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  واز ايران، بمان و بخوانآ

  

  
 

 احمد جاللي، سفير در يونسكو

 

  را  كنان صداي توما تماشا  آيندروند و ميها ميباغ     
تصويرسازي پري خانه ي . نوشيدني و نيوشيدني هم هستشجريان فقط شنيدني نيست، استاد آوازِ 

 !»ديد روي تو بوسيد چشم منهركس كه «، تماشااين ، و در استماشائي ت. است هاي شعر فارسي
اي است به خدمات او به ، تحليل ارزش موسيقائي كار او نيست بلكه اشارهدلنوشتهاما موضوعِ اين 

عزيز اين زبان هست و تا . فرهنگ معنويِ ايران كه در دلِ ميراث ادبيات شاعرانه پارسي جاي دارد
گر دليلت «. زيز خواهد ماندو ع عزيز استرود، شجريان هم است، تا اين قند پارسي به بنگاله مي

  . »بايد، از وي رو متاب
  

يران معنويت اصداي  پژواك فاخرِ آوازش،. ساز است ميراث. بان نيست دار و ميراث فقط ميراثاو 

ي او »نارب«. »پرصداست گنبد افالك زين قصه هفت«و البته  .پيچد ست كه زير گنبد گردون ميا
زيباترين  نكهطرفه اي. »ار بمانديادگاري كه در اين گنبد دو«، يراني استهم اوج مناجات به لحن ا

  .گنبد جهان را هم ايراني ساخته است
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اما  خواستم در بارة اين سلطانِ سخن چيزي بنويسم، مي .بودروز سعدي همين چند هفتة پيش، 
رانِ بزرگ ايران روزها، وقتي به شعر فاخرِ سعدي و ديگر شاع روز، و اين آن جاي عجب نيست كه

نمايد، به داليل مختلف، و از  است كه رخ ميشجريان  صورت و صداي اختيار، انديشيدم، بي مي
شناسم كه توانسته باشد به  درس و مشق و كالس و قلم را نمي اي از هيچ مجموعكه ه آن جمله اين
 را به دامانِها ين اسطورهو حافظ و امثال اهاي دور شونده از جهانِ زبان سعدي  نسل ،اندازة آواز او

روانِ از و  ،بكشانداين زبان وگذاري در جهانِ  بازگرداند و به گشتما سنت فرهنگي و زيباشناختي 
خوشِ به طعم  ،يا حداقل، چشائي عاطفي آنان راو  بچشاندرا  اش شيرينيدر او بدماند، و  اين جهان

نسلي كه تاريخ و  .بكاهد هاطاط ذائقهانحها و كند، و از سرعت سقوط سليقه آشنااين فرهنگ 
فرهنگ خود را نشناسد و چشائيِ عاطفي خود را با آن نسازد، در هياهويِ اغواي فرهنگ مهاجمِ 

   !بيگانه، خود را مي بازد
*****  

لكي است شجريان را ، كه هست، آواز م»مسّللكي است سعدي را مسخن م« در زبانِ پارسي، اگر
آواز معيار براي شعر فاخر اين زبان است ،معيار است، آواز شجريانزبانِ ن سعدي اگر زباو . مسّلم .

هر خود را بر هنر آواز ما چنان زده است كه در آينده هركس بخواهد در اين وادي به او م
اين قدرشناسي، به  .و عبور نكندآوازِ اتواند از سرسراي با شكوه و فريباي شايستگي گام نهد نمي

اما روشن است كه شجريان در بازكردن اين . يدنِ سهم هنرمندان بزرگ پيش از او نيستمعناي ند
پديده هاي اساتيد خود، تنوع و حجم آثار، جنس و وسعت و شخصيت صدا، آموزه اندنراه و پرور

  ،يك استثناست. اي متفاوت است
     شنه ممكن است چو سعدي هزاردستان   گلي چو روي تو گر ممكن است در آفاق  

  
سخن كز سوزِ دل «، و درست است كه »چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد«درست است كه 

اين . استزبانِ فاخر نيازمند حالِ فاخر، انتقالِ اما ، » از آن آبي ندارد چكد گر آب/ تابي ندارد 
 ها حالي بدست اين قالي بدست اين حال« :مي گفت موالنا. است آن حالآغوشِ هم ،زبان
 ،فلز عشق گشته دال اَا«، گيرد، زبان هم اوج ميرودباال مي به جهان و انسان نگاهوقتي  .»ها قال
. اندتنيدهصورت و معني در هم خزيده و برهم هاي  اليه ،در زبانِ هنر !»ها عشق الف چون دال بي
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 تبريز شمسِود كه ، و همين بآغوشي ظاهر و باطن  مشكل دارنددر فهم اين هماما ناشناسان جمال 
به  سخنم همه با سخن من الف ندارند، كه اين مردمان را حق است« گفتميدر مواجهه با آنان 
سخن ِآدمي از صفت انگيزند؛  صور هنري زبان خيالكه  مي گفتهم موالنا ! »وجه كبريا مي آيد

در ل و زبان همه، و دسخن صفت و  ؛گيرد شود و گفتگوئي ميانِ دل و زبان در مي حالِ او مست مي
  :دمند و جان تازه مي ،رسانند ميزايند و هاي تازه به تازه  آميزند و پيام جادوي هنر درهم مي

  انم به دلم آيد و از دل به زباناز زب    دبارسخنم مست شود از صفتي و ص    
  همه بر همدگر افتاده و در هم نگران  مست و دلم مست و خياالت تو مست سخنم

 

هنرمندي پس، . »هين سخن تازه بگو تا دوجهان تازه شود«! حرف تازه يعني همين نش هنري وآفري
فقط ، گذاردو ذائقة نسل نو به تماشا مي براي ذهن  در صور فاخرِ هنري كه ميراث كهنِ زبان را

اي ها، همچون جوانهپردازيمشروط برآنكه اين صورت ،دافزايميبر آن كند كه داري نميميراث
. كندميوانيده و از آن تغذيه در خاك تاريخ و سنت اصيل ريشه دكهني برويد كه درخت  بر تنة

فراتر از بازخواني بسي  اوآواز و به اين معني، . چنين هنرمندي استشجريان نمونة ممتاز و موفقِ 
م اندادر همة مويرگهاي تاريخ اين فرهنگ را  خونِ. بازسرائي آن است. نِ شعر پارسي استهنگيآ

اين نوزائي هنري، و از  چشاند مي »غزل«را به  »تغزل«گوئي دوباره،  ؛دواندميشاهكارهاي شعرِ ما 
حنجرة اين . يبخشد و به غزل تغّنبه نغمه تغزل مي. شودروان ميزيبائي و معنا  شيرِ شيرين و تازه ي

را به صدايش  كينِمشمواج اگشايد و  نافه مي شعر،از زلف . سراستغزل ،سرانغمه هزاردستانِ
بسا صورت اولية كالم را بدان راهي  كند كه چه روح آدمي روانه ميهائي از دهليزها و نهانخانه

 : گاهي نيستقرارنيست و اگر هم راهي باشد، 
  ماغ پر ز هواستكه رفت عمر و هنوزم د   زد آن مطرب چه ساز بود كه در پرده مي

  
تواند پيام موالنا و سعدي و حافظ را مي ،كار ينشير معجزة هنر است كه اين شكرريز نايِ

بسرايد و بر جانِ ما بنشاند،  بازتر از صورت نخستينِ كالم،  و حافظانهتر  سعديانهموالناوارتر، 
   ،استبه تغزلي نو كشانيده طوطيانِ چو سعدي را دوباره به كالم درآورده و گوئي كه  چنان

  كه طوطيان چو سعدي درآوري به كالم        به هيچ شهر نباشد چنين شكر كه تويي
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تواند،  ، مياو بشودآواز شكارِ شاهينِ اگر بخت يارش باشد و  ،حتي يك غزل درجه دوم و سوم هم
نكه كسي آها هم بنشيند بيتا زماني كه اين خلعت آوازي را بر تن دارد، در جايگاه درجه يكم

   :متعرضش شود
 مجلس شد كن كه ميرِ گداي شهر نگه        ن دوستنشاند اكنو ام مي  صدر مصطبه به

  
 زيــــرا، بزرگتر استهم نان آخود دورانِ از ميراث بزرگان شعر فارسي،  ،به يك معني، امروز

از و  تاريخ را پشت سر گذاشته و همچنان پيروز برآمده است گيرِ سخت آموزگارِ آزمون هايِ
ها طي قرنكه ي برخوردار است عشق و عبرت لهام وا احساس وو زيبائي شور و از فخيمي پشتوانة 

زبان افزوده اين جهانِ بر قلمرو نفوذ ، متراكم هاي جمعيِاين درك. برانگيختهميان دل و جان آددر 
    :  تواند بگويد ، مياز زمان خودشرساتر بسيار سعدي، مروز ا، اي با چنين پشتوانه. است
  آيد به معني از گلستانم هنوز آواز مي       ود صورتمن آن مرغ سخندانم كه در خاكم ر      

  
از در درآمدي و من از خود « با مطلعِغزل سعدي كه اولين بار در غربت دور از وطن، سالها پيش، 

را با آواز چهارگاه او شنيدم، با خودم گفتم اگر خود سعدي االن اين را شنيده بود، فرياد » بدر شدم
 كردخود را تكرار ميهجريِ  656خن سال و س! »خبر شدم د و من بيصاحب خبر بيام«زد كه مي
 ،چون برسيدم ،اصحاب را ةبه خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم دامني پركنم هدي«: كه

زيبا و فاخر و  غزلم البته كه: گفتو مي. »!بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت
  ! دده آواز مي اين مردو فخر و آوازه كه  ما نه به اين زيبائي، ااستپرآوازه 

  
اين را هم بگويم كه در جهانِ امروز، ارزش ميراث فاخرِ فرهنگي و معنوي ما، فقط يك آراية 

همتائي است براي  بيني ما باشد، بلكه سرماية بي تاريخي نيست كه اسبابِ تفاخر به پيشينة جهان
هاي سازي سازي و يكسان در طوفان جهانيانسجام معنوي و وحدت و امنيت راهبردي ملي ما 

بايد به ارزش هويتي و فرهنگي؛ بنابراين، نه فقط از زاوية ذوقِ شخصي، كه از ديد منافع ملي نيز مي
خراش صدايِ فرهنگ  هاي گوش ، در ميان همهمهتوانسته استخدمات شجريان نگريست، كه 

هاي  ن بلند و فاخر به گوشِ دلِ نسلصداي انديشگي و عاطفي شعر پارسي را چني هاي بيگانه، 
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از يك شخص نيست كه مانند همة بني آدم، سخن . دورشونده و حتي گريزان از اين ميراث برساند
سخن از يك ميراث فاخر . مقهور قواي طبيعت و فزوني ها و كاستي هاي آدميزادگي است

هر از گاهي در بزرگي متبلور  ،روزگار دست نادره كارِ، به كه نادره پرداز پروردگارفرهنگي است 
  .»مصدر«نماد » مشتق«مي شود و » نوع«نماد » فرد«نكه داو متجلي مي كند چن

  كوته نظر ببين كه سخن مختصر گرفت       زين قصه هفت گنبد افالك پرصداست    
                      *****  

اما اميدوارم در اين  طبيعي است كه همگان با حسِ شخصيِ بنده در نگاه به مصاديق موافق نباشند،
كه، ميراث منحصر به فرد شعر پارسي  اول اين: ام از جهت مفهومي روشن باشد ميان، حرف اصلي

ن، ارزشِ بخصوص در تلفيقِ آن با صور هنري و موسيقائي، براي هويت معنوي امروز و فرداي ايرا
قوت بازويِ پرهيز به خوبان « :كهاست  انهسفارشِ حافظاين ديگر، يادآوري . راهبردي دارد

! »حصاري به سواري گيرند خيلدر اين «كه است قدرتي را » هنر«و » زيبائي«ذات زيرا  ،»مفروش
ها و سنت  از ريشهنسل رمنده و دورشونده توانند  ي داشته ايم كه ميسواراندر اين مرز و بوم، تك 

كنند كه آن مهمان، خود خوي  مهمان چنان بديع اين ميراثهاي  تصويرپردازيمان را به  فرهنگي
ها و تبديلها، همه از اسرارِ هنر است و اين ميناگري .يندذخائر و منابع ملي ماان، اين. ميزباني بگيرد

  .  ، درست به همين دليل است»پري رو تاب مستوري ندارد«اگر . هنر از اسرارِ خداست
  د را سپرگيرنداي زه اگرچه طايفه     افتد خوبان خطا نمي ةخدنگ غمز

   * * * *  
شرحِ مقدمات و موخرات داستان زحمات و كمك هاي مخلصانه او براي سامان يافتن كار 

را  1358ي او در اوايلِ »ربنا«موسيقي و آواز در همان ماههاي اول انقالب، و ماجراي پديد آمدن 
اينجا فقط اشاره . بنويسم اميدوارم روزي! »نكته ها هست ولي محرم اسرار كجاست«. ام هنوز ننوشته

، خدمتشان زنگ زدم و تقاضا كردم تشريف  57اي بكنم كه همان روزهاي اول پيروزي در بهمن 
ورودي محوطه ي راديو تلويزيون در . روزهاي حساسي و پر شوري بود. بياورند به جام جم

ي خط زنجير رفتم به استقبالش تا جلو. محاصره و حفاظت بچه هاي نيروي هوائي قرار داشت
كه  هم به احترام او، و هم براي آنكه در آن اوضاع آشفته و در هم ريخته. جم ورودي خيابان جامِ
  ، مشكلي پيش نيايد چون ممكن بود نيروهاي مختلف و ناهمگونِ مردمي در كسي به كسي نبود
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ف زديم و كلي حر. با هم رفتيم به ساختمان پخش. بجا نياورندخط حفاظت جلوي جام جم، او را 

تدارك بسترِ خدمات فرهنگي و هنري، از راه ارائه ي براي پختيم خيال ها و  پرورديم هاآرزو
آقا، : گفتم. ميراث بي همتاي زبان فارسيصورت هاي فاخرِ هنري، براي معرفي ايران معنوي و 

اث دار اين ميراث بوطيقائي و موسيقائي، و اين صداي شما و پنجه ي مير! حاال وقت كار شماست
! در اين فضا؟؟ !حواست هستفالني، : خنديد و به تعجب نگاهي كرد و گفت! اساتيد موسيقي ما

حاال تو به من مي گوئي ! يك عده اي در اصل موسيقي، اصل كار ما، حرف دارنداين روزها اصال 
خدا دوست ! استاد، با حرف خلق چكار داري: گفتم! كمك كندرگير كاري اساسي بشو و بيا و 

بعضي وقت ها تا . زحمت ها كشيد. آمد! خنده ي بلندي سر داد!! بخاطر خدا بخوان! دارد بخواني
نيمه هاي شب در توليد راديو در ميدان ارك، براي سامان كار موسيقي و آواز و الحانِ درست و 

آن  هم دري او »ربنا«. بي هيچ منتي. بي هيچ توقع مادي، بي هيچ پيرايه اي. فاخر وقت مي گذاشت
به او ي از همان روزها، يكاز روي شوق و ذوقي كه داشتم و داشتيم، . ايام پديد آمد و ماندگار شد

؟ مي دانيد چه پاسخ داد؟ اصال در حد توانم استاد، بفرما چه امكاناتي مي خواهي فراهم كنم: گفتم
يك «: گفت. حرفي زد كه هنوز پژواكش در گوشم مي پيچد. شخصي يا مادي مطرح نكرد يتوقع

از چه غنا و دانيد اين عكس العمل او، مي ! »موزش بدهمآآنچه را دارم تا  مي خواهممدرسه 
  ، گذارم براي مجالي ديگر شرحش را مي؟ برخاسته است استغناي طبع هنري و گشادگي افق ديد
 زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست      چيست اين سقف بلند ساده بسيارنقش

  !زخم نهان هست و مجال آه نيست كاين همه  اين چه استغناست يا رب وين چه قادر حكمت است
  

همكاري در خدمت توفيقِ وقت خوشِ آن در راديو تلويزيون، و بنده دوران و امكان و توانِ آن 
عشق آسان نمود اول «ه ك! هان بپائيد پيش آمد كهزود و پيك روزگار  .، ده ماهي بيش نپائيداو

. ديگرو امروز  ،روزها ديگر بودآن  !»ها ما سبكباران ساحل كجا دانند حال« / »مشكل هاولي افتاد 
  !»كشاف است چه وقت مدرسه و بحث كشف« شجريانِ ايران در بستر بيماري است، كه امروزو 

  !بلبالنيم كه در موسم گل خاموشيم    حافظ اين حال عجب با كه توان گفت كه ما  
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ميراث  بخش مهمي از در ارجمنديِ! كه با شما مي خوانم نيستيك شخص سرگذشت از 

 نماد ،»مشتق« اينچرا كه  هم آوردماز اين  پيش. مرانفرهنگيِ جهانِ ايراني است كه قلم مي 
بند كن چون سيل سيالني « .اينجا جايِ بيش از اين گفتن نيستاين داستان را، . است »مصدر«

در پاي را را دست از دامن بدارم، و اين سخن  ي جوانيو خوش خيالي هابگذار آن آرزوها ! »كند
م،دامن آر  
  سكندر آيينه دان نداردي  آيينه    در جيب دل نگنجد عشق فراخ دامن  

  
فارغت /  ااصل چيزه حبذا كاريزِ«اما  .شدخواست برايش فراهم ن كه او ميرا مدرسه اي دريغا كه 

شخصيت غنايِ معرفت موسيقائي و پيگيري و استقامت و با  ،كه شهمتبذا ح! »اآرد از اين كاريزه
براي چشانيدن شراب كه  ،ه فقط براي آوازِ ايران، نشد »مدرسه«خود ، ميراثي آفريد كه شي اهنر

براي  است بلكه معدني ،خزانه ايميراث او، . جهان ايراني نيز شعر پارسي به ذائقة انديشگيِ
شاخه از بوطيقا و در اين ي و پرورشيِ استعدادهاي هنري آموزشمواد  برداشت و استخراجِ

  .مان حوزه ي فرهنگي و تمدنيموسيقاي 
              *****  

  :ه استكرد د سايه براي بزرگ آواز ايران، حرف را تمامدو بيت درخشانِ استااين 
  راو تنواي تا خدا بشنود     و رادمند ناي تقدسيان مي      
  راو بشنود بانگ ربناي ت     كرده كه بازآسمان گوش پهن      

  
كند؛ چندانكه، حتي اين  انگيز است كه هر دلي را هوائي مي سارِ آوازِ اين مرد، چنان خيال اما سايه

هاي جسارت مي ورزد و اجازت مي طلبد تا در آينه بندانِ آن پري خانه، زمزمه ،همدر شعر دي مبت
، و در تمناي شفاي آوازِ »ربنا«داران، در هواي  روزهكند؛ گوئي نشسته بر خوانِ  فاش  دروني اش را

      ايران،
  !گردانند ماه و خورشيد هم اين آينه مي    جلوه گاه رخ او ديده من تنها نيست    
                  ******  
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  ن، استاد شجريانتقديم به آوازِ ايرا            
  تماشاي صدا            
  را  كنان صداي توما تماشا      آيندروند و ميها ميباغ    

  را توام دراي دل داده گوشِ      شدند و هنوز ها فروكاروان    
  را  ام خداي توبخدا ديده    »حكايت دوست«در صداي تو، اي     
  1»را توبشنود بانگ ربناي     كرده كه بازآسمان گوش پهن«    

  را  لشكر ريخت مبتالي توُگ     شيرين كار زان لبِ نوش و نايِ    
  را  آرايِ تن، قباي تو نازك    داشتآن نازنين عروس كه نازم     
  را آوازِ پارساي توشهد     اين پارسي شنيد و چشيد »ارفع«    
  را دامن از دست، آشناي تو      طه ببردُشر كه باد ،كشبادبان    
   را توسنِ تند بادپاي تو      زني كو كه پي تواند زدره    

   را  توتياي توداريم  چشم        بنشين و غبارِ غم بنشان
  را ي تو»شفا«ي عاشقان نسخه      خوانند مي عشق» قانونِ«كه به 

            *****  
 ي تو را»نوا« يمطربان پرده      نو بستند  يا باد آنكه سازِ  

   ي تو را»ابوعطا«سازش  »ِلطف«      مي افزود »شور«ياد باد آنكه 

   را  سراي تونايِ غزل لبِ      آن نوا بوسيد حافظ از شورِ
 سراي تو راآفتابش طرب      گستردمي »سايه«ياد باد آنكه 

 !را  توراز اين است ماجراي       !بلبالنيم وقت گل خاموش
 را توور بريدند مويه هاي     ويگيسوي چنگ گفت موي به م

  را كه بها نيست خونبهاي تو      خم شكن اينقدر نمي داند
                 *****  
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  را؟ توغير آنجا كه جست جاي     »دوش رفتم به كوي باده فروش«
  را نماي تومست جامِ جهان      سرود بر لب بودخسرواني    
  را ي تو»ياساق«شنيدست تا     سوي مستان گشاده ساقي دست    

  را ها صالي تودست گلدسته      فشانند، مست و پاكوبان گل    
     بنا«گرمِ پژواكماع به» ررا ي تو»آتنا«در اَذانند       س  
  را آسمان نقلِ مرحبايِ تو      داران ريختبر سر خوانِ روزه    
  »را  تودمند نايِ قدسيان مي«      دمِ دمسازِ آدمي اين نيست    
  1»را  توتا خدا بشنود نواي       را  تودمند نايِ قدسيان مي«    
  را  ي هماي توبر هنر سايه      داراد  مهرِ آن مهربان نگه    
     يارهوايِ «شهربند هوايِ تو را ؟چه كند شهرِ بي      »صحبت 

  چشم آواز، روشناي تو را     تو بمان و بخوان كه تحفه گرفت
  را ش افكند رِداي توتا به دو    پيري نيستتو بمان در ميان، كه     
    را رويِ دل با خدا شفاي تو      تو بمان و بدان كه ايران راست     
 ، يونسكو، پاريس1395 ارديبهشت                

  :شتنوپي
_____________________  

  دو بيت استاد سايه، با تغيير ترتيب آنها - 1
  


