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مرتضی مردیها

از روزگار نوجوانــی، وقتــی 
به تازگی با این صدای آسمانی انس 

گرفته بودم و معنای لــّذت اعالی 
موســیقایی با آن در ذهن  و حّســم 
شکل می گرفت، تا همیشه و هنوز، 
می گفته ام اگر -چنان که گاه از این 

رؤیاها می ســازیم- ثروتی بیکرانم 
نصیب می شد، از دو تن از هنرمندان 
این زمانه تندیس هــای بزرگ طال 
می ساختم، و فراز دروازۀ اصلی شهر 

نصب می کردم. یکی از آن دو، خسرو 
و بلکه خداوندگار آواز ایران بود. نیز 
گاهی که آرزوهای از جنس حسرت 
در ذهــن این قطــرۀ محال اندیش 
دور برمی داشت، فکر می کردم چه 
می شد اگر می توانســتم در خلوت 
کوهســتانی یا برهــوت کویری، با 
چنان صدایی تحریری سر دهم، از 
آن نوع و نمونه که همگان شنیده و 
مست شده ایم، و بر بال این خیال تا 

کجاها که نمی رفتم!
نیز بسا در تخّیل بازیگوش خود 
صحنــه ای می پرداخته ام که حافظ 
است که به سوی باغ رکن آباد می رود 
و گلگشــت مصلّی، یا هم سعدی به 
طرف دامن صحرا و تماشای بهار، که 
ناگاه از دوردستان سروده های خود را 
با چنین صدایی می شنوند، چنان که 
در بیداد یا دستان، و از تصّور شگفتی 
و شعف بی حســاب آنان غرق شور 
می شدم. گاه حّتی گمان می برده ام 
هنگام اوجگیری این صدا، البد اهالی 
آسمان هم دست از کار روزمّره خود 

می کشند و  گوش می کنند، شاید به 
یمن آن، بر برخــی گناهان زمین و 

زمان، خّط قرمز کشند.
اینها را که پلّه ای اســت از خود 
حقیقت هم باالتر، گفتــم تا بگویم 
چه دارید می کنید با استاد! بگذارید 
برود! بگذارید آرام شــود! نگذارید 
احتشام او بیش از این خدشه خوَرد! 
احتمال بازگشت از چنین مرحله ای 

صفر مطلق است.  
با این ســو کشــان آن سو کشان 
او از خانه به مریضخانــه، حالی که 
نه ســخنی می گوید و نه حواسی از 
او یاری می کند، با نشــر این دست 
اخبار از احــوال او دنبــال چه ایم؟ 
در حالی کــه همــه می دانیم خبر 
حقیقی این اســت که استاد مّدتی 
اســت از میان ما رفته است، -حّتی 
 اگر نوار مغــز و قلب چیــزی دیگر 

نشان دهد.
ارج زندگی به معنای پزشــکی 
آن نیســت؛ بــه مانیتورهایــی نه، 
که ته ماندۀ تظاهــرات الکترون ها 

در سلســلۀ اعصاب یا سرگشتگی 
نفس زنان گلبول های سرخ در رگ ها 
را حکایــت می کنند؛ بــه هوش و 
حواس و برق نگاه و اخم و تبّســم و 
برقراری ارتباط و حس و حال است؛ 
که مّدت هاســت همچون سبزی و 
تری از پهلوی این شجرۀ طوبا رخت 

بسته است.
به پاس آن همه خوبی که داشته 
و آن همه لّذت که برده ایم و آن همه 
شــکوه که نصیب آواز و آوازۀ ایران 
داشته اســت، کاش می شد به پایان 

این کالبد بازی رضا دهیم. 
کاش فرشــته ای از آســمان، یا 
هم زمین، می آمد و نه با اشــک و آه 
که با تبّســمی پرمعنا، این لوله ها و 
ســیم ها را قطع می فرمود. تا در یک 
ضیافت بزرگ این مرگ باشکوه را با 
چنگ و نی جشن بگیریم و به جای 
آه و اســف و عجز و البــه از رفتن او، 
که هم بی فایده اســت هم ناموجه، 
 آن همه داشتِن او را سپاسگزار بخت 

خود باشیم.

درباره وضعیت ناهوشیار و ناخوش استاد محمدرضا شجریان

نگذارید احتشام او بیش از این خدشه خورَد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 شورای سیاست گذاری 
یا حذف دموکراسی؟

بیتا یاری

خبرهایی که بــر آینده موزیســین ها تأثیر 
می گذارند معموالً در جامعه موســیقی آن چنان 
برانگیزاننده نیستند و کسی بدان ها توجه چندانی 
نمی کند چراکه احتماالً یا دیر خبردار می شوند و یا 
اصاًل در دنیای دیگری از خبرها هستند. اما همین 
خبرها ویرانگر عمر و ســرمایه و منابع و بودجه ها 
هستند و تا اهالی موسیقی به خود بیایند کار از کار 
گذشته اســت. نمونه اش همین اصالح آیین نامه 
اجرایی جشنواره موسیقی فجر است که در سکوت 
و بی خبری و با فرصت طلبــی غیرقابل توصیفی 
از جانب دفتر موســیقی در این شرایط بد شیوع 
بیماری کرونا انجام شده اســت. اصالحیه ای که 
برخالف زمان تصویب پیش نویس آیین نامه، اصاًل 
کسی از مفاد آن خبردار نشد چراکِه جزییات آن 
هرگز منتشر نشد و در اختیار رسانه ها قرار نگرفت. 
رسانه هایی که روزگاری برای تصویب آیین نامه 
همپای کنشگران حوزه موسیقی در تالش برای 
آگاهی بخشی بودند این بار محرم دانسته نشدند 
و ســرانجام اصالحیه ای به آیین نامه جشــنواره 
موسیقی فجر تحمیل شده است که سراسر خسران 
و زیان است برای هر امید به بهبودی و امید به بهتر 
شدن در جشــنواره موســیقی فجر. بهتر بگویم 
کشتن کورسوی امید به بهبودی است. نگاه کنید 
به شورای سیاست گذاری که اکنون به آیین نامه 
جشنواره موســیقی فجر با حذف شورای انتخاب 
دبیر تحمیل شده است. یعنی جشنواره ای که قرار 
بود از حوزه بســته فکری و نیروهای وزارت ارشاد 
بیرون بیاید و با یک سیاست شفاف با کمک اهالی 
موسیقی هرساله سازوکاری از همفکری با شیوه 
دموکراتیک را برای شورای انتخاب دبیر تشکیل 
دهد و این موزیســین ها در هر دوره و هرسال بر 
ســر یک دبیر به توافق برســند و او را برگزینند 
حاال غیرضروری تشخیص داده شــده اند تا دبیر 
جشنواره درون یک حلقه بسته به عنوان شورای 
سیاســت گذاری که اخیرا ایجاد و اضافه شده اند 
انتخاب گردد. جالب است بالفاصله پس از انتشار 
خبر حذف شــورای انتخاب دبیر، و اضافه کردن 
شورای سیاست گذاری، ناگهان نام اعضای این شورا 
اعالم شد، گویی دفتر موسیقی عجله ای برای این 
کار داشت چراکه پس از شش ماه تأخیر از تشکیل 
شــورای انتخاب دبیر و انتخاب دبیر جشنواره به 
شیوه آیین نامه قبلی پس از اختتام جشنواره در اول 
اسفند 98، از انجام آیین نامه ممانعت به عمل آورده 
و عماًل با تخلف کار خود را پیش برده اند تا شورای 
سیاست گذاری به جشــنواره بیفزایند و به شیوه 
دلخواه پیش روند. آن هم شورای سیاست گذاری 
با نفراتی که در این چهل ســاله در ســمت های 
دولتی و جشــنواره ای همواره حاضــر بوده اند و 
عاقبت موســیقی در این مملکت و تنها جشنواره 

موسیقی اش یعنی فجر این چنین است. 

این گونه اســت که دل بســتن به یک حرکت 
جمعی و اصالحی )نوشتن پیش نویس آیین نامه 
جشنواره موسیقی فجر توســط اهالی موسیقی 
به ستوه آمده از دوره های پیشــین در سال 96( 
و اجرای آن توســط مدیران کم تجربه دولتی در 
حوزه موسیقی، آب در هاون کوبیدن است. چراکه 
سیاســتمداران و مدیران صاحب کرســی های 
دولتی فرهنگ و هنر هرگز حاضر نیســتند امروز 
قدرت خود را محدود کرده و آینده قدرت خود را 
مخدوش کنند. آن ها برای پریدن بر روی پله های 
باالتر قدرت در تالش اند و چه بهتر که از همین حاال 
حلقه هایی را گرد خود بیاورند که او را حمایت کنند 
و البته در هر دولتی حاضر به همکاری با نهادهای 
دولتی در حوزه موســیقی بوده  و باشند هرچند با 
آنها وضعیت موسیقی هرگز تغییر نکرده و همواره 

درجا زده است.

یادداشت

فرشید ذاکری

حسین علیزاده شاعر نیست که حالی را دگرگون کند، نقاش 
نیست که صحنی را به تزیین رنگواره اش وجود ببخشد، حسین 
علیزاده حتی راوی نیست، او نمی خواهد برایمان بازگوی تاریخ 
باشد. حسین علیزاده فریاد رؤیاهای مردمان سرزمینی است 
که انکار شــدند در جبر زمان و حصر مکان، که اندیشه نشده، 
قضاوت شدند. و هراسان تا فشار مرگ بر حنجره، دست های 

خود را به هم ســاییدند و از گزند روزگار، حتی سرما و گرمای 
طبیعت را درنیافتند. حسن علیزاده خالق است، خالق رنج های 
خلق شده ای که از شکوفایی انقالب به خون های جنگ کشیده 
شد، و تالش در هراس و تالش در پســتو و تالش در سکوت و 
تالش برای ماندگاری نغمه ... برای دست هایی که سال هاست 
به راحتی نغمه می نوازند و خوب می دانند خط شکن که بود. 
خط شــکنی که از درون جنگ به جنگ دیگری برخاست و 
لباس بزم را به زیور رزم آراست و ایستاد ... ایستاد ... ایستاد ... و 

هنوز ایستاده تا امروز که ... هنوز هیاهوی مردمان سرزمینش 
ایده های بکر ذهن خالق علیزاده است که عاشقانه روشنفکرِی 
عیان خود را دروِن ســاده آنانی نهاد که دل چرکین از نگاه 

باالی روشنفکران تاریخ، امید رها ساخته بودند که او ساز 
به دست،  بر دل های چشم انتظارانش گرما می بخشید و 
شــورانگیزانه میدان طلب را به وسعت هنرش گشوده و 

از شانه های ســنت با هنرش به 
پرواز درآمــده و از آن قامت 
بلندتری ترسیم کرده است.    
علیزاده نشان های افتخارش را 

از محبت مردمان کوچه و بازار و رهروان 
هنر چندوجهی اش در سرزمین مادری 

دریافت می کند چونان که حتی اعتبار نام خودش را به امثال 
شوالیه ها اعطا نمی کند و به حسین علیزاده بسنده می کند. و ما 
که نمی توانیم بسنده کنیم به حسین علیزاده که بی کران 
اســت، با هنرش و متدش زندگــی کرده ایم، روزگار 
می گذرانیم که همچنان در اوج پختگی تازه اســت 
و حرف های تازه دارد و هنر تــازه دارد که هنر عید 
تازگی آن است و عشق سرشارش. تولد استاد 
مانند هر عید، نویدبخش امید است در 
روزگار نامالیمات، و سرزندگی 
اندیشــه اش آینده را به روشنی 
نوید می دهد که امید هر معجزه ای 

از درون های تازه و زنده برمی خیزد.

به مناسبت زادروز استاد حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده تار و سه تار

ما از دوجهان غیر تو ای عشق نخواهیم ...

آروین صداقت کیش

حتی پیــش از این که به کیفیــت ترجمه یا 
محتوای علمی کتاب »مکتوبات فارسی در باب 
موسیقی، قرن پنجم تا نهم هجری« بپردازیم این 
کتاب نکته ای در خور توجه دارد؛ روند درســت و 
مرسوم کار دانشــگاهی. اصل کتاب که بیش از 
یک دهه پیش منتشر شــده پایان نامه  دکتری 
مؤلف، مهرداد فالح زاده بوده است. مترجم، سهند 
سلطان دوست نیز چنان که خود مقدمه  کوتاهش 
بر کتاب اشاره می کند در جریان کار روی پایان نامه  
کارشناسی ارشــدش با این منبع مهم آشنا شده 
و به ترجمه  آن همت گماشــته اســت. این روند 
آن جا خود را به تمامی نمایش می دهد که بدانیم 
مترجم )احتماالً( در اثر کاری که روی کتاب حاضر 
خواه به عنوان مرجع خواه به عنوان متن در دست 
ترجمه کرده موضوع پایان نامه  دکتری اش را در 
تداوم آن برگزیده است. او رساله اش را که هنوز در 
دست انجام است به ادامه  پژوهش فالح زاده یعنی 
فراهم آوردن فهرست توصیفی و بررسی مکتوبات 
فارسی موسیقی از قرن دهم تا سیزدهم اختصاص 
داده است. این نمودی است از تاثیر و تاثر کار فکری 

دانشگاهی هنگام تحصیل و پس از آن.
بااین حال این تنها نکته  شایسته  توجه در محتوا 
و ترجمه  کتاب نیست بلکه تنها ابتدای مسیر است. 
کتاب گرچه عنوان موســیقی بر خود دارد و یک 
منبع رساله شناسی است اما از جهت روش شناسی 
و اهداف با تحقیقات امروزی در زمینه  رســاالت 
موسیقی که در فضای دانشــگاهی ایران انجام و 
منتشر می شود تفاوتی عمده دارد. این تفاوت عمده 
از آن جا ناشی می شود که مؤلف موسیقی شناس 

نیســت بلکه متخصص مطالعات تاریخی است 
و بنابراین گرایش کتابــش که در حقیقت نوعی 
فهرست توصیفی و گاه تحلیلی رساالت به شمار 
می آید سمت و سویی می گیرد که در ایران منفرد 
است. او چنان که خود می گوید و متنش نیز آن را 
تأیید می کند در کار تهیه  نوعی تاریخ ادبیات برای 
یک گونه  خاص از ادبیات دانشورانه است. از همین 
رو تا حدودی که امکانات و تحقیقات پایه در زمان 
تألیف رساله اش اجازه می داده جنبه های ادبی و 
متنی رساالت را در پرتو دانسته های روز از تکامل 
زبان فارسی امروزی در دوره  مورد بحثش کاویده 
و در اختیار خواننده قرار داده است. این امر ممکن 
است خواننده  فارسی زبان آشــنا با نوشتارهای 
موسیقی را در ابتدا و هنگامی که هنوز به درستی 
کتاب را مطالعه نکرده به اشتباه بیندازد که این هم 
عنوانی دیگر در میان تحقیقات مشهور به »ادبیات 
و موسیقی« در ایران است. در نوشته های فارسی 
امروزی وقتی حرف از ادبیات و موسیقی به میان 
می آید عادت کرده ایم دنبال تحقیقاتی برویم که 
عمدتاً در پی رد پای اصطالحات موســیقایی در 
آثار ادبی به مفهوم هنری آن هستند اما این کتاب 
از آن نوع نیست. در مقام مقایسه کتاب فالح زاده 
کم و بیش رویکردی معکوس در پیش می گیرد و 
دگرگونی های ادبی متن های تخصصی موسیقی 
را در کانون توجه می آورد و تطور زبان آنها را بررسی 
می کند. نتیجه آن که در فصل هفتم و نهایی که 
عنوان »چکیده، جمع بندی و دوره بندی« بر خود 
دارد به نوعی دسته بندی از یک سو گونه شناسانه 
و از ســوی دیگر تاریخی از مجموع رساالت مورد 
بررسی می رسد که در موسیقی شناسی ما سابقه  
اندکی دارد بــی آن که لزوماً دســته بندی های 

تثبیت شده و معتبر دیگر را نقض کرده باشد. کار 
فالح زاده حتی اگر تنها به وجه فهرست نویسی آن 
توجه کنیم در عمل تکمیل آثار پژوهشی دیگری 
است که حضورشان در نوشــتارهای موسیقی 
فارسی را می توان دست کم تا نیم قرن پیش پی 
گرفت. عمده آثار مشــابه کار مؤلف سه تا است: 
نخست مقاله  دنباله دار محمدتقی دانش پژوه است 
با عنوان »صد و سی و اند اثر فارسی در موسیقی« 
که چاپ آن از 1349 آغاز شده و دیگری فهرست 
توصیفی محمدتقی مسعودیه با عنوان »فهرست 
نسخ خطی موسیقی ایرانی« و سرانجام یک متن 
کم تر شناخته شده در میان اهالی موسیقی با عنوان 
»فهرست نسخه های خطی فارسی« که بخشی در 
باب موسیقی دارد. حتی مقایسه  کّمی میان شمار 
رساله های فهرست شده -که خود تنها معیار معتبر 
برای سنجش ارزش کتاب حاضر نیست- نشان 
می دهد که در طول پنج دهه که از چاپ اولین اثر 
مشابه می گذرد شناخت ما از رساالت موسیقی به 

زبان فارسی افزون شده است. 
در طول زمانی که از مقاله  دانش پژوه تا کتاب 
فالح زاده گذشته شمار رســاالت فهرست شده 
از 130 اثر به حدود 200 اثر رســیده است چنان 
که بعضی آثار فهرست شــده در این کتاب حتی 
در فهرست توصیفی بســیار کامل مسعودیه نیز 
فهرست نشده بود. بااین همه جنبه   تکمیل کننده  
کتاب تنها به شــمار رســاالت افــزوده محدود 
نمی شود پردازش تحلیلی اطالعات نیز که حاوی 
همسنجی هایی با اطالعات تاریخی ما از تحوالت 
زبان فارسی ادبی و علمی است نسبت به کارهای 

پیشین گامی رو به جلو محسوب می شود.
برخالف بسیاری از تحقیقات رساله شناسانه که 

در جستجوی »موسیقی ایرانی«اند هدف مؤلف 
کتاب رساله  موسیقی به زبان فارسی بوده است. به 
همین دلیل محدوده  جغرافیایی تألیف رساالت و 
سنت های موسیقایی ای که هر یک از رساالت به آن 
پرداخته بوده اند گسترده تر از آن است که ما معموالً 
به آن عادت داریم. به طور مشخص فهرست نویسی 
و توصیف مختصر رساالتی تألیف شده در شبه قاره  
هند برای خواننده  آشنا به موسیقی شناسی امروزی 
در ایران جالب توجه اســت. در دست یابی به این 
وجه تمایز تخصص مؤلف در زبان سانســکریت 
هم به کمک او آمده، به وجــه تمایز کارش رنگی 
تازه داده و آن را مؤکد کرده است. این امر با جهت 
فعلی نوشتارهای موسیقی شناســی ما که نگاه 
به فرهنگ های هم جوار )اکنون به ویژه فرهنگ 
موســیقایی عثمانی و پیوندهای تاریخی آن با 
موسیقی ما( توافقی دارد و زمینه های اولیه را برای 
واکاوی پیوندهای تاریخی با حوزه های مختلف 
فرهنگی در شبه قاره  هند هم فراهم می آورد که 
تاکنون به دالیلی که خارج از حوصله  این نوشتار 

کوتاه است کم تر مورد توجه بوده است.
ژرف کاوی در تاریــخ ادبیــات یــک گونه از 
نوشــتارهای علمی هر مؤلفی را بر لبه  تیغ نگاه 
می دارد زیرا در ایــن قلمرو تفکیــک ادبیات از 
اصطالح شناســی و دســتگاه مفهومــی مورد 
استفاده  دانشوران اگر از اساس غیرممکن نباشد 
دست کم فوق العاده دشــوار است. این دشواری و 
درهم تنیدگی را در همان آغاز کتاب هنگامی که 
مؤلف سوال های پژوهشی اش را مطرح می کند 
می توان دید، همان هنگام که می پرســد: »چه 
ســنخ آثاری در هر مرحله ]...[ غلبه داشته اند؟« 
یا »چــه جور موضوعاتــی در هــر مرحله مورد 
توجه قــرار گرفته اند؟« )ص 16(. ما پاســخ این 
پرسش ها را کاماًل موسیقی شناسانه می دهیم و 
بر دگرگونی های نظریه  موسیقی )به ویژه با توجه 
به بازه  مورد بحث کتاب تحوالت از مکتب مدرسی 

به منتظمیه( تأکید می کنیم. اما وجه تمایز کتاب 
حاضر آن است که از جهت روش شناسی عوامل 
دیگری )بیش از همه زبان و ادبیــات( را مد نظر 
دارد و بر اساس آن پرسش کلیدی را طرح می کند: 
»چه عواملی به جز عوامل موسیقایی نقش مهم در 
ایجاد تغییر و تحوالت ایجاد کرده اند؟« )همان(. 
به بیان دیگر ما تاریخ موســیقی یا تاریخ نظریه  
موسیقی را می کاویم -که با توجه به شناختمان 
طبیعی اســت- نه تاریخ ادبیات موســیقی را. با 
توجه به این مسیر باریک و تیغ مانند که ترسیم 
شد شاید مؤلف جای این را داشت که هنوز کمی 
به حوزه  موسیقی شناسی نزدیک تر شود و تطور 
اصطالح شناسی رساالت را )هم از جهت تاریخی 

هم از جهت جغرافیایی( نیز بیشتر بشکافد.
به دالیلی که در ابتدا یاد شــد کتاب ترجمه  
مطمئنی دارد و مورد تأیید مؤلف هم قرار گرفته 
یعنی برخــالف روال معمول در ایــران )حتی 
متأسفانه جامعه  دانشگاهی هم( تا حدود زیادی 
حق معنوی صاحبان اصلی اثر نیز رعایت شــده 
است. این امر گذشــته از مهر تأییدی بر کیفیت 
محتوا امتیازی اخالقی نیز برای ناشــر، مترجم و 

ترجمه اش به ارمغان می آرود.

نقد کتاب »مکتوبات فارسی در باب موسیقی« نوشته »مهرداد فالح زاده«

تاریخ ادبیات عالمانه در موسیقی از قرن 5 تا 9 هجری
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