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رضا معطریان  /ایران

توگوراباتازهتریناثرهنریشما«دفینه»آغاز
گف 
میکنیم ،آلبومی که نام آن گویای گنجینه زحمات شما
طی سالها فعالیت درعرصه موســیقی است.ابتدا در
خصوص شــکلگیری این آلبوم وعلت طوالنی شــدن
مدتانتشارشتوضیحدهید؟
همانطور که اشاره کردید مجموعه قطعات آلبوم
«دفینــه» متعلق به  30ســال قبل اســت کــه بهدلیل
مشــغله کاری فرصتی برای انتشار نیافت و اخیراً این
امکان بهوجود آمده تا این قطعات را بهصورت آلبوم
در اختیارعالقهمندان قرار بدهم .این آثار از سالهای
بعد از  1360و در مدت زمان حدوداً یک دهه بتدریج
نوشــته شــدهاند که بخــش عمــدهای از آن مربوط به
موســیقی فیلــم و ســریال بــوده کــه البتــه در کنــار آن
قطعات ارکســترال هم نوشته شــده است .نکته دیگر
اینکــه در تمامی کارها بویژه در بخش فیلم و ســریال
بازســازیهایی انجام گرفتــه و این بازســازیها ،زمان
بســیاری برمن تحمیل کرد و در این ســالها فرصتی
بهوجــود نیامــد تــا بتوانــم ایــن کارهــا را به ســرانجام
برســانم .در واقــع بعد از ســال  1388و بازنشســتگی
از دانشــکده موســیقی دانشــگاه هنــر تهــران فرصتی
بهدســت آوردم تا بتوانم بهکارهای ماندهام رسیدگی
کنــم و کارهای جدیدی انجــام بدهم که نهایتاً تبدیل
به آلبوم دفینه شــد .البته پیش از ایــن ،آلبوم دیگری
منتشــر کردم با عنوان «محلی ها» که برای چهار ساز
ایرانی سنتور ،سه تار ،تار و عود نوشته و تنظیم شده و
بههمراه پارتیتور قطعات است.
همانطــور کــه اشــاره کردیــد در آلبــوم «دفینــه»
موسیقی فیلم و سریالها هم شنیده میشود که در واقع
کالژی از مجموعه کارهای شما اســت .چرا این کارها در
همانسالهاوهمزمانبافیلممنتشرنشد؟
نوشتن آثاری برای فیلم یا سریال درالبهالی انبوهی
از کارهــا و روزمرگیهایم انجام گرفته اســت .من ســال
 1356و بعــد از اتمــام تحصیــات از آلمــان بــه ایران
بازگشــتم که درواقــع روزهای ابتدایی انقــاب بود و در
آن دوره تالش ما این بود در دانشگاه هنر چشماندازی
از حضــور موســیقی در عرصــه دانشــگاه دیــده شــود و
دراین باره میبایست برنامهریزیهای متعددی برای
رشتههای موسیقی که مصوب نبودند انجام میگرفت
کــه ســرانجام ایــن کار انجام شــد و در نهایــت باید این
توضیحات و تصمیمات را به شورای عالی برنامهریزی
وزارت علوم میبردم و از یک به یک این رشتهها دفاع
میکــردم تــا مجــوز آمــوزش آن در دانشــگاهها صــادر
شــود و این رشتهها دایر گردند .نکته دیگر تأسیس یک
دانشکده یا مرکزی برای تدریس این رشتهها بود .پیش
از انقــاب دو هنرســتان عالی وجود داشــت کــه در حد
مدرســه عالی بودند و منزلت یا جایگاه یک دانشــکده
موسیقی را نداشتند .بنابراین با کمک دوستان دانشگاه
هنر برنامهریزیهای رشــتههای موســیقی تدوین شــد
و ســرانجام دانشکده موسیقی دانشــگاه هنر تهران در
پردیس کرج دانشــگاه هنر راهاندازی کرد که البته همه
این موارد زمان بســیاری گرفــت و فرصتی برای انجام
کارهایم بهوجــود نیامد و این موضوع ادامه داشــت تا
سال  85که بازنشسته شدم.
با توجه به این فعالیتها ،شریف لطفی از دیدگاه
شمایکآهنگسازاستیامعلم؟
از  12ســالگی بــه کمــک پــدرم بــه هنرســتان عالی
موسیقی راه پیدا کردم ،پدرم نوازنده ویولن و از شاگردان
استاد ابوالحسن صبا بود و بسیارعالقه داشت موسیقی
را بهصورت حرفهای ادامه بدهم و ســرانجام توانستم
لیسانسموسیقیراازهنرستانعالیموسیقیدریافت
کنــم و همزمــان بــا کار در ارکسترســمفونیک تهــران،
در ارکســترهای اپــرا و بالــه تهران نیز همکاری داشــتم
و بعــد از اتمام تحصیــل ب ه عنوان دانشــجوی ممتاز و
با اســتفاده از بورس تحصیلی به کشــور آلمان و شــهر
هامبورگ عزیمت کردم و تحصیالت خود را در زمینه
رشته پداگوژی موســیقی و رهبری ارکستر ادامه دادم و
بعــد از ادامه تحصیل بــه ایران بازگشــتم .در آن روزها
عالقه و تالشــم این بود تا جایی که ممکن است پایگاه
آکادمیک موسیقی کشورمان را تقویت کنم که خروجی
این کار دانشــکده موسیقی بود .بنابراین از زمانی که به
ایران بازگشتم ،مدرس دانشگاه بودم و همچنان به کار
تدریس میپردازم و البته در مواردی کار رهبری ارکستر
را هــم انجــام دادهام .اولیــن کاری کــه بــا عنــوان رهبر
ارکستر روی صحنه رفتم سال  58بود ،آن زمان ارکستر
دانشگاه تهران را تشکیل دادم و توانستم آثار بسیاری از
آهنگســازان ایرانی و خارجی را با این ارکســتر اجرا کنم
و بعد از آن به ارکســتر ســمفونیک فرهنگسرای بهمن
دعوت شــدم و با این ارکســتر نیز کارهای بســیاری اجرا
شــد و ســرانجام ارکســتر فیالرمونیک تهران را تشکیل
دادم کــه رهبــری آن برعهــده مــن بود کــه رپرتوارهای
متعددی از آثار آهنگســازان ایرانی خصوصاً جوانان و
همچنین آهنگســازان خارج از ایران با این ارکستراجرا
گردیــد و در حال حاضر هم ســخت درگیــر راهاندازی و
توسعهانجمنفیالرمونیکایرانهستیم.
یکدورههمدرصداوسیمافعالیتداشتید!
فعالیــت مــن در صداوســیما بــه ایــن نحو بــود که
بســیاری از شــاگردانم ،با ارکســتر صداوسیما وقت هم
همکاری داشتند .آن زمان بخش موسیقی صداوسیما
در میــدان ارگ بود و این شــاگردان گالیه مند از اجرای
کارهای یکنواخت ارکستر بودند که همه آنها بهصورت
سرود بود ،بنابراین تصمیم گرفتم کارهایی را تنظیم یا
آهنگســازی کنم تا آثاری صرفاً غیراز سرود هم بتوانند
اجرا کنند و به دفعات هرگاه که فراغتی حاصل میشد
اینکارها را برای ارکســتر صداو سیما مینوشتم و اجرا
میگردید که مجموعه این آثار در آرشــیو صداوســیما
موجود است.
آیــا عالقهمند به شــرکت در ســاخت ســرود ملی
ایرانبودید؟
بله و یکی از کاندیداهای ســاخت ســرود ملی بودم
اما فرد دیگری برنده و سرودش ساخته شد.
یکــی از مهمتریــن فعالیتهــای شــما در عرصه
موســیقی ایجــاد دانشــکده موســیقی اســت .فضــای
آموزشیآندورانتابهامروزراچگونهارزیابیمیکنید؟
ســال  1373موفق شدیم دانشــکده موسیقی را در
پردیس کرج دانشگاه هنر افتتاح کنیم .البته هنگامی که
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ت وگو با شــریف لطفی ،آهنگســاز ،نوازنده هورن ،پداگوژیســت موسیقی و رهبر ارکستر
گف 

تحول در نگرش موسیقی از دانشگاه تا جامعه
نداسیجانی-توجهبهتحصیلوآموزشدرامرموسیقی،موضوعیاستکهازابتدااستادانبزرگموسیقیبهآنتأکیدداشتندوسعیشانبراینبودشاگردانخودرابهدرستیبااینمباحث
آشنا و آگاه کنند تا آنجا که این رسالت نسل به نسل و سینه به سینه گشت تا اکنون که به دست نسل نوظهور موسیقی رسیده و بایستی صیانت از آن را بهدرستی برعهده داشته باشند ،اما
همچناندربخشآموزشموسیقیودرمراکزمهمیهمچونهنرستانهاودانشگاههابحثوانتقاداتیوجودداردکهالزماستمسئوالنمرتبطزیرساختهایضروریراساماندهیکنند.
شریفلطفییکیازهمیناستادانشناختهشدهوباتجربهموسیقیایراناستوآنقدرمبحثآموزشموسیقیبرایاوحائزاهمیتبودکهبخشیازتحصیالتخودرادررشتهپداگوژی
(آموزش)گذراندوهمچنانتأکیددارداینرشتهبایددردانشگاههاوهنرستانهاگنجاندهشود،البتهاودرکناراینکارهادرحرفههاییهمچونرهبریارکستر،آهنگسازی،پژوهشونویسندگی
توگوکردهایمکه میخوانید.
و...همفعالیتداشتهودارد؛بااینموسیقیدانباسابقهبهانگیزهانتشارآلبومتازهاشدرخصوصمشکالتامروزفضاهایآموزشی،رهبریارکسترو...گف 

این تصمیم گرفته شد دانشگاه هنر تهران فضایی برای
این موضوع نداشــت و چون یک مرکز پر ســروصدایی
بــه لحاظ ســاز و آواز اســت ،نیاز بود در محیــط بازتری
ایــن دانشــگاه راهانــدازی شــود بنابراین در تهــران این
امکان میسر نشد و به پردیس دانشگاه هنرکرج رفتیم
و دانشــکده موســیقی را در آنجا پایهگذاری کردیم .آن
زمــان آقای دکترمعین وزیر وقت علوم بودند و کلنگ
ساختوســاز این دانشکده را زدند ،آن هم در محیطی
بیابانی که اطرافش هیچ خانه مسکونی وجود نداشت.
در همان ســال ،اولین ســاختمان را به اتمام رساندیم
و نیمــه دوم مهرمــاه ســال  73دانشــکده را با کمترین
امکانات افتتاح کردیم و ریاســت آن را بر عهده گرفتم
(از ســال  73تــا  )88و آرام آرام فضاســازی محیــط
پردیس کرج دانشگاه هنر شکل گرفت .البته همزمان
با سرپرســتی محیط پردیس کرج ،دانشگاه هنر تهران
را هم برعهده داشــتم .مسأله مهم در دانشگاه تربیت
شــاگرد بــود تــا بتوانیــم اذهانــی قدرتمنــد و توانمنــد
در عرصه موســیقی پــرورش دهیــم و امیدوار باشــیم
جوانهایی که بتدریج برسرکارمی آیند هرکدام آجری
روی آجر بگذارند وســطح علمی دانشکده موسیقی را
باال ببرند .البته درحــال حاضر چرخهای که در حرکت
است همان کارهایی اســت که ما بهجای گذاشتهایم و
امیدوارم بتدریج و با پیش آمدن شرایط خوب در کشور
بتوانیم شاهد ترقی دانشکده موسیقی کرج باشیم.
آیا ایــن دوران مدیریت طوالنی نبــود؟ از دیدگاه
شمایکمدیرهنریتاچهزمانیمیتواندبازدهیداشته
باشد؟
بله همینطــور اســت .طوالنی شــدن مدیریتم به
ایــن علــت بود که یک آغــازی باید شــکل میگرفت تا
موجودیت پیدا کند و به ثبات برسد اما در حال حاضر
کــه همــه چیــز موجــود اســت و شــاگردانم بــه ترتیب
مســئولیت ریاســت آنجــا را برعهــده گرفتهانــد ،ایــن
تغییرات مدیریتی هر چند ســال یک بار درحال انجام
اســت و انتخاب مسئول ،از سوی اعضای هیأت علمی
صورت میگیرد و منصوب میشوند.
از دیــدگاه مــن بازدهــی یــک مدیرهنری تــا زمانی
میتواند مثبت ارزیابی شــود که بتواند یک محیط نوپا
را به عرصه تواناییهای اولیه خود برساند.
دردانشــکدهموسیقیدانشگاههنر چهرشتههایی
تصویبودرحالحاضرتدریسمیشود؟
رشــتههایی کــه برنامهریزی کــرده بودیم و مصوب
دولتی شده بودند عبارتند از رشته کارشناسی موسیقی
نظامی ،رشته کارشناســی و کارشناسی ارشد نوازندگی
موســیقی ایرانــی ،رشــته کارشناســی و کارشناســی
ارشــد نوازندگی موســیقی جهانی ،رشــته کارشناسی و
کارشناســی ارشــد آهنگســازی ،رشــته کارشناسی ارشد
اتنوموزیکولوژی.
آن دوران که بهعنوان رئیس وقت هنرســتان عالی
موســیقی انتخــاب شدم(ســال  58و بــه آرای شــورای
هماهنگی) بســیار کاوش کردم تا تحصیالتم در زمینه
موسیقی نتیجه و خروجی مثبتی داشته باشد.آن زمان
متوجه شــدم برنامههای آموزشی هنرستان موسیقی
صرفاً متکی به شورایی از استادان تحت عنوان شورای
فنی اســت؛ شــورایی کــه بــرای دورههــای تحصیلی از
چهــارم ابتدایــی تــا چهارم هنرســتان عالی موســیقی
برنامهریزی آموزشــی انجام میدادنــد و درون گروهی

تصمیماتی گرفته میشــد .وقتی ایــن موضوعات را با
آنچــه کــه در آلمــان دیده بودم مقایســه کــردم به این
نتیجه رسیدم درهنرســتان نکات بسیاری باید اصالح
شــود اما چون اوایل انقالب بود هنرســتان تعطیل شد
و به دانشــگاه هنر آمدیم که ابتدا مجتمع دانشگاه هنر
بود و بعد عنوان دانشــگاه هنــر را گرفت و به عضویت
هیــأت علمی آنجا درآمدم و ایــن برنامهها را آن زمان
پیگیریکردم.
بــا مــرور کارنامــه هنــری شــما ردپــای پررنگــی از
عالقهمندیتــان به موســیقی غربی به چشــم میخورد،
البته نام این موســیقی را جهانی گذاشــته بودید؛ علت
ایننامگذاریچهبود؟
اگر از من سؤال کنید به چه نوع موسیقی عالقهمند
هستم پاسخ خواهم داد موسیقی ایرانی و در این زمینه
کارهــای متفاوتی انجــام داده ام .آن زمان برنامهریزی
مــا بــرای آمــوزش موســیقی بــه ایــن صــورت بــود که
رشــتههای مختلف موســیقی را بــه دوگروه موســیقی
ایرانی و کالســیک غربی تقسیم کرده بودیم .درارتباط
با نام رشته موسیقی ایرانی مشکلی وجود نداشت اما با
عنوان موسیقی غربی مسأله داشتند و ما در سالهایی
این برنامهها را تصویب کرده بودیم که شعار نه شرقی
و نــه غربی مطرح بود و بر این اســاس نمیتوانســتیم
بــا این عنــوان مجوزی بــرای آمــوزش دریافــت کنیم.
بنابراین با همراهی تعدادی از اســاتید به فرهنگستان
ادب و زبان فارســی رفتیم کــه آقای حداد عادل رئیس
آنجــا بود و ایــن موضوع را مطــرح کردیم .رشــتهای از
موسیقیکهجهانشمولاستیعنیسازهاییکهدراین
رشــته تدریس میشوند تقریباً در همه جای دنیا حتی
خاورمیانه ،شــرق آســیا و ...وجــود دارد .ماننــد ویولن،
پیانــو ،گیتار و ...وقتی این توضیحات ارائه شــد اعضای
حاضر در شــورا بر این نظر بودند نام آن را بینالمللی
بگذارند ،اما اســاتیدی که در آن جلســه حضور داشتند
بــر این نظــر بودنــد واژه بین المللــی به معنــای داد و
ســتد اســت و برای هنر مناسب نیســت بنابراین چون
این موسیقی جهانشمول است تحت عنوان موسیقی
جهانی مطرح و مصوب شد و همچنان این نام به قوت
خود باقی است.
آیاآهنگسازیدرموسیقیایرانیبرپایههایقوانین
وسالیقغربیشکلگرفتهاست؟
پیــش از آنکــه به موســیقی ایرانی دسترســی کامل
داشــته باشــم ارتباطــم از آغاز تحصیالت با موســیقی
غربــی (جهانی) بوده اســت .مــا نمیتوانیــم ازقوانین
موسیقی غرب در آهنگســازی استفاده کنیم و بگوییم
موســیقی ایرانــی ســاختهایم که فقــط یک تــم ایرانی
بوده و همه ســازبندی و ســازآراییها تا خــود هارمونی
ازغرب وام گرفته شــود.این نگاه برای موســیقی ایرانی
جایزنیســت امــا متأســفانه ازنظــر آکادمیــک و نــگاه
آکادمیکدرعرصهموسیقیایرانی،بسیارفقیرهستیم
و به همین دلیل نمیخواهیم برای موسیقی که ایرانی
اســت لباس غربی یا فرنگی بپوشانیم .متأسفانه باید
بگویم برنامهریزیهای آموزشی به آنچه که پاسخگوی
آموزش آکادمیک موسیقی ایران برای آهنگسازی باید
باشــد وجود ندارد و البته همچنــان تالش میکنیم که
این گونه باشــد در صورتی که ایــن مباحث ابتدا باید از
دروس آموزشــی شروع شود ،یعنی ازدوره هنرستان تا
دانشگاه این کتابها بتوانند این موضوعات را بدرستی

پوشــش دهند.اخیراً با کمــک یکی از شــاگردانم آقای
علی ابراهیمی کتابی منتشر شــده با عنوان «آفرینش
درموســیقی ایرانی» و در این کتاب الگو و ساختارهایی
تعریف شده ،ازبطن خود دستگاههای موسیقی ایران
گرفته شده است و از خصایص انسانی ما در فضایی که
با موسیقی ایرانی مرتبط هستیم و همچنین از امکانات
آکوستیک صوت .این کتاب میتواند پایهای باشد برای
آهنگســازان در عرصه موســیقی ایرانی تا دیگر نگاهی
به موســیقی غرب نداشــته باشــند و به اســتناد همین
عناوینی که گفتم آهنگسازی شود و جامه ایرانی بر تن
ملودیهای ایرانی کنیم.من و همکارانم دراین سالیان
تالش کردیم آنچه ازدستمان برمی آید مضایقه نکنیم
تا ان شاء اهلل شاهد اتفاقات خوبی دراین عرصه باشیم
و کتــاب «آفرینــش درموســیقی ایرانی» مبنایــی برای
ادامه دیگر کتابهای آموزشی باشد و نسلهای بعد در
جهت تکمیل و تصحیح آن قدم بردارند تا آهنگسازی
ما متکی به یافتههای خودمان باشد.
برخــی ازآهنگســازان ایرانــی چندســالی اســت
در تالشــند ســازها و ملودیهای خــود را درکنار ســازها و
ملودیهای غربی قرار دهند و با این تغییرات دســت به
تولیدموسیقیباعنوانفیوژنیاتلفیقیزدهاند؛نظرشما
دراین باره چیست؟ آیا این نوع کارها تعریف درستی از
موسیقیفیوژناست؟
نســل ما ازآغاز انقالب میدانســتند کــه جمهوری
اســامی موافقتــی بــا موســیقی نــدارد ،بنابرایــن اگــر
قراربــود فعالیتی صورت بگیرد باید مجوز آن بتدریج
صــادر مــی شــد.درهمان دوران بــا اصــل و مطــرح
کــردن عنــوان موســیقی مشــکالتی وجــود داشــت و
نمیتوانستیم بگوییم موسیقی و گفته میشد سرود و
آهنگهای انقالبی و تالش کردیم که بگوییم ســرود و
آهنگهای انقالبی جزئی از ارکان این موســیقی است
که موســیقی انقالبی نام گرفته است و آرام آرام با این
شــرایط حرکت کردیــم تا آنکــه به نقطهای رســیدیم
ومتوجه شدیم صوت مشکوک بالمانع است؛ آن هم
در زمانی که  8ســال موســیقی در فضاهای آموزشی و
اجرایی تعطیل بود .بنابراین بنا بر همین سخن آغاز
برنامهریزیهای موسیقی را از دانشگاه شروع کردیم و
امروز این فرصتها پیش آمده و موســیقی مسیرخود
را طی کرده و به جلو آمده و بدیهی اســت باید از همه
انواع موســیقی در صورتی که رتبه فاخر داشــته باشند
استقبال بسیاری به عمل آید .بر این اساس مسئولیت
بــزرگ ایــن حرکــت بــر گــردن هنرســتان موســیقی و
دانشــگاههای موســیقی اســت و فکرمی کنــم بتدریج
جایگاه حقیقی این مسأله پیدا خواهد شد اگرچه زمان
بسیاری صرف میشود.
امــا درخصوص موســیقی تلفیقی بایــد بگویم اگر
ســازهایمان بتدریــج کنــار ســازهای غربــی قرارگیــرد
هیــچ اشــکالی وارد نیســت بــه ایــن دلیــل کــه از ایــن
طریــق میتوانیــم ســازهای خــود را بــه دنیــا معرفــی
کنیــم ،بنابراین نباید مانع ازانجام کارهایی باشــیم که
هنرمندان ما در این خصوص انجام میدهند بلکه باید
بتوانیم درکنارآن ســایق شــنیداری مخاطبــان را هم
ارتقا دهیم .ما باید برای گوش و ذهن شنوندگان ارزش
و اهمیت قائل شویم و برای دست زدن به چنین کاری
باید کیفیت کار خــود را باال ببریم نه آنچه در روزمرگی
ما میگذرد.

بــه ذائقه شــنیداری جامعه اشــاره کردیــد .در این
ســالها آنچه که در هنرســتانها و دانشــکده موســیقی
تدریسشــدهومیشــودوفارغالتحصیالنآموختهاند
با آنچه که اجتماع بیشــتر بــا آن ســرو کار دارد و انتخاب
موسیقایی مردم اســت متفاوت بوده ،برای از بین بردن
اینفاصلههاچهبایدکرد؟
دانشــگاه بایــد مرکــزی بــرای پــرورش و آمــوزش
دانشــجویانی باشــد کــه ایــن افــراد بتواننــد جامعــه را
متحــول کننــد .اگر قــرار باشــد فــارغ التحصیــان این
مراکزدرجامعــه دنبالــه رو همــان مســائلی باشــند که
دراجتمــاع اتفــاق میافتد با این حســاب نباید منتظر
ارتقــای دانــش و آگاهی مــردم بود.اگر هــم هدف این
افراد دستگیری جامعه است تا آنها را به سطح باالیی
بکشــانند قطعاً در وهله اول مقاومتهایی خواهد بود
که چندان مســأله ساز نیســت و بتدریج سطح نگرش
فــارغ التحصیــان مــا و انتظــار جامعــه بهــم نزدیک
خواهد شــد امــا باید صبــوری کرد و قدمهــای مثبت و
مانــدگار برداشــت تــا فاصله بیــن فــارغ التحصیالن و
جامعه کمتر و کمتر شود.
فضایآهنگسازیدرجامعهبهچهصورتاست؟
آیادرتربیتوآموزشآهنگسازانموفقبودهایم؟
رشتههایی که امروزه در دانشکده موسیقی دانشگاه
هنر؛ دانشــگاه تهران ،دانشــگاه آزاد و دانشــگاه علمی
کاربردی مصوب شــده و تدریس میشــود به تبع این
تصمیمات ،دانشــجویان میتوانند تحصیالت خود را
از مقاطع هنرســتانی تا دورههای فــوق عالی و دکتری
طــی کنند .آخریــن اتفاقی که پیش از بازنشســتگی در
دانشــگاه انجــام دادم تدریس رشــته اتنوموزیکولوژی
بود که بســیار ضروری میدانســتم و بعد از آن بســیار
عالقهمنــد بــودم رشــته معلمــی یــا پداگــوژی و بعد
رهبری ارکســتر را اضافه کنم که متأسفانه زمان اجازه
نداد و بازنشســته شــدم و امید دارم عزیــزان دیگر این
مسیر را ادامه بدهند  ،اما درخصوص رشته آهنگسازی
بایــد بگویــم اگرچــه در ســاخت یــک اثــر از سلســله
تجــارب غربیهــا بــه دانشــجویان آمــوزش میدهیم
که به طور مثال بدانند چایکوفســکی ،بتهوون و ...این
آثــار را چگونه خلق کرده که عالمگیر شــده اســت ،اما
اصــل مهم مــا در امر آموزش آهنگســازی باید بر پایه
دستگاههای موسیقی ایرانی باشد یعنی پایگاه فکری
ما مبتنی و متکی به دستگاه های موسیقی ایرانی باشد
و توقع ما از آهنگســازانمان این است بر اساس همین
پایــه و اصــول قــدم بردارنــد و کار تولید کننــد .در واقع
متریالهــای اصلی ،یک فونداســیون مشــترک اســت
و نمیتــوان آن را شــرقی یا غربی نامیــد و یک حرف و
معنای مشترک بوده که در همه جای دنیا کاربرد دارد
امــا زیباســازی این ســاختمان به رنگ ایرانــی و غربی
متفاوت است.
درارتباطبافرهنگسرایبهمنوارکستریکهدرآنجا
فعالیتداشتوتعطیلشدکمیتوضیحبدهید؟
فرهنگسرای بهمن در زمان آقای بهروز غریب پور
تشــکیل شــد و با مدیریــت آقای هوشــنگ کامکار یک
مرکز موســیقی در آنجا دایر کردند و به تبع آن ارکســتر
سمفونیکی در آنجا تشکیل دادند و بعدها ازمن دعوت
بــه عمل آمد رهبــری این ارکســتر را برعهــده بگیرم و
کنســرتهای متعددی با آثار آهنگسازان ایرانی با این
ارکســتر برگــزار شــد اما بعــد از رفتــن آقــای غریب پور
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ارکستردوام نیاورد و تعطیل شد.
شــما تجربه موفقی هم درساخت موسیقی فیلم
داشــتهاید و حتــی برای ســاخت موســیقی متــن فیلم
«مادیان» درچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر ،موفق
به دریافت جایزه لوح زرین و دیپلم افتخار شده اید .چه
اتفاقاتیموجبشدازاینفضافاصلهگرفتید؟
خوشــبختانه یــا متأســفانه حساســیت خاصــی به
ســاخت آثــارم دارم و ایــن نــگاه موجــب شــده کمــی
درانتخاب کارهایم سختپسند باشم .به همین دلیل
هر فیلمی موافق سلیقه من نیست و اگر هم همکاری
صورت گرفته ،انتخاب من در این سالها براین اساس
بوده که پیش ازســاخت موسیقی ،همراه با تهیه کننده
یــا کارگردان کار ،حلقههای فیلم را دیــدهام و این گونه
موافقــت خــود را اعــام کــردم و موســیقی متــن آن را
نوشــتم و چــون این موضــوع بــرای همــه کارگردانها
مقدور نبود که سراغ من بیایند ،بر این اساس ترجیحم
بر این بود به دیگر کارهایم بپردازم .ضمناً حجم کاری
من در دانشکده موسیقی بسیار بود و فرصت زیادی از
من گرفت .در حال حاضر هم اگر پیشنهادی باشد باید
ببینم این فیلم در جایگاهی که باید قرار دارد یا خیر.
ارزیابــی شــما از فضای آموزشــی آموزشــگاههای
موسیقیچیست؟
درکشورمامسئولیتموسیقیبهنهادهاوارگانهای
گوناگــون ســپرده شــده امــا نظارت بــر آموزشــگاههای
موســیقی برعهــده وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســت و چــون مجــوز از ایــن وزارتخانه صادر میشــود
طبیعی است ســختگیریهایی هم وجود داشته باشد
امــا این نظارت نباید صوری باشــد بلکه باید فنی بوده
و مدرسین تعهد کاری داشته باشند چرا که کارهایی که
در آموزشــگاهها انجام میگیرد ارزشمند بوده و بازتاب
و بازخــورد کل کشــور را دارد پس برای هدایت درســت
آن بایــد عــاوه بر نظارت درســت ،بودجــه خوبی هم
اختصاص داده شــود .امیدوارم وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی نظارت بیشتری بر آموزشگاهها داشته باشد و
افراد گزینش شده و توانا را به عنوان ناظر و مسئول این
آموزشگاههابگذارند.
چــرا در بخــش پژوهــش و تألیف کتــب آموزش
موســیقی همچنان مشــکالتی وجــود دارد و کمتر مورد
توجهموسیقیداناناست؟
انجــام پژوهــش و تحقیــق نیازمنــد فضایــی چون
دانشگاه است که بودجه محدودی دارند و دست تنگی
دولــت در ایــن زمینــه موجــب میشــود دراین بخش
ضعیــف وضعیفتــر عمــل شــود و بودجههایــی کــه
اختصاص داده میشود بیشترهزینه روزمرگی کارهای
دیگر می شود و بر این اساس توجهی به بخش پژوهش
نخواهــد بــود .خود من زمانــی که کتاب مبانــی اجرای
موســیقی را نوشتم  20ســال زمان برد تا به چاپ رسید
که البته بعد از آن مقاالت بسیاری نوشتم که به صورت
مجموعهای درکتاب اندیشههای موسیقایی منتشر شد
و در کنــار کار پژوهش ،بــه کار در انجمن فیالرمونیک و
تشکیل ارکستر سازهای ملی مشغول هستم.
آیــا نیاز اســت دربخش کتابهای دانشــگاهی به
روزرسانیانجامبگیرد؟
بله حتماً همینطور باید باشــد .از زمان استاد کلنل
علینقــی وزیــری ،نــت و مکتوبات به عرصه موســیقی
وارد شــد و بعد از ایشان شاگرد خلفشان استاد روحاهلل
خالقــی راهشــان را ادامــه دادنــد و در وقــت ،بســیار
ارزشــمند بودند و قدردانشــان هســتیم اما اکنون که در
هزاره سوم زندگی میکنیم این کتابها را بدون اشکال
نمیدانیم و نمــی توان در کتابهای اســتادان خالقی
یا وزیری توقف کرد بلکه باید تصحیحات ،تکمیالت و
ترمیماتی روی آن انجام بگیرد که باز هم این مســائل
به پژوهش در دانشــگاهها برمی گردد و دانشگاه تهران
و دانشگاه هنر دو دانشگاهی هستند که وظیفه اول را در
این خصوص دارند و اگر بودجه آن گونه نباشــد که این
دانشگاهها از بخش پژوهش و تحقیقات نتوانند در این
زمینه حمایت کنند بالطبع دراین بخش ضعیف عمل
خواهیمکرد.
اشــارهداشــتیدارکسترســازهایملــیقراراســت
تشکیل شود ،پیش از انقالب ارکستری با عنوان سازهای
ملیبهسرپرستیاستادفرامرزپایورتشکیلشدهبوداین
ارکسترجدیددرادامههمانارکسترقبلیاست؟
ارکســتر ســازهای ملی قبل از انقالب برچیده شــد.
درواقــع وقتــی انقــاب شــد موســیقی و عنــوان واژه آن
زیــر ســؤال رفت البته بعد از انقالب ارکســتری با عنوان
«ارکستر ملی ایران» راهاندازی شد که به زعم من ارکستر
ملی نیست چرا که سازهای غربی در آن به کار برده شده
است پس چه تفاوتی با ارکستر سمفونیک تهران دارد!
بنابرایــن تصمیم داریم در انجمــن فیالرمونیک ایران
ارکســتر ملی با ســازهای ایرانی راهاندازی کنیم که البته
بــا عنوان ارکســترملی فیالرمونیک خواهد بــود و تأکید
میکنم تمامی ســازهای تشکیل دهنده این ارکستر نیز
ایرانی خواهد بود.
درحالحاضربهچهکاریمشغولهستید؟
بعد از بازنشستگی به تدریس در دانشکده موسیقی
همچنــان ادامــه دادم تــا زمانــی کــه همه گیــری کرونا
آغــاز شــد و کالسهــای حضــوری تعطیل شــدند و در
حال حاضر در فضای آنالین ،مســترکالس ،ورکشاپ و
کارگاههایی برگزار میکنم .همچنین به کارهای انجمن
فیالرمونیکنیزمیپردازم.
حرفآخر...
هنــر موســیقی از اول انقالب در ابهام بــود و از ابتدا
ایــن موضــوع را میدانســتیم و بر کســی پوشــیده نبود
و میدانســتیم جمهــوری اســامی و روحانیــون نــگاه
دیگــری بــه موســیقی دارنــد و این حساســیتها کامالً
قابــل پیشبینــی بود.اکنون که ســالیان بسیارگذشــته،
دانشگاههایمابهتبعبرنامهریزیهاییکهانجامگرفته
و آموزش رشــتههای متنوع موســیقی ،میتواند اتفاق
خوبی باشد و کارها و قدمهای بعدی برعهده نسل بعد
از ما است .امروزه هر کانال صدا وسیما سرشار از صدای
موســیقی است و این نشــان از شرایط نسبی بهتر برای
موسیقی است و باید آجر بیشتری روی آجرها بگذاریم
و این بنا را باالتر ببریم و من انتظار و خواهشــم از نسل
بعد از خود این اســت بیکار ننشینند و منتظر نمانند و
رهرو راه گذشتگان و استادان قبل باشند.

