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ندا سیجانی
خبرنگار

تعلیم و تربیت دو عنصر مهمی اســت که در مقوله آموزشی نقش بســیار تأثیرگذاری را ایفا میکند.
امــا در مبحث هنر بویژه موســیقی بهدلیــل ظرافتهایی کــه دارد این نگاه کمی متفاوت تر اســت،
بههمیندلیــل از همان ابتدای توجه و شــکلگیری هنر موســیقی ،اســتادان باتجربه ایــن موضوع را
مدنظر داشــته و نسلبهنسل شــاگردانی تربیت کردهاند که هریک دارای جایگاهی با ارزش درتاریخ
موســیقی ایران هســتند و این رســالت همچنان ادامه دارد .اســتاد نصراهلل ناصحپور یکی از همین
معلمان باتجربه ،دلســوز و وفادار به استاد خود است .بررسی زندگی هنری نصراهلل ناصح پورنشان
میدهد که اوهمواره کالس درس ،تربیت شــاگردان ،پژوهش درحوزه موسیقی و فرهنگسازی را به
هرفعالیت هنری دیگری ترجیح داده است .او به دور از هر حاشیهای درکنارتدریس ،مشغول پژوهش
در موســیقی وشــعر بوده و حاصل کندوکاوهایش را بهصورت مقاله یا کتاب منتشــرکرده یا بهصورت
ســخنرانی و برگزاری کارگاه با عالقهمندان به شــراکت گذاشته اســت .اما نزدیک به سه سال است
که این اســتاد بزرگ بهدلیل بیماری ،کالسهای آموزشــی خود را تعطیل کرده و اوقات خود در خانه
سپری میکند .او دوم آبان ماه پا به سن  80سالگی گذاشته است و نزدیک به  60سال از عمر ارزشمند
خود را صرف تعلیم کرده اســت همچنان پرامید و با عشــق به نســل آینده مینگرد .به انگیزه تولد او
توگویی با این خواننده ،ردیف دان و مدرس آواز انجام دادهایم .در انجام این گفت و گو خانواده
گف 
استاد ،نهایت همکاری و هماهنگی را به عمل آوردند.

نیم قـرن
مشق عشق و عاشقی
دوستی به قدمت چاووش

آشــنایی مــن بــا اســتاد نصــراهلل ناصح پوربه ســال هــای خیلــی قبل
برمی گردد و با تأســیس کانون هنرى چاووش این دوســتی و آشــنایی
شــکل نزدیک تــر و صمیمی تری به خود گرفت .درآغاز تأســیس این
شهرام ناظری
خوانندهپیشکسوت کانون ،سه کالس براى آموزش رشته آواز دایر شد که در این سه کالس
موسیقیایران

عاشق فرهنگ و هنر ایران

آشنایی من با استاد نصراهلل ناصح پوربه سال  54برمی گردد ،آن زمان
به تازگی جذب گروه شیدا شده بودم و این ارتباط و دوستی شکل گرفت،
البته پیش از آن در رادیو فعالیت داشتم و نام شریف آقای ناصحپور را
از آقــای لطفی شــنیده بودم .زنده یاد لطفی از دوســتان و یاران قدیمی
هادی منتظری
آقــای ناصــح پوربود.تــا آنکــه واقعــه  17شهریوردرســال  57رخ داد و
آهنگساز و نوازنده بسیاری از هنرمندان از رادیو استعفا دادند و گروه شیدا فعالیت پنهانی
کمانچه
خود را در منزل استاد لطفی ادامه داد و آثار بسیار درخشان و ماندگاری
ساخته شد .بعد از انقالب آقای لطفی با همراهی دوستانی چون آقای
هوشــنگ ابتهــاج کانون چــاووش را تشــکیل دادند .اســتاد ناصحپور در
کانون چاووش حضور بسیار پررنگی داشت و بهدلیل اینکه از کارمندان

استادی با اخالق و بزرگ منش

محمد مالآقایی
روزبهانی
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از بیش از  30سال گذشته افتخارشاگردی درمحضراستاد نصراهلل ناصح
پوررا داشــتهام و از قدیمیترین شــاگردان اســتاد هســتم که توانســتهام
ســه دوره ردیــف آوازی ابتدایی ،متوســطه وعالــی را نزدشــان بیاموزم و
درپایــان کار مفتخــر و موفق بــه دریافت دســت خط از آقــای ناصحپور
شــدهام با این عنــوان که ردیف عالی بهطور کامل گذرانده شــده اســت.
اســتاد ناصــح پوردرکناراخــاق حرفــهای و بزرگ منشــی کــه در زندگی
شــخصی شــاگردانش بســیار تأثیرگذار بود ،در آموزش موســیقی بسیار
جدی وســختگیر بودنــد و به هیچ عنوان اجــازه نمیدادند هنرجو روش
تدریس را ضبط کند چرا که براین نظر بود ضبط مباحث آموزشی بر سر
کالس توجه هنرجو را کمتر میکند و نمیتواند مفاهیم درسی را بدرستی
متوجه شــود و همین امر موجب شــد ردیفهای آقای ناصحپور را هیچ

ناصح پور در کنار استاد دوامی ()۱۳۵۴

بـــــــرش

جای تأسف اســت که ردیفهای آوازی نصراهلل ناصحپور
هیــچ گاه ضبــط و ثبــت نشــد و این امیــدواری وجــود دارد
شاگردانش با ضبط آثار استاد خود مسیر هنری او را حفظ
و ادامه دهند .ناصحپور در طول سالها فعالیت هنری اش
بهدلیل مشغله زیاد در کالسداری و پژوهش در موسیقی،
در زمینه اجراهای صحنهای حضور زیادی نداشــت گرچه
پیش و پس از انقالب کنسرتهایی هم اجرا کرد .بهعنوان
مثال سال ۵۶همراه با علی نقی افشارنیا و پشنگ کامکار در
انجمن فرهنگی ایران و فرانسه کنسرت به یادماندنی اجرا
کرد  ،اما اولین کنســرت رســمی و اثرگــذار او پس از انقالب

بخش مالی این کانون را هم برعهده گرفتم .اما چند
ســال بعد که «چاووش» بســته شد کالس هایم را به
منزل منتقل کردم .اگر اشــتباه نکنم آغاز تدریس در
خانــه از آذر  ۶۴بــود .البتــه عالوه بر خانه ،در مشــهد،
فرهنگخانــه مازندران واقع در شــهر ســاری و بعدها
هــم در مکتــب خانــه میرزاعبداهلل که لطفــی پس از
بازگشــتش از امریکا آن را راهاندازی کرده بود تدریس
موسیقی را ادامه دادم .حدود  ۱۰سال هم در پردیس
کرج دانشگاه هنر تهران به تدریس تصانیف قدیمی
و جواب آواز مشــغول بــودم و به ندرت پیش میآمد
کالس هایــم را تعطیــل کنــم .ناگفتــه نمانــد بعد از
انقالب ،در هنرســتان چنــگ هم مــدرس آواز بودم.

عکس :عطا نویدی

نصــراهلل ناصح پور دوم آبان ماه ســال  ۱۳۱۹درمحله
قدیمــی اونچــی میــدان (محلــه آردفروشــان) شــهر
اردبیل به دنیا آمد .پدرش آقا شــکور از نوازندگان ساز
گارمــان (قارمون) بــود ومادرش حوریــه خانم درکنار
خانهداری و تربیت فرزندان ،ســازقاوال (دایره آذری)
مینواخت .البته نوازندگی حرفه اصلی آقا شکور نبود
واز این راه کسبوکار نمی کرد و درآمدی نداشت و تنها
بهدلیل عالقه شــخصی و شوروعشــق به موسیقی به
این هنر گرایش پیدا کرد ،اشتیاقی که تا به امروز دربین
مردم آذربایجان مرســوم بوده و هســت .عالوه براین
گرایــش و عالقهمنــدی ،ازســوی دیگرصــدای خوب،
میراثــی بود کــه ناصح پــور از خانــواده پدری بــه ارث
برده اســت« :پــدرم صدای خوبی داشــت و در برخی
محافل خصوصی گارمان مینواخت و آواز میخواند.
همچنین پسرعمهام آقا قدرت صدای رسایی داشت
و مقامهای آذری را به زیبایی اجرا میکرد و همین امر
سبب عالقهمندی بنده به آواز شد».
درچنیــن خانوادهای ناصحپور با موســیقی اصیل
آذربایجانــی آشــنا شــد و پــرورش یافــت .این اســتاد
انگیــزهاش را بــه دوران کودکــی خود مرتبط دانســته:
«از کودکی با موســیقی آشنا بودم و این عالقه وانگیزه
پیشتــر درمحیــط خانواده در من شــکل گرفتــه بود.
البته درکنار موســیقی ،تحصیالت هم مورد توجه پدر
و مــادرم بود .دوره متوســطه را در دبیرســتان صفوی
(در شــهر اردبیل) و در رشته ریاضی گذراندم و دیپلم
گرفتــم .در آن ســالها زبــان خارجــی کــه در مدارس
آموزش داده میشــد زبان فرانســه بود و بعــد از دوره
ما ،زبان انگلیسی را جایگزین کردند که تا به امروز هم
ادامه دارد درواقع من آخرین نسلی هستم که با زبان
فرانسه دیپلم گرفتم .بعد از فارغالتحصیلی به تهران
عزیمت کردم ،آن زمان تقریباً  ۱۹سالم بود و تصمیم
داشــتم ادامــه تحصیــل بدهــم بنابرایــن در امتحان
ورودی دانشکده افسری شرکت کردم و اتفاقاً با نمره
باالیی هم قبول شــدم اما بهدلیل مخالفت مادرم ،از
ادامــه تحصیل در این دانشــکده صرف نظــر کردم و
پساز مدتی کوتاه توانســتم درآزمون «بانک تجارتی
ایران و هلند» شرکت کنم و خوشبختانه قبول شدم و
کارم را در همان بانک شروع کردم».
اما این آزمون و حضور در بانک تقدیر و سرنوشت
دیگــری در زندگــی نصــراهلل ناصحپــور رقــم زد« :آن
دوران کــه در بانــک ایــران و هلند کار میکــردم ،یکی
از مشــتریان بانک اســتاد علی اکبرخان شهنازی بود.
بــه یــاد دارم در یکــی از همــان روزهــا و بعــد از پایــان
ســاعت کار ،مشــغول خوانــدن آواز بــرای همــکاران
بــودم کــه از قضا اســتاد شــهنازی هــم درحال گــذر از
خیابــان محــل کارم بود که متوجه صدای بنده شــد و
بــه طرف بانک آمد و مرا متوجه حضورش در پشــت
در شیشــهای بانک کرد .بهسمت ایشان رفتم و گفتم
بانک تعطیل است .استاد شهنازی گفت« :کار بانکی
نــدارم .روی صحبتم با خود شــما اســت .صدایتان را
شــنیدم و آمــدهام بگویم حیف اســت از ایــن صدای
خوب اســتفاده نکنید .میخواهم شــما را به استادان
ارزشمندی معرفی کنم تا موسیقی را بهصورت جدی
دنبــال کنیــد »...و بعــد آن روز و آن اتفاق خوشــایند،
استاد شــهنازی من را به کالس آقای محمود کریمی
معرفــی کــرد و در هنرســتان آزاد موســیقی ملــی که
ریاســت آن برعهده زنده یــاد محمدعلی امیر جاهد
بود مشــغول به فراگیری آواز شــدم .البته خود اســتاد
شهنازیودیگراستادانهمچونحسینتهرانیدراین
هنرستانتدریسمیکردند».
نصراهلل ناصحپور پرورش یافته نسلی است که هر
یکطالیهدارموسیقیایرانهستند،بزرگانیهمچون
محمــود کریمــی ،علــی اکبــر شــهنازی و در نهایــت،
عبداهلل دوامی .هر کدام از این شــخصیتها در ارائه و
ترویج موسیقی تالشهای بسیاری انجام دادهاند که
در تاریخ فرهنگ و هنر ایران به یادگار ثبت شده است.
از محمــود کریمــی ،ردیــف آوازی ب ه جا مانــد ه که در
سالهای  ۱۳۴۴و  ۱۳۴۵تهیه و تنظیم شد .این ردیف،
از نمونههای اصیل موسیقی ایرانی است که با تالش
دکتر محمــد تقی مســعودیه و با همکاری هوشــنگ
ظریف و رحمتاهلل بدیعی نتنویسی شد .علیاکبر
شهنازی هم از نوازندگان مشــهور تار و از ردیف دانان
موســیقیسازی اســت که درمدت شش ســال ردیف
موســیقی ایرانی را از پدرش ،آقا حســینقلی فراهانی
آموخــت و مدتــی هــم از محضــر درویشخــان بهره
برد .عبداهلل خان دوامی هم از استادان و ردیفدانان
بزرگ موســیقی اصیل ایرانی اســت .به گفته روحاهلل
خالقــی ،دوامــی اســتاد برگزیــده نواهــای ضربــی و
تصنیفاست .ناصحپور به مدت  ۶سال و چند ماه در
محضر محمود کریمی ،دوره متوســطه ردیف دوامی
بــه روایت کریمی را فراگرفت« :عشــق به موســیقی و
آموختن ،مرا در مســیری قرار داد که نه میخواستم و
نه میتوانستم از آن خارج شوم و همین امر اشتیاقم
را در پیمــودن این راه و تعلیم ،بیشــتر کــرد .بنابراین
تصمیــم گرفتــم درمحافــل خصوصــی هنرمنــدان
شــرکت کنم تا با دیگراســتادان موســیقی آشنا شوم.

به یاد دارم که در محفل اســتاد ســلیمان امیرقاسمی
بــا بزرگواران و اســتادانی چون ســعید هرمزی و علی
اصغر بهاری آشــنا شــدم و ســپس ارتبــاط صمیمی
تری با استاد هرمزی شکل گرفت و این ارتباط تا آخر
عمر ایشــان همواره ادامه داشــت .در همان دوران در
هر محفل و میهمانی که شــرکت داشــتم صحبت از
ردیف و معلومات عمیق اســتاد عبداهلل دوامی بود و
هر بارعالقهام به دیدن و شنیدن صدای ایشان بیشتر
میشد و بسیار مشتاق بودم درمحضر ایشان شاگردی
کنــم .البته از حدود  ۲۰تا  ۲۷ســالگی ،موســیقی را در
محضــر دیگر اســتادان تلمذ کرده بودم و بعــد از آن،
این اقبال را یافتم تا ردیف دوره عالی اســتاد دوامی را
ازخودشان بیاموزم .استاد دوامی هنرمندی گوشهگیر
بــود و در آن ســالها در جماران زندگــی میکرد و من
توانســتم از طریق یکی از دوســتان منزل استاد را پیدا
کنم و سرانجام روز موعود فرارسید و با چند شاخه گل
رز به دیدارشــان رفتم و ازعالقه و شوق خود به ردیف
و آواز گفتم و تقاضا کردم تجربیات و دانش خود را در
زمینه موســیقی به بنده منتقل کنند و مرا به شاگردی
بپذیرند».
نصــراهلل ناصحپور پیش از حضــور در کالسهای
ی ســازی را به
عبــداهلل دوامی مدت زمانــی ردیفها 
تأکید علی اکبر شهنازی درکالسهای او گذراند که به
گفته خودش در آموزش موســیقی او بسیار تأثیرگذار
ف ســازی اســتاد شــهنازی و
بــود« :درواقــع هم با ردی 
پدرش آقا حسینقلی آشنا شدم وهم با دوره متوسطه
ردیــف آقای دوامــی به روایت محمــود کریمی .البته
دوره عالی ردیف دوامی را پیش خود استاد گذراندم و
با توجه به اینکه طی روز در بانک مشغول به کار بودم،
روزهای دوشنبه بعدازظهر در کالس خصوصی استاد
شــرکت داشــتم و با جدیت تمام کار را دنبال کردم تا
اینکــه موفق به جلب رضایت کامل اســتاد و دریافت
دســتخط به جای مدرک تحصیلی از ایشــان شدم با
ایــن مضمون کــه تمامــی دوره عالی ردیــف آوازی را
فراگرفتهام».
عالوه بر ناصحپور از دیگر شاگردان عبداهلل دوامی
در زمینــه آواز میتــوان بــه محمــود کریمــی ،فاخــره
صبــا ،مرضیه ،خاطره پروانه ،الهه و هما اشــاره کرد و
در مصاحبــهای که دوامی با محمدرضا لطفی انجام
داده تأکیــد دارد مرضیه و محمود کریمی این مســیر
را بهصــورت جدیتــر پیمودند و انگیزه بیشــتری هم
داشتند.
نصراهلل ناصح پورعالوه بر سالها تلمذ و تحقیق
در محضر استادان بزرگ ،یکی از چهرههای درخشان
کانون چاووش هم بود ،مرکزی که عالوه بر دارا بودن
جایــگاه اجتماعی مهم ،توانســت تحول و پیشــرفت
بسزایی در زمینه موسیقی سنتی ایران به وجود آورد.
اوآشناییخودبامحمدرضالطفیبنیانگذارکانون
چــاووش را به ســالهای دور مرتبط دانســت«:خیلی
ســال پیش بود ،آن زمان لطفی  ۱۸سال داشت و تازه
به تهــران آمده بود.یک روز درحال گذر ازکوچه ارباب
جمشید ،صدای ساز و آواز از یک ساختمان ،توجهاش
را جلب کرد و بهدنبال صدا وارد هنرســتان شد .آقای
میرزایــی یکــی از نوازنــدگان قدیمــی و از شــاگردان
اســتاد شــهنازی درحال نواختن تار بود و من در حال
آوازخواندن و این دیدار ،ســرآغاز آشنایی من و لطفی
شــد .پدر محمدرضا لطفــی نوازنده تار بــود و همین
امر سبب گرایش او به موسیقی شده بود .در آن دیدار
نخســت ،لطفی گفت که او نیز عالقهمند به این ســاز
اســت و تار مینوازد .آقای میرزایی تارش را به لطفی
داد تا برای ما بنوازد .پس از شنیدن نوازندگی لطفی به
او گفتم بیا به دفتر هنرستان برویم تا در کالس استاد
شهنازی ثبتنام کرده و نوازندگی تار را تکمیل کند .از
آن روز مسیر هنری لطفی هم تغییر کرد و بعد از آن و
با تشویق بنده با استادهایی همچون عبداهلل دوامی و
سعید هرمزی هم آشنا شد تا با شرکت در کالسهای
مختلف ،موزیسین خوبی شــود .یکی از آثار لطفی در
پیــش از انقــاب کتابی ب ه نام «دســتگاه شــور؛ ردیف
اســتاد عبداهلل دوامی» بود به نویســندگی خودش که
دو صفحــه گرامافون ضمیمه این کتاب اســت با آواز
بنده که در آن صفحهها لطفی جواب آواز شور را با تار
نواختــه و در رادیو هم تصنیف «همه شــب من اختر
شمارم» سروده عارف قزوینی را بههمراه گروه شیدا و
به سرپرستی محمدرضا لطفی اجرا کردم».
نصراهلل ناصحپور از هنرمندان تأثیرگذار موسیقی
آوازی درکانون چاووش اســت .این هنرمند به همراه
استادان محمدرضا شجریان و شهرام ناظری سالها
در این کانون مشغول به تدریس موسیقی بودند با این
تفاوت که ناصحپور تمرکز و تأکیدش بیشتر بر پرورش
هنرجو بوده درحالی که شــجریان و ناظری بیشــتر به
تولید آلبوم و اجرای کنســرت میپرداختنــد« :بعد از
انقــاب که کانــون فرهنگی و هنری چاووش تشــکیل
شد ،کالسهای آوازم را در آنجا دایر کردم البته عضو
شورای عالی کانون چاووش هم بودم و دیگر اعضای
شورا آقایان محمدرضا لطفی ،حسین علیزاده و علی
اکبر شــکارچی بودند و به دعوت دوستان ،حسابرسی

اســتاد نصــراهلل ناصــح پــور خواننــده پیشکســوت ،ردیــف دان
و مــدرس آواز در گفتوگــو بــا «ایــران» از خاطــرات خــود و
نقشــی کــه درتعلیــم موســیقی برعهــده داشــته اســت میگویــد

اســتادان ناصــح پــور و شــجریان و بنــده مــدرس آواز آن بودیم.آقای
ناصح پورازشاگردان قدیمی و باصالحیت استاد عبداهلل خان دوامى
بودند .ایشــان بخش زیادی ازعمر ارزشــمند خود را درراه تدریس آواز
ایرانی به طور صحیح به هنرآموزان صرف کرد .

عالی رتبه بانک بود و عشــق به فرهنگ و هنر ایران و همچنین دوســتی
قدیمی با آقای لطفی ،بدون دریافت وجهی انجام کارهای حســابداری
چاووش را برعهده گرفت و بعد از آن آرام آرام کالسهای آموزشــی در
چاووش تشکیل شد و من به تدریس کمانچه و آقای لطفی تار و آقایان
شــجریان ،ناظری و ناصحپور آواز تدریس کردند .اســتاد ناصح پورطی
ســالها فعالیت هنری خود با مهر و عشــق به تربیت شاگردان بسیاری
پرداخته است ،اگرچه بعد از تعطیلی کانون چاووش این ارتباطها کمتر
و کمرنگ شد اما خاطرات خوش آن دوران پر مهر و هنرمندان نازنینی
همچون اســتاد ناصحپــور را فرامــوش نخواهیم کرد و برایشــان آرزوی
سالمتی دارم.

گاه فراموش نکنیم و در ذهنمان ثبت شــود .اما نکتهای که باید درهنرو
بخصوص در موســیقی آوازی به آن توجه شود نقش تأثیرگذار استادان
و مدرسین در تربیت خواننده است اما متأسفانه دربین هنرمندان بیشتر
مجریها مورد توجه قرار گرفتهاند و جامعه هنری به استادان و مدرسان
بزرگی همچون آقای ناصحپور بیمهری و بیتوجهی داشتهاند و میباید
برای چنین معلمان بزرگی ،بزرگداشتهای بیشتری برگزار میکردند و
قدر و منزلت آنها بیشــتر نگاه داشته شــود .من این افتخار را داشتهام به
غیر از آموزش ردیف استاد دوامی ،مرکب خوانی و اوزان شعر و موسیقی
را هم درمحضر اســتاد ناصحپــور تلمذ کنم و از وجود ایشــان بهرههای
بســیاری بردهام و وجودشان برای من غنیمت و دوست داشتنی است و
برایشان آرزوی سالمتی دارم.

کنســرت آذربایجان.نصراهلل ناصح پور.زنده یاد اســتاد
هابیل علی اف و پیمان ناصح پور

هنرســتان چنگ .محمدرضا درویشی.ناصح پور.فرهاد
فخرالدینی.بیگجه خانی و محمد تقی مسعودیه

فــرخ مظهری.مجید درخشانی.حســین علیــزاده  ،ناصح پور  ،ســماواتی
و نفر پشت سر جمشید عندلیبی

کنسرت ناصح پور ،بیگجه خانی و بیژن کامکار هنرستان
چاووش

آوازی بود با همراهی تار اســتاد غالمحســین بیگجه خانی
و تنبک بیژن کامکار که هم در کانون چاووش برگزار شــد و
هــم در کانون چنگ .بعد از آن کنســرتی در ســالن انجمن
زرتشــتیان تهــران بــه همــراه آقایــان طلوعی و فــرج پوری
برگزار کرد .در ســال  ۶۹هم کنســرتی را با مجید کیانی و به
یاد استاد عبداهلل دوامی در تئاتر شهر تهران برگزار کردند و
در بهمن ماه سال  ۷۰با هابیل علی اف نوازنده نام آشنای
ساز کمانچه از جمهوری آذربایجان ،کنسرتی به زبان آذری
اجرا کرد که البته پیمان فرزند استاد ناصحپور هم بهعنوان
نوازنــده تنبک در این برنامه همراه پدر بــود .پس از آن ،در

سال ۷۵در تورکنسرت «گروه همنوازان شیدا» به سرپرستی
محمدرضا لطفی در چند شهر اروپا شرکت کرد .درضمن
در دو دهه اخیر بیشــتر با برگزاری سخنرانیها و کارگاههای
متعدد -چون کارگاه گوش تهران در خانه هنرمندان ایران-
نتیجه پژوهشهای خود را با عالقهمندان در میان گذاشت
و امــا آخریــن اجــرای او اردیبهشــت ســال  ۹۴و در مراســم
بزرگداشــت زنده یاد اســتاد «عبداهلل خان دوامی» بود ،در
سالن آمفی تئاتر پروفسور حسابی در شهر تفرش که زادگاه
استاد دوامی است .در آن بزرگداشت ناصحپور با داریوش
طالیی به اجرای آواز شور و ماهور پرداختند.

آن زمــان محمدرضــا گرگیــنزاده ،دکتــر محمدتقی
مســعودیه و پرویــز منصــوری ،محمدرضا درویشــی،
علی اکبر شکارچی و دیگر هنرمندان هم در این مرکز
تدریــس میکردند .البتــه نحوه آمــوزش در «چنگ»
نسبت به «چاووش» فرق داشت .در چاووش تمامی
سازهایی که تدریس میشد سنتی بودند اما در چنگ
عالوه بر ســازهای ســنتی ،گیتــار ،ویولن ،پیانــو و دیگر
سازهای غربی هم تدریس میکردند اما متأسفانه در
همان اوایل دهه شــصت آموزشــگاه چنگ هم بسته
شد».
او بــه دورانــی اشــاره دارد کــه در آلبومهــای یک تا
دوازده کــه از ســوی ایــن کانــون منتشــر شــد همکاری

و حضــوری نداشــته اســت« :در دو آلبــوم چــاووش
همکاری داشتم .بعد از شروع حمله عراق به ایران -
در شــهریور  ،-۵۹آلبوم «سرودهای آذربایجانی» را به
آهنگسازی حسین علیزاده تولید کردیم که سال  ۶۰به
بازار آمد ،هدف از تولید این آلبوم دعوت از ایرانیان به
اتحاد در برابر دشمن (عراق) بود .اما نام خواننده این
آلبوم «ناصری» عنوان شد و تنها در محافل خصوصی
و برخــی افراد خواننده آن را میشــناختند .در واقع به
لحاظ موقعیت شــغلی ترجیح دادم اســم بنده روی
آلبوم نوشــته نشود ...بعد از آن ،آلبوم «به یاد درویش
خان» را در آذر  ۶۲بهصورت خصوصی منتشر کردیم؛
آلبومــی به یاد ماندنی با تکنوازی ســهتارمحمدرضا

لطفی و به همراهی تنبک ناصر فرهنگفر که خواننده
تصنیــف «ز مــن نــگارم» در آن آلبــوم بنــده بــودم و
درابتــدا نــام خواننده عنوان نشــده بود امــا بعدها که
این آلبوم بازنشرشــد اســم من هم بهعنوان خواننده
تصنیــف درج گردید« .ســرودهای آذربایجانی» و «به
یاد درویش خان» دو اثری بودند که در دوران چاووش
کار کردم که بسیار مورد توجه قرار گرفت .البته پس از
بازگشــت لطفــی از امریکا در آلبوم دیگــری بهنام «به
یاد نورعلــی خان برومند» آواز خوانــدم .در این آلبوم
تعــدادی از اعضــای قدیمی گــروه شــیدا و هنرمندان
جــوان تری حضور داشــتند با عنوان «گــروه همنوازان
شیدا» و سرپرســت آن گروه هم لطفی بود .این آلبوم
در دستگاه شور اجرا شد و اجرای دو تصنیف «شنیدم
شــاهی و هــم ماهی» ســاخته علــی اکبر شــیدا و «چه
شورها» ساخته عارف قزوینی برعهده من بود».
نصــراهلل ناصــحپــور درتربیــت و پــرورش هنرجو
تالشهــای بســیاری انجــام داده؛ جمشــید عندلیبی
(در زمینــه ردیــف و جــواب آواز) ،محمــود مخــدوم،
صدیق تعریف ،ودود موذن ،سعیده سعیدی ،بهرام
باجالن ،محمد مالآقایی روزبهانی ،عذرا زالی ،پانته آ
الوندیپور ،ناصرمهرورز ،رضا شاکری ،محسن نامجو
و احمد بیرانوند (در رشــته آواز) از شــاگردان مطرح او
هستند که هر کدام مسیری از هنر موسیقی را انتخاب
کــرده و ادامــه دادند .امــا همانطور که پیش تراشــاره
شــد ناصحپــور دانش موســیقایی خود را بیشــتر از هر
اســتاد دیگرش وامدار عبــداهلل دوامــی میداند و این
شیوه را با جان و دل حفظ کرده و اشاعه داده است .او
شیوه آموزشــی خود در زمینه آواز را وامدار میراثداران
هنر موسیقی دانســت« :آن زمان که در هنرستانهای
چــاووش و چنگ به کار تدریس مشــغول بودم ردیف
اســتاد عبداهلل دوامــی را آموزش مــیدادم اما بعد از
بازنشستگی ،یعنی از سال  ۶۸به بعد ،آرام آرام تالش
کردم ردیف و شــیوه آموزشــی خــودم را تکوین کرده و
تدریس کنم ،شــیوهای بر اســاس ردیفهای استادان
قدیمی چــون ردیف آقاحســینقلی و میــرزا عبداهلل و
مخصوصاً ردیف استاد عبداهلل دوامی و البته همراه با
گوشــههای جدید مانند «نوروز صبا» یا «عزال» که به
ردیف استاد دوامی اضافه کردم .بسیاری از گوشهها را
هم سعی کردهام با اشعار و تحریرهای جدید بازسازی
کنم».
نکته قابل توجه در هنر آوازی ناصحپور این اســت
کــه بــا آنکــه زبــان مــادری اش آذری اســت و همــواره
شــاگردانش را ترغیــب میکرد به خواننــدگان مکتب
تبریز مانند اقبال آذر توجه ویژهای داشته باشند اما در
روش تدریس خود همواره به ردیف دوامی وفادار ماند:
«درآلبومسرودهایآذربایجانوکنسرتباهابیلعلی
اف ،موســیقی آذری که اجرا کردم مبتنی بر موســیقی
مقامی و عاشیقی آذربایجان بود و چون تأثیرگذارترین
اســتادم در زمینه موســیقی ،اســتاد دوامی بود وظیفه
خود میدانســتم روش استادم را آموزش بدهم .البته
در برخــی محافل خصوصی تصانیف قدیمــی آذری
را میخوانــدم اما هیچ کــدام از این کارهــا را بهصورت
رســمی ضبــط نکــرده و نشــر و نیــاز نــدارد ».و تعداد
کم آثار موجب شــد مــردم از صدای این اســتاد بزرگ
محروم شــوند« :درست اســت که کارهای کمی ضبط
کردهام اما احساس میکنم بسیار اثرگذار بودهاند .زیرا
سعی کردم در اجرای این آثار اصالت موسیقایی حفظ
شود .حتی در آلبوم «نوبانگ کهن» به سرپرستی آقای
حســین علیزاده ســعی کــردم گوشــههای آواز را با آن
اصالتی که از اســتاد دوامی آموختــه بودم اجرا کنم .به
هــر روی همانگونه که بارها تأکید کردهام عالقه اصلی
بنده تدریس موســیقی بود و دوســت نداشــتم خودم
را درگیــر اجراهای صحنهای کنم به این دلیل که نظم
کالسهایــم به هــم میریخت .از طرفــی تالش کردم
تــا خوانندگان مســتقلی را تربیــت کنم و از شــاگردانم
همــواره میخواســتم ردیــف را دقیق یــاد بگیرند ولی
هیــچ گاه ماننــد مــن نخواننــد و هر کدام یک ســبک و
شیوه موسیقی آوازی را دنبال کردند چرا که تأکید بنده
هــم این بوده که هر خواننده باید شــیوه هنــری خود را
دنبالکند.نکتهدیگراینکهدرکالسهایمفقطبهنحوه
اجرای گوشــههای ردیف بســنده نکرده و اوزان شعری
را هــم آموزش میدادم و علم عروض را به مدت یک
سال و نیم نزد استاد هوشنگ ابتهاج آموختم .آن زمان
به منزل ایشان میرفتم و از جلســات «اوزان شعری»
نزد ایشان بسیار بهره بردم».
از دیگر آثار ماندگار این اســتاد بــزرگ ،پژوهش در
زمینــه موســیقی قدیــم ایران اســت .ناصحپور شــرح
مفصلــی بر بخش موســیقی رســاله دره التــاج عالمه
قطبالدین شــیرازی نوشــته اســت« :ایــن کتاب یک
دانشــنامه بــزرگ درباره تمــام علوم مطــرح در ایران
آن زمــان اســت و دارای بخشهــای مختلفــی بــوده
و موســیقی بهعنــوان فن چهــارم بخــش ریاضی این
دانشنامه مورد بررسی عالمه قرار گرفته شده است».
او نگاهی دیگر به نســل امروز و هنرجویان موســیقی
دارد« :متأســفانه امروزه کمتر کســی به موســیقی اصیل
مبتنــی بــر ردیفهــای اســتادان میپــردازد و بیشــتر
خواننــدگان تصانیف ســنتی را بــا رنگ و بوی پــاپ اجرا
میکنند چرا که احتماالً درآمد بیشتری برای آنان دارد».
ناصــح پورمدت زمانی هم در خانه موســیقی و در
کانــون خوانندگان ســنتی حضور داشــت« :بنده چند
دوره عضــو هیأت مدیره خانه موســیقی بودم و در آن
زمــان با همــکاری دیگر دوســتان عزیز ،شــعب خانه
موســیقی را در برخــی شــهرها مانند اردبیــل ،گرگان،
نیشابور و بروجن تأسیس کردیم .همچنین همواره در
هیأت مدیره کانون خوانندگان ســنتی خانه موسیقی
بــودم ودر کانــون خواننــدگان پــس از اخــذ آزمــون از
متقاضیانعضویتوبررسیپروندههایشانبهتعیین
ســطح متقاضیان پرداختــه و نوع عضویــت عزیزان،
طبــق نظر اعضای هیأت مدیره مشــخص میشــد».
ناصح پور هنرمند بزرگی است .بزرگی شخصیت او به
اندازهای اســت که هدف و آرزوی آن را نشان میدهد:
«هــدف و آرزوی بنــده همواره اعتــای فرهنگی ایران
بوده و هست».

