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از رنجی که بردهاند
به نگارش رامتین نظریجو

*1

 .1دانشآموختۀ کارشناسیارشد رشتۀ نوازندگی موسیقی ایرانی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

رنج و غم را حق پی آن آفرید
ن ضد خوشدلی آید پدید
تا بدی 
(مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول)

اشاره

اگــر بخواهیــم در طــول دو ســدۀ گذشــته ،کــه اســناد و مــدارک
تاریخــی بیشــتری در قیــاس بــا دورههــای پیشتــر در دســت داریــم،
بــه یــک بررســی اجمالــی و مختصــر از تاریــخ موســیقی ایــران از
جنبههــای گوناگــون دســت بزنیــم ،بــا روایــات یــا حکایتهــای
بســیاری روبــهرو خواهیــم شــد کــه بهنوعــی بازگوکننــدۀ
ـع بــر ســر راه بــروز و ارائــۀ هنــر
محدودیتهــا ،ممنوعیتهــا و موانـ ِ
موســیقی هســتند .در واقــع میتــوان اینطــور گفــت کــه در البهالی
کتابهــای تاریخــی ،مصاحبههــا و مطالــب مختلــف صحبــت از رنــج
و مرارتــی هســت کــه بســیاری از موســیقیدانان بــرای پیشــبرد ،یــا
دسـتکم حفــظ ایــن هنــر از گزندهــای مختلــف اجتماعــی ،متحمل
شــدهاند .ایــن گزندهــا عمدتــاً ریشــههای چندســویه داشــتهاند و
همیــن موضــوع میتوانــد تــا حــدی بیانگــر رنــج و ســختیهایی
کــه موســیقیدانان دورههــای مختلــف کشــیدهاند باشــد .میتــوان
بهجــرأت گفــت در طــول چندیــن ســدۀ گذشــته موســیقیدانان
بیــش از هــر دســتۀ هنــریِ دیگــری متحمــل ســختی و رنج شــدهاند
و بهنوعــی روزگار و اهلــش بــا آنهــا و البتــه دلبستگیشــان ســ ِر
ناســازگاری داشــته اســت.
ایــن رنــج تــا بــه امــروز هــم ،البتــه در شــکلهای مختلف ،باقیســت.
بهعبــارت دیگــر اوضــاع تغییــرات بســیاری کــرده و بایــد رعایــت
انصــاف را نیــز کــرد کــه بســیاری از رنجهــای گذشــتۀ موســیقیدانان
* ایمیل نویسندهramtinnazarijou@gmail.com:

تــا حــدودی برطــرف شــده اســت؛ امــا آنچــه باقیســت همانــا رنــج
ـی دغدغهمنـ ِد ایــن هنــر و کــدام آشــنایی
و مــرارت اســت بــرای اهالـ ِ
اســت کــه بتوانــد ایــن موضــوع را انــکار کنــد .خالصــه گویــم :آنچــه
همچنــان باقیســت ،رنــج اســت کــه موســیقیدان آن را بهمثابــه
ارثیـهای هنــری و حرفـهای بــر دوش دارد.
در ایــن نوشــتار کوتــاه قصــد دارم روایــات و حکایاتــی را از اهالــی
موســیقی در حــدود یــک ســدۀ گذشــته عنــوان کنــم کــه تــا حــدی
بیانگــر ســختی و رنجــی اســت کــه موســیقیدانان در برهههــای
زمانــی مختلــف ،در طــول همیــن یــک ســدۀ گذشــته ،بــا آن روبـهرو
بودهانــد .ایــن روایــات و حکایــات بیشــتر برگرفتــه از کتــب تاریخــی
و مطالــب مطبوعاتــی اســت کــه مطالعــۀ آنهــا یکــی از عالیــق
ی ِ چندســالۀ اخیــر اوســت .هدفــم
ـگی نگارنــده و دغدغهمنــد 
همیشـ ِ
ـیم یــک
از گــردآوری برخــی از روایــات و نقلقولهــا بهنوعــی ترسـ ِ
چشــماندا ِز واقعگرایانــه از فضــای موســیقی در طــول یــک ســدۀ
ـی دقیقتــری از موضــوع
گذشــته اســت تــا خواننــدگان بتواننــد ارزیابـ ِ
موردنظــر ایــن مطلــب از جنبههــا و مناظــر مختلف در دســت داشــته
رنــج موســیقیدانان از جهــات
باشــند .در واقــع روایتهــا بازگــوی ِ
مختلــف هســتند و بدیهــی اســت کــه بررســی چرایــی و چیســتی
ـی ایــن
و علــل آنهــا مجــال دیگــری میطلبــد و در حــوزۀ موضوعـ ِ
مطلــب نیســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از روایــات میتوانــد
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بــرای بعضــی خواننــدگان آشــنا باشــد؛ ولــی تــاش اصلــی بــر ایــن
بــوده تــا یــک ســیر زمانــی از نظــر تاریخــی میــان روایتهــا صــورت
بپذیــرد و از ایــن رو از ذکــر برخــی روایــات آشــنا گریــزی نبــود؛
بــا ایــن حــال ســعی نمــودهام تــا عمــدۀ روایــات از نظــر تاریخــی،
بــرای طیــف زیــادی از خواننــدگان ،تازگــی داشــته باشــد .البتــه باید
متذکــر شــوم کــه بیشــتر روایتهایــی کــه از رنــج موســیقیدانان
در دوران معاصــر در دســت اســت ،روایتهــای شــفاهی هســتند نــه
مکتــوب و از همیــن رو اینگونــه روایــات کمتــر در مکتوبــات و منابــع
موجــود انعــکاس یافتهانــد .در واقــع نگارنــده اگــر قصــد آن را داشــت
تــا شــنیدهها و دانســتههای خــود را دربــارۀ رنــج موســیقیدانان
دورۀ معاصــر بــه رشــتۀ تحریــر درآورد ،حجــم ایــن مطلــب بهمراتــب
بســیار بیشــتر از آنچــه کــه هســت ،میشــد .ولــی تمرکــز و هــدف
ـی مــن نقــل روایتهایــی مســتند از منابــع مکتــوب بهعنــوان
اصلـ ِ
چنــد نمونــه از رنــج و دیدگاههــای هنرمنــدان در طــول ایــن یــک
ســده بــا ایــن مقولــه اســت تــا هــم ارجــاع آن مســتند باشــد و هــم
ـی منطقــی از نظر زمانــی در آن رعایت شــده باشــد.
یــک ســیر تاریخـ ِ
امیــد کــه مفیــد و مقبــول اهــل نظــر واقــع شــود.

ابوالقاسم عارف قزوینی:

عــارف قزوینــی را بهاحتمــال قــوی میتــوان از کســانی دانســت کــه
بیشــترین صحبــت را از رنــج و مالل و ســختی در طــول دوران حیات
و فعالیتــش کــرده اســت .در جایجــای منابعــی کــه تــا بــه امــروز
از او در دســت داریــم میتــوان ایــن رنــج و محنــت را دیــد .او از
جهــات مختلــف دچــار ایــن رنــج و مــال شــد و همیــن موضــوع
باعــث زندگــی پُرتالطــم وی گشــت .نگارنــده چنــد نمونــه از اظهارات
عــارف را ،کــه نشــانگر رنــج او هســتند ،در ادامــه آورده اســت.
عــارف در نامــهای بــه جمالالدیــن عــادل خلعتبــری ،ناشــر
هفتهنامــۀ آینــدۀ ایــران ،در هشــتم اســفندماه  ۱۳۰۹خورشــیدی
جمــات تکاندهنــدهای مینویســد:
«مــن شــکر میکنــم کــه احتیــاج بــه دروغ نداشــته و موجبــات آن
ـتان خود
برایــم هیـچگاه فراهــم نبــوده .ایــن حــرف را مکــرر بــه دوسـ ِ
چ روی بــه مــن
گفتــه و نوشــتهام کــه ایــن زندگانــی مــن بــه هی ـ 
اجــازۀ دورویــی و دروغگویــی را نخواهــد داد؛ در ایــن صــورت آنچــه
را کــه بگویــم یــا بنویســم غیــر از حقیقــت نخواهــد بــود .همیشــه
آنچــه را بــوده همــان را نمــوده ،غیــر از آن وانمــود نکــردهام ...مرحــوم
ایرجمیــرزا در عارفنامــۀ خــود میگوید”:تــو شــاعر نیســتی،
تصنیفســازی ”.بــاز خــدا پــدر او را بیامــرزد .دیگــران تــا ایــن حــد
هــم خــود را راضــی نمیکردنــد ،کــه مزیتــی بــرای مــن قائــل
شــوند .درصورتیکــه خــو ِد مــن دعــویِ شــعر و شــاعری نکــرده ،بــه
ـی خشــک و خالیشــدن افتخــاری نداشــته،
شــعرگفتن و شــاع ِر ملـ ِ
ـی یــک چنیــن ملتیبــودن
چــون ملتــی در کار نیســت .شــاع ِر ملـ ِ
جــز رســوایی و بدنامــی نتیج ـهای نــدارد.
بدانیــد کــه اگــر یــک وقتی شــعر ذوقــی ســاخته بــرای دل خــودم ،و
اگــر اشــعار وطنــی ســاخته بــرای وطنــم ،کــه هیچکــس بهقــد ِر مــن
عالقهمنــد بــه آن نبــوده اســت .و اگــر موقعــی هــم خیالــم متوجــه
ایــن شــده اســت تصنیــف “ژیــان هافهافــو شــو ،هــاف کــن ببینــم”

ســاختم ،1آن را هــم بــرای ســگ خــودم ســاختهام نــه بــرای مــردم»
(بهخیــال۱.)۵۸-۵۶ :۱۳۹۶ ،
عارف در ادامۀ نامه مینویسد:
«هیــچ فرامــوش نمیکنــم وقتــی کــه در اســتانبول بودم ،در ششــلی
منــزل یــک خانــم ارمنــی کــه حضــرت دکتــر رضــازادۀ شــفق هــم با
او آشــنا و در آنجــا آمــده بودنــد ،منــزل داشــتم ،شــبی خانــم مزبــور
مــرا بــه شــام دعــوت کــرد .بعــد معلــوم شــد راجعبــه اســتقالل
ارمنســتان جشــن گرفتــه بــود...
ـم آن در آن اوقــات،
دورافتــادن از وطنــم و پریشــانی اوضــا ِع درهمبرهـ ِ
ـوان
بیخانمانــی و سـ
ـرگردانی خــودم ،بدتــر از همــه جیرهخــوا ِر خـ ِ
ِ
بیگانهبــودن؛ اگرچــه حــاال هــم جــا دارد بگویــم“ :انــدر وطــن غریبــم
و بیمــارم ای پــدر” ،همــۀ اینهــا دستبهدسـ ِ
ـت هــم داده بهقــدری
ـودن خــود را در آن
ـ
اســباب پریشــانی بــرای مــن فراهــم شــد کــه ب ِ
جشــن غیرممکــن دیــده ،شــام نخــورده ،بــه اطاق خــواب رفتــم ،روی
تخــت بــه طلــب خــواب مــرگ افتــادم و نتیجــۀ ناراحتــی آن شــب تا
صبــح و حاصــل افــکار پریشــان آن ،کــه هیــچ قلــم توانایــی شــرح آن
را نــدارد ،تصنیــف “بماندیــم ما ،مســتقل شــد ارمنســتان “ ۲شــد .آن
وقــت در تهــران یکــی از نامیتریــن شــعرای آن دیــار کــه مقــام شــعر
و شــاعری را پس ـتترین مرتب ـهای از مراتــب فضــل و ادب و هنــر
خــود میدانــد ،بــر وزن و آهنــگ ایــن تصنیفــی ســاخته و آن ایــن
اســت“ :بخوردیــم مــا اشــکنه بــه زو ِر ترشــی “ ۳و عــدهای شــهوتران
و شکمپرســت هــم آن را بــا لــذت تمــام میخواننــد ،بلکــه بیشــتر از
تصنیــف مــن آن را میخواننــد.
خــوب اســت ایــن جانشــینان فردوســی و خیــام مــرا بــه بــازی
نگرفتــه ،از همسرشــدن بــا مــن ســر بزننــد .مــن میدانــم فــرق
عقایــد و افــکار مــن بــا ایــن آقایــان همینقــدر هــم بایــد باشــد
ِ
وطنــی مــن بایــد بگوینــد:
تصنیــف جانســو ِز
کــه در مقابــل آن
ِ
“بخوردیــم مــا اشــکنه بــه زو ِر ترشــی” ...چــه کنــم؟ محیــط ،مملکت
و ملــت مــن بــا افــکار مــن دشــمناند“ .مــرا خواجــه بیدس ـتوپا
میپســندد” ،مــن اگــر در غزلــی گفت ـهام“ :کســی کــه یــک نفــس
آســودگی ندیــد منــم” راســت گفتـهام ،بایــد بــه حــال مــن بــود تــا
ـان حــال مــن آگاه شــد» (همــان.)۵۹-۵۸ :
بــه زبـ ِ
عــارف در نامــهای دیگــر بهتاریــخ  ۳۰آبــان  ۱۳۱۰بــه عــادل
خلعتبــری افســوس بــزرگ خــود را اینطــور بیــان میکنــد:
«هــزار افســوس کــه کســی مــرا نشــناخت و نتوانســتم خــود را بــه
ایــن مردمــان حقناشــناس بشناســانم» (بهخیــال.)۷۲ :۱۳۹۶ ،
او در نامــۀ دیگــری بــه محمدرضــا َهــزار بهتاریــخ  ۲۵آذر  ۱۳۱۰رنــج
و غــم خــود را اینطــور بیــان میکنــد:
ِ
شــرافتایرانیــت و بــه روح راســتی قســم اســت کــه در
«بــه
توچهار ســاعت یکربــع ســاعت آســایش حــال نــدارم ،بــا
بیســ 
ایــن حــال راه چــاره را منحصــر بــه ایــن دیــده کــه بگویــم“ :ای مرگ
بیــا زندگــی مــرا کشــت”.
[ ]...دوســت مــن ...مــن یــک آدم عاجــز و بیدســتوپایی نبــودم
کــه نتوانــم بــرای خــود یــک زندگانــی بهتــر از ایــن تــدارک کنــم.
ممکــن بــود بــا پــول دوـ ســه نمایــش یــک د ِه ییالقــی بــرای امــروز
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خریــده و محتــاج کســی نباشــم .آقــای هــزار مــن یــک آدم بیانصاف
و خودســتایی نیســتم ولــی بدانیــد مــن کــه زود میمیــرم امــا مــاد ِر
ایــران قرنهــا ماننــد مــن پســری بهوجــود نخواهــد آورد؛ زیــرا
طبیعــت چهــارـ پنــج چیــز تنها به مــن داده کــه یحتمل در گذشــته
و آینــده همــۀ آنهــا را بــه یــک نفــر نــداده و نخواهــد داد .خیلــی
بهنــدرت واقــع میشــود کــه یــک نفــر هــم اســتا ِد موســیقی باشــد،
هــم خواننــدۀ بینظیــر ،هــم اول آهنگســاز یعنــی مبتکــر در آهنــگ
و هــم شعرســاز ،هــم گذشــته از همــۀ اینهــا بهقــدری عالقهمنــد
بــه وطنــش باشــد کــه جــان خــود را در راِه آن اینطــور تمــام کنــد؛
بــدون اینکــه بهقــد ِر س ـ ِر مویــی آرزوی مقــام و مرتب ـهای را داشــته
با شد .
دوســت مهربــان مــن ،هیــچ تعجــب نکنیــد از اینکــه مــن شکســته و
ـرح علــل و جزئیــات آن ممکــن بود ،شــما
پیــر شــدهام ،چــون اگــر شـ ِ
ـنیدن آنهــا پیــر میشــدید .تنها قدرنشناســی
هــم از خوانــدن یــا شـ ِ
و فرامــوشکاریِ یــک ملتــی کافی اســت .ای کاش همــان فراموشکار
بودنــد ،دیگــر کاری بــه کار مــن نداشــتند و میگذاشــتند آخــر عمــر
خــود را بــه سـگبازی تمــام میکــردم ولــی بــا ایــن همــه بدبختــی
بــاز دســت از گریبانــم برنمیدارنــد» (همــان ۷۷ :و .)۸۳-۸۲

مرتضی نیداوود:

مرتضــی نــیداوود موســیقیدانی برجســته و نامآشناســت .شــاید
ـاختن تصنیــف مــرغ ســحر (بــا شــعر
افــراد بیشــتر او را بهســبب سـ ِ
ملکالشــعرا بهــار) بشناســند .امــا تصنیفســازی یکــی از قرایــح و
اســتعدادهای شــگرف او بــود .او یکــی از برجســتهترین نوازنــدگان تار
در یــک ســدۀ گذشــته اســت کــه تأثیــربســزایی بــر روی نوازنــدگان
پــس از خــود داشــته اســت .نـیداوود کار حرفـهای خــود را در اواخــر

تصویر  .۱ابوالقاسم عارف قزوین

دوران قاجــار و اوایــل دورۀ پهلــوی اول آغــاز کــرد و میتــوان گفــت
درخشــش هنــری او در همــان ســالهای پهلــوی اول اســت و
اوج
ِ
ضبطهایــی کــه از او در ایــن دوران در دســت داریــم ،نشــانگر توانایــی
و احاطــۀ کمنظیــر او در تارنــوازی اســت .شــرایط اجتماع ـیای کــه
نـیداوود و اساسـاً همنســان او در آن کار میکردنــد ،شــرایط خاصــی
بــود و بهعبــارت دیگــر موســیقیدانبودن ،همــراه بــا دردســرهای
زیــاد از نظــر اجتماعــی و نــگاه جامعــه بــه ایــن هنــر واال ،کار ســختی
بو د .
عبدالمجیــد اشــراق خاطــرهای را از نـیداوود ،در دیــداری کــه بــا او در
مردادمــاه  ۱۳۳۱داشــته ،تعریــف میکنــد کــه نشــانگر همیــن اوضاع
دان حرفـهای اســت .اشــراق
ســخت اجتماعــی بــرای یــک موســیقی ِ
تعریــف میکنــد کــه نـیداوود در آن دیــدار بــرای او خاطــرهای را از
ایــن قــرار شــرح داده کــه او در رو ِز شــنبهای در خانــه تنهــا بــوده کــه
صــدای زنــگ در را میشــنود .نـیداوود در را بــاز میکنــد و میبینــد
ت ِ در دو جــوان تنومنــد و ،بهقــول نـیداوود« :گردنکلفــت»،
کــه پشـ 
هســتند و آنهــا بـهزور وارد خانــۀ نـیداوود میشــوند .باقــی داســتان
از زبــان نـیداوود ،بهنقــل از اشــراق ،شــنیدنی اســت:
«گفتــم“ :آقایــان چــه میخواهیــد؟ شــما کــه هســتید؟ چــکار
داریــد؟ “امــا جوابــی نشــنیدم .آنهــا بــه طــرف ســالن رفتنــد و وارد
ســالن شــدند .یکــی از آنهــا برگشــت و گفــت“ :بــرو مزغونــت را
بیــار (منظــورش تــار بــوده)” .مــن بــاز ســؤال کــردم“ :از مــن چــه
میخواهیــد؟ شــما کــی هســتید؟” ولــی یکبــار دیگــر بیجــواب
مانــدم ]...[ .دیــدم راهــی نــدارم و ناچــارم .رفتــم و تــارم را آوردم.
وقتــی بــه ســالن بازگشــتم دیــدم روی می ـ ِز وســطِ ســالن دو کار ِد
بلنــد گذاشــتهاند .احســاس کــردم تکلیفــم روشــن شــده و آنهــا مرا
خواهنــد کشــت ]...[ .بــا دیــدن کاردهــا بــدون اینکــه چیــزی بگویــم،

تصویر  .۲مرتضی نیداوود
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بیآنکــه بــه آنهــا نــگاه کنــم ،نشســتم و تــارم را کــوک کــردم ،ولــی
خــودم نبــودم» (اشــراق  ۳۲۵ :۱۳۸۳،و .)۳۲۶
نــیداوود در ادامــه خاطرنشــان میشــود کــه بــیاراده شــروع بــه
ـن آواز دشــتی میکنــد و وقتــی کــه مقدمــه را مینــوازد یکــی
نواختـ ِ
از مــردان فریــاد بــرآورد و کارد را بهصــورت عمــودی روی میــز کوبیــد
و شــروع میکنــد بــه فحاشــی بــه کســی کــه آنهــا را مجبــور کــرده
بــود تــا برونــد و انگشــت ســبابۀ نـیداوود را ب ُبرنــد و بــرای وی ببرنــد
(همــان .)۳۲۶ :ن ـیداوود ادامــه میدهــد:
« در ایــن زمــان زبانــم بنــد آمــده بــود و نمیدانســتم بایــد چــه
بگویــم ]...[.انســان دو زمــان خــوب ســاز میزنــد :یکــی هنــگام رنــج
بســیار و دیگــر بــه وقـ ِ
ـت شــادی بســیار» (همــان).

ابوالحسنصبا:

ابوالحســن صبــا ،از برجســتهترین و تأثیرگذارتریــن موســیقیدانان
یــک ســدۀ گذشــته ،دربــارۀ کار هنــری و موســیقایی در ایــران در
آخریــن یادداشــت خــود پیــش از مــرگ ،بهتاریــخ  ۲۲اذر ،۱۳۳۶
چاپشــده در مجلــۀ اطالعــات هفتگــی ،مینویســد:
«اینهــا بــه کنــار ،مســئلۀ اساســی نــان اســت .زندگــی شــوخیبردار
نیســت .بــرای زندهبــودن بایــد نــان خــورد؛ و بــرای نــاندرآوردن بایــد
تــاش کــرد و ایــن وقـ ِ
ـت عزیــز و پُرارزشــی کــه بایــد صــرف هنــر
ی میشــود .اغلــب شــاگردانم بــه مــن میگوینــد:
شــود صــرف زندگـ 
“آقــا ،اگــر فــان ردیــف را شــما ننویســید ،یــا نـ ِ
ـت فــان آهنــگ را
تنظیــم نکنیــد ،دیگــر بعــد از شــما کســی نیســت کــه ایــن کارهــا را
بکنــد ”.مــن هــم خــودم خیلــی میــل دارم و آرزو دارم تــا آنجــا کــه
میســر اســت و تــا آنجــا کــه نیــرو و خاطــرم یــاری میکنــد ،آنچــه را
کــه میدانــم بنویســم .نگــذارم آثــار بســیار ارزنــده و گرانبهایــی ،کــه
بایــد بــرای مــا بمانــد ،از بیــن بــرود .ولــی ...مگــر زندگــی میگــذارد؟
مگــر زندگــی امــان میدهــد؟
کار هنــری ،مخصوص ـاً در ایــران ،خیلــی ناکامــی دارد ،خیلــی زجــر
دارد .امــا ناگفتــه نگــذارم کــه ایــن ناکامــی و زجــر چــون بــرای هنــر
و در راه آن اســت ،بسیاربســیار لذتبخــش اســت .لذتــی کــه هیــچ

تصویر  .۳ابوالحسن صبا

زبانــی قــادر بــه توصیـ ِ
ـف آن نیســت .ولــی اگــر بخواهیــم روزی هنــر
را بهخاطــر ایــن ناکامیهــا کنــار بگذاریــم ،آن وقــت تنهــا چهــرهای
مخــوف از زندگــی روب ـهروی ماســت» (صبــا.)۵۶۱-۵۵۹ :۱۳۹۳ ،

قمرالملوکوزیری:

قمرالملــوک وزیــری را میتــوان نامدارتریــن زن موســیقی کالســیک
ایرانــی در طــول یــک ســدۀ گذشــته دانســت .شــرایط و دورانــی کــه
او پــا بــه عرصــۀ ایــن هنــر گذاشــت خــود حکایــت مفصــل و بســیار
جالبیســت کــه دربــارهاش گفتنیهــا زیــاد اســت و بســیاری از منابع
بــه آن اشــاره کردنــد .قمــر زمانــی پــا بــه عرصــۀ هنــر گذاشــت کــه
شــرایط اجتماعــی بــرای فعالیــت پویــای زنــان در جامعــه مهیــا نبود
و زنــان ،نســبت بــه مــردان ،بــا مشــکالت بیشــتری روبـهرو بودنــد.
زندگــی حرفــهای و شــخصی قمرالملــوک وزیــری همــراه بــا
گرفتاریهــا و مشــکالت زیــادی بــود .البتــه فرامــوش نکنیــم کــه
اقبــال عمومــی بــه هنــر وی در دورۀ فعالیــت هنــریاش کمنظیــر
بــود؛ امــا قمــر بــه دالیــل متعــدد رنــج و ســختی بســیاری از جهــات
مختلــف متحمــل شــد .صحبتهــای او در گفتگویــی دوســتانه بــا
ســروان منوچهــر غــزوی بیانگــر بخشــی از همــان رنجــی اســت که او
در طــول زندگان ـیاش ،بهویــژه در اواخــر عمــر ،بــا آن روب ـهرو بــوده
اســت .منوچهــر غــزوی در روزنامــۀ اطالعــات بهتاریخ  ۱۴تیــر ۱۳۵۴
خاطــرۀ دیــدارش بــا قمرالملــوک وزیــری را در مردادمــاه ســال ۱۳۳۶
در کافــ ه جمیلــه در خیابــان اللــهزار نــو بیــان کــرده اســت .او در
ایــن مطلــب کوتــاه خاطرنشــان شــده کــه وقتــی پــا بــه کافــۀ مذکور
گذاشــته ،بعــد از چنــد دقیقــه ،پیرزنــی تکیــده و الغرانــدام وارد کافه
شــد .صاحــب کافــه نیــز از ایــن پیــرزن اســتقبال گرمــی میکنــد و
او را کنــار خــود مینشــاند و دوســتش ،ســروان غــزوی ،را بــه وی
معرفــی میکنــد .پــس از طیشــدن چنــد دقیقــه از صحبــت ،قمــر
ی چنیــن میگویــد:
بــه و 
«مــن روزگاری محبــوب همــۀ مــردم ایــن آب و خــاک بــودم .حــاال
میفهمــم کــه زمانــه و اهــل آن چقــدر بیوفــا و فراموشکارنــد .االن
دارم از رادیــو برمیگــردم .رفتــه بــودم صــد تومــان مســاعده بگیــرم.

تصویر  .۴قمرالملوک وزیری

189
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آقــای مدیــرکل نمیدانــم وقــت نداشــت یــا مــرا قابــل ندانســت و یــا
 ...هــر چــه بــود دسـ ِ
ـت خالــی برگشــتم .دردنــاک اســت آدمــی کــه
هرگــز بــرای پــول ارزشــی قائــل نبــوده اســت حــاال بایــد منــت این و
آن را بکشــد .مــن از اواخــر دورۀ احمدشــاه تــا اوایــل جنــگ بینالملل
دوم بــرای مــردم کنســرت دادم .صدهــا هــزار تومــان پــول درآوردم
امــا همــه را میــان مــردم تقســیم کــردم .ش ـبها کــه از کنســرت
برمیگشــتم دینــاری پــول برایــم نمانــده بــود .همــه را میــان مــردم
تقســیم میکــردم.
ســالها پیــش بــرای اجــرای کنســرتهایی بــه قزویــن رفتــه
شــب متوالــی بــرای مــردم آواز حوانــدم.
بودیــم .مــن چندیــن
ِ
ش ـبها وقتــی کــه از ســالن کنســرت برمیگشــتم پولهــا را میــان
ی وقتهــا کــه ازدحــام جمعیــت
مــردم تقســیم میکــردم و بعض ـ 
بــود ،مشتمشــت ســکه میانشــان میریختــم .یــک شــب پــس از
اجــرای کنســرت ســوار درشــکه شــدم و همــۀ پولهایــی کــه از بابــت
کارم بــه مــن داده بودنــد میــان مــردم تقســیم شــد .وقتــی بــه مقصد
رســیدم متوجــه شــدم بــرای پرداخــت کرایــه بــه درشــکهچی پــول
نــدارم .یــادم آمــد کــه عصــر آن روز یکــی از اعیــان شــهر یک مشــت
ـرفی عثمانــی بــه مــن داده بــود و مــن آنهــا را تــوی ســینهبندم
اشـ ِ
گذاشــته بــودم .چندتــا از آن اشــرفیها را بــه درشــکهچی دادم .وقتــی
پــس از چندیــن شــب آوازخوانــی از قزویــن بــه تهــران برمیگشــتم
ـن حقوقــم این
دینــاری برایــم باقــی نمانــده بــود .حــاال بایــد بـرای گرفتـ ِ
همــه دردســر بکشــم» (بهنقــل از نورمحمــدی۴.)۲۳۸-۲۳۷ :۱۳۹۹ ،
شــاید بتـوان اینطــور گفــت کــه رنــج همـراه قمرالملــوک وزیــری بــود
حتــی پــس از درگذشـتاش؛ چنانچــه جنــازۀ او را بــه مســاجد راه ندادند
یداوود ،هنرمند دیگری
و در تشــیی ع جنــازۀ او جــز اســتاد قدیمـیاش ،نـ 
شرکت نداشــت (ســپنتا.)۱۱۷ :۱۳۹۳ ،

اکبرخاننوروزی:

ِ
سرگذشت
حســن کســایی در برنامۀ رادیویی «گلچین هفته» شــمارۀ ،۷
یکــی از نوازنــدگان و هنرمنـدان بهنــا ِم اصفهــان بــه اســم اکبر نــوروزی را
تعریــف میکنــد .میتـوان گفــت ایــن داســتان بـرای بســیاری از اهــل
فــن آشناســت .اگــر بخواهیــم صحبتهــای کســایی را خالصــه کنیــم،
میتوانیــم اینطــور بگوییــم کــه اکبرخــان هنرمنــد و نوازنــدۀ تــار اهــل
اصفهــان بــوده کــه اســتعدادی شــگرف در کارهــای هنــری و موســیقی
داشــته و در دورۀ جوان ـیاش محبــوب و مــورد توجــه محافــل هنــری
اصفهــان بــوده اســت .امــا اکبرخــان در ســن شصتســالگی شــنوایی
خــود را از دســت میدهــد و از آن پــس بــا گرفتاریهــای بســیاری در
زندگــی خــود مواجــه میشــود و عالقهمنـدان و اهــل هنــر اصفهان بــه او
کماعتنایــی و کملطفــی میکننــد و او نهایتـاً در تنهایــی و غربــت فــوت
میکنــد .حســن کســایی در پایــان صحبتهایــش در برنامــۀ مذکــور به
ذکــر روزی میپــردازد ،کــه همـراه بــا جــال تــاج اصفهانی به گورســتان
و بــر ســر مـزار اکبرخــان نــوروزی رفتــه اســت .روایــت کســایی بســیار
جالبتوجــه و ،در عیــن حــال ،تأثرانگیــز اســت:
«بنــا شــد عصــری ،بــا اینکــه زمســتان ســردی بــود ،برویــم سـ ِر خــاک
او در تخــت پــوالد و رفتیــم .ابتـدا نشــانی از گــورش نیافتیــم .خــب ،اگــر
ـروش معروفــی مــرده بــود ،همهکــس
یــک ریسمانفروشــی یــا روغنفـ ِ

میشــناختندش .ولــی چــون اکبــر مــرده بــود ،چــون یک نابغــۀ بینظیر
ایــن مملکــت مــرده بــود ،هیــچ کــس او را نمیشــناخت .باالخــره یــک
گور َکنــی پیـدا شــد و گفــت“ :قبر ایــن مطــرب را میخواهیــد؟” گفتیم:
“بلــه ”.گفــت“ :تــوی یــک خرابـهای ،توی یــک گودالــی خاکــش کردند”.
چــه فرقــی میکنــد؟ غنیمــت شــمار ایــن گرامــی نفس/کــه بــی مــرغ
قیمــت نـدارد قفــس ۵.وقتــی کــه انســان ُمــرد ،چــه تشــک زربفــت چه
چالــه ،نتیجــه نـدارد .تــا انســان هســت باید احتـرام داشــته باشــد ،جای
خوب باشــد.
[ ]...یــک چیــز خــوب روی قبــر اکبــر خودنمایــی میکــرد []...
دســتمال ابریشــمی روی مچــش
اکبــر وقتــی ســاز مــیزد یــک
ِ
میانداخــت تــا وقتــی ســاز میزنــد ،آســتینش پــاره نشــود []...
ـم
ایــن دســتمال ابریشــمی مونـ ِ
ـس اکبــر بــود و چــه بارهــا بــا چشـ ِ
خــودم دیــدم وقتــی ســاز مــیزد ارتعاشــاتی کــه روی مضــراب و
دســتۀ ســاز م ـیداد ،ایــن دســتمال هــم چــه رقصــی بــا ایــن مــچ
و چــه هماهنگــیای بــا [مضرابهــای] چــپ و راســت داشــت.
وقتــی رســیدیم دم قبــر ،بهجــای همــۀ آن چیزهــای تشــریفاتی،
دســتمال
نمیدانــم چــه کســی ایــن کار را کــرده بــود ،کــه ایــن
ِ
ـمی یــزدی را انداختــه بودنــد ،یــک ریــگ وســطِ آن انداختــه
ابریشـ ِ
ـیم مالیمــی میوزیــد ،تارهــای ایــن
بودنــد کــه بــاد آن را نبــرد .نسـ ِ
دســتمال در اهتــزاز بــود و موســیقی را ،بهجــای شــنیدن ،میشــد
کــه ببینــی .تمــام آن ارتعاشــات و رقصهایــی کــه ایــن دســتمال
روی مــچ اکبــر میکــرد ،االن هــم داشــت میکــرد ]...[ .همهچیــز
تــوی ایــن دســتمال و حرکاتــش ،کــه بــا نســیم مالیمــی حرکــت
میکــرد ،دیــده میشــد .ای کاش میشــد انســان بیشــتر آن حــس
ششــمش کار بکنــد تــا ببینــد ایــن دســتمال چــه میگویــد :یــک
زندگــی را خالصــه میکــرد ،در هــر حرکتــش.
اینجــا تــاج [=جــال تــاج اصفهانــی] خیلــی خــوددار اســت .دیــر مــا
اشــکش را دیدیــم .مــن فقــط در مـ ِ
ـرگ صبــا اشــک تــاج را دیــدم
[ ]...مرتبــۀ اول از قــد خــودش را انداخــت روی قبــر اکبــر و گفــت:
“بخــواب اکبــرم ،راحــت شــدی ”.فکــر میکنــم تــا همینجــا کافــی
باشــد!» (بشــنوید :برنامــۀ «گلچیــن هقتــه» ،شــمارۀ .)۷

غالمحسینبیگجهخانی:

غالمحســین بیگجهخانــی از برجســتهترین نوازنــدگان تــار در ســدۀ
اخیــر اســت و اهمیــت و جایــگاه وی بــر اهــل فــن پوشــیده نیســت.
شــاید او در میــان موسیقیدوســتان بیشــتر بــا اجــرای آواز افشــاری،
همــراه بــا دایــرۀ محمــود فرنــام ،در جشــن هنــر شــیراز (فیلــم ایــن
اجــرا موجــود و در فضــای مجــازی بهراحتــی قابــل دسترســی اســت)
و نیــز ســازوآواز همایــون بــا آواز محمدرضــا شــجریان در آلبــوم بیداد،
کــه بیگجهخانــی بهطــرزی اســتادانه در آن بــه نوازندگــی پرداختــه،
شناختهشــده باشــد.
از غمانگیزتریــن اتفاقــاتِ زندگــی بیگجهخانــی ،رنجــی بــود کــه وی
پــس از انقــاب اســامی متحمل شــد .بیگجهخانــی از صداوســیمای
ی هــم کــه در اختیــارش
آذربایجــان شــرقی اخــراج و خانــۀ ســازمان 
ـرش زیــر پایــش
بــود ،از او گرفتــه شــد .بیگجهخانــی مجبــور شــد فـ ِ

.
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شــاق میزننــد .یکــی میــوه میفروشــد ،یکــی کفــش میفروشــد،
در وضعیــت فالکتبــاری زندگــی میکننــد کــه خــدا شــاهد اســت.
مــن کــه اینطــوری شــدم ببینیــد آنهــا در چــه حالــی هســتند»
(صفــرزاده .)۷۲ :۱۳۹۲
در ادامــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «ســاز کــه نمیزنیــد؟»
میگویــد« :نــه نمیگذارنــد .اگــر صدایــش را بشــنوند ،ســازم را
یبَرنــد .شــاید همــان هشــتاد ضربــه شــاق قســمت مــن هــم
م
شــود» (همــان.)۷۳ :

حسینتهرانی:

تصویر.۵غالمحسینبیگجهخان
را در بانــک کارگشــایی گــرو بگــذارد و دادخواهیهــای او بــه جایــی
نرســید و در ســال  ۱۳۶۱بــرای ســکونت بــه منــزل پــدریآش رفــت
(صفــرزاده .)۳۲ :۱۳۹۲ ،او در مصاحبـهای بــا بهمــن بوســتان در ۱۸
آبــان  ۱۳۶۳در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه« :مقــداری راجعبــه ایــن
ل  ۱۳۵۷تــا  ۱۳۶۳بفرماییــد کــه روزگار را
چنــد ســال ،یعنــی از ســا 
چطــور گذراندیــد؟ اوضــاع بر چــه قرار اســت؟ از دوســتان و هنرمندان
بگوییــد .از هنــر در تبریــز صحبــت کنیــد» چنیــن میگویــد:
«ایــن چنــد ســال روزگار را خیلی بــد گذرانــدم .جا و آپارتمانــی را که
بــه مــا داده بودنــد ،پــس گرفتنــد .حقوقــم را قطــع کردند .بــرای چه؟
حــاال هــم نمیدانــم کــه بــرای چــه! کســی را کــه پنجاهوچهــار
ســال در ایــن مملکــت صادقانــه خدمــت بکنــد آیــا اینجــور تشــویق
میکننــد؟ هنرمنــدی کــه از هیچجــا عایــدی نداشــت ،یــک تومــان
از جــای دیگــری عایــدی نداشــت و هیــچ هــم نداشــت از اول تــا حاال.
آیــا اینجــور بــه هنــر نــگاه میکننــد؟
نوازندگانــی هســتند در تبریــز کــه بدبختهــا میــوه میفروشــند.
ســاز نمیتواننــد بزننــد .یعنــی نمیگذارنــد .میرونــد بــه عروســی
و سازشــان را میگیرنــد و خودشــان را میبرنــد .هشــتاد ضربــه هــم

تصویر  .۶حسین تهرانی

حســین تهرانــی را میتــوان از اصلیتریــن پایهگــذاران تمبکنــوازی
بهطــرز صحیــح و اصولــی دانســت .اهمیــت تهرانــی فقــط بهخاطــر
ـن ایــن ســاز نبــود بلکــه او نقــش
تحــول در تکنیــک و طــرز نواختـ ِ
عمــدهای در دادن ارزش و شــأن هنــری بــه تمبــک و تمبکنــواز بــود
و پــس از تهرانــی تمبــک نهتنهــا بهعنــوان ســازی همراهیکننــده
بلکــه بهعنــوان یــک ســاز کامــ ً
ا مســتقل(بهصورت تکنــوازی و
گروهنــوازی) بــه روی صحنــه رفــت .تهرانــی دراینبــاره میگویــد:
«ضربگیــر توســریخور بــود .مثــ ً
ا اگــر بــا خانــم قمرخانــم
[=قمرالملــوک وزیــری] یــا ملــوک ضرابــی میرفتیــم جایــی ،مــن
بایــد میرفتــم ناهــار را جــای دیگــر میخــوردم! تــوی اتــاق پیــش
مهمــان ضربگیــر را راه نمیدادنــد .کسرشــان میآمــد .ضمنــاً
بایــد نوکــریِ ســاززن را بکنیــم ،ســازش را ببریــم ،تــوی منزلــش
برویــم ،ســبزی و گوشــت بخریــم! در هــر مجلســی هــم ســاززن
بــاال مینشســت و مــا پاییــن اتــاق .قدیمیهــا میداننــد مــن چــه
عــرض میکنــم .چــه زجرهــا کشــیدیم و توســریها خوردیــم تــا
حــاال ضــرب شــده ضــرب» (نورمحمــدی.)۱۶۹ :۱۳۹۴ ،

عثمان خوافی:

عثمــان خوافــی از برجســتهترین نوازنــدگان دوتــار خراســان بــود .او
در مصاحبــهای از فضــای کودکــی خــود و عالقـهاش بــه ســاز و موانع

تصویر  .۷عثمان خوافی
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از رنجی که بردهاند
و مشــکالتی کــه بــر ســر را ِه یادگیــریِ موســیقی داشــته ،چنیــن می
گو ید :
«اطرافیانــم مــرا بهخاطــر ایــن کار تحقیــر میکردنــد .حتــی مــادرم.
ایــن را زمانــی متوجــه شــدم کــه یــک روز پــدر و مــادرم ســر مــن
دعوایشــان شــده بــود .چــون بــه مــن میگفتنــد حــق نــداری [دو]
تــار بزنــی و مــن گــوش نم ـیدادم .در هــر صــورت ســاززدن در آن
زمــان مشــکل بــود و بــه حســاب مــردم ،فقــط مطربهــا ایــن کار را
میکردنــد .ک ً
ال همــۀ مــردم کار نوازندگــی را بــد میدانســتند .خــب،
امــا عالق ـ ه و عشــقی کــه مــن داشــتم ربطــی بــه مطربــی نداشــت
ولــی آنهــا ایــن را درک نمیکردنــد؛ فکــر میکردنــد هــر کســی
تــار یــا ســاز یــا چیــز دیگــری میزنــد مطــرب اســت.
در آن زمــان طایفــۀ مــا دامــدار بودنــد ولــی مــن خیلی عالقه داشــتم
بــه مدرســه بــروم و خــودم بـهزور دامــداری را رهــا کردم و به مدرســه
رفتــم و تــا کالس چهــارم ابتدایــی هــم شــاگرد اول بودم .حتــی آقای
نصیــری نامــی کــه معلــم مــا بــود وقتــی کــه بــه مرخصــی میرفــت
مــن را جــای خــودش میگذاشــت .بههرحــال مــن خیلــی زجــر
کشــیدم تــا بــه اینجــا رســیدم .آنقــدر حرفهــا شــنیدم .آنقــدر مردم
بــه مــن توهیــن کردنــد کــه حــد نــدارد ولــی مــن تحمــل کــردم.
همیشــه پــدر و مــادرم بــه یکدیگــر میگفتنــد“ :ایــن چــه بالیــی
بــود بــه ســر مــا آمــد! ایــن چــه بچـهای بــود کــه خــدا بــه مــا داد!”
پــدرم همیشــه مواظــب مــن بــود ببینــد مــن کجــا مـیروم و بــا چــه
کســانی معاشــرت میکنــم» (رفیــع.)۳۷ :۱۳۷۱ ،

اسداهلل ملک:

اســداهلل ملــک از ویلنیس ـتهای مشــهور پیــش از انقــاب اســامی
بــود .پــس از انقــاب اســامی ســاز ویلــن در نظــر برخــی مســئوالن
وقــت نمــاد غــرب و غربگرایــی قلمــداد میشــد و از همیــن رو
بســیاری از نوازنــدگان متبحــر ایــن ســاز اجــازۀ فعالیــت رســمی
بــا ایــن ســاز (اعــم از انتشــار نــوار و اجــرای کنســرت) نداشــتند.

صحبتهــای اســداهلل ملــک دراینبــاره در طــی گفتگویــی بــا
ماهنامــۀ ادبســتان جالبتوجــه اســت:
ملــک «:امــا گرفتــاری شــخص مــن و همــۀ کســانی کــه ویلــن
مینوازنــد ،صرفـاً بــه بــازار مربــوط نمیشــود .،بعــد از انقــاب ،ویلــن
بهعنــوان یــک ســاز غربــی مــورد بیاعتنایی مســئوالن موســیقی قرار
گرفــت و ،بــه عبارتــی ،قدغــن شــد .من ایــن موضــوع را نمیدانســتم.
بــرای همیــن ،مجموعهقطعاتــی را کــه در دســتگاه ماهــور و همایــون
ســاخته بــودم بــرای دریافــت مجــوز ضبــط و پخــش بــه مرکز ســرود
و آهنگهــای انقالبــی بــردم .امــا در کمــال تعجــب ،مــورد تصویــب
شــورا قــرار نگرفــت».
*و شما هیچ اعتراضی نکردید؟
ـ چــرا .مســئول بــا مــن مثــل یــک بیگانــه ،یــک اربابرجــوع ســاده
برخــورد کــرد .بهنظــرم رســید کــه جایــی بــرای مذاکــره باقــی
نمانــده اســت.
*او چه گفت؟
ـ گفت ویلن قدغن است.
*و بعد؟
ـ خیلی مؤدبانه توصیه کرد که کمانچه یا قیچک بنوازم!
*و شما چه پاسخی دادید؟
ـ خشــکم زد .خندیــدم (مثــل همیــن االن) ،گیــج شــده بــودم؛ فکــر
میکــردم مســئله بدیهیتــر از آن اســت کــه نیــاز بــه بحــث و گفتگو
داشــته باشــد .ایــن لحظههــا ،ایــن برخوردهــا بــرای هنرمنــد بســیار
تلــخ اســت .گمــان میکــردم شــرایط بــرای کار ،مهیاتــر از گذشــته
اســت .مرکــز ســرود میتوانســت مرکــزی فعــال بــرای جــذب
آهنگســازان مجــرب و اصیــل باشــد .مســئوالن مرکــز میتوانســتند
زمینــه را بــرای درخشــانترین برنامههــای موســیقی بــا ضوابــط
شــرعی و قانونــی آمــاده کننــد؛ بهطوریکــه هنرمنــدان دلســوختۀ
مــا آنجــا را مأمــن و خانــۀ خــود بداننــد .امــا متأســفانه ،مرکــز بــه
راهــی مـیرود و اســاتید موســیقی مــا بــه راه دیگــر و ایــن بــه ســود
موســیقی انقــاب نیســت .وقتــی هنرمنــدی ،بــا همــۀ اعتبار خــود و
بــا تمــام احســاس و اعتقــادش بــه کار بــه میــدان آمــده و میخواهــد
بــرای مــردم و انقــاب کار کنــد ،چــرا بایــد او را دلســرد بکننــد؟ چــرا
بــه او اجــازه نمیدهنــد آزادانــه و بــه میــل خــود ،و البتــه بــا نظــارت
مرکــز ،بــه آفرینشهــای هنــری بپــردازد؟ راســتی چــرا صحنــۀ
موســیقی بعــد از انقــاب ،از حضــور شــاگردان صبــا خالــی اســت؟
وقتــی بــه آهنگســازان وطنــی ،کــه بــا همــۀ عشــق خــود به ایــن آب
و خــاک ،پــای ایمــان و اعتقادشــان ایســتادهاند ،اجــازۀ فعالیــت داده
ـوان تشــنۀ موســیقی بــرای رفــع
نمیشــود ،طبیعــی اســت کــه جـ ِ
نیازهــای عاطفــی خــود ،به ســمت موســیقی منحــطِ غربی مـیرود»
(میــرزاده ۶.)۵۰ :۱۳۷۲،

پینوشت

تصویر  .۸اسداهلل ملک

 .۱تصنیفــی در آواز افشــاری ،شــعر و آهنــگ از عــارف قزوینــی ،برای
مشــاهدۀ شــعر و نتنوشــت ایــن تصنیــف نــک .پایــور.۴۳۸ :۱۳۹۷ ،
ژیــان نــام ســگ عــارف بــوده اســت (همــان) .مهــدی نورمحمــدی

192

.

فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات هنرهای زیبا دوره ،2شماره ،5پاییز1400
ـوردن
( )۱۱۳ :۱۴۰۰دربــارۀ آن نوشــته« :در تهــران پــس از برهمخـ
ِ
جمهــوری گفتــه شــده اســت ـ بهــار  ۱۳۰۳خورشــیدی».
 .۲تصنیفــی در دســتگاه سـهگاه ،شــعر و آهنــگ از عــارف قزوینــی،
بــرای مشــاهدۀ شــعر و نتنوشــت ایــن تصنیــف نــک .پایــور:۱۳۹۷ ،
 .۳۵۸-۳۵۷عــارف دربــارۀ ایــن تصنیــف نوشــته« :در اســتانبول در
محلــۀ ششــلی در خانــۀ یــک ارمنــی کــه منــزل کــرده بــودم ،وقتــی
کــه صحبــت اســتقالل ارمنســتان را شــنیده و جشــن و شــادی اهــل
خانــه را دیــدم ،ســاختهام» (عــارف قزوینــی .)۳۸۶ :۱۳۵۷ ،مهــدی
نورمحمــدی ( )۹۱ :۱۴۰۰تاریــخ ســاخت ایــن تصنیــف را خردادمــاه
ســال  ۱۲۹۷عنــوان کــرده اســت.
 .۳امیرمهــدی بدیــع ،فرزنــد دکتــر بدیعالحکمــا ،در نامــهای بــه
ایــرج افشــار مینویســد« :نامــۀ عــارف را بــه [غالمعلــی] رعــدی
[آذرخشــی] خوانــدم و عــارف را آنچنــان کــه بــود و در کودکــی دیده
بــودم بازیافتــم کــه بــه پــدرم میگفــت :در اســتقبال از تصنیــف
بماندیــم ما و مســتقل شــد ارمنســتان ...بهار تصنیفی ســاخته اســت:
بخوریــم [بخوردیــم؟] مــا اشــکنه بــه زو ِر ترشــی ،بــه زور ترشــی ...و
ایــن را بــا هیجــان و برافروختگــی میگفــت» (بهخیــال ۲۰۱ :۱۳۹۶؛
تذکــر :ایــن عبــارات نقلقولــی اســت از مطلبــی نوشــتۀ ایــرج افشــار
در شــمارۀ  ۹۳-۸۹ماهنامــۀ کلــک ،مــردادـ آذر  :۱۳۷۶ص .)۱۹۸
 .۴قمــر از دســتگاه رادیــو بســیار آزارهــا دیــد .بهعنــوان نمونــه تمــام
نوارهــای ســابق او را ،کــه از برجســتهترین آوازهایــش بهشــمار
میآمدنــد ،پــاک کردنــد .او بــر اثــر نامالیمــات و ناراحتیهــای
بســیاری کــه رادیــو بــرای او ایجــاد کــرده بــود ســکته کــرد و دیگــر
نمیتوانســت بهخوبــی بخوانــد .البتــه بعــد از ســکتهاش دو برنامــه
در رادیــو اجــرا کــرد (آن هــم بهقــول ســپنتا «بــرای خالینبــودن
عریضــه») ولــی بهطــور کلــی بــه غیــر از دلســردی و آزار از ایــن
دســتگاه چیــزی ندیــد (ســپنتا.)۱۱۷-۱۱۵ :۱۳۹۳ ،
 .۵این بیت سرودۀ سعدی است (بوستان ،باب نهم).
 .۶محدودیتهایــی کــه بــرای ســاز و آالت موســیقی پــس از انقــاب
ایجــاد شــد ،فقــط محــدود بــه ایــن نبــود .مثـ ً
ا در ســالهای ۱۳۶۰
بــرای برخــی هنرمنــدان مجــوزی بــرای «حمــل و نگهــداری ســاز»
صــادر میشــد .بــرای نمونــه عکســی از مجــوز حمــل س ـهتار بــرای
خانــم اشرفالســادات مرتضایــی ،خوانندۀ مشــهور دوران رادیــو ،مورخ
 ۲۷تیــر  ۱۳۶۷در آرشــیو نگارنــده موجــود اســت کــه متــن آن عینـاً
چنیــن اســت« :گواهــی میشــود خانــم اشرفالســادات مرتضایــی
[ ]...اجــازه دارنــد از تاریــخ صــدو ِر ایــن گواهــی تــا پایــان ســال ۶۷
ـی خــود ،س ـهتار ،را حمــل و نگهــداری نماینــد و از آن
ســاز تخصصـ ِ
جهــت تمریــن ســرود و آهنگهــای انقالبــی و آموزشــی اســتفاده
نماینــد .ایــن گواهــی فقــط بــرای اســتفاده در مراکــز آموزشــی و
ـب آن تعهــد کتبــی نمــوده کــه حــق
تمریــن صــادر شــده و صاحـ ِ
عمومــی
اســتفاده از ســاز خــود را در محافــل غیرشــرعی و مراکــز
ِ
غیررســمی را نــدارد و مأموریــن دولــت در صــورت مشــاهدۀ تخلــف
گواهــی
از مــوارد فــوق میتواننــد ســاز مزبــور را توقیــف و همــراه
ِ
مربوطــه جهــت ابطــال بــه ایــن مرکــز [مرکــز ســرود و آهنگهــای
انقالبــی] ارســال فرماینــد».

منابعمکتوب

اشــراق ،عبدالحمیــد (« .)۱۳۸۳دســتگاه دشــتی جــان مرتضــی
نــیداوود را نجــات داد» ،ماهنامــۀ بخــارا ،شــمارۀ  ،۳۷مــرداد و
شــهریور.۳۲۷ -۳۲۴ :
بهخیــال ،مهــدی ( .)۱۳۹۶نامههــای عــارف قزوینــی ،بــا مقدمــۀ
دکتــر محمدعلــی اســامی ندوشــن ،تهــران :هرمــس.
پایــور ،فرامــرز ( .)۱۳۹۷ردیــف آوازی و تصنیفهــای قدیمــی
بهروایــت اســتاد عبــداهلل دوامــی ،تهــران :ماهــور.
رفیــع ،جــال (« .)۱۳۷۱نوایــی ،نوایــی» ،مصاحبــه با عثمــان خوافی،
گفتگوکننــده :جــال رفیــع ،ماهنامــۀ ادبســتان ،ســال ســوم ،شــمارۀ
 ،۳۳شهریور.۳۸-۳۶ :
ســپنتا ،ساســان (« .)۱۳۹۳قمرالملــوک وزیــری» ،فصلنامۀ موســیقی
ماهــور ،ســال هفدهــم ،شــمارۀ  ،۶۵پاییــز.۱۲۵-۱۱۵ :
صبــا ،ابوالحســن (« .)۱۳۹۳هنــر یــا زندگــی؟» ،کتــاب اســطورۀ صبا،
بهکوشــش علــی دهباشــی ،تهــران :ســخن.
صفرزاده ،فرهود ( .)۱۳۹۲موسیقار تبریز ،تهران :ماهور.
عــارف قزوینــی ابوالقاســم .)۱۳۵۷( .دیــوان عــارف قزوینــی ،بهاهتمام
عبدالرحمن ســیفآزاد ،تهــران :امیرکبیر.
ـن زبانهــا»،
ـ
تری
ل
کام
ـیقی؛
میــرزاده ،محمــود (« .)۱۳۷۲زبــان موسـ
ِ
مصاحبــه با اســداهلل ملــک ،گفتگوکننــده :محمــود میــرزاده ،ماهنامۀ
ادبســتان ،ســال چهارم ،شــمارۀ  ،۴۱اردیبهشــت.۵۰-۴۶ :
نورمحمــدی ،مهــدی ( .)۱۳۹۴خاطراتــی از موســیقیدانان ،تهــران:
علمی .
ــــــــــــــــــــ ( .)۱۳۹۹اخبــار و اســناد قمرالملــوک وزیــری
در مطبوعــات دوران قاجــار تــا عصــر حاضــر و آرشــیو اســناد ملــی،
تهــران :ماهــور.
ـــــــــــــــــ ( .)۱۴۰۰عارفِ موسیقیدان ،تهران :ماهور.
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