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به حنجره تان آسیب نزنید

ــدید  ش ــه  عالق ــی  وقت ــا  این روزه
ــم،  ــی را می بین ــه خوانندگ ــان ب جوان
ــال  ــالیان س ــه س ــی ک ــوان کس به عن
ــه ای  ــورت حرف ــه به ص ــن عرص در ای
ــتادان  فعالیت کرده ام و از محضر اس
ــین  ــوم حس ــون مرح ــمندی چ ارزش
ــیان  ــار و مرحوم گرگین موسیس سرش
بهرمند شده ام، وظیفه خودم می دانم 
ــاره  درب را  ــیارمهمی  بس ــکات  ن ــه  ک
ــزوم  ــره و ل ــت از حنج ــتفاده درس اس
ــت خواندن  ــیوه های درس آموختن ش
بیان کنم. بنابراین در اینجا توضیحاتی 
ــه تجربیات و  ــم که ب ــرض می کن را ع

دانسته های خودم مربوط می شود. 
ــده،  ــر بن ــم از نظ ــد بگوی ــدا بای ابت
داشتن یک صدای خوب که بسیاری از 
ــت،  فاکتورهای خواننده بودن را داراس
ــیاری از  ــت و بس ــورت ذاتی اس به ص
خوانندگان خوش صدا آن را به صورت 
ــتن  ژنتیکی به ارث برده اند. یعنی داش
ــاه درصد به صورت  صدای خوب پنج
ــد دیگر را  ــاه درص ــت و پنج ــی س ذات
ــا تمرین و  ــابی ب ــد به صورت اکتس بای
ــالیان از استادان  ــت فراوان س ممارس
ــری  ــد از فراگی ــت و بع ــرا گرف آواز ف
ــایز  حتما باید به صورت روزانه اگزرس
(تمرینات آواز) را انجام داده و صدای 

خود را همیشه آماده نگاه دارند. 
ــم و قابل توجه  یکی از موارد مه
ــت  درس ــی  چگونگ آواز  ــث  بح در 
ــدن  ــگام خوان ــیدن در هن نفس کش
ــت. معموال خوانندگان کالسیک  اس
ــرای ذخیره کردن  از دیافراگم خود ب
ــدن  خوان ــگام  هن در  الزم  ــوای  ه
ــتفاده می کنند و این نیز مشمول  اس
تمرینات خاص خود است؛ اما طنین 
صدای هر شخص به موارد مختلفی 
در آناتومی بدن او بازمی گردد؛ مانند 
ــای  تاره ــدازه  ان ــه،  ــدازه جمجم ان
ــان، طول  ــدازه حفره ده ــی، ان صوت
نای، اندازه بینی و فضای پشت آنکه 
ــترین طنین صدا  ــی بیش در خوانندگ
ــه ایجاد کرد.  ــوان از آن نقط را می ت
ــما می آورم. در  سازی  مثالی برای ش
مانند گیتار، کاسه ای که در پشت ساز 
ــام جعبه رزونانس  وجود دارد، به ن
ــان نیز  ــت. در بدن انس ــروف اس مع
ــامل  ــت بینی که ش فضای خالی پش
این  ــود،  ــی می ش حفره های سینوس
نقش را داراست. آموختن چگونگی 
ــه در خواننده  ــن نقط ــتفاده از ای اس
ــر یک  ــون اگ ــت، چ ــیارمهم اس بس
ــا از حنجره  ــیک دائم خواننده کالس
ــی آواز را از  ــتفاده کند، یعن خود اس
ــتفاده  ــده و چگونگی اس ــو خوان گل
ــود و چگونگی ایجاد  از دیافراگم خ
ــت بینی و  ــای پش ــس با فض رزونان
حفره های سینوسی را نداند، تارهای 
ــده و به مرورزمان  ــیب دی صوتی آس
ــره خواهد  ــار بیماری های حنج دچ
ــد. ویژگی های گذراندن دوره آواز  ش
ــوط به نت خوانی و  فقط و فقط مرب
سلفژ نیست. اینکه چگونه می توانید 
ــیب زدن به حنجره خود از  بدون آس
آن بیشترین استفاده را کنید و سالیان 
ــال صدای خود را حفظ کنید الزم  س
ــبک ها  ــه س ــدگان هم ــت خوانن اس
ــت را  ــه و نکاتی از این دس ــن نکت ای
درنظر داشته باشند تا خدای ناکرده، 
ــن  ــار ای ــی دچ ــی کار خوانندگ در ط
ــوند. برای  ــیب ها نش بیماری ها و آس
ــت موضوع آموزش  این کار الزم اس
ــتادان را جدی بگیرند.  از محضر اس
ــیوه های  ــتادانی که می توانند ش اس
درست خوانندگی علمی و عملی را 

آموزش دهند.
*خواننده کالسیک و پاپ کالسیک 
و مدرس آواز

زخمه

ساز  باستانی مشرق زمین 

ــرق زمین است. قدیمی ترین اثری که  سنتور، از سازهای باستانی مش
ــور منقوش است،  ــت، در حجاری های آش ــاز در دسترس ماس از این س
این گونه که در یک صف تشریفاتی به افتخار «آشور بانیپال»،  سازی دیده 
می شود که به احتمال قوی، از اجداد همین سنتور است و سیم های آن 
ــود و نوازنده، قطعه چوب یا استخوانی  به جعبه ُمجوفی متصل می ش
ــت دارد که آن را مثل چکش روی سیم ها می کوبد و در  ــت راس به دس
ــار می آورد. نوازنده هنگام  ــیم ها فش ــت چپ روی س همان حین با دس
ــمه ای که از  ــود می آویخته، ولی بند یا تس ــاز را به گردن خ ــن، س نواخت
ــود. در کتاب تورات نیز  این منظور حکایت کند، در حجاری دیده نمی ش
ــری به میان آمده که  ــنتور ذک ــوم - آیات ۷ و ۱۰) از س (دانیال - باب س
این خود دال بر قدمت این ساز است. لغت شناسان بر این باورند که نام 
ــنتور در کتب و نسخ خطی فارسی و  ــنتور ریشه آرامی دارد. کلمه س س
عربی و ترکی با صاد و سین و تاء و طاء به اختالف ضبط شده است. نام 
ــنتور در عربی به چهره «صنطیر» به کار رفته است. ابن سینا از  سازی  س
ــت باز (مطلقه) است و توسط  ــیم های دس صحبت می کند که دارای س
ــدا درمی آید و آن را  ــیم های آن می کوبد، به ص چکش هایی که روی س

ِصنج صینی (چنگ چینی) می نامد. 
ــاز رفته، از  ــری از این س ــه در آن ذک ــی ک ــعار فارس ــن اش قدیمی تری

منوچهری دامغانی است: 
ــاَرک سنتور زن است/ فاخته نای زن و بط شده  کبک ناقوس زن و ش
ــی، سنتور ذیل عنوان سازهای «سیم باز»  تنبور زنان. در متون کهن فارس
دسته بندی شده. خوارزمی در کتاب «مفاتیح العلوم» این سازها را آالت 

الحرکات یا حنانات که مفرد آن حنانه است، نامیده. 
سنتور از جمله سازهایی است که در آغاز قرون وسطا به کشورهای 
ــاط مختلف آن  ــکل های گوناگون در نق ــه و به نام و ش ــی راه یافت اروپای
ــت و چون موسیقی از اوایل ظهور مذهب مسیح در  قاره رواج یافته اس
ــتخدام مذهب بود، هنرمندان اروپا به تکمیل آن کوشیدند تا باالخره  اس

پس از چند نسل اوالد خلفی به نام پیانو از آن به وجود آمد. 
امروزه سنتور در ایران، بیش از سایر کشورهای خاورمیانه رواج دارد 
و در گذشته نیز همین طور بوده است و «شاردن» سیاح فرانسوی، که در 
سنه ۱۷ میالدی به ایران سفر کرده نیز رواج آن را در ایران یادآور شده. 
قدیمی ترین نوازنده سنتور، که نامش در کتب تاریخی مضبوط است؛ 

«محمدحسن» است. 
ــری در ایران  ــر ناص ــه در اوایل عص ــوی، ک ــوی فرانس ــت دوبینگ کن
ــیار خوب سنتور  ــن بس ــد: «محمدحس ــفرنامه خود می نویس بوده، در س
ــده ام که  ــرف و کمتر دی ــاکت و کم ح ــت س ــن مردی اس ــوازد، لیک می ن
ــنتورخان نیز یاد  ــن خان و س ــدد.» از او با نام های دیگری چون حس بخن
ــت به نام «محمد صادق خان» که اولین  ــده است. وی شاگردی داش ش
ــرورالملک» نامیده شده. وی  ــیقی دانی است که لقب گرفته و «ُس موس
ــت که تا زمان  ــیقی دان های دربار ناصری اس ــی از هنرمندترین موس یک
ــته. نامبرده گوش بسیار دقیقی داشته و  ــاه هم حیات داش مظفرالدین ش
عالوه بر سنتور، در نواختن سه تار و پیانو نیز استاد زبردستی بوده. مرحوم 

مشیرهمایون شهردار، نوازنده نامدار پیانو، از شاگردان وی بوده است. 
ــرآمد  ــت که س ــماع حضور» اس ــده مهم دیگر عصر قاجار «س نوازن
ــت  ــود. وی در اول کار خدم ــان ب ــاگردان محمدصادق خ ــران و از ش اق
ــنتورنوازی پرداخته. وی عادت  استادش ضرب می گرفته و سپس به س
داشت برای اینکه از انعکاس زیاِد صدای سنتور جلوگیری کند و صدای 
ــید و به نواختن  ــتمالی روی سنتور می کش ــود، دس ــیم ها مخلوط نش س
می پرداخت. البته این روش از ابداعات استادش محمدصادق خان بوده 
ــکات جالب زندگی وی، عالقه وافرش  ــه وی نیز آن را ادامه داده. از ن ک
به ورزش به خصوص کشتی بوده و در این رشته، مهارت بسزایی داشته. 
ــن مورد ذکر کرده  ــت های خود حکایتی در ای ــک در یادداش معیرالممال
ــماعی» از نوازندگان بزرگ اوایل  ــت. فرزند سماع حضور، «حبیب ُس اس
قرن ۱٤ شمسی است که سنتورنوازی را وارد عرصه نوینی کرد، افسوس 
ــد. از حبیب سماعی شاگردانی  ــته عمرش در جوانی گسسته ش که رش
ــد نام برد که  ــین صبا» را بای ــان «حس ــز به یادگار ماند که از میان ایش نی
ــتادش  ــرده، وی نیز مانند اس ــیقی هم تدریس می ک ــتان موس در هنرس
ــد و در گورستان ظهیرالدوله مدفون است. از شاگردان وی  جوانمرگ ش

می توان خانم «ارفع اطرایی» را نام برد. 
الزم است به نام سه نفر از شاگردان سماعی اشاره کنیم که هرچند 
ــنتور را پی نگرفتند، ولی در اشاعه سبک استادشان، نقش  نوازندگی س
داشتند: قباد ظفر، نورعلی برومند و مرتضی عبدالرسولی (خوشنویس 
بزرگ معاصر). مرحوم ابوالحسن صبا که با کلیات سبک سماعی آشنا 
ــیقی ایران کرده، در  ــترگ دیگری که به موس ــود، عالوه بر خدمات س ب
ــتودنی کرد. این  ــماعی به آیندگان تالشی س ــیاق س ــبک و س انتقال س
ــماعی را به خط  ــای آوازی حبیب س ــیقی، دوره ه ــزرگ موس ــتاد ب اس
ــت و خود چند جلد کتاب از این آثار را به چاپ  رسانید.  ــیقی نوش موس
ــتاد فرامرز پایور از بالندگان مکتب صبا بود که منشأ خدمات بزرگی  اس
ــنتورنوازی شد و کتاب های متعددی را برای آموزش این ساز  در هنر س
منتشر کرد که سبک و اسلوب آموزشی ایشان تا به امروز از روش های 
ــنتورنوازی است. «رضا ورزنده» نیز در اجرای قطعات ضربی  معتبر س
ــتاره یکتایی بود از بزرگان سنتورنوازی دهه های اخیر،  و جواب آواز، س
ــت که عالوه بر تک نوازی، در  ــکاتیان الزم الذکر اس نام مرحوم پرویز مش
ــنگ  ــان می توان از پش ــازی هم توانمند بود. از معاصران ایش آهنگ س
ــیاری را تربیت  ــاگردان بس ــکاتیان ش کامکار و مجید کیانی نام برد. مش
ــتند و طبعا آیندگان در مورد  کرده که از نوازندگان مطرح در ایران هس
ــی را به هنر  ــه چه خدمات ــاوت خواهند کرد ک ــتی قض ــان، به درس ایش

موسیقی ایران کرده اند.

هنر
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از زمانـی که آوای تصنیف «یادباد» در تاالر وحدت طنین انداز شـد، شـش سـال 
می گذرد. این تصنیف به مذاق بسـیاری از ایرانی های اهل موسـیقی خوش آمد، 
تصنیفی که به احترام اسـتاد پرویز مشکاتیان ساخته شـده بود. اما آن اجرا فقط 
یک تصنیف نبود، یک رپرتوار متنوع وفادار به موسـیقی ردیف دسـتگاهی و البته 
با نوآوری هایی در قالب همین موسـیقی بود. دو سـال قبل از این اجرا، سـیامک 
آقایی با گروه سنتورنوازان، آلبوم ویدئویی نامتعارِف «ز بعد ما» را منتشر کرده بود. 
این دو اثر، چکیده فعالیت های او در موسیقی ایران است. سیامک آقایی به ظاهر 
کم کار می آید، اما فعالیت گسـترده ای در فضاهای بین المللی داشـت که حاصل 
آن، بیـش از ۵۰۰ اجـرای زنـده در گروه هـای مختلفـی ازجمله  «جاده ابریشـم»، 
«آنسـامبل اطلس» و... اسـت.  به بهانه کنسـرتش در تهران، به سراغ او رفتیم تا 

از دغدغه ها و نگاهش به موسیقی برای ما بگوید. 
   

 یکـی از مهم تریـن وجـوه موسـیقی شـما، نحـوه برخـورد با سـاز سـنتور  �
اسـت. انگار شـما در کنار زهی بودن سـاز سـنتور، توجه ویژه ای هم به مسئله 
کوبه ای بودن این سـاز داشـتید. آیا دلیل مشخصی داشـته یا به  مرور زمان و 

ناخواسته، به این بیان موسیقایی رسیدید؟ 
ــود دارد، به بیانی  ــتگاهی، خأل فضاهای ریتمیک وج ــیقی ردیف دس در موس
ــورهای همسایه مثل  دیگر، ما ضعف «ریتمیک» داریم؛ باالخص در قیاس با کش
هند و ترکیه. شما موسیقی نوازنده های عرب یا ترک یا سازهای کوبه ای شان مثل 
طبال را ببینید. اگر دارید بحث ریتم را مطرح می کنید که ماجرای مفصلی است.

  بسیاری از آهنگ سازان ایرانی که می خواهند کارهای غریب و به اصطالح  �
نویی کنند، به سـمت فضاهای پیچیده تر ریتمیـک می روند و به همین بهانه از 
مرزهای ردیف عبور می کنند. اشـکالی هم ندارد و خیلی هم خوب است، ولی 
کمتر محصول قابل اعتنایی از رهگذر این تفکر خلق شده، اما در موسیقی شما 

مسئله، ساختن فضاهای ریتمیک نو در قالب خود ردیف است... .
ببینید موسیقی ما بیشتر وام دار نثر است. ریتم  یا نظم ما هم اکثرا شش هشتم 
یا شش چهارم است؛ ازجمله بخش عمده ای از تصانیف ما و کل ِرنگ ها. حال 
ــن دوچهار یا چهارچهار  ــید، بخش عمده  کارهای م ــر احیانا دقت کرده باش اگ
است. در یک کالم، جای ریتم «دوتایی» در موسیقی ایرانی خیلی خالی است. 
صرفا یک «رنگ حربی» است که دوچهارم است. باقی، همه شش تایی هستند. 
ــازهای تار یا سه تار دقت کنید! اگر سیمی پاره شود، کار نوازنده  مثال گفتم به س
ــیار نازک و حساس، لیتری هم که  ــت! قطر پوست را ببینید؛ بس اصوال تمام اس
ــه تار یا کمانچه  یا حجم لوله نی را  ــاب کنید، حجم کاسه تار، س بخواهید حس
ــه کنید، با حجم داخل سنتور! از طرفی سنتور برای هر نتش چهار سیم  مقایس
هم صدا دارد، همین طور دو دست به طور مجزا و آزاد، قابلیت اجرای نت های 
ــتند. به خاطر همین آزادی دو دست، شما امکانات بسیاری  متفاوتی را دارا هس
ــازهای عود، تار، سه تار و...  شخصیت دست های  دارید، ولی در هیچ کدام از س
شما مجزا نیستند، ولی از همه مهم تر، همین نکته ای است که شما گفتید، این 
تنها ساز ملودیک-کوبه ای ایرانی است. همه اینها مرا به این سمت می برد که 
ــری) و دیگر نوازندگان  ــدارم (خاور زمینی) و کامران (منتظ ــتانی مثل پ با دوس
ــازهای کوبه ای ایرانی و غیرایرانی، بخش قابل توجهی از توان  تنبک یا دیگر س
ــمت فضاهای بداهه برویم  ــئله معطوف کنیم و به س و توجه مان را بر این مس
ــیقی اکنون  ــه بداهه نوازی را در قالب های متنوع ریتمیک بیازماییم. موس و البت
ــت، ولی در فضاهای ریتمیک، خأل داریم. نه  ما در مقوله نثر و آواز بی نظیر اس
اینکه برای خودنمایی به سمت ریتم های عجیب رفته ایم، نه. همین دوچهار و 
چهارچهار خودش قابلیت های خیلی خوبی چه برای ریتم های سنگین تر و چه 
به منظور ارائه پیچیدگی های خاص تر در صورت اجرای نقرات ریز_دوالچنگ- 
با اکسان های گوناگون دارد و البته ترکیبات ریتمیک این چنینی اگر در کنار  سازی 
ــود، نتیجتا رقص و  ــا تفکر دوتایی غالب ش ــده و اساس چون تمبک طراحی ش
ــرد. دراین میان، تنها هر از گاهی  ــدان زیباتری را تداعی خواهد ک پیچش دوچن
ــود!  ــاز بیس و بمی چون تار باس  یا گیتاربیس تنگ می ش دلم برای حضور س
البته نبودش هم آنچنان خللی وارد نمی کند! حاال شما به گستره سنتور دقت 
کنید. به قابلیت های طنینی و سرعتی و حرکتی نگاه کنید؛  وسعت نتی که برای 
بیشتر سازها حتی در موسیقی کالسیک ایرانی تعریف نشده... . به سطح سنتور 
ــانتی متر مواجهیم.  ــدودا یک متر و دیگری ۳۰ س ــگاه کنید، ما با دو قاعده ح ن
ــرای اجرای ۹۰ دقیقه ای  ــان بی زبانی دارد به ما می گوید: «من ب ــگار که با زب ان
ــتم، فقط باید آدم خودم را پیدا کنم». حال پس  ــرت کامل، کافی هس یک کنس
از طراحی مجموعه ای مثل«باز عشق» که در پی چنین نگاهی به قابلیت های 
ــاز سنتور و پس از گذر حدود دو دهه کار بر گسترش ویژگی های منحصرش،  س
ــده اند، به نظر می رسد  اضافه کردن ساز یا سازهای  تدریجا گردآوری و تنظیم ش
ــد، مثال یک تار اگر کنار من قرار  ــب این رپرتوار نباش دیگر، به این دونوازی، مناس
گیرد، نتیجه درخشانی نخواهد داد. یا احتماال شلوغ شود. این طور که از شواهد 
امر و آثار اخیرم برمی آید، در این سال های اخیر به این نتیجه رسیدم که در کنار 
این ساز (با این نگاه) بیشتر از همه، جای یک ساز کوبه ای خالی است. بنابراین  
ــته و دورادور در جریان  ــر داش ــک متعددی را مدنظ ــدگان تنب ــتان و نوازن دوس
ــان بوده ام. من تصور می کنم  دو ساز تکنیکال و حرکتی سنتور و  فعالیت هایش
ــنونده را به خوبی از  ــک در کنار هم، قابلیت این را دارد که چند هزار نفر ش تمب

موسیقی سیراب کنید، طوری که به هیچ وجه هم کسی خسته نشود. 
 دراین میان برای من یک سـؤال به وجود می آید؛ اگر نوازندگان خوبی کنار  �

شما بودند، بازهم شما همین مسیر را می رفتید؟ 
نه، بحث خوبی و بدی نیست. اگر نوازندگان مدنظرم در کنار من بودند، قطعا 

ــامبلی  ــمت گروه نوازی و فعالیت در چنین آنس ــده ای از ذهنم به س ــش عم بخ
ــت، من با ذهنیت  ــدارم. نمی گویم نیس ــه در حال حاضر من این را ن ــت ک می رف
ــت که با فضای ذهنی من جفت وجور  ــی که دارم، دیدم. منظورم این اس و توقع

نشدند. بحث توانایی و کیفیت نوازندگی نیست. 
 آیا نواختن با یک آنسـامبل را تابه حال امتحان کرده اید، اینکه نوازنده تار،   �

سه تار، نی و... را جمع کنید؟ 
ــیدم. بحث من تکنیک  ــه، چندباری امتحان کردم و به نتایج خوبی نرس بل
ــت، می دانید  ــی و عین به عین ردیف نواختن نیس ــت، بحث من توانایی فن نیس
ــانی بنوازم، هر چقدر سعی  ــعی کردم با کس ــت؟ من هر بار س موضوع چیس
ــا نوازندگانی  ــیقی مان بیاورم، ب ــتری به موس کردم هیجان و حس وحال بیش
ــا می نواختند و من با این  ــی زود قطعه را از روی نت ه ــدم که خیل مواجه ش
ــاز می زدند، دچار  ــرای رفع تکلیف س ــا که ب ــس در مواجهه با آنه ــزان ح می
ــدم. برای اولین بار است که  ــدم و بی خیال این شکل از کار ش ــرخوردگی ش س
ــم، تنظیم و تمرین کردم  ــکل گروهی ه ــن را می گویم؛ من «یادباد» را به ش ای
ــخصات صوتی ای که من  ــات تمرین بسیاری هم برگزار شد، ولی مش و جلس
ــتم و به   همان فضای  ــاطع نمی شد. از خیرش گذش ــتم، از گروه س می خواس
خلوت قبلی برگشتم و به آن شکل، برای تنها یک سنتور تنظیمش کردم و اما 

این بار برای سنتور ۱۴ خرک... .
 شـما با سـاالر عقیلـی، پـدرام خاورزمینی و در حـال حاضر هم بـا کامران  �

منتظـری کار کردیـد، یعنـی ایـن هنرمنـدان آن حس وحال الزم کـه مطلوب 
شماست را داشتند؟ 

ــم دارد، هر کدام توانایی ها و رنگ وبوی  ــه. پدرام این طور بود، کامران ه بل
ــت، این  ــاالر... چیزی که برای من مهم اس ــان را دارند و همین طور س خودش
است که چگونه می توان تا جای ممکن به «حس درون و پنهان پی برد و در 
ــنونده به اشتراک گذاشت.  ــتقیما با ش عمل و به هنگام اجرای زنده، آن را مس
ــائل حول چنین  ــن، وجود ندارد و همه مس ــزی مهم تر از ای ــم چی در اجرا های
ــائل  ــن از دید من «کیفیت یک اجرا» بیش از مس ــی قرار دارند بنابرای محوریت
ــن «حس به  ــه غلظت ای ــز احتمالی ب ــیار ری ــا حتی خطاهای بس ــی ی تکنیک
ــت. بنابراین ممکن است  به جای  ــده با مردم» وابسته اس ــتراک گذاشته ش اش
ــتودیو ضبط و ادیت کنم، خودم و دیگر  اینکه کار هایم را بارها راحت تر در اس
ــدازم- اجرا  ــرای زنده و رودررو می ان ــر یک اج ــای همراهم را به  دردس اعض
ــته ام که  ــم بوده و برای طراحی اش وقت گذاش ــیقی آن قدر برایم مه و موس
ــی، در  نهایت کیفیتی که از عهده ام برآید،  ــم به صورت تصویری و هم صوت ه
ــد- تا به جای یک ارتباط تمیز ولی ناقص استودیویی از  ثبت وضبط خواهد ش

ــم در چشم به هنگام کنسرت،  ــتقیم، صمیمی و «زنده» و چش این ارتباط مس
ــیاری از مخاطبان همراهی،  ــر و از نگاه بس ــم. از این منظ ــذت دوطرفه ببری ل
ــنوندگان  ــا آن ایده ها و نهایتا ترجمان آن، برای ش ــاالر ب عملکرد و انطباق س
ــت. و اینکه  ــدنی بوده اس ــات مجموعه «یادباد» بی نظیر و تکرارنش در قطع
ــود.  ــیر تکاملی» عوض می ش ــنتور و امکاناتش برای من مدام در یک «مس س
می تواند ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ خرکه شود و یکی از دالیل عمده این کوتاه نیامدن ها و 
ــا، این است که اساسا در گستره صوتی  تغییرات زمان بر و هزینه بر طاقت فرس
ــت. این احساس خأل،  ــیار خالی اس ــیقی ایرانی جای«نت های بم تر» بس موس
مرا به این سمت سوق داده که سمت بیس و بم سنتور را در حدواندازه های 
ــن محدودیت و  ــت که ای ــکل اینجاس ــترده تر کنم. حال مش به خصوصی گس
ــماری از محدودیت های سنتور را بتوان با دستکاری هایی  شاید تعداد قابل ش
ــرد، ولی تعداد زیادی  ــونوریته به نوعی رفع ورجوع ک ــاخت و ابعاد و س در س
محدودیت های دیگر در بحث نوازندگی دیگر ساز ها، نهایتا در گذر این سال ها 
ــده من همه نیاز هایم را با یک سنتور و  ــوق داده و باعث ش ــمت س به این س
ــک، رفع ورجوع کنم. می دانید که من  ــر یک نوازنده خوب و توانای تنب حداکث
ــت برای آن چند  گاهی اوقات آواز آثارم را نیز خودم می خوانم! چاره ای نیس

دقیقه نمی شود یک خواننده را کنار خود بنشانی!
 اتفاقا این بحث هم در نوع خود می تواند جالب باشد که چرا شما برخی از  �

قطعات را خودتان می خوانید و از خواننده استفاده نمی کنید؟ 
ــی برای همین چند  ــتم، ول ــه عرض کردم. با وجودی که من خواننده نیس بل
ــود دارد. ببینید!  ــی وج ــه خواندن در اجراهای زنده ام، دلیل اساس ــه و ثانی دقیق
ــت خاص درونِی  ــت. یک ذهنی ــه من می خوانم، آواز ردیف ایرانی نیس چیزی ک
ــت. به نوعی ترجمٔه  ــا غیرقابل ترجمه برای دیگران -دیگر خواننده ها- اس تقریب
ــته و حال من است که به این شکل تبدیل به  ــتالژیک از گذش کالمی -آوازی نوس
ــود و غالبا همراه با ساز است. حاال شما خواننده ای را با فاهای  «خواندن» می ش
ــدٔه ذهنی و ردیفی اش بیاورید و بگویید که این آوا ها را این گونه با  نسبتا تثبیت ش
ــالن حال و بهمان جزئیات بخوان. گاهی اوقات هم با خودم می گویم به فرض  ف
هم که بپذیرند و تا حدی هم آداپت شوند، این شکل و فرم از «آوا» در موسیقی 

من، خیلی شخصی است و شاید این هماهنگی ای که در لحظٔه نواختن مضرابم 
با صدای خودم دارد را نتوان به راحتی با خواننده دیگری به دست آورد. بنابراین 
ــیقی من ترکیبی از تکنوازی سنتور و آوای شخصی به همراهی  سازی  نهایتا موس
ــن مثل تمبک است و به نظر می رسد که این در فضای موسیقی من تبدیل  پرکاش

به یک سبک و شاید به نوعی تبدیل به امضای من شده. 
 یکی از نکات مهم این کنسـرت و شیوه کارکردن شما، بحث نحوه و کیفیت  �

«تمرین کـردن» اسـت. در صورتی کـه این روز ها در موسـیقی ایـران، تعداد 
جلسات تمرین پیش از کنسرت، به کمتر از شش جلسه رسیده است. 

مسئله را خیلی پیچیده نبینید! موضوع ساده است. امکان دارد آن موسیقی 
ــد و آن نوازنده، نیازی به  ــطح حسی یا ریزه کاری ها خیلی پایین باش به لحاظ س
تمرین زیادی نداشته باشد. مثال اگر شما یک قطعه َجز را بخواهید تمرین کنید، 
ــید. پس می بینید که  ــما نابغه باش ــود، حتی اگر ش ــه نمی ش خب، با یک جلس
ــطحی بودن موسیقی است. آیتم دوم، خود سطح  احتماال یک آیتم، ساده و س
ــت که  ــت. این حقیقتی اس ــرفت کرده اس ــت که خیلی پیش تکنیکال بچه هاس
ــتان نوازنده به  ــده، ولی کماکان بعضا دوس به لحاظ کمی تعداد اجرا ها زیاد ش
ــی - همچون ذوق ملودیک  ــیقی ایران ــای توجه به مقوالت بنیادی در موس ج
غنی تر و توجه ویژه به مبحث ریتم و ضعف های موسیقی ایرانی در ریتم- صرفا 
ــرفت کرده اند. بعضی را به اصطالح تخصصی «ِد شیفر  در خوانش و اجرا پیش
ــده اند منظور اینکه آن قدر تیز و فرز شده اند که هر چیزی پیشِ رویشان  نواز» ش
بگذاری، خیلی سریع می نوازند، یعنی خود این پیشرفت های این چنینی، بعضا 
مخل کار ما شده است. نوازنده در دو جلسه پارتیتور را می نوازد، ولی نتیجٔه کار 
ــما را به روی صحنه بردن تشویق و ترغیب نمی کند در صورتی که همه چیز،  ش
نت ها، نوانس ها، زمان بندی ها، سکوت ها و... همه به ظاهر درستند. ولی خبری 
ــفه اجرای این موسیقی و حس وحال  ــتان و چرایی و فلس از روایت اصلی داس
ــت. در موسیقی مونوفونیک و نسبتا ساده و بی پیرایه شرقی- ایرانی  ماجرا نیس
ــن نمونه معاصر این  ــال» نوازنده نمی یابید. بهتری ــزی مهم تر از «حس وح چی
مطلب هم، استادم پرویز مشکاتیان است که شاید در مقایسه با بعضی مدعیان 
ــازان و  ــیقی اروپایی به لحاظ علمی از برخی آهنگ س و تحصیل کرده های موس
ــات و ریزه کاری های  ــت حال آنکه «حال» و جزئی ــالنش کمتر می دانس هم نس
نوازندگی و نغمه پردازی اوست که آثار او را جاودانه کرده و ما هنوز هم از آنها 
لذت می بریم. مشکاتیان ملودی مدار بود و به حس و حال اهمیت می داد. البته 
رسیدن به همین حس وحال و جزئیات نوازندگی، مسئله ای پیچیده و سخت و 
تقریبا غیرقابل توضیح است. این حس وحال و آن نگاه شرایط و مختصاتی دارد 
ــی  ــود که تاکنون کس و وارد جزئیات عجیب وغریب و غیرقابل توضیحی می ش
ــکاتیان  ــت. فقط صرفا می گویند مش را یارای توضیح دقیق جزئیاتش نبوده اس
نابغه است، خوب است عالی است، ولی از توضیح قاصرند. شاید مدت خیلی 
زیادی طول بکشد تا یک آهنگ ساز و نغمه پرداز ایرانی در ساخت موسیقی به 
ــت پیدا کند. در چنین جریان فکری ای در آهنگ سازی، شما به  چنین چیزی دس
ــاختار اثر فکر می کنید. در این جایگاه، حاال دیگر مسئله  غایت هماهنگی در س
ــون ایرانی که آن قدر  ــت. موسیقی اونیس ــیقی نیس ــبه موس تولید انبوه و یک ش
تکنیک پیچیده ای ندارد، همین جزئیات است که اهمیت دارد، واال نغمه سازی 
ــکاتیان که نباید  ــرگ» ذوالفنون یا مثال «بیداد» مش ــم و تولید «گل صدب و تنظی
چند سال طول می کشید. شما برای لذت های مادی و دم دست تر همین زندگی 
ــه ای عمل نکنید!  ــیفر» و عجل ــت خیلی «ِد ش ــول خودمان هم، بهتر اس معم
ــت، به میزان  ــدد). باالخره هر عملی که در آن لذت و حس وحال هس (می خن
ــه روی آن می گذارید، «حال» بهتری به آدم می دهد! بله، من در حال  تأملی ک
ــی را سپری می کنم، این تمرین های پی درپی برای رسیدن  حاضر روزهای خوش
به نتیجه مطلوب جزء زیبا ترین لحظات زندگی من هستند، واال نواختن چند نت 

از روی پارتیتور کار سختی نیست. 
 اما شـنیده و می شـنویم کـه خیلی از نوازنـدگان «ِد شـیفر» نواختن را یک  �

امتیـاز می داننـد. بحث این اسـت که در همه جـای دنیا، بسـیاری نوازندگان 
ارکسترهای بزرگ هم این گونه کار می کنند. 

ــا با  ــرقی و غربی- اساس ــیقی ش ــیقایی - فرهنگ موس ــن دو فرهنگ موس ای
ــکوه موسیقی و  ــما نظم و ش هم متفاوتند و اصوال هیچ ربطی به هم ندارند! ش
فرهنگ آلمان را ببینید. جنگ جهانی به راه می اندازند و این همه فاجعه به بار 
ــت می خورند، ولی دوباره در کمتر از ۵۰ سال، جزء پنج قدرت  می آوردند و شکس
ــوری را که نمی توانید با  ــما فرهنگ موسیقی چنین کش ــوند. ش بزرگ دنیا می ش
ــیقی ایرانی مقایسه کنید، هرکدام فاکتور ها و اولویت های خودشان  فرهنگ موس
ــهناز، تنها برای من بزرگ  ــت آخر می خواهم بگویم اینکه جلیل ش ــد. دس را دارن
ــت، برای همه افواه عام و خاص - حداقل تا مقطع نسل من- همین است.  نیس
ــا دارند آن گونه  ــت، ولی نوازندگان م ــای آن گونه ای متعلق به ما نیس آن فضاه
ــکالت این گونه ای، دیگر مشکل  ــائل اقتصادی و مش ــوند، حاال دلیلش مس می ش
ــرحال  ــت و نکته دیگر اینکه نوازندگان خوب و س ــت، بحث دیگری اس من نیس
ــال با مثال ۲۰ آنسامبل مختلف می نوازند. در این صورت، شما  این گونه ای طی س
ــکلی آماده  ــاد می گیرید زود قطعه را به هر ش ــان» پیدا می کنید و ی ــئله «زم مس
ــیاری از این گروه ها  ــید! کامران در بس کنید و بزنید و بروید و به برنامه بعدی برس
می نوازد. خیلی نوازنده باهوشی است و خیلی سریع هر قطعه را می نوازد. ولی 
اینجا، ما همین «چهار مضراب حجاز» را که خیلی ساده است، با هم بار هاوبار ها 
ــوردن تا ۹۵، ۹۷  ــرعت کامران مثل آب خ ــن می کنیم. هوش و ذکاوت و س تمری
ــاند. ولی من دنبال   همان چند درصد آخرم و البته   همان خرده  درصد را می رس

درصد آخر است که چندین برابر آن ۹۵ درصد وقت و حس می گیرد.

ان
دي

سجا
را 

ل آ
: گ

س
عك

سنتورسنتورگفت وگو با سیامک آقاییگفت وگو با سیامک آقایی
به مثابه ارکستربه مثابه ارکستر

پويان عبدلى نيما مسيحا*

مهران ربيعى

بحث من تکنیک نیست، بحث من توانایی فنی و عین به عین 
ردیف نواختن نیست، من هر بار سعی کردم با کسانی بنوازم، هر چقدر 

سعی کردم هیجان و حس وحال بیشتری به موسیقی مان بیاورم، با 
نوازندگانی مواجه شدم که خیلی زود قطعه را از روی نت ها می نواختند 

و من با این میزان حس در مواجهه با آنها که برای رفع تکلیف ساز 
می زدند، دچار سرخوردگی شدم و بی خیال این شکل از کار شدم


