موسیقی

سال نهم     شماره 1442

ریتم
نگاهی به زندگی
و فعالیت موسیقی حشمت سنجری

فراتراز یک رهبر ارکستر

شهرام پایور

بهمن مهآبادي مدير آنسامبل ُسل:

نو بودن جرات ميخواهد
مريم تاجيك

بهم�ن مهآب�ادي مدير آنس�امبل س�ل با پيش�ينه
كار30س�اله در اركسترس�مفونيك ته�ران و ديگ�ر
اركس�ترهاي جهاني ،نش�ر  12آلبوم موس�يقي ،اجراي
كنس�رت در نقاط مختلف جهان و اراي�ه حداقل حدود
يكصد مقاله در ارتباط با موس�يقي كالسيك و علمي،
از مع�دود افرادي اس�ت كه هنوز ب�ه آرمانهاي خود به
موسيقي وفادار است .گفتوگويمان را با او ميخوانيد.

علي عظيمينژادان
ÁÁبه عنوان نخس�تين پرسش ميتوانيد بگوييد كه
جنابعالي از چه زماني با مرحوم حش�مت سنجري
آشنا شديد؟

من قبل از اينكه با س��نجري از نزديك آش��نا شوم،
براي نخس��تينبار با نام وي در س��ال  1318خورشيدي
آش��نا شدم و آن هم بهدليل مقالهاي بود كه وي پيرامون
چايكوفس��كي در دوره اول انتشار مجله موسيقي نوشته
بود .ميدانيد كه در آن دوره مجله موسيقي اعتبار زيادي
در ميان روشنفكران داشت و فقط به موسيقي اختصاص
نداشت ،بلكه در زمينه ادبيات هم حاوي مطالب مهمي بود
بهطوري كه بزرگاني چون «صادق هدايت»« ،عبدالحسين
نوش��ين» و «نيم��ا يوش��يج» هم در اي��ن مجله مطلب
مينوشتند (صادق هدايت هم اصوال در حكم سردبير آن
مجله بود) و حتي نخستين شعرهاي مهم نيما مانند« :آي
آدمها» كه بعدها شهره خاص و عام شد براي نخستين بار
در اين مجله به چاپ رسيد.
بنابراين س��نجري از هم��ان دوران نوجواني هم فرد
فعالي محس��وب ميش��د يعني هم ب��ه نوازندگي ويلن
مشغول بود و هم فعاليت قلمي داشت .او حدود 10سالي
از بن��ده بزرگتر بود و زمانيكه من تازه وارد هنرس��تان
عالي موسيقي شدم او در مقطع ليسانس فارغالتحصيل
شد و قطعهاي كه در پايان مقطع تحصيلياش اجرا كرد،
«كنسرتو ويلن بتهوون» بود كه آن را با اركستر سمفونيك
آن زمان به رهبري پرويز محمود اجرا كرد.
وي از همان دهه  20فعال بود و در هنرس��تان هم به
اصطالح بروبياي زيادي داشت و تا قبل از اينكه در حدود
سال  1334به رهبري اركستر سمفونيك منصوب شود،
عالوه بر داشتن سمت معاونت هنرستان عالي موسيقي،
به تدريس ويلن در هنرس��تان ميپرداخت و در اركستر
سمفونيك تهران هم نوازنده ويلن دوم بود و مدتي كوتاه
كنسرت مايستر (نفر اول ويلن اول اركستر) همين اركستر
محسوب ميشد كه البته پس از مدتي نقش وي به افراد
ديگري چون؛ «لوئيجي پاس��اناري» و «عليمحمد خادم
ميثاق» س��پرده ش��د .در اوايل دهه  30ب��ود كه بنده از
نزديك با مرحوم س��نجري آشنا ش��دم چون در همين
زمانيكه او معاونت هنرس��تان را برعهده داشت ،من هم
در همين هنرستان به تدريس يكسري دروس عمومي
مانند تاريخ موسيقي و روانشناسي مشغول بودم.

جواب اين س��وال مش��كل اس��ت .چون ما هيچوقت
بهطور مس��تقيم با پرويز محمود در تماس نبوديم .پرويز
محمود اصوال فرد اجتماعي نبود و همواره فاصله خود را از
ديگران حفظ ميكرد ،درست برخالف روبيك گريگوريان
(كه ضمن داش��تن سمت معاونت هنرستان ،مسوول كر
هنرستان عالي موسيقي هم بود) كه ما هفتهاي چند روز
او را ميديديم و با او تمرين داش��تيم و در اكثر مراس��م
و جش��نهاي فرهنگي همراه او ميرفتيم و به اجراي كر
ميپرداختيم .بههرحال پرويز محمود هميشه فاصلهاش را
با ما حفظ ميكرد و ما همه از او حساب ميبرديم.
ÁÁالبت�ه اينكه مرح�وم حنانه زودتر از س�نجري به
رهبري اركستر سمفونيك تهران رسيد (درست پس
از رهبري روبرت صافاريان) آيا دليل بر اين نميش�ود
كه موقعيت مستحكمتري نسبت به او داشت؟

شايد اينگونه كه ميگوييد ،باشد ولي به ضرس قاطع
نميتوان در اينباره اظهارنظر كرد.

ÁÁحاال مناسب است درباره ابعاد گوناگون فعاليتهاي
موسيقايي آقاي سنجري صحبت كنيم كه فكر ميكنم
در س�ه زمينه باي�د پيرامون آن س�خن گفت؛ يكي
جنبه نوازندگي ويلن وي است كه مقداري پيرامونش
س�خن گفتيد ،ديگري جنبه رهب�ري وي و در نهايت
فعاليتهاي وي در زمينه آهنگس�ازي اس�ت .ابتدا از
نوازندگي وي شروع ميكنيم و اعتبار نوازندگي او.

بله ،همچنانكه اش��اره كردم وي براي مدت كوتاهي
كنسرت مايس��تر اركستر س��مفونيك بودند كه پس از
وي كساني چون «لوئيجي پاس��اناري»« ،خادم ميثاق»
و «س��روژ شبابيان» اين س��مت را عهدهدار بودند .البته
س��نجري واقعا كوش��اتر از همه اينها بود و نميخواست
كه تنها به نوازندگي ص��رف قناعت كند و از همان ابتدا
هدفش را بر اين قرار داد كه رهبر اركستر خوبي بشود و
همينطور هم شد .البته به آن هم قناعت نكرد و از رييس
وقت هنرهاي زيباي وقت درخواست كرد كه براي انجام

14دي هفدهمين س�الگرد درگذش�ت رهبر اركس�تر س�مفونيك تهران و آهنگساز
نامي كش�ورمان ،ش�ادروان حشمت س�نجري بود؛ مردي كه طوالنيترين مدت را در
تصديگري رهبري اين اركس�تر در كل تاريخ موسيقي ايران برعهده داشت و چه در
دوران قبل و چه پس از انقالب متصدي اين س�مت بوده است .به همين دليل به بهانه
فرارسيدن سالگرد درگذشت حشمت سنجري گفتوگويي متفاوت با  دكتر اميراشرف

آريانپ�ور صورت داديم .فردي كه عالوه بر مراودات فراواني كه در دورهاي با س�نجري
داشته از معدود موسيقيشناسان برجس�ته ايراني است كه بهخصوص در زمينه آثار
اركس�ترال ايراني صاحبنظر است و ضمن تدريس شاخههاي مختلف تاريخ و مباني
هنر و موسيقي در دانشگاههاي مختلف ايران ،داراي نوشتههاي فراواني پيرامون تاريخ
موسيقي كالسيك و اپرا در ايران است.

در دوره تصدي وي چه تغييراتي در س�اختار اركستر
س�مفونيك تهران (خصوصا نس�بت به زمان تصدي
تويبر) رخ داد آيا مثال در زمان وي نوازندگان اركستر
تغييرات زيادي كردند؟

تحصيالت تكميلي چند سالي را در خارج از ايران بگذراند
كه همينگونه هم شد و در نهايت وي چند سالي در وين
در زمينه رهبري اركستر ب ه صورت آكادميك تحصيل كرد
و در غياب وي هم آقاي هايموتويبر كه از رهبران برجسته
زماني كه تويبر به ايران آمد س��ه نوازنده را هم همراه
اتري��ش بود به عنوان رهبر موقت اركس��تر س��مفونيك
خودش آورد .يكي از آنها نوزانده ابوا بود (كه گفتيم ما قبال
منصوب شد كه اين مدت سه سال به طول انجاميد.
اصال در اركسترمان ،فاقد نوازنده ابوا بوديم) و دو تاي ديگر
البته آقاي تويبر عالوه بر داشتن سمت رهبري اركستر
هم نوازنده س��ازهاي بادي بودند .بنابراين همراه با ورود
سمفونيك تهران ،رهبري كر هنرهاي زيباي كشور را هم
تويبر يكسري نوآوريهايي در اركستر سمفونيك تهران
عهدهدار بود و اين توضيح هم در اينجا الزم است كه خود
رخ داد كه تا آن زمان اين كارها انجام نشده بود مثل همان
من هم در آن زمان مسووليت اداره كر هنرستان موسيقي
اجراي اثر مهم ركوئيم موتزارت كه تا قبل از آن در ايران
را بر عهده داش��تم و در گروه تنورخوانان هم ميخواندم
اجرا نش��ده بود .يا وادار كردن فارغالتحصيالن هنرستان
بنابراين در جريان جزييات امور هستم و بهخصوص چون
موس��يقي به اجراي كارهايشان با اركستر سمفونيك كه
هايموتويبر با زبان فارسي آشنايي نداشت و در عين حال
مثال تا آنجايي ك��ه بهخاطر دارم افرادي چون «هاگينت
من زبان آلماني هم ميدانس��تم ،اكثر كارها را خود من
وارطانيان» ،منصوره .قص��ري و «توران نيكجو» در زمره
ب��ه راه ميانداختم و در واقع مس��وول اداره گروه كر من
ليسانسيههاي رشته آواز آن زمان هنرستان عالي موسيقي
بودم و آقاي تويبر هم در عين داش��تن س��مت رهبري
بودند .همگي قطعات خود را با اركس��تر س��مفونيك به
اركستر سمفونيك ،رييس گروه كر هم محسوب ميشد.
رهبري تويبر اجرا كردند .پس تغييرات مهم و اساسي در
يادآوري اين نكته هم ضروري است كه كنسرت «ركوئيم
اركستر سمفونيك اساس��ا با ورود تويبر به ايران صورت
موتزارت» در ايران براي نخستين بار به رهبري هايموتويبر
گرفت و آقاي س��نجري كه قبل از او
در آن س��الها به اجرا درآمد كه
اين سمت را داش��ت گرچه زحمات
همه ما هم به عنوان خوانندگان
زي��ادي ميكش��يد اما اص��وال فردي
گروه كر در آن كنسرت شركت
خودساخته محسوب ميشد و هنوز
داشتيم كه حركت بسيار مهمي
فاقد آن تواناييها براي اين سمت بود
در آن زمان محس��وب ميش��د.
تا آنكه وي به وين ميرود و حدود سه
ميداني��د كه ركوئي��م (يك نوع
تا چهار سال در آنجا به طور جدي به
موسيقي آوازي اس��ت كه براي
تحصيالت موسيقايي ميپردازد  .پس
مردگان ساخته ميشود) آخرين
از ورود مج��دد به ايران از همان ابتدا
اث��ر موت��زارت بود ك��ه البته به
كنسرت مش��تركي را با هايموتويبر
دليل مرگ زودهن��گام او ناتمام
در تاالر فرهنگ گذاش��ت كه من آن
مان��د و پس از او ش��اگردش به
را به خوبي به ي��اد دارم و اتفاقا يكي
نام «فرانتس كساور سوسماير»
از ش��خصيتهاي درباري هم در اين
پنج قس��مت آخر آن را به اتمام
كنس��رت حضور داشت كه در نهايت
اينكه
رس��اند ولي ب��ا توجه ب��ه
سنجري واقعا كوشاتر از همه
مدالي هم به رسم تشكر به تويبر تعلق
موت��زارت حتي قب��ل از مرگش
اينها بود و نميخواست كه تنها به
گرفت .اين كنس��رت به دو قس��مت
قان��ون و فرم كل��ي اي��ن اثر را
نوازندگي صرف قناعت كند و از
تقسيم ش��ده بود كه در قسمت اول،
نوشته بود ،مالحظه ميكنيم كه
همان ابتدا هدفش را بر اين قرار
هايموتويبر رهبر اركس��تر ب��ود و در
تفاوتي ميان پنج قسمت آخر با
داد كه رهبر اركستر خوبي بشود و
قسمت دوم ،سنجري كه البته به نظر
همينطور هم شد...
قسمتهاي قبلي وجود ندارد.
وي چند سالي در وين در زمينه
من كار نادرس��تي بود چون ما وقتي
 ÁÁبه هر حال به نظر ميرسد
رهبري اركستر به صورت
فردي چون تويبر را كه به مدت س��ه
چون هايموتويبر ،اتريش�ي
آكادميك تحصيل كرد
س��ال به عنوان رهبر اركستر مهمان
بود عالقه خاصي به موتزارت
دعوت كرده بوديم قاعدهاش اين است
داش�ت بنابراي�ن در دوره
كه رهبر مهمان (كه برايش مراسم قدرداني و خداحافظي
تصدياش در اركستر سمفونيك تهران اهميت زيادي
گذاشتهايم) در قس��مت دوم ،رهبري اركستر را بر عهده
به اجراي آثار موتزارت ميداد به طوري كه در زمان او
بگيرد نه در قسمت اول.
عالوه بر ركوئيم آثاري چون عروس�ي فيگارو و فلوت
حشمت سنجری

ÁÁدر دهه  20ميان دو دس�ته از هنرجويان موسيقي
اختالف اساس�ي بر س�ر ش�يوه تدريس موسيقي در
هنرس�تانهاي آن زم�ان وجود داش�ت؛ يكدس�ته
ش�اگردان پرويز محمود مانند اف�رادي چون مرتضي
حنانه ،حش�مت س�نجري و ديگران بودند كه مطابق
ديدگاه استادشان خواهان آموزش موسيقي كالسيك
غرب�ي و حذف موس�يقي ايراني از برنامه هنرس�تان
بودند و دس�تهاي ديگ�ر كه در اط�راف كلنل وزيري
قرار داشتند ،ضمن اعتقاد به آموزش و تكنيك غربي،
خواهان در اولويت قراردادن موسيقي ايراني در برنامه
درسي هنرس�تان موس�يقي بودند كه البته بعدها با
تفكيك هنرس�تان موس�يقي به دو دسته هنرستان
عالي موسيقي (كه جايگاه تدريس موسيقي كالسيك
غربي بود) و هنرس�تان موس�يقي مل�ي (كه جايگاه
تدريس موس�يقي ايراني بود) اين مش�كل حل شد.
در عين حال بهنظر ميرسد كه ميان شاگردان پرويز
محمود هم رقابتهايي وجود داش�ت كه بعدها البته
بر س�ر تصدي رهبري اركستر سمفونيك اين قضيه
بيش�تر ظهور پيدا ك�رد كه بهطور خ�اص ميتوان به
رقابت مرتضي حنانه و حشمت سنجري در اواخر دهه
 30اشاره كرد .بههرحال تا آنجايي كه بهخاطر داريد در
دهه  20كه حنانه و سنجري هر دو در هنرستان عالي
موس�يقي بودند و از نزديكان پرويز محمود محسوب
ميشدند ،كداميك به او نزديكتر بودند؟

Á Áبه طور كلي و در يك نگاه ،ظرفيت هنري كشور
ما در چه حدي است و موسيقي در ايران از نظر شما
داراي چه وضعيتي است؟

عکس :آیدین رهبر ،شرق

مرحوم س��نجري البته داراي آث��ار فراواني در
حيطه آهنگسازي نيست ،چون بيشتر فعاليتهاي
وي در زمينه رهبري اركس��تر سمفونيك سپري
ش��د اما به هر حال آث��ار او در زمره كارهاي مطرح
موس��يقيدانان ايراني در زمينه موس��يقي ملي ما
محسوب ميش��ود .مرحوم سنجري داراي پنج اثر
اصلي ب��ود كه مهمترين آنها «س��وييت تابلوهاي
ايراني» اس��ت كه خود ش��امل پنج موومان تحت
عناوي��ن «افق بيكران»« ،رق��ص مضرابها»« ،دو
حالت»« ،رقص دايره» و «اوج» است .كار مهم ديگر
وي «سوييت رنگارنگ» است و پس از اينها ميتوان
به كارهاي ديگري از او چون پوئم سمفونيك روي
اشعار فردوس��ي و اس��تفاده از ريتمهاي زورخانه،
نيايش يزدان – سرود دانشگاه -سرود قهرمان آسيا
(به اميد ديدار) با شعري از تورج نگهبان اشاره كرد.
در مورد ويژگي اصلي آهنگهاي او به خصوص دو
اثر «تابلوهاي ايراني» و «سوييت رنگارنگ» كه به
نظر ميرس��د از جنبههاي واالتر و قويتر از لحاظ
موسيقايي برخوردارند ميتوان گفت كه كم و بيش
داراي تمهاي ايراني هس��تند و همان ويژگيهاي
رمانتيك ش��رقي را دارا هستند .ضمن اينكه تاثير
بسياري از موس��يقيدانان آذربايجان شوروي چون
«فكرت امي��روف» و حتي «اميناهلل حس��ين» را
ميتواني��م در كاره��اي او تا حدودي جس��توجو
كنيم (هرچند به نظر ميرس��د اين موسيقيدانان
آذربايجاني بر بسياري ديگر از آهنگسازان ما مانند
آقاي دهلوي هم تاثير گذاشتهاند)  .در عين حال در
يك نظر كلي شايد بتوان گفت اين كارها گرچه از
لحاظ ملوديك بسيار زيبا هستند و هنوز هم براي
بسياري از اهل فرهنگ و هنر قابلتوجهند ولي از
لحاظ هارموني چندان قوي نيستند و ملودي آنها
ه��م در برخي مواقع تكرار برخي قطعات مش��هور
ايراني هستند .مثال در تابلوهاي ايراني در چند جا
تك��رار چهار مضرابها ورنگ اصفهان و چهارگاه را
شاهد هستيم كه نوآوري اثر را كم ميكند.
وي در دوران بع��د از انق�لاب ه��م ك��ه مدتي
رهبري اركس��تر س��مفونيك را برعهده داشت ،به
تنظيم چند قطعه انقالبي پرداخت ،كارهاي معروفي
چون «ش��هيدان خدايي» اثر هوش��نگ كامكار و
لش��گر صاحبزمان .وي در نهايت در پاييز 1368
پس از اجراي كنس��رتي به مناسبت چهلمين روز
درگذشت مرتضيخان حنانه با اركستر سمفونيك
براي هميشه خداحافظي كرد و در  14دي 1373
وفات يافت.

گپ

گفتوگو با اميراشرف آريانپور به مناسبت هفدهمين سالروز درگذشت حشمت سنجري -بخش نخست

تابلوهای ایرانی

حشمت س��نجري در اول فروردين  1296در
تهران به دنيا آمد ،مباني اوليه موسيقي را نزد پدرش
حس��ين س��نجري (از مهمترين نوازندگان تار آن
زم��ان) آغاز كرد و در ادامه از محضر بزرگاني چون
كلنل علينقي وزيري ،روحاهلل خالقي و ابوالحس��ن
صبا بهرهمند شد .به همين دليل تا  16 ،15سالگي
عمال در نوازندگي تار و ويلن ايراني پيش��رفتهاي
فراواني كرد .اما از اين س��ن به بعد تحصيالت خود
را در زمينه موس��يقي كالسيك غربي ادامه داد تا
آنجا كه پس از چند س��ال به پيش��رفتهاي قابل
مالحظهاي در اين زمينه دس��ت يافت و در س��ال
 1328با اجراي كنسرتو ويلن بتهوون از هنرستان
عالي موسيقي به درجه ليسانس نايل شد.
سنجري بعدها به تحصيالت تكميلي در زمينه
رهبري اركستر و آهنگسازي در كشورهايي چون
اتريش ،بلژيك و ايتاليا پرداخت و موفق به كس��ب
دانشنامههاي بينالمللي شد .سنجري در مجموع
س��ه دوره به رهبري اركسترس��مفونيك برگزيده
ش��د .دوره اول كه كوتاهتري��ن دوره فعاليتش در
اين زمينه بود ،از س��ال  1334آغاز شد و تا 1336
ب��ه طول انجامي��د .دوره دوم در خالل س��الهاي
 1339 -51بود و در نهايت دوره آخر بين سالهاي
 .1365-68او همچني��ن در مقام رهبر اركس��تر
سمفونيك تهران س��فرهايي به كشورهايي چون
شوروي ،لهستان ،روماني و تركيه داشت كه بسيار
مورد اس��تقبال قرار گرفت و حتي در سال 1335
(قبل از انجام تحصيالت تكميلياش) طي سفري
به آمريكا اركسترهاي سمفونيك بوستون ،كلمبيا و
ش��يكاگو را هم رهبري كرد .او بهخصوص در دوره
دوم رهب��ري خود عالوه ب��ر اجراي قطعات متنوع
و معروف غربي كه بيش��تر س��بكهاي كالسيك،
رمانتيك و بعضا امپرسيونيس��تي را شامل ميشد
ب��ه اجراي قطعاتي از آهنگس��ازان مه��م ايراني و
ش��رقي هم پرداخت كه از جمل��ه آنها ميتوان به
اجراي كنسرتو پيانو اميناهلل حسين ،سمفوني شور
امي��روف ،روياي يك ش��يطان كوچك اثر مرتضي
حنانه ،قطعهاي براي س��ازهاي زهي اثر مصطفي
كمالپورتراب ،فانتزي براي اركس��تر اثر هوشنگ
اس��توار ،زال و رودابه اثر ثمين باغچهبان ،سوئيت
بيژن و منيژه و اپراي خس��رو و شيرين ،هر دو اثر
حسين دهلوي و «براي اركستر زهي و تيمپاني» اثر
لوريس چكنواريان اشاره كرد.
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سحرآميز هم اجرا شدند.

خب مس��لم اس��ت كه اين امر بيتاثير نيست .ضمن
اينك��ه ميدانيد كه موت��زارت در اتريش فقط س��مبل
موس��يقي آن ديار محسوب نميشود ،بلكه اصوال سمبل
تمامي ادبا و هنرمندان آن س��رزمين اس��ت .كما اينكه
مثال در آلمان ،شيلر (شاعر و انديشمند معروف آن ديار)
اس��ت كه نماينده هنري اين كشور به حساب ميآيد نه
باخ و نه حتي بتهوون .يا مثال در روس��يه پوشكين است
كه س��مبل تمامي هنرمندان آن ديار است نه تولستوي
و نه حتي چايكوفسكي (ميدانيد كه متن  10اپراي مهم
چايكوفسكي را هم پوشكين نوشته است).
 ÁÁخب در اينجا مناسب است كه به رهبري اركستر
مرحوم س�نجري بپردازيم .بهخص�وص در دوره دوم
فعاليتهاي وي يعني از سال  1339تا  1351كه وي به
مدت  12س�ال اين سمت را مجددا بر عهده داشتند و
سوالي كه در اينجا ميتواند مطرح شود ،اين است كه

 ÁÁام�ا س�وال خاص م�ن اين ب�ود كه پ�س از ورود
س�نجري به اي�ران و جايگزيني او به ج�اي تويبر آيا
تغييرات ماهوي در س�اختار اركس�تر سمفونيك رخ
داد يا خير؟

نه،در آن دوره دومي كه مرحوم سنجري رهبر اركستر
بود ،نميشود گفت كه تغييرات اساسي در آنجا به وقوع
پيوست و به نظر ميرس��د كه آن تغييرات را عمال خود
تويبر ايجاد كرده بود .مانند همان مواردي كه ذكر كردم.
البته به دليل ايراني بودن آقاي س��نجري مسلما در
بس��ياري از موارد وي برخي آثار مهم آهنگسازان ايراني
و شرقي را هم با اركستر سمفونيك به اجرا درميآوردند
امري كه در مدت كوتاه تصدي تويبر مهيا نش��د و البته
تا آن زمان هم كمتر موس��يقي ايراني يا شرقي به سياق
سمفونيك يا اپرايي در دسترس بود.
به هر حال وي به اين نوع موسيقيها هم توجه داشت
و بهخصوص وي عالقه خاصي به س��مفوني شوراميروف

داش��ت كه آن را بارها اجرا كرد .وي اصوال رهبر اركستر
قابلي بود ولي در زمان وي در نوازندگان اركس��تر تغيير
آنچناني رخ ن��داد .در اينجا خوب اس��ت كه به مقالهاي
اشاره كنم كه فكرت اميروف ،آهنگساز برجسته آذربايجان
شوروي در هنگام سفر سنجري به شوروي سابق پيرامون
او نوش��ته بود .وي در بخشي از آن مقاله ميگويد« :من
پس از شنيدن كنسرت رهبر و آهنگساز ايراني -حشمت
س��نجري -به اين نتيجه رس��يدم كه او اس��تادي است
كه به رم��وز و جزئيات هنر خويش وارد اس��ت .انتخاب
برنامههاي متنوع ،مركب از آثار مختلف با اس��لوبهاي
متفاوت او دليل بارزي بر اين مدعاس��ت .او آثار آهنگساز
بزرگ روس ،چايكوفس��كي ،موسيقي كالسيك بتهوون،
موسيقي كالسيك معاصر مجارستان «زولتاي كودايي»،
آهنگس��از مش��هور آلمان مندلس��ون و آثار آهنگسازان
حرفهاي موسيقي آذربايجان را با احترام و محبت و تواضع
خاصي رهبري كرد .او در اجراي اين آثار براي خود روش
مخصوصي داشت و آنها را با پختگي و ايمان راسخ رهبري
ميكرد و حركات او داراي نرمش و زيبايي خاصي بود و»...
اما تغييرات اصلي پس از تويبر ،س��الها بعد در زمان
تصدي آقاي فرهاد مش��كوه از سال 1351به بعد رخ داد
كه در اين دوره عمال نصف بيش��تر نوازندگان اركس��تر
سمفونيك تهران ،خارجي و بهخصوص از كشورهاي بلوك
شرق مانند لهستان ،مجارستان ،آلمان شرقي و ...بودند.
آقاي مش��كوه عمال با بودج��ه وزارت فرهنگ و هنر
ش��خصا به كش��ورهاي مختلف اروپاي شرقي مسافرت
ميكرد و افراد متخصص و متبحر را با گزينش شخصي به
ايران دعوت مينمود .خود بنده هم كه در همان دهه 50
ضمن داشتن سمت معاونت تاالر رودكي هم سرپرست و
مسووليت اداره اركستر اپراي تاالر را بر عهده داشتم همين
كار را به طور مجزا براي اركس��تر اپرا به انجام ميرساندم
و ت��ا آنجا كه بهخاطر دارم حقوق ماهيانه اين افراد حدود
 500دالر بود كه با احتساب دالري هفت تومان ،معادل
س��ههزار و  500تومان آن زمان ميشد و اين نوازندگان
عالوه بر نوازندگي در اركستر ،در هنرستان آواز رودكي هم
به هنرجويان ما سلفژ و ديكته موسيقي آموزش ميدادند.
 ÁÁحال كه به اين نكته اش�اره كرديد ،خوب اس�ت
كه در اينجا مقايس�هاي هم ميان شيوه رهبري آقاي
سنجري با فرهاد مشكوه داشته باشيم كه همانگونه
ك�ه ذك�ر كرديد يك�ي از مهمترين تفاوته�اي آنها
در اس�تخدام تع�داد انب�وه نوازن�دگان خارج�ي (و
بهخص�وص اروپ�اي ش�رقي) در زمان تص�دي آقاي
مش�كوه بود كه از اين لحاظ يك گسس�تي در شيوه
اجراي اركستر س�مفونيك ايجاد شد و تفاوت ديگر
را هم ميتوان در ميداندادن بيش�تر به آهنگسازان
مدرنتر و غيرمتعارفتر در زمان تصدي آقاي مشكوه
جستوجو كرد. ...

ببينيد شما البته نبايد تفاوت سني سنجري و مشكوه
را از نظر دور بداريد.
به هر حال آقاي س��نجري تقريبا  20سالي از مشكوه
بزرگتر بود و طبيعي بود كه س��ليقه س��نجري بيشتر
به س��مت موس��يقي كالس��يك ،رمانتيك و در نهايت
امپرسيونيس��تها بود و از آنها جلوت��ر نميآمد اما چون
مش��كوه به هر حال متعلق به يك نس��ل بع��د از آقاي
سنجري بود مسلما سليقهاش هم امروزيتر و مدرنتر بود
بنابراين به موسيقيهاي قرن بيستم و بهخصوص كارهاي
آتنال هم مانند آثار شوئنبرگ ،اشتوكهاوزن و ...هم اهميت
ميداد و همانگونه كه گفتيد به آثار آهنگسازان جوان و
نوجوان ايراني چون آقايان هوش��نگ استوار ،مشايخي و
دولتشاهي هم توجه داش��ت و بسياري از آنها را رهبري
كرد .بنابراين اين امر به هيچ وجه تقصير شخص سنجري
نبود بلكه اصوال نوع بينش او اين امر را اقتضا ميكرد.

ه��رگاه ما هنر را ام��ري جدي تلقي كنيم ،براي آن
قوانين ثابت و شخصيت اجتماعي مساوي با ديگر مفاهيم
و مش��اغل در نظر بگيريم و آموزشهايي را براي ارتقاي
سطح فرهنگي جامعه پيشبيني كنيم ،آن وقت خواهيم
توانست از ظرفيتهاي هنري سخن بگوييم .در موسيقي
نيز مهم همين است.
پس در صورت به رس��ميت ش��ناخته ش��دن خود
موس��يقي ،به مفهوم هنري -حرف��هاي و تامين منابع و
ماخذ ش��غلي-اقتصادي و اجتماعي ميتوان به بالندگي
دس��ت يافت .در حال حاضر به وضوح ثابت ش��ده است
ك��ه در صورت داش��تن برنام��هاي م��دون ،ميتوانيم از
ظرفيتهاي موجود ،بهرههاي فراواني را در اختيار جامعه
قرار دهيم .در دنياي امروز ،ملتها با هنرمندان ،متفكران
و دانشمندان خود شناخته ميشوند و به پيشينه و حال
فرهنگي -هنري و علمي خود ميبالند.
Á Áآيا موس�يقي كالس�يك را ميتوان نوعي تعامل
فرهنگي در بين ملتهاي جهان دانست؟ اگر جواب
مثبت است ،در ايران چقدر به اين موضوع پرداخته
شده است؟

موس��يقيدانهاي بزرگ و به عن��وان مثال فرانتس
ليست ،حسها و نيازهاي گوناگون بشري را در آثار خود
جاي ميدهند و از اين راه به همزباني دست مييابند .اين
موسيقي ،به عنوان نوعي از ميراث فرهنگي بشر و عاملي
براي ارتباط فرهنگي و حتي عاطفي ماندگار ميش��ود و
به همين دليل اس��ت كه سال جهاني فهرست در نقاط
مختلف دنيا گرامي داشته ميشود .اين تعامل در موسيقي
امري كامال بديهي است .زماني كه در يك كنسرت ،آثار
مختلفي را كه در سراسر گيتي از ارزش و احترام خاص
و مس��اوي برخوردارند به اجرا ميگذارند ،نوعي تعامل و
همفكري جهاني شكل ميگيرد و اين مساله در كل مراكز
موسيقي دنيا امري جاافتاده و معمول است .در ايران نيز
به عنوان مثال اركسترس��مفونيك ته��ران كه اجراهاي

جهاني موسيقي را سرلوحه برنامههاي خود دارد ،به چنين
تعاملي دست ميزند و آثار برجستهاي را از سراسر دنيا با
رهبران مختلف در ش��كلها و فرمهاي گوناگون به اجرا
ميگذارد .موسيقي س��ل هم در آلبومها و كنسرتهاي
خود ،آثار زيادي از اقصا نقاط جهان عرضه ميكند.
 Á Áدر اين ميراث جهاني ،نوآوري چه جايگاهي دارد؟

در حوزه علوم موسيقي ،نوآوري داراي مفهوم عميقي
است .موسيقي نو ،تمام عرصههاي تاريخ موسيقي جهان
را فراگرفته است .آنگاه كه باخ كبير مفاهيم علمي خود را
مطرح كرد ،موسيقي گامهاي بزرگي در مدرنيته برداشت
و از آن روز ت��ا اي��ن لحظه ،آنقدر نوگراي��ي و نوآوري در
موس��يقي به وقوع پيوس��ته كه نام بردن از همه آنها در
اين مقال نميگنجد .رنس��انس جاي خ��ود را به باروك
داده اس��ت .تازه در اندرون رنس��انس ني��ز نوآوريهاي
بيشماري اتفاق افتاده و با اين همه باروك با سلسلهاي از
كهكشانهاي نامحدود ،آنقدر نوگرا و بدعتگذار بوده كه
حيرتآور است .اشكال و فرمهاي نو عرصههاي موسيقي
را انباشته و نوگرايي در كالسيسم و غيره به ايجاد فضاهاي
محتوايي و ساختاري انجاميده است .تونال ،آتونال ،دوده
كافونيسم ،سرياليسم ،مينيماليسم و صدها مفهوم ديگر
گام به گام در راه نوشدن ،لحظهشماري كردهاند .نو بودن
جرم نيست بلكه جرات ميخواهد ،انديشهطلب ميكند و
به قول ژيد گرسنگي ميطلبد .ژيد ميگويد« :زيباترين
چيزي كه روي زمين ش��ناختهام ،همانا گرسنگي است
كه انس��ان را پيش ميبرد ،مجبور به خالقيت ميكند و
نوگرا ميس��ازد ».الجرم مدرن ب��ودن از مفاهيم پويايي
است؛ نوعي ديناميسم دروني كه گاه در كالبد نيز دميده
ميش��ود .نام خاصي ندارد .همهاش موسيقي است و از
يك منبع و مبدا سرچش��مه گرفته و با احواالت فردي
كه فرهيختگي نقشهاي جاودانه در آن از خود به يادگار
گذاشته ،ميآميزد و تحولي را پديدار ميكند كه همه نو و
بديع است .اين راز و رمز جاودانگي موسيقي پوياي جهان
اس��ت كه هر روز نوتر از ديروز نمايان ميش��ود و در اين
راستاست كه ماندگار ميشود.
 Á Áش�ما به عنوان يك موسيقيدان و پژوهشگر در
هنر موس�يقي ،در اين راستا چه فعاليتي داشتهايد؟
اين پژوهشها چه مصرفي ميتوانند داشته باشند؟

آثار پژوهشي داراي تنوع موضوعي بيشماري هستند
و به جرأت ميتوان ادعا كرد كه به اندازه آثار موسيقي در
دنيا ،رساالت پژوهشي نيز موجود است .اينجانب ،در طول
سالهايي كه به موسيقي انديشيدهام ،در حدود يكصد
مقاله در ارتباط با موس��يقي علمي كه اغلب آنها جنبه
تحقيقي و پژوهشي داشتهاند ،به رشته تحرير درآوردهام
كه بيشترشان به چاپ رسيدهاند.

