرفیت این دو با یکدیگر قابل
میش��ود اما باالخره روی ریلگذاری
قیاس است؟ آیا حماسهسرایی فردوسی
پورناظری حرک��ت میکند« .قالب»
که همزمان قلههای #شعر و #داستان و
خبر از آهنگس��ازی پخته و خبرهی
س��هراب پورناظری میدهد و اگر ما بپرس��یم« :آلبوم ایران من همایون #حکمت را فتح میکند و تنها با ایلیاد و ادیسهی هومر مقایسه میگردد
شجریان را گوش دادهای؟» درست مانند این است که بپرسیم« :دربارهی (البته توسط خود غربیها؛ هر چند صد پله از آن هم برتر است) را میتوان
الی شهاب حسینی را دیدهای؟» یا اینکه« :آژانس شیشهای پرویز پرستویی با مجموعهای از قطعات موس��یقی ولو در نهایت ارزش و فخامت در یک
عجب فیلمی است!» البته به نظر میرسد اینکه یک آلبوم به نام آهنگساز جا نش��اند؟ هر بیت ش��اهنامه -که بس��یاری از ابیاتش رقصی در میدان
معروف ش��ود یا خواننده ،قدری هم تابع این است که کدامیک مشهورتر بالغتاند -به تمام چهچهههای اس��اتید آواز میارزد و میچربد .چرا که
باشند .مثال کسی آلبوم «باده تویی» را به نام خوانندهاش محمد معتمدی هر بیت شعر ناب ،میتواند منبع همیشگی و بیپایان تولید حس و الهام
معرفی نمیکند .همه این آلبوم را به نام آهنگس��ازش حس��ین علیزاده و موسیقی باش��د .رهبر انقالب به عنوان یک متخصص ادبیات ،صراحتا
میشناسند که مش��هورتر و ش��اخصتر از محمد معتمدی است؛ اما نام فردوس��ی را «پدر زبان فارس��ی امروزی» میدانند .حال اگر این مقایسه
شجریان -چه پدر و چه پس��ر -از فرط شهرت نام آهنگس��از را کامال به را تنها طرفداران و دوستداران استاد شجریان پس از فوت ایشان مطرح
محاق میبرد .نتیجهی آهنگسازی خوب «شب ،سکوت ،کویر» و «ایران مینمودند ،چندان جایی برای حساسیت نبود .اما این باور چنان عمومیت
من» است و نتیجهی آهنگسازی بد «افسانهی چشمهایت» که صدای دو یافته که خود ایشان هم به آن معتقد میشود و خود را با فردوسی مقایسه
خوانندهی قدرتمند و یکهتاز را حیف میکند .در راس��تای همین نادیده میکند« :همانگونه که فردوسی با شاهنامه زبان و ادبیات فارسی را نجات
گرفتن نقش آهنگساز ،میبینیم اینقدر که همایون شجریان شناخته داد و اعتال بخشید ،من نیز وظیفه دارم موسیقی ایرانی را اعتال ببخشم و فکر
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میکنم در این کار موفق بودهام» .این جمله به تنهایی بیانگر آن است که
استاد شجریان شناخت عمیق و دقیقی از جایگاه و حرفهاش ندارد .کنار هم
گذاشتن شجریان و فردوسی -چه توسط خود ایشان و چه توسط هواداران-
توهمی بیش نیست .جایگاه استاد شجریان را اما میتوان با جایگاه محمود
دولتآبادی در ادبیات معاصر قیاس نم��ود .هر دو در این ترافیک پرحجم
فرهنگ مدرن ،برای سنت راه گرفتند و جا باز کردند .اما نه میتوان گفت
رمان یعنی دولتآبادی و نه میتوان گفت موس��یقی یعنی شجریان .اگر
مجبور به مقایس��هی حکیم طوس با یک هنرمند معاصر باشیم ،هنرمند
آهنگسازی چون مجید انتظامی اولویت دارد با آن سمفونی «حماسهی
خرمش��هر» که روح مقاومت ،س��قوط و آزادی خونینش��هر را به زیبایی
هرچه تمامتر در خود محفوظ نموده و توانس��ته جان یک حادثه را از دل
تاریخ بیرون بکشد و آن را تا ابد برای ملت مثل یک گنج نگه بدارد .یوماهلل
سوم خرداد یکی از غرورآمیزترین برگهای تاریخ ایران است و سمفونی
«حماسهی خرمش��هر» یکی از بهترین آثار هنری که تا به حال برای آن
ساخته شده .همچنین استاد محمود فرشچیان اولویت دارد با آن کارهای
عالی ،با آن خدمات ارزندهی بینظیر در گذشته و ماندگار در آینده .اصال
بنا نداریم یک هنرمند را توی سر آن یکی بزنیم؛ هر کس رشتهی خودش
را دارد و مدل خودش را و گوشهای از کار را گرفته .اما شهرت یک هنرمند،
نباید دیگرانی که شاید سهم بیشتری هم داشتهاند را تحتالشعاع قرار دهد.
اظهارنظرهای دیگری هم از سوی مرحوم شجریان وجود دارد که حاکی از
عدم فهم عمیق از موسیقی بوده و شجریان را از جایگاه هنرمند طراز اول
عرصهی وسیع موس��یقی ،باز هم دورتر و به جایگاه استاد آواز محدودش
میکند .او جای دیگری در پاسخ به منتقدان موسیقی سنتی ایرانی که غم
و بینشاطی آن را مورد انتقاد قرار دادهاند ،میگوید« :موسیقی ما غم دارد؛
بله! موسیقی ما آیینهی تاریخ ماست .تاریخ ما را نگاه کنید! سراسر #جنگ
و #خفقان و #اس��تبداد اس��ت؛ هنوز هم ما به #دموکراسی نرسیدهایم».
دلیل عجیبی است! موسیقی سنتی زبان ادبیات غنایی است؛ لباسی است
بر تن ادبیات غنایی ما که شامل محتوای غالبا #عاشقانه و #عرفانی است و
اوج آن در سبک عراقی نمودار میشود که چهرههای شاخصش #سعدی
و #حافظ میباش��ند .ادب غنایی ما واقعا چقدر ش��اد است؟ اساسا وقتی
میگوییم شعر ،در ابتدای امر یاد یک چیز شاد نمیافتیم! نباید هم بیفتیم!
بخش اعظم غزل فارسی هم عاشقانههای شکوهآلود و ناله از فراق معشوق
است .باقی غزلها یا مثل سبک هندی بیشتر حاوی پند و اندرز و اخالق و
امثالاند و یا چون سبک خراسانی مملو از شاهکارهای توصیفی؛ به همین
دلیل کمتر در موسیقی سنتی نمایان میشوند .اساسا خوراک موسیقی،
شعر عاشقانه است و اشعار عاش��قانهی زبان ما حزنآلود .عشق ایرانی هم
چنین عشقی است .مظهر عشق ایرانی ،داستان «لیلی و مجنون» نظامی
است .طبع ایرانی این عشق را میپسندد که عشقی توأم با سوز و نیاز و سر
به خاک پای معشوق گذاردن و جاننثاری است .به همین دلیل میتواند
تفسیرهای عرفانی بپذیرد و اصال زبانی برای حقایق عرفانی باشد .از محتوای
اشعار که بگذریم ،سازهای ما هم چندان شاد نیستند .تار ساز اشک است.
کمانچه هم س��وز دارد .نی را که دیگر نگوییم .نادیده گرفتن این عوامل و
مطرح کردن بحث تاریخ پر از فراز و نشیب ایران که بیشک در حزن
موجود در موسیقی بیتأثیر هم نبوده ،بدترین دفاعی است که مرحوم
شجریان بخواهد در برابر یک انتقاد از موسیقی سنتی داشته باشد .آیا
این زیادهخواهی است که از خوانندهی مشهور به «استادتمام موسیقی»
توقع داشته باش��یم در مورد خود موسیقی دقیقتر سخن بگوید؟ حیف
آن صوت نگینی و عقیقفام که موس��م سخن در حوزهی تخصص خود،
تعهد را وانهد و از سر لج و لجبازی حرف بزند .حیف آن لحن ترمهگون که
به وقت رقص ابوعطا دل از شنونده میبرد ،جای دیگر بخواهد تنها برای
خوشامد اغیار چیزی بگوید .اظهارنظرهای نادرستی از این دست ،باز هم از
سوی ایشان مطرح میشود؛ لیکن #هنرمند به معنای واقعی کلمه کسی
است که در رشتهی خود و اساس��ا در #هنر به فهمی عمیقتر از دیگران
بلکه به رازی بزرگ دست یافته باشد .هنرمندان بزرگ هر رشته کسانی
هس��تند که میتوانند دقیقترین و کلیدیترین جمالت را در حوزهی
تخصصشان بگویند .گوهر مکنون هر هنر را باید از کسانی پرسید که در
حال دست و پا زدن در میان گرداب حائل آن هنر باشند ،نه از گمشدگان
لب دریا .راز نویسندگی را باید از کسی چون #همینگوی پرسید؛ آنجا
که میگوید« :چیزی به نام نوشتن وجود ندارد .نویسنده پشت ماشین
چاپ مینشیند و خونریزی میکند» .راز س��ینما را باید از استادش
#هیچکاک پرس��ید؛ آنجا که دربارهی یکی از فیلمهای ترس��ناکش
میگوید« :تونل وحش��تی بود در یک ش��هر بازی!» و راز موسیقی را
باید از #واگنر پرسید که میگوید« :وقتی سخن باز میماند ،موسیقی
آغاز میگردد».

