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 نویسنده : محبوبه صادقی 

 

 :میرزاعبداهلل خانه مکتب سازسازی کارگاه در سازان اره احمد آقای با گفتی و گپ

 ندارد معرفی به نیاز لطفی

 

ب ـگرد مکتروز است که بسته است و من که شا 17استاد لطفی از میان ما رفته است. مکتب خانه 

 خانه ام پای رفتن نداشتم!

ای ـــسازی است که آق می دانستم که تنها اتاقی که هنوز درش به روی همه باز است، همان کارگاهِ

 صبح چراغ آن را روشن می کند! 4:37اره سازان از 

 هوا گرم است و من که فراموش کرده ام چرا دارم به مکتب خانه می روم، با سرعت تمام مثل تمام

روزهایی که کالس داشتم و دیرم شده بود به سمت مکتب خانه می دویدم! نزدیک مکتب خانه که 

شدم گویا واقعیت را از نزدیک حس کردم. پرچم سیاه و دو کاغذ کوچک که مکتب خانه تا اطالع 

 ثانوی بسته می باشد!

 واقعیت تلخ بود و پاهایم توان باال رفتن از پله ها را نداشتند.

ده ــــه ای ایستادم و باالخره از پله ها باال رفتم! برخالف همیشه هیچ صدای سازی شنیچند لحظ

ای ــــــنمی شد. همه جا سوت و کور بود. در کارگاه ساز سازی، خانمی حضور دارد که می گوید آق

در اره سازان در حال استراحت هستند. به داخل دعوتم می کند تا منتظر بمانم! چند لحظه بعد صدای 

 می آید و آقای اره سازان را می بینم.

 برای چهلم استاد. ام، یادداشتی یا نوشته ای از شماگاه آمده 4به او می گویم که از 

 می خواهی چه بشنوی؟ چه کمکی از من برمی آید؟ باید چه بگویم؟.. :می گوید

سال هاست که بسیار به ایشان  و  شمــــاراتشان با یکــــدیگر آخر این روزها همه می گویند، از استاد، از خوبی هایشان، از خاط :می گویم

 لطفی را بهتر معرفی کنیم . اید. شاید اینطور بتوانیم نزدیک بوده

طـفی تا زنده بوده است خودش را معرفی ـمگر باید لطفی را معرفی کنیم!! مگر اصال وظیفه ی ماست؟! اصال چرا باید این کار را کنیم؟ لمی گوید 

 است. در آثارش. در تمامی قطعه هایش. حال امروز ما چه باید بگوییم؟!  کرده

 ویژه نامه ی استاد.برای  سکوت می کنم. حرفی برای گفتن ندارم. خجالت می کشم از خودم و از اینکه حیف، چقدر دیر آمده ام 

سالِ تمام  17خت، نه به پول ، نـه به شهرت و نه به مقام! لطفی موسیقی اش را به هیچ چیز نفروسکوت می کند و به فکر فرو می رود. می گوید 

ساعت تمرین می کرد. این روزها چه کسی چنین می کند؟!چه کسی این مقدار بـرای  48در شبانه روز 

 موســیقی وقت می گذارد؟!
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حاصل آن نیز همین است که امروز شاهدیم. همگی دربند پول و شهرت و مقام شده اند. شاگردان 

اد نیز اگر می خواهند راه وی را ادامه دهند نباید موسیقی شان را به این پول بفروشند. البته نه است

 اینکه مسائل مالی مهم نباشد، اما اینکه موسیقی را به حاشیه می برد، خیلی دردناک است!

مگر  گوید چرا آنها که معروفند، باز هم دروغ می گویند؟اهل جنجال نیست. اهل معروفیت نیز! می 

دروغ نمی گویند برای معروفیت بیشتر؟ برای بزرگ کردن خودشان؟! خوب مگر معروف نیستند؟! پس 

 چرا دروغ می گویند؟! لطفی که رفته است، دیگر به دنبال چه هستند؟!

آهنگ هایش از  55دهه ی پنجاه، لطفی بود که موسیقی اجتماعی را به صحنه آورد. سال می گوید 

می شد. از دل کار می کرد،و هیچگاه در هیچ دوره ای، موسیقی اش را به هیچ چیز زبان مردم شنیده 

 نفروخت!

: لطفی بی حاشیه زندگی می کرد . او تنها انتقاد می کرد. می گفت طبق شاخص باید اینطور می گوید

گاه باشید ولی نیستید، بروید و بشوید! ! انتقاداتش همیشه از سر عشق بود، نه نفرت و کینه! هیچ 

 درونش نفرت ندیدم حتی نسبت به کسانی که سرش کاله می گذاشتند.

ما در همین اتاق می نشستیم و من اگر انتقادی داشتم همیشه به خودش می گفتم و او هم می گوید 

 می شنید، اما او نیز هیچ وقت نمی پذیرفت! 

 ینگونه نقد پذیر بود!نمی پذیرفت اما عمل می کرد، امی خندد و فضا عوض می شود. می گوید 

 و شروع به خواندن می کند: شعری برایت می خوانم تا لطفی را بشناسی!می گوید 

 هرگز از مرگ نهراسیده ام

 اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود

 ‚هراس من باری

 ‚در سرزمینی ستاز مردن همه

 که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد

 ‚جستن

 یافتن

 ختیار برگزیدنو به ا

 و از خویشتنِ خویش

 بازویی پی افکندن

 از این همه ارزشی بیشتر باشد‚اگر مرگ را

 ‚حاشا

 حاشا

 که هرگز از مرگ هراسیده باشم

لطفی اینگونه زیست و شد لطفی. شاملو نیز همینطور زیست که شد شاعر بزرگ! امروز شاگردان لطفی نیز اگر همین شعر را عملی کنند می گوید 

 ق می شوند.موف

تنها یک آرزو داشت. اینکه ساز به دستش باشد و بمیرد. اما نشد که به آرزویش برسد. هرچند که زمانی که این از جایش بر می خیزد. می گوید 

 آرزو را به من گفته بود جوان بود و سر پرشوری داشت. هرچند که در پیری هم سر پرشوری داشت. 
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اصال مراقب سالمتی اش شود چند لحظه بعد برمی گردد و می گوید،  می خندد و از اتاق خارج می

نبود، هرچند که طبیعی بود، چون اولین الویتش موسیقی بود، پس طبیعی بود که سالمتی در الویت 

من مطمئنم که روزی کسی دیگر همچون لطفی این راه موسیقی را ادامه می گوید  های بعدیش بود!

نباشیم. اما مطمئنم که اینطور نیست که چیزی که تا اینجا رسیده است می دهد. حتی اگر ما دیگر 

 ناگهان تمام شود!

تا زمانی که زنده باشم و درِ این مکتب خانه باز باشد، همین جا و در پایان با صالبتی گویا می گوید 

م و هستم و ساز می سازم و آموزش ساز سازی می دهم و اگر کسی بیاید و کاری داشته باشد، هست

 پاسخش را می دهم.

برایش آرزوی سالمتی می کنم. بیشتر از این نمی خواهم وقتش را بگیرم. تشکر می کنم و خداحافظی. 

او از اتاق می رود و من نیز بین حاالتی متناقض و عجیب از پله ها پایین می آیم.  تناقضی بین غمگین 

 بودن و خوشحالی !

 

.. و خوشحالم چرا که هرچند استاد نیست، اما با وجود رادمردی غمگینم که استاد زود رفت خیلی زود .

همچون آقای اره سازان و کارگاه سازش ، مامنی داریم که هنوز گهگاهی پناهی میشود برایمان تا آرام 

 گیریم. خدایا خدایا خدایا . . . به سالمت دارش . . .
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 مدرضا لطفیـبا مح هشت سالـت و شص
 
 
 

شاهد به دنیا آمدن  گرگان، شهر  هفدهم دی ماه هزار و سیصد و بیست و پنج

 فرزندی بود که بعد ها موسیقی سنتی ایران وامدار وی شد.

محمدرضا لطفی در خانواده ای هنردوست و فرهنگی رشد کرد . او اولین بار با دیدن 

که موسیقی را دنبال کند. به همین منظور در تار زدن توسط برادرش ایرج، تشویق شد 

 علی اکبرسالهای جوانی اش به هنرستان موسیقی تهران آمد و از استادانی نظیر 

درس موسیقی گرفت و بعد در دانشگاه هنرهای زیبا،  حبیب اهلل شهبازیو  شهنازی

 تئوری موسیقی را آموخت.

مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به  در آن سالها) بین سالهای پنجاه و پنجاه ویک (  که

، در نظام پهلوی شکل گرفته بود؛ دو گروه برای نورعلی برومند مدیریت فرهنگی

فعالیت داشتند.گروه اول به سرپرستی محمدرضا لطفی به همراه  جشن هنر شیراز

ناصر فرهنگفر و حسین علیزاده و محمد مقدسی و خانم مانلی زاده و حسن سامع و به 

درضا شجریان و در گروه دوم مجید کیانی ، داریوش طالیی ، ناصر خوانندگی محم

فرهنگفر ، به خوانندگی رضوی سروستانی و به سرپرستی جالل ذوالفنون حضور 

 داشتند.

 در محور بود؛ تاازهای ایرانی ـو س هابرای مطالعات موسیقی ایرانی با ارزش محلیهدف اصلی شکل گیری این مرکز ، 

 یقی کالسیک ایرانی هم مثلـموس تاقرار گیرد پژوهش مورد آثار گذشتگان و. . .  و اهمیت ردیفموسیقی دستگاهی، 

 برومند،  اصول بازسازی را فراگرفت. استاد محمدرضا لطفی در آن دوران توسط نورعـلی موسیقی هندی در جهان مطرح شود.

 هـــدیه داد شد . اما چون پذیرش ه ضا، یک ســک،  از طرف حکومتِ وقت،به اعجشن هنر شیرازپس از برگزاری کنسرت  

ـــقی و ارزش زحـماتی که کشیده چنین هدایایی در مرام استاد محمدرضا لطفی نبود و آن را توهینی به موسیـــــــــ

 بودند می دانست ، از آن گروه استعفا داد.

 جوان ایران را به دست آورد. استاد نــــــیدانا)سال هزار سیصد و چهل و سه( جایزه ی نخستِ موسیقـ هجده سالگیاو در 

 دانشکده موسیقی درآمد ویک سال بی نظیر تار ایران، همچنین در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه، به عضویت گروه علـمی

                                                                                 و نیم ، مدیرگروه موسیقی دانشگاه هنرهای زیبا بود.

. 
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                                                                                                        ـــراز         ــــر شیـجشــــن هن                                                                                      

 

 . در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار، گروه شیدا را راه اندازی کرد

به سرپرستی  وه عارفگربه همراه در همین سال همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و 

اما چون سمت گیری و جهت حسین علیزاده به بازخوانی دوباره آثار گذشتگان پرداخت. 

در نتیجه به خاطر  با جریانات سیاسی آن زمان ، همسویی نداشت،ها گیری ذهنی آن

و محمدرضا شجریان،  هوشنگ ابتهاجاعتراض، یکباره اعضای گروه شیدا ، به همراه 

 د را از رادیو امضا کردند.استعفای خوه نام

اعضای  .پیوستند شیدااعضای گروه مستعفی  بهنیز  گروه عارف، اعضای در این بین

دو گروه شیدا و عارف، که حاال دیگر جایی برای کار نداشتند، به رهبری محمدرضا 

که به دادند،را تشکیل "چاووش"گروه و علی اکبر شکارچی  لطفی و حسین علیزاده، 

، در زیرزمین منزل استاد لطفی و یا زیرزمین  جایی برای تولید آثارشانتن دلیل نداش

 خانه ی هوشنگ ابتهاج فعالیت خود را ادامه دادند.

در دوره ی فعالیت این گروه که بعدها ، همگی شان جزو اساتید تراز اول موسیقی ایران 

از سوی  قبال زیادکه با استروانه ی بازار شد  "چاووش"آلبوم، تحت عنوان ده شدند ، 

 .لبوم های تاریخ موسیقی ایران شدندآ جزو ماندگارترین ،مردم 

درضا شجــــــریان و با همکاری ـــــاولین مجموعه موسیقی ست که با صدای محم "به یاد عارف "یا  "چاوش یک"

هزار و سیصد و هان موزیک در سال ـاست. این اثر توسط ج ابتهاجگروه شیدا در بیات ترک اجرا شد. غزل و تصنیف این اثر از 

 شد. پنجاه و هفت منتشر
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تاثیر شگرفی که لطفی به همراه دیگر اعضای این گروه در تولید آثار انقالبی در سال 

پوشیده نیست. لطفی که آن زمان در امیر آبادِ تهران  داشتند بر کسی پنجاه و هفت

خانه داشت ، و در بطن آن درگیری ها حضور داشت یکی از شب های بهمن ماه که به 

مردمش در آن دوران  خانه برگشت به دنبال شعری بود که بیانگر حس و حال روزگارِ

ا سه تار روی آن شعر باشد . در نتیجه شعری از اصالن اصالنیان را می یابد و آنقدر ب

همان شب مقدمه و متن آهنگ ی مناسب شعر را پیدا کند. ملودکار می کند که 

این گونه یکی از آثار جاودانه ی انقالبی به آهنگسازی .نویسدرا می "برادر بیقراره"

محمدرضا لطفی و با صدای شجریان و با دکلمه ی مهدی فتحی به همراه برخی از 

 بانه در استودیو بل، خلق می شود.اعضای گروه شیدا ، ش

به ،  "آزادی" ، با نامشهرام ناظریتصنیف و آوازی از  ،این تصنیفاز چند روز بعد 

شود. ، میان مردم توزیع می«دوچاووش »تحت عنوان  "برادر بی قراره"همراه تصنیف 

و  ")برادر بی قراره( نوردشب"نوار مادرِ، با پیروزی انقالب، محمدرضا لطفی 

برد و اولین هدیه اهالی موسیقی سنتی را به انقالب و را به تلویزیون می "آزادی"

 .کندمردم انقالبی تقدیم می

مـــــردم انقالبی آن دوران و چه در هم یکی دیگر از تولیدات این گروه بود که چه در بین  "ایران ای سرای امید"آهنگ 

 منتشر شد. سپیدهبا نام  "چاووش شش"آلبوم آهنگ در مورد توجــه ویژه ای قرار گرفت. این  زمان حال

تحمیلی هم حضور یافت. آن  نـــگاین هنرمند متعهد و استاد مسلم موسیقی در سال های بعد از پیروزی انقالب ، در ج

 آهنگ های انقالبی وی و یارانش هم، مدام از رادیو اهواز پخش می شد.زمان 
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و در همان سال  به امریکا رفت شصت و پنجاو در سال  "چاووش"پس از انحالل گروه 

 را در واشنگتن تاسیس کرد.  "آوای شیدا"مرکز فرهنگی هنری ، 

 سال تا دوسال طول کشیدتقریب به و اروپا  در سرتاسر امریکا ویکنسرت های اجرای 

کار، ی به دلیل مساعد نبودن شرایطِ به ایران بازگشت ، ولوی دوباره که  ،هفتاد و چهار

 مهاجرت کرد.سال به امریکا  دهنزدیک به بار دیگر بار سفر بست و 

ن بازگشت. و در یشه به وطمبرای ه هشتاد و پنجسال استاد موسیقی سنتی ایران، 

به تربیت  ،سیس شده بودکه سالها قبل توسط وی تا مکتب خانه میرزا عبداهلل

 شاگردان مشغول شد.

خانه میرزا عبداهلل ، که به شیوه ی کامال سنتی اداره می شد های درس مکتبدر کالس

آغوش  کردند و او بانجا مراجعه میزه  افراد مختلفی به آو شاگرد تربیت می کرد ، هر رو

 باز پذیرای آنها بود . بدون هیچ غروری برایشان ساز می زد. 

که هروقت شاگردان می پرسند، استاد حال شما »او در یکی از مصاحبه هایش بیان کرد:

ها معروف شده و و این جمله من بین بچه« من همیشه خوبم!» گویم:خوب است، می

م برای این که آرزویی برای گویگویند آخر شما چطور همیشه خوب هستید، میمی

ای کنم برای دیگران است و آرزوی من این است که وسیلهخودم ندارم و اگر حرکتی می

من فقط وسیله هستم، حال اگر این وسیله کارش را درست انجام  .برای دیگران باشم

کند، طبیعتا تخیلی هم زندگی دهد مثل سیستم یک ماشین، این ماشین حرکت می

همیشه معتقدم سیمای هنرمند نباید روکش داشته باشد، چون مثال آنتن کنم و نمی

 «.تواند دریافت کندیک رادیو هم اگر روکش داشته باشد قطعا امواج را به درستی نمی

 هم یکی دیگر از برکات حضور وی در مکتب خانه بود. گروه بانوان شیداتشکیل 
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، اولین کنسرت  کنسرت تیر ماه هشتاد و ششپس از گذشت بیست و پنج سال ، 

در کاخ موزه ی نیاوران برگزار شد. در  محمد قوی حلماستاد در ایران بود که به همراه 

ماندنی، تکنوازی و بداهه نوازی با سه تار و دف توسط استاد لطفی این کنسرتِ به یاد

 های لطفی در خارج ازقوی حلم در بسیاری از کنسرتاجرا شد و قوی حلم تنبک زد. 

که  اشاره کردکنسرتی می توان به که از جمله آن  بودوی را همراهی کرده نیز ایران 

 «چشمه نوش»آلبوم دها در قالب که بع نداجراکرد شجریان محمدرضا لطفی به اتقاق

ترین ن به عنوان یکی از قویآدر دستگاه راست پنجگاه انتشار عمومی پیدا کرد و از 

 .شودموسیقی ایران یاد میاجراهای بداهه نوازی تاریخ 

در ادامه فعالیت های گروه شیدا ، شاگردان بسیاری توسط استاد لطفی پرورش یافتند 

اهالی موسیقی پیدا کردند. وی به همراه شاگردانش کنسرت و برای خود نامی در بین 

های موسیقی بسیاری در ایران و در کشورهای دیگر برگزار کرد که اعتبار دوچندان به 

 شاگردان نوپایش می داد.

در کانادا  گروه همنوازان شیدادر تاالرکشور، کنسرت  هشتاد و هفتکنسرت سال 

با این گروه در آن سال در شیراز که در در همین سال ، همچنین کنسرت دیگری 

و در بخش دوم گروه شتی و بداهه نوازی لطفی اختصاص داتکنوازبه نخست آن  بخش

می نواختند، جزو اولین برنامه های این گروه  محمد معتمدیهمنوازان شیدا با آواز 

 زیر نظر استادمحمدرضا لطفی بود که برگزار شد.

ـهان و دیگر شهرهای ایران در طول ری هم در کرمانشاه و تبریز و اهواز و کرمان واصفــــدر همین راستا کنسرت های دیگ

 این سالها برگزار شدند.
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پس از بازگشت از کنسرت های اروپا رو به وخامت د در سال نود و دو حال استا

ر شامگاه ، دگذاشت و در بیمارستان بستری شدند و سرانجام به علت بیماری سرطان، 

 درگذشتند.  نود و سهاردیبهشت  داوزده
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                                                                                                  " ــرتپس از کنســ"                                                                                                           

                                                                  رضا لطفی            گفتگو با استاد محمد                                                                                                                           

متن زیر، بخشی از مصاحبه با استاد محمدرضا لطفی، بعد از پایان کنسرت آبان ماه 

است . این مصاحبه در نشریه ی داخلی موسسه شیدا منتشر شده بود که  0931

 طفی،  بازنشر می دهد.سایت هفت گاه به بهانه ی چهلمین روز درگذشت استا ل

 

 بازتاب و دایش یآوا موسسه یهنر ریمد عنوان به کنسرت یبرگزار :سوم بخش

 که یهائ تعدد کنسرت آن، یبرگزار زمان تا یا رسانه نشست از کنسرت

 که ییترفندها و شدند یسازمانده سرعت به دایش گروه کنسرت با همزمان

  .شود مواجه مشکالت اکنسرت ب از عالقمندان استقبال تا گرفت صورت
 

 

 
 داده رخ آن ازاتمام پس روز دــچن تا کنسرت اعالم زمان از که یمختلف اتفاقات روند شما امسال کنسرت در یلطف یآقا

 کنسرت با رابطه در حداقل یقیموس یایماف وجود از مستند و میمستق و پرده یب توان یم گرید که است ینحو به است

 ماه آذر هفتم و ستیب معهج روز در شما یاجرا شب نیآخر تا اتفاقات روند به البته بخش نیا در من .کرد صحبت شما

    قاتاتفا نیا از که یلیتحل .کنم یم موکول بعد بخش به را آسمان هینشر با شما مصاحبه بازتاب داستان و پردازم یم

 همه هم بار نیا .دیکن برگزار و کنسرت دیکن تیفعال شما تا ستندین لیما که هستند یکسان که است نیا  داشت توان یم

 استقبال و ارائه شده یقیوسم لیدل به فقط نه کنسرت که یزمان و نشود انجام تیبا موفق کنسرت نیا تا شد تیفعال گونه

 بود؛ یرینظ یب یهنر دثهحا ودـــخ نوع در که گر،یکدی در کنار انیچاووش مجدد حضور اتفاق لیدل به که ن،یمخاطب

 کردن پر و شما مصاحبه از یبخش با بازتاب که دندید نیا در حادثه نیا کردن مخدوش یبرا را راه ز بود،یآم تیقموف

 از را ، کنسرتیداخل اتـــمطبوع در سپس و کشور از خارج یها شبکه آن بدنبال و یمنف اخبار با یمجاز یفضا

 توانست یم که کنسرت نیا بازتاب اما بود، زیآم تیموفق کنسرت خود شانیتالشها رغم یعل گرچه و کنند محو خاطرها

 در و گرفت رارـق الشعاع تتح بماند، یجا بر یعموم اذهان در زیانگ خاطره و بایز اتفاقات از یکی عنوان به سال یسالها

 ،دیکرد برگزار کنسرت الدـیم برج یشهایهما سالن در که شما گذشته سال در .شد گم گرید یصحبتها هجمه انیم
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 با کنسرت اما نشود، برگزار کنسرت نیا بودند تا عالقمند پنهان یدستهائ هم باز گرچه

ن یا نشانگر خود نیا و شد دیتمد هم شب کی شب، دو بر و عالوه مواجه مردم استقبال

 کنسرت به از آمدن را نیمخاطب و مردم توان ینم هم یسادگ نیا به که بود مسئله

 باال بهاء اجاره با شما مؤسسه مواجه نمودن نطوریهم ت،بازداش شما کنسرت از واستقبال

 حد یب مخارج و یشهردار موافقت رغم یعل فیتخف چ گونهیه ندادن سالن، یاجرا یبرا

 .برگزار نکند را کنسرت نیا دایش یآوا موسسه که نشد آن از مانع کنسرت یبرگزار

 مشتاق و ندیایرت بکنس دارید به تا هستند عالقمند که دادند نشان شما نیمخاطب

 امور در یعلن صورت به گریبار د نیا تا شد موجب امر نیهم .هستند شما آثار دنیشن

 لمیما کنم مطرح مورد نیا در را میسوالها که آن از شیپ .ردیپذ صورت یکارشکن مختلف

 روند و یبرگزار نحوه مورد در دهم قرار مصاحبه نیا خوانندگان اریاخت در را یاطالعات تا

 خبر یب برد یم که یزمان روند و نیا از یاریبس که هستم مطمئن کنسرت. مجوز دورص

 خان هفت نیا مجدد انیب با را شما که لیدل نیبه ا .بود خواهد جالب شانیبرا و هستند

کردم،  رابطه نیا در شما کنسرت ریمد ،یتوکل یآقا از که یمطابق سئوالهائ نکنم، خسته

 قصد بهارامسال در شما .کنم یم عنوان سطور نیا ندگانخوان یبرا را ریز اطالعات

 یخوب احساس لیدل به ابتدا در .دیببر صحنه یرو بر را زمان گام هنر خود، اثر تا دیداشت

 وارد آنجا رانیمد با ،د،یداشت اول کنسرت د ازیداشت اورانین مجموعه باز یفضا از که

 .دیکن برگزار را نسرتک آنجا در ماه بهشتیاواخر ارد در تا دیشد گفتگو

 اول دفعه اتفاق نیا البتهکه ( دندــش عوض اورانین مجموعه نیمسئول و رانیمد شما صحبت بعد از یکوتاه فاصله در

 یعوض م یمقطع صورت به  دیشویم مذاکره وارد آنها با شما آنکه از کنسرت پس سالن رانیمد که افتد یم که ستین

 کنسرت محل آن در لیدل نیهم به شما که یداریپا یفرهنگسرا در هم و افتاد الدیم برج سالن در هم اتفاق نیا !شوند

 باز یفضا یبرا باال رقم  نردـعنوان ک بر عالوه اورانین کاخ یفرهنگ مجموعه دیجد رانیمد حال به هر .)دینکرد برگزار

 و یستم صوتیس نهیهز د،ـیبده شما را راستخ پوشاندن نهیهز دیبا بهاء اجاره عالوه بر که یمعن نیا به ،مجموعه بکر و

 دست و هست متداول اــج همه گرید که هم طیبل یمقدار مشخص بر عالوه تینها در د،یبده دیبا شما که هم را صحنه

 هستند شما کنسرت یزارـبرگ موافق یصورت در کردند اعالم مجموعه نیا رانیمد کنند، یم افتیدر اندرکاران مختلف

 ذرت چون یه ایاغذ وشفر جهت یهائ غرفه هست،، موجود آنجا که یشاپ یکاف عالوه بر مجموعه داخل یفضا در که

 در کنسرت یبرگزار ریخ از شما لیدل نیهم به !باشند داشته یشتریب یدرآمدزائ تا بگذارند رهیغ و یکیمکز و داده بو

  بهشتیارد ماه در سرتنک یبرگزار انو امک گذشت اورانین پاسخ انتظار در یادیز زمان مدت گرچه دیاوران گذشتین
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ن یب شگاهینما الدیم سالن و الدیم برج یشهایهما سالن بعد ینه هایگز .رفت دست از هم

 برج یشهایهما سالن .دیشد مذاکره وارد سالن دو هر با ماه خرداد در شما که بود یالملل

 با اما دهد، یم فیتخففاخر ویسنت یها یقیموس به بود که کرد عنوان گرچه الدیم

 باز گر،ید تعرفه چند و رندیگ یم برگزارکننده از را که آن نیمخاطب مهیب شدن اضافه

 الدیم سالن رانیمد .شد یم تومان ونیلیم 01 بر بالغ شب هر یسالن برا اجاره مبلغ

 پاپ یقیموس یو اجرا شناسند ینم را یلطف محمدرضا که کردند عنوان ابتدا در شگاهینما

 تا بردند شانیا یبرا را اشم ید یس چند ناچار به یتوکل یآقا است، ممنوع سالن نیا در

 به حال هر به !دیستین نواز پاپ دایش همنوازان گروه ای شما و که شود راحت الشانیخ

 از .گرفته شد سالن نیا در اجرا بر میتصم انتها در سالن توافق و تر اجاره مناسب علت

 .شود یم آغاز کنسرت یبرا مجوز ریس یعاد روند تازه نجایا

 اعالم ارشاد به وزارت دیبا کنسرت یشعرها .فرستد یم نامه شادار وزارت یبرا سالن

 کند دیتائ دیبا حراست اداره شعر بیاز تصو پس .کند بیتصو را آنها شعر یشورا تا شوند

 کنسرت یبرگزار که کند یم اعالم ارشاد وزارت اماکن، ب ادارهیتصو از پس انتها در تا و

 .کشد یطول م هفته سه یال دو خود یعاد روال در مراحل نیا از کدام هر .بالمانع است

 که دیکن اجرا را خود رمضان برنامه ماه از شیپ دیخواست یم ابتدا در شما بیترت نیا به

 با را ماه آبان 01 تا 00 خیتار سپس .نشد باز هم که بود فطر دیع از بعد یبرا قرار و نشد

 02 تا 02 خیتار به )ع( باقر مدمح امام شهادت با تقارن علت به د کهیکرد هماهنگ سالن

 .شد موکول ماه آبان

 در که جاست نیا اما جالب .دیشد ترـــکنس یرسم به اعالم مجاز شما بعد به زمان نیا از و شد صادر کنسرت اجازه حال هر به

 یمشخص خیتار یمتقاض یکس و نبود رــگید یها کنسرت از صحبت مراحل نیا هیکل و سالن اجازه و مجوز ر صدوریس زمان طول

 طور به شما کنسرت محض اعالم به اما .نبود دیبود گرفته نظر در خود کنسرت یبرا شما که یدر زمان کنسرت یبرگزار یبرا

 آنها مجوز و شدند یسازمانده رعتـس به پاپ، یقیموس چه و نوع هر از یرانیا یقیچه موس حال کنسرت، چند و نیچند یناگهان

 ...شد صادر

 

 که هر بار دا،یش گانه سه یها گروه با چه و ام داشته کنسرت یتکنواز به صورت چه من و گذرد یم رانیا به من بازگشت از که سال شش نیا در 

 پنج کنسرت ای چهار حداقل هفته کی لهاصف با م،یکن یم برگزار کنسرت خیفالن تار در و سالن فالن در میا کرده اعالم و میا داشته کنسرت ما

 اعالم که زمان است موجود هم آن رکداـم و میوــگ یم مستند من را مسئله نیا .است شده یسازمانده ما کنسرت از بعد و ما رتکنس از قبل

 میکن ینگاه م منظر نیا از نیا را ایقضا   م،یباش نیخوشب اگر .است مشخص خ کامالیتار با تهایسا و ها روزنامه در ها کنسرت ریسا و ما کنسرت

 لیدل به و بوده است صورت نیهم به روال مـــه امسال و است نبوده آن پشت در یو غرض قصد چیه و است بوده یاتفاق سال هر در قاتفا نیا که

 نیا به شک با یو کم مینباش نیخوشب و انگار ساده اگر .شوند برگزار کوتاه فاصله کی که در اند شده ناچار ها کنسرت همه محرم ماه به یکینزد

 دا،یش یها گروه و من یکنسرتها هزارکنندـبرگ دــش عنوان که همانطور .ستین صورت نیا که به میدان یم و میشو یم متوجه م،یکن هنگا داستان

 .هستم تکنسر یزارــبرگ مسائل همه انیجر در مؤسسه نیا یر هنریمد عنوان به من و است دایش یآوا مؤسسه
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 برگزار و همکاران ریسا د،یکنسرت دار یبرگزار قصد و دیشو یم مذاکره وارد یسالن با یوقت از شما 

 صدور زمان تا یعاد روال در چون مخصوصا .هستند باخبر یداخل صورت به موضوع نیا از کنندگان

 یدوست گروه با یناظر یآقا و زادهیعل یآقا کنسرت مثال طور به .ردیگ یدربرم یادیزمان ز مجوز

 امسال مرداد در هم بعد و کردند برگزار راکنسرت  نیا کشور از خارج در اول امسال یابتدا در که

احتماال  که شد اعالم موقع همان در گرچه بودند، کرده برگزار را ن کنسرتیا تهران در شب نیچند

 م،یشد مذاکره وارد شگاهیالد نمایم سالن با ما که یزمان اما شد، خواهد برگزار مجددا کنسرت نیا

 داده اجاره یگروه ای و یشخص به بعد هفته در نه و اکنسرت م از قبل یها هفته در نه سالن نیا

 نیآخر شدند، یم برگزار آبان ماه یابتدا تا ها کنسرت تمام که لیدل نیهم به اتفاقا ما بود، نشده

 چهار سه حداقل ها کنسرت نیآخر از م کهیکرد انتخاب کنسرتمان یبرا را آبان ماه در هفته آخر

 نجایدر ا اما .باشند شده برگزار ها کنسرت ریسا و دیاین بوجود یلتداخ گریو د باشد گذشته یا هفته

 آن یبرگزار خیتار و ما کنسرت که از نیا با زادهیعل یآقا کنسرت برگزارکننده افتد؟ یم یاتفاق چه

 مجددا شب چند یبرا را زادهیعل یآقا کنسرت ما کنسرت از روز جلوتر ده درست است، داشته یآگاه

 الدیم سالن با ماه در خرداد ما که یهنگام دیبدان است جالب کند، یم تکرار دالیم سالن در همان

 مذاکره وارد سالن نیا با یرانیا یقیموس کنسرت یبرا یگرید گروه م،یشد مذاکره وارد کنسرت یبرا

 قیطر از کنسرت ما یرسم اعالم و ما یمطبوعات مصاحبه از شیپ روز چند آنکه جالب تر .بود نشده

 آغاز را خود کنسرت طیبل فروش کنسرت خودشان یعموم و یرسم اعالم از قبل اس ام اس و لیمیا

  .است گرفته صورت آگاهانه مسلما کامال مسئله نیا  .کند یم

 یآقا و زادهیعل یآقا کنسرتر یمد که انیتوتونچ یآقا .کنم بازگو مصاحبه نیا خوانندگان یبرا را یمطلب هستم لیما من جا نیا در

 ما یبرا تا آمدند مندن ید  به و دـگرفتن تماس من با شیپ ماه نیچند داشت، را ن کنسرتیا یبرگزار تیمسئول و است یناظر

 ید سازمانهایبا من تقادـــاع  هـب اوال که لیدل نیا به نکردم موافقت شانیا کنسرت توسط یبرگزار با من .کنند یسازمانده کنسرت

 یها میق صورت نیا ریغ در هــک نیا دوم .آن نوع هر از ها فروشگاه و نه باشند یجد و یفرهنگ یها کنسرت برگزارکننده یفرهنگ

 نیا به من .باشند داشته دهعهبر را یجد و یهنر یقیموس یکنسرتها یسازمانده دیبا یرودک تاالر ای و ارشاد وزارت مانند یقیموس

 کی که دایش یآوا مؤسسه  را من یها کنسرت یسازمانده اابتد از دهم، یم تیاهم اریبس کنسرت یبرگزار تیفیک که به لیدل

 حال رـه به .است داده امـــانج به حال تا است، کرده تیفعال یرانیا یهنر و یجد یقیموس نهیزم در تنها است و یخصوص مؤسسه

 .کند دایپ من با انیتوتونچ جناب که شد یتیضد کی شروع موجب مسئله نیا
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 01 خیتار در که نیا مسئله کی کنم عنوان لمیما که هست نکته چند جا نیا در اتفاقا بله،

 یقیموس مجله تیسا با یا مصاحبه شانیا شما، کنسرت از شیپ شب چند یعنی ماه آبان

 تیضد که نظر نیا از است یخواندن .است یخواندن اریبس که است داده انجام یملود

 یعلن به طور شما کنسرت و شما یبرا و است مشهود کامال مصاحبه نیا در شما با شانیا

 یم رو بشدت برخورد نیا با خودش را دست من نظر به و کشد یم نشان و خط اصطالح به

 است، فرد نیا یرفرهنگیغ برخورد کننده بازگو مصاحبه کامال نحوه و شانیا برخورد !کند

 یکنسرت ها برگزارکننده برداشت و افتیدر نیا با یفرد که نیا از من خواننده که چنان

 ومیاستاد شانیا من به نظر ...کنم یم شرم احساس است، کشور نیا برجسته هنرمندان

 یفرهنگ امر کی یبرگزار و کنسرت سالن را با یباشگاه مسابقات یبرگزار یبرا فوتبال

 به داشتم ماش از یسئوال نجایا در من م،یبگذر که ن مصاحبهیا از .است گرفته اشتباه

 دایش یآوا مؤسسه که آنجا از و است یفرهنگ مؤسسه کی یهنر ریمد که یکس عنوان

 یبرگزار مجوز که از انقالب بعد دوران در است یفرهنگ مؤسسات نیتر یمیقد از یکی

 اجازه بتواند مؤسسه کی تا دارد وجود یضوابط چه بدانم خواستم یم دارد، کنسرت

 دیبا یمقررات چه تابع یهنر و یفرهنگ مؤسسه کی ، اصوالباشد داشته کنسرت یبرگزرا

 نظرم به کنم که یم سئوال جهت دو به را نیا .شود اطالق آن بر رسما عنوان نیتا ا باشد

 پاسخ انیتوتونچ یآقا و شرکت ققنوس به که دیکن یم عنوان شما که نیا اول  .است مهم

 که یحال در ستند،ین یفرهنگ موسسه که علت نیبه ا دیداد کنسرتتان یبرگزار یبرا رد

کنسرت  یبرگزار به اقدامققنوس یهنر یفرهنگ ریمد عنوان شان تحتیا حاضر حال در

 بار نیچند تهایو سا ها روزنامه در ققنوس نام به یشرکت تیفعال نوع نکهیا دوم .کنند یم

  .است کرده رییتغ

 شود که یم عنوان     یقــــیموس نهیزم در فعال یهاشرکت فهرست ستیل در ققنوس آواسازان نام با بار کی

 یم فروش به یوتـص  ارـآث که ققنوس فروشگاه عنوان تحت پس دارد،، یقیموس داتیتول و ید یس فروش مجوز

 در شود، یم نام بردهیرـهن یفرهنگ موسسه عنوان به آن از بعد به زمان کی از است و شده عنوان رساند

 یفضائ ای و دفتر دیبا الـــمث طور به شما که دانم یم نه دارم،یزم نیا در یاطالعات محدود من که آنجا تا کهیحال

 یهنر و یفرهنگ هــمؤسس کیمجوز  شما به تا دیکن تیرعا را مقررات ریسا و دیباش داشته مشخص یمتراژ به

 .دیبده و دیکن لطف یشتریب نه اطالعاتیزم نیا در است ممکن .شود داده

 به هم اتینشر ،باشد تهـــــداش دیبا داتیتول یمشخص سال تعداد هر ستیبا یم سشیتاس زمان از یهنر و یفرهنگ همؤسس کی

 به .شود دیتمد بعد الـس یبرا آنها مجوز کنند تا منتشر هینشر چهار حداقل دیبا هم آنها نکنم اشتباه اگر و صورت است نیهم

 منتشر را خود هینشر سالـام بار طول چهار حداقل یمشکالت لیدل به نتوانست که لیدل نیهم به و آهنگ فرهنگ مجله مثال طور

 .دارد وجود یمقررات پس .است مجوز شده دیتمد یبرا مشکل دچار کند
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که  کند یبررس است ارشاد وزارت که امر نیا یمتول دیبا گرید هر موسسه ای ققنوس شرکت مورد در 

 یفرهنگ مؤسسه عنوان تحت یا مؤسسه یرسم ریغ صورت به ای و ستا شده تیرعا مقررات نیا

 مجوز داشتن یبرا شما که کنم انیب خواهم یم یکل طور را به یا نکته اما .کند یم تیفعال یهنر

 نکهیا ای و دیکن تیرا رعا ارشاد وزارت مقررات و طیشرا دیبا ای ،ید یس انتشار ای و کنسرت یبرگزار

 وزارت با گوناگون افراد که یمناسبات و روابط اساس و بر گرید طرق از بعد به یا دوره کی از کار نیا

 یم چشم مشکالت به نیا هم یقیموس یکالسها و ها آموزشگاه مورد در .شود یانجام م دارند ارشاد

 یم طول به ماه چند و نیچند رزا عبداهللیم خانه مکتب مجوز افتیدر ما یبرا مثال طور به .خورد

 یکنار اتاق به اتاق نیا از ما نامه ایآ مینیبب تا میکن مراجعه وزارت ارشاد به بار ها ده دیبا و انجامد

 و شود یم صادر ساعت مجوز چند عرض چند در افراد یبرخ یبرا زمان نیهم در .ریخ ای ده استیرس

 مؤسسه ای آموزشگاه مجوز صدور یباش وزارتخانه داشته بدنه افراد با مناسبات و روابط شما اگر

که  است ارشاد وزارت با موارد نیا کنترل تیمسئول حال هر به .ردیگ یانجام م سهولت به یفرهنگ

 که یآموزش و یهنر تیفیکنترل ک و هست ها محل از حراست دیبازد حد در ها کنترل نیا متاسفانه

 موضوع سر بر نجایا در صحبت اما .شود ینم انجام ردیصورت بگ فرهنگ و ارشاد وزارت توسط دیبا

 فروش که کارش یکس .دیآ یم بوجود واسطه نیهم به که است مشاغل تداخل آن است و یگرید

 ایدن یجا چیه در .باشد یجد و یهنر آنهم کنسرت کنسرت، برگزارکننده دینبا درواقع است ید یس

 نیا م کهیدار زار الله در یشرکتهائ ما شد اشاره هم قبل بخش در که همانطور .ستین یرسم نیچن

 پاپ یقیموس مثال طور به و اند آثار شده کننده دیتول اند، داشته ید یس ریتکث تیمسئول که شرکتها

 به را کنسرت یریتصو ید یس و کنند یم برگزار پاپ کنند، کنسرت یم غاتیتبل کنند، یم دیتول

 سوپرمارکت نفر کیمثال  اگر که دهد قرار یبررس مورد ارشاد وزارت دیبا را مسئله نیا .دهند یم بازار

 بفروشد؟ هم کتاب سوپرش در تواند یم ایآ دارد،

 موجب یحت و دهندیم انجام را کار نیا ها ارکتــم سوپر دانم که یم ها لمیف یبرخ و کنسرت یریتصو ید یس فروش مورد در

 کنسرت و ید یس فروش طبعا و دارند مراجعه روزانه سوپر به مردم چون هستند، لیدل نیهم به هم ها یفروش کتاب یدلخور

 .است شده کم بیترت نیا به ها یفروش کتاب یریتصو
 با وزارت تیمسئول یهنر و یقیموس سائلم وردـــــم در شود، یم صادر یتوسط شهردار آن مجوز و است یشهردار مقررات تابع البته مسئله نیا

 به صورت چه ای و دکنندهیتول صورت به هــچ کننده، ریتکث صورت به چه ،یدصورت فر به چه که یافراد نیا که دید دیبا .است ارشاد و فرهنگ

 .ریخ ای است گرفته صورت ادــارش وزارت مقررات و ضوابط با تشانین فعالیا ایآ کنند، یم یفرهنگ تیفعال به اقدام که یهنگام مؤسسه

 یهنر یها کنسرت ایدن در که است لهسئـم نیا سر بر بحث ست،ین نیا بحث من که کنم یم دیتاک نجایا من باز اما .دارند را کنترل تیمسول آنها

 چهیدو"ا ی و کند یسازمانده پاپ کنسرت پسـیلیف شرکت که دینیب ینم مثال شما طور به .کنند یم برگزار یهنر و یجد یسازمانها را یجد و

 یانجام کار و است شده داده حیتوض و صـــــمشخ شیپ از ها شرکت نیا تیکاراکتر فعال .کند عرضه و دیتول سبک یقیموس ید یس "گرامافون

 ملزم به را خودشان نکهیا ای و دهد ینم یا اجازه نیچن آنها به آنها یاساسنامه داخل ای حال .رندیگ ینم گردن هم را خودشان اصول از خارج

 .ندارند یو عالقمند دانند یم یکار اخالق و کیات کی تیرعا
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 تواند یم هم پاپ یقیکنسرت موس سازمانده گروه کی مثال طور به .کند یم فرق اوضاع اما رانیدر ا

 یکم مسائل نیا در دیبا من اعتقاد به .کند یکنسرت سازمانده یهنر و یرانیا یقیموس کی یبرا

 ،یخصوص در بخش شود سپرده کار نیا کاردان به کار تا ارشاد وزارت قیطر از نظر بشود دیتجد

 یهنر و یجد یقیموس کنسرت یبرگزار یبرا یدولت و یرخصوصیغ بخش که یوقت مخصوصا

 افتاده جا فنش اهل و مردم عامه نیب در یراحت به انتشارات در مورد مسئله نیا .دارد تیمحدود

 نیا به دارند گذار تیفیئت کیه کی مثال طور به گوتنبرگ ای یخوارزم ای سابق لین انتشارات .است

 نباشد، انتشارات آن حد در کتاب کی تیفیک راگ .کنند یم منتشر را یبخصوص یکتابها که یمعن

  .کنند ینم قبول نشر یبرا را آن اصال

 

 از نشناسد را سندهیاگر نو خواننده و کند یم عملبلیل مانند انتشارات نام واقع در

 آن توسط شده منتشر آثار تیفیک به کند، چون یم یداریخر را کتاب انتشارات نام قیطر

 .رددا اعتماد انتشارات

 

 تا شود یم موجب است منتشر کرده آنچه سابقه و انتشارات اعتبار یعنی .است طور نیهم قایدق

 .کند یداریخر شناسد ینم که را یا سندهینو کتاب هم داریخر

 

 عرض در که است یشرکتهائ و مؤسسات تعداد آن و دارد وجود هم یگرید جالب نکته

 که یسالهائ در .کنند یم کنسرت یبرگزار هب اقدام و اند آمده بوجود گذشته سال چند

 فعال شرکت 001 تعداد از آن، به دادن تیاهم و هست فاخر یقیموس از مرتب صحبت

 است، آمده ارشاد و فرهنگ وزارت یرسم پورتال در آن که فهرست یقیموس

 صد، در سه حدودا یعنی زند،پردایم یــسنت یقیامر موس به فقط یسار در مؤسسه کی و تهران در مؤسسه و شرکت 2تنها 

 چندمنظوره مجوز )ایگو کتاب نشر و وهایاستودزج به( شرکتها یمابق و هستند فعال پاپ یقیموس امر در فقط درصد پانزده حدود

 نهیزم در آن بر عالوه و هستند هم یـسنت یقیموس نهیزم در تیفعال به مجاز پاپ، یقیموس نهیزم در تین فعالیع در یعنی !دارند

 تیفعال به مجاز درصد شرکتها هشتاد از شیب واقع در !فعالند هم کیکالس و یقیتلف طور نیو هم یمقام ،ینواح ،یمذهب یقیوسم

 سیر تاسیاخ سال سه دو، در اتسسؤم نیا اتفاق به بیقر تیاکثر نکهیا و جالبتر .هستند یقیموس مختلف یها نهیزم همه در

 تانیها مصاحبه در شما .شود یم یقیموس مختلف یها نهیدر زم مشاغل تداخل موجب مسئله نیا که است مسلم .اند شده

 یگزاران هیسرما سال چند نیـا در آنکه است، حال کم تعدادشان که دیکن یم یقیموس در یگزار هیسرما از صحبت معموال

 ...کنند  یمت یالــفع روز یقیموس عرصه در شتریب خوب یول اند شده نهیزم نیا در یگزار هیسرما به عالقمند

 تیجمع کثرت به توجه با طور نیـــهم است، خوب خود در نوع باشد ادیز تعدادشان یقیموس فعال یها شرکت که مسئله نیا

 باشد شتریب دارند، هم یشتریب یدزائـــکه درآم پسند جوان و پاپ یقیموس فعال یشرکتها تعداد که است یعیر طبکشو جوان

 .باشند نهیزم نیا در یگزار هیبه سرما عالقمند یشتریب افراد و
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 یشتریب بازار روز یقیموس و است طور نیهم هم ر کشورهایسا در و است یعیطب امر نیا

 داشته یبازده ماد خواهند یم عتایطب و کنند یم یگزار هیسرما .یجد یقیستا مو دارد

 یرسم و کیکالس یقیدر موس که مفهوم آن به یتعهد شما که پاپ یقیموس در باشد،

 یم بوجود سئوال نیا نجایا در من یبرا اما .شماست با حق بله، .دیندار را هست کشور

 هستند، تیبه فعال مجاز ها نهیزم همه در که یشرکتهائ به مجوز دادن از هدف که دیآ

 در کنسرت از یا هجمه نیچن امسال با ماه آبان در که یعلل از یکی من نظر به ست؟یچ

 اعالم و شما یمطبوعات نشست فاصله از .است ن امریهم م،یشو یم مواجه تهران شهر

آن  از شیپ تا که شدند اعالم کنسرت یادیز اریبس تعداد ناگهان کنسرتتان، به یرسم

 در و هینشر روزنامه و از اعم را ها رسانه فاصله نیا در چون من .نبود آنها از یصحبت

 تعداد .میگو یم را مسئله نیا و مستند مشخص صورت به کردم، یم دنبال یمجاز یفضا

 گذاشته تهایسا از یکی در آن یبرا هم یجدول یحت که دیرس یحد به ناگهان به کنسرتها

 شهر در بار نین اولیا سال چند و یس نیا خیتار طول در که دیآ یم نظر به طور نیا .شد

 که یحال در اند، شده برگزار زمان ها هم کنسرت از یا هجمه نیچن که است بوده تهران

 وجود یقیموس یبرگزار تیمحدود که ییها ماه ریسا و در سال بهتر فصول در امسال

 یکنسرت ط کی مجوز صدور یبرا یعاد الرو اگر .است افتادهین ین اتفاقیچن ندارد،

  ،شود

 

 یمتفاوت مخاطب که طرف، کی به پاپ یــقیموس حال .رندیمجوز بگ زمان هم ناگهان به توانند ینم کنسرت همه نیا هرگز

 یکس آن به و کند یم یدرگمرـس دچار مخاطب را زمان، هم صورت به یرانیا و یسنت یقیموس همه نیا یاما برگزار دارد،

 که یکنسرتهائ تمامماه  کـی در انـناگه چون دیآ یم فشار یاقتصاد نظر از کند دنید کنسرت ها نیا از است لیما که

به  توجه با یدوست گروه رتــــسکن مورد در .روند یم سن یرو به هم زمان با هم شوند، برگزار سال طول در توانند یم

 یبرگزار پرداخت، خواهم آنها به ادامه در من و داده است انجام ماش کنسرت قبال در ققنوس شرکت که ییها تیفعال ریسا

 و دیجرا در آن یرسم مالـاع ش ازیپ ط،یبل فروش به اقدام و شما کنسرت به مانده هفته کی فاصله کنسرت در مجدد

 من .است گرفته صورت ماـش کنسرت نیمخاطب کردن پراکنده قصد به و است آگاهانه مسلم که است یاقدام ها، رسانه

 که یحال در  ،بود کرده یدارـــیخر را یناظر و زادهیعل یکنسرت آقا طیبل دوستانم از یکی که شدم مطلع یزمان شخصا

 من امر نیا و بود نگرفته ورتـص آن کنسرت تکرار با رابطه در هنوز یرسم اعالم چیه و کردم یم دنبال را دیهمه جرا من

  .کرد متعجب اریبس را
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 مقررات .است گرفته برگزارکننده صورت جانب از مقرارت خالف بر یکار صورت نیا در .بله خوب،

 ومـعم به کنسرتتان المـاع به ازـمج د،یریگ یم را مجوز کنسرت یوقت شما که است صورت نیا به

 طور نیهم و اعالم شود کنسرت دیبا پس .دینمائ طیبل فروش به اقدام دیتوان یم آن پس از و دیهست

 که یامـهنگ عالوه به .دیبنمائ طیبل فروش روع بهـش آن از پس و شود اعالم هم یـفروش طیبل آغاز

 که مسئله نبود نیا از یصحبت چیه م،یگرفت را سالن مجوز ما و شد ما مشخص کنسرت ینهائ  خیتار

 نییتع از شیپ شهیهم نـم .تکرار شود النـس همان در ما از شیپ روز ده است رارـق شانیا کنسرت

 چه ما، رتـکنس از بعد هفته چند و لـقب هفته چند رسم کهـپ یم النـس از کنسرت خیارـت ینهائ

 ست،ین  یگریکنسرت د که مسئله نیا به علم با و شود یم برگزار سالن آن در یگرید یها کنسرت

 .کند یم نکات نیا تیرعا به حکم هم یحرفه ا اخالق نیا بر عالوه .کنم یم نییتع را ینهائ خیتار

ر یاـس به بعد تا تـهس ما یاصل ضعف من ظرـن به که دارد، وجود همـار میبس نکته کی نجایا در اما

 اجرا کنسرت میبتوان نکهیا یبرا ما همه که است لهمسئ نیا آن و م،یبرس دیگوئ یم شما که ینکات

 از یمیتقو دیبا قاعدتا ارشاد وزارت پس .میکن مراجعه کنسرت مجوز یبرا ارشاد وزارت به دیبا میکن

 بیـرتـت م بهیوـتق نیا دیبا هم اـاعدتـق .باشد داشته دهد، یم مجوز آنها به که یکنسرت هائ همه

 درخواست نیا یزمان تیاولو ارشاد د وزارتیبا یعنی .باشد شده مینظت شده، ارائه که ییها درخواست

الم ـاع ادـارش وزارت خود که مینیب یم اما .کند ادرـص را وزشـمج آن توجه به با و کند تیرعا را ها

 انهـخ وزارت نیا .است ادر کردهـص مجوز انـآب ماه در کنسرت یـس یبرا الـمث طور به که کند یم

 را ها خیارـت نیا یوـنح به خودش میوـتق در دیاـب را دارد ها رتـکنس به وزـمج ادند تـیومـیق که

 مهـهست، ه رتـکنس یزارـبرگ کانـام که یماه شـش و الـس ولـط در که کند یزمان یسازمانده

 .نباشد یخبر ها ماه ریدر سا و ماه کی یبرا بگذارد را همه آنکه نه شوند، برگزار ها کنسرت

 !گذارد یم کنسرت هفت شب وحدت االرتـ در انیرـشج ونـیهما یآقا یبرا من، کنسرت با هم زمان قایدق ادـارش وزارت خود که است جالب اما

 امکانات نهمهیا و دارند که یغاتیتبل امکان دارد، هـخان وزارت کی که یامکانات با ،یخصوص ک موسسهی بیرق شود یم ارشاد وزارت یوقت خوب

 همه با هم دولت و میبرگزار کن کنسرت  یخصوص مؤسسه کی عنوان به ما که ستین منصفانه عادالنه و عتایطب نیا که ستا مسلم خوب گرید

 !بگذارد کنسرت روزها همان در امکاناتش
 

 که شود یم گرفتهتیوال تا طواف از  یـاسالم یهنرها جشنواره یبرگزار به میتصم ناگهان به آن بر عالوه که است جالب بله،

 در روز هر ماه آبان 01 تا 01 از و تســه مـه یـقیموس جشنواره ،یاسالم یهنرها بر عالوه و شود یم برگزار بار نیاول یبرا

 تاالر در ماه آبان 00 و 00 خیتار در کاوـکچ گروه یبرا طور نیهم ای و !شود یم برگزار یسنت یقیموس مختلف کنسرت یسانسها

 .کند یم برگزار کنسرتران یا رد سالها از پس که است ییایک الدیم یآقا جناب همانیم ندهو نواز گذارد یم کنسرت وحدت
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 یآقا یرهبر به مهرنوازان ارکستر کنسرت یبرگزار زمان در قایدق اتفاق نیهم مشابه

 تاالر در خیتار همان و زمان همان در درست یمل ارکستر که رخ داد هم ینیفخرالد فرهاد

 ینواز با تک زادهیعل یآقا آثار و رفت صحنه یرو به ارسیک ایبرد یآقا یرهبر وحدت به

 .شد برگزار شانیا

 نیـهم از و داد رخ رالـارکست یـقیموس عرصه در که است یگرید مشابه نمونه اـقیدق هم نیا بله،

 اـواقع که هست نهفته تهایالـفع نوع نیا پشت در یـفیت ظرـاسیس کی .کرد یم یرویپ تـاسیس

 هم که رار بدهندـق یصورت به را ها رتـکنس که بیترت نیا به شود، یم یرهبر اـاز کج دانم ینم

 یبرگزار قیطر از کنند پراکنده را و عالقمندان اطبانـمخ هم و دهند قرار هم ابلـمق را هنرمندان

 نفر 457ای 477 یسالن مثال است، کمتر آن ریتاث تر کوچک یها مورد کنسرت در .ها کنسرت انبوه

 رتـکنس اما .ستین ریتاث یال بـح هر به گرچه گذارد، ینم یوسـمحس ریتاث آن در دارد، شیجاگن

 گرید تیمحدود کی ما مورد در .رندیگ یم قرار همه کنسرت نیا اشعاع تحت مسلما تر بزرگ یها

 .میا نداشته رـاسپانس مانیها رتـکنس در حال به تا ما هـنکیا آن دارد و ودـوج هم

 اگر آنها و کرد ینم مسئله صدق نیا اما شدند برگزار فاصله نیا در که ییها کنسرت ریاـس در مورد

 چون شدند یم ملـمتح یکمتر ضرر یاقتصاد نظر آمد از یم النـس به هم یکمتر مخاطب تعداد

 از رت هاـکنس نیا ثرـاک طیبل آنکه دوم .کند یم برانـج را یالـاحتم یضررها ها و نهیهز اسپانسر

 طیبل یـمشخص عدادـت عـدر واق شود، یم یداریرـخ بزرگ یها یانـکمپ و شرکتها طـتوس روتـجل

 تـحرک یعیبـط صورت به ما و ندارد یطیراـش نینـاما چ ما رتـکنس در .است شده فروش شـیپ

 را طیـفروش بل ازـآغ زمان کنسرت، یرسم و یعموم اعالم از پس که صورت نیبه ا یعنی .میا کرده

 هم و بود ممکن ینترنتیا قیطر به فروش هم مخاطبان حال سهولت یبرا بار نیا و میکـن یم اعالم

 را ما کنسرت طیبل مکان زدهیس تهران شهر سطـح در مجموعا فروش که مراکز به مراجعه قیطر از

  فروختند. یم

 منتظر و میکن یم آماده مردم یبرا را طـیشرا ما .دارد نهیهز ما یبرا یافتصاد نظر و از است نیمخاطب حال یراحت یبرا مسئله نیا باز خوب که

 یراـب و میکن ینم ادهـاستف گرید یاهــندـترف و داتیتمه از و کنند هیته را کنسرت طیخودشان بل خودجوش صورت به عالقمندان تا میمان یم

 ورـط به کنند که یم شنهادیپ من به ـاهـگ دهند، یم انجام را کنسرت یسازمانده ت ویریمد که ما دوستان البته .میریگ ینم نظر در کنسرتمان

 در مـه نـم .مـیده امـانج هم ما دیائــیب و است گرفته کمک سازمان فالن از گریکنسرت د ای و است کرده استفاده راه نیا از کنسرت آن مثال

 النـس که مت باشدیـق نیا به اگر یحت ،ندیایب یاهدستگ یقیموس به یواقع ما عالقمندان کنسرت به که است نیا مهم من یبرا میگو یم جواب

 ترـشیب د شماـدرآم تا دیکن یم تـفادهـاس یدیتمه هر از خوب باشد، درآوردن پول درجه اول در کنسرت یبرگزار از شما هدف اگر اما.نشود پر

 به بود ار موفقیبس فرض بر کنسرت نیا که شود یم مطرح یجد یقیموس عرصه که در نجاستیا هم جالب  .شود پر یمتیق هر به سالن و باشد

                                                                                                                      .رفت ـروشف به رتـکنس یطهایبل تمام یعنی شد،  "Out Sold" اصطالح به طهایبل و بود پر سالنش که لیدل نیا
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 بر لیدل رتـک کنسی یهایبلط شدن تمام و شدن پر یجد یـقیموس و هنر عرصه که در یحال در

 که است شده ارائه برنامه و یقیموس تیفیک یجد یقیموس و هنر در  !ستین کنسرت آن تیموفق

ن یهم به را کارمان حال به تا ما حال هر به. کند یم مشخص را ک کنسرتی بودن خوب و تیموفق

 هستند مندـعالق ما یـقیبه موس همچنان که اند داده نشان خوشبختانه مردم .میا داده انجام صورت

 آرامش با و ندیآ یم آرامش با .اند کرده دنید ما کنسرت و از کرده هیته طیبل خودجوش صورت به و

 از بد خاطره با ردم راـم میا داشته امهـبرن سال هر که سال شـش نیا در ما شکر را داـخ روند و یم

 از یرهنگـف خوب خاطره کی با دممر که مهم است ما یبرا نیا و میا نکرده روانه نزلـم به رتـکنس

 ناکرده به یخدا ببرند. لذت یقیموس از بتوانند و باشد داشته آرامش در کنسرت و ندیایب رونیب سالن

 رادـاف و دوستان از یدادـهم تع لیـدل نیمـه به رندینگ رارـق آزار وردـم ردمـم ود،ـنش ینیتوه مردم

 و داشتند ورـحض آنجا که ند،یبگو آمد خوش ورود در زمان مردم به تا میداد قرار سالن در را خودمان

 به یتـراح به ردمـم ثراـاک که تـاس نیا اند داده نـم به که یابـبازت و کردند یم یراهنمائ را ردمـم

 از که کردند صحبت سورـمورد آسان در وردـم دو یکی در البته .رفتند هم یراحت به و آمدند کنسرت

 و روندـب سالن به تا کنند یم استفاده ورـآسانس از نفر چند هزار یوقت بتهـال وبخ که بود، افتاده کار

 ای و شود ینقص فن دچار که است ممکن دارند، آسانسور با خروج قصد هم با همه کنسرت هم از بعد

 نیچن حال هر به  .افتدیب کار از یمدت یبرا آسانسور و شوند آسانسورسوار تیظرف از شیب مثال

 را مشکل آسانسور نیسیتکن سرعت به صورت نیا در دیبا که خوب دهد رخ است ممکن یحوادث

 آسانسورها ابتدا که از ستین طور نیا و دهد یم رخ متاسفانه گاه حوادث حال هر به .برطرف کند

 همانطور .میا انداخته کار از را آسانسورها افتندیزحمت ب به مردم آنکه یبرا تعمدا ای و اند بوده خراب

 که خوب شد، خراب سالن برق یوزهایف از عدد شش اول شب در شد، هم اشاره شیپ بخش در که

 .نداشت وجود برق مشکل شب بعد دو در و کردند نصب و دندیخر نو وزیف عدد شش ما دوستان

 

 یبرگزار از شیپ ساعت 14 یوقتـ  که است سالن تیدر مسئول امر نیا واقع در یول بدهد رخ است ممکن حوادث نیا البته

 نیا دهد، یم قرار شما اریاخت در راجـا روز از ظهر بعد سه ساعت هم را سالن و کند یم افتیدر را کامل یبها کنسرت اجاره

 لیتحو سالم شما به و باشند مطمئنن ــسال امکانات هیکل بودن استفاده قابل و سالم از دیبا که هستند ران سالنیمد و نیمسئول

 نیپائ و باال آسانسورها با کند و چک  را سالن یوزهایف کی به کی و دیایب تواند ینم اجرا شب خودش در گرید که هنرمند .بدهند

 در یجمله گزارش من شد، منتشر ماشـ کنسرت از بعد که یگزارشات معدود در جالب است اما !نه ای کند یم کار ندیبب تا برود

در  که یمنف نکات ازنباشد هم گ رـزب وانستتیم که یکنسرت :دایزان شهمنوا بزرگ گروه کنسرت :عنوان تحت رنایا تیسا

 آنجا در البته .کرد ینم کار آسانسور یا قهیدق ستیب تا ک ربعی اول شب در که بود مسئله نیهم بود شده عنوان کنسرت با رابطه

 !کند کار آسانسور دیـا واستهنخدا ــــتعم و صاــشخ شما که کند یم فکر نیچن خواننده که است شده عنوان ینحو به
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 با سالن لـیتحو الـقب در عوامل سالن تیمسئول با طهـراب در هم است، حیصح شما حرف بله خوب

 یـکسان یوقت رد؟ـک شود یم چه خوب .کنسرت با بازتاب طهـراب در هم و است لـکام که یامکانات

 به یحت ایو  کنند یریگ مچ بخواهند طالحـاص به که ندیآ یم رتـکنس به امر نیا یبرا که هستند

 در تاب و آب با راـآن تا دهد رخ یکه اتفاق هستند رـام نیا مترصد و سندینو یم نقد امدهین کنسرت

 سالن ولـمسئ شود یم خراب آسانسور اگر کنند ینم عنوان که ن افرادیا خوب اورند،یب خود گزارش

 را مسائل نیا رتـکنس یرادهایا کردن عنوان و تقادـان در آنها د،بکوش الـاشک عیسر رفع در دیکه با

 نکنند. انیب آنرا کنند یم یسع نند،یبب یمثبت نکته هم اگر و کنند یم عنوان

 

 در یحال در شما رتـشد کنس گفته که همانطور حال هر به .متاسفانه است طور نیهم بله

 انقالب از پس یسالها یط در هرانت شهر کنسرت در حجم نیشتریب که شد برگزار تهران

 و یقیتلف یـقیموس هم ،یرانیا یـقیموس کنسرت هم .است برگزار شده هفته دو مدت در

 به که ن علتیا به ها رتـکنس نیا از یتعداد متاسفانه البته .پاپ یـقیموس رتـهم کنس

 و یکاف فرصت دهد یم رتـکه کنس یگروه آنکه بدون شدند اعالم و یسازمانده سرعت

 نیح در هم ها یبعض و غوـل یچندتائ شدند، دچار مشکل باشد داشته نیتمر یبرا را الزم

 یاتـمطبوع مصاحبه در شما از یخبرنگار نکهیا گرید جالب نکته .مشکل شدند دچار اجرا

 مامـت رتـک کنسی آنکه یبرا گاه که دیگفت پاسخ در ماـش و کرد ئوالـس رابطه نیا در

 تعداد سرعت به کنسرت آن از و بعد بلـق نشود، شاخص و نکند جلب خود به را ها توجه

 کـی تنها و کنند دور رتـکنس کی از را مردم که توجه کنند یم برگزار رتـکنس یادیز

  .نداشته باشد وجود شاخص

 داده بازتاب نگـونهیا دیجرا در شما   پاسخ البته و بودند نشده ها اعالم کنسرت ریسا صد در نود هنوز روز آن در که است جالب

 برگزار مختلف یها کنسرت و نباشد اخصــش و جلب نکند خود به را ها توجه تمام کنسرت کی که است خوب :دیا گفته شد که

  !شود
 

 در پاپ یها کنسرت با رابطه در ـواستمـخ یم من که یگرید نکته رد.یگ یم صورت یمطبوعات یها مصاحبه در ها فیتحر گونه نیا خوب بله،

 پاپ یـقیموس بشود، برخوردار یشتریب  وتـق از یرانیا یقیموس اگر که کنند یم تصور یا عده رانیا در متاسفانه که است نیا کنم عنوان نجایا

  .ردیگ یم قرار هیحاش در
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 روزمره التـمشک و کیتراف و یگرفتار همه نیا ریـدرگ که مردم تهران مانند یشهر در یصورت در

 یتـراح به که ییلم هایف و ماهواره و ونیزیتلو و ویراد از مختلف امکانات همه نیا با وجود و هستند

 در انـتوم هزار که ید یس و شود یم دهیپاپ شن یقیموس آنها اکثر در و هست مردم ترسـدس در

 اندازدیرونق ب از را آنها کار تواند یم یرانیا یـقیموس که ندکن تصور دینبا آنها اصال دیخر یم ابانیخ

 کشش اصوال که هستند مردم عامه یقیموس نوع نیا مخاطب که چرا اورد،یدرب آنها دست از را بازار و

 و پاپ یها یـقیموس نیمخاطب با یجد و یرانیا یقیموس نیو مخاطب دارند روز یقیموس به یشتریب

 من که ال،ـس دـص نیول اـط در که استـم یجد و یهنر یـقیموس نیا اـاقاتف .هستند روز متفاوت

 مورد الـح به تا رانـیا ویراد سیتاس زمان از حداقل ایکنم،  صحبت آن از خصـمش طور به توانم یم

 به که هستند یرهنگـف و یجد یانسانها .شود رانده اقـمح به تا است شده یسع شده و واقع بیآس

 رتـکنس نیمخاطب شود،ـب مـک رادـاف نیتعداد ا اگر اـطبع کنند، یم گوش ینره و یجد یـقیموس

 رـشتیب یعیبـط صورت به هـشیهم که ردمـم امهـع .شود یم که کم است یرـهن و یجد یـقیموس

 از مردم توده نیب در روز یقیموس که مورد نیا در ینگران و دارند روز و تر سبک یقیموس ش بهیگرا

 مشکل با گاه چیه پاپ یقیموس هم شاه زمان در که ن طوریهم .است یا هودهیب یراننگ افتدیب رونق

 از الـس یـاز س بعد هم امروز بود، روز و پاپ یـقیموس ،یـقیموس دـص در نود حداقل نبود و مواجه

 به .دارد انیجر جامعه در که است روز پاپ و یقیموس ،یـقیموس درصد نود از شیب همچنان انقالب

که  بزرگ یشرکتها یحت و یفرهنگ موسسات و ها یشهردار شرفته، دولتها،یپ یایدن در لیدل نیهم

 کنند، یم تیحما را کشور خودشان یجد و کیکالس یها یـقیموس دارند یاقتصاد اعتبار و تیاهم

 .وجود دارد تیحما نیا به اجیاحت نکهیا یبرا

 مشخص است ابتدا از آنها شهیگ فروش ا ــی  و ندارد وجود آنها دیتول امکان هرگز یفرد بودجه با که هستند ینمائیس یلمهایف یبعض که همانطور

 از هستین یرهنگـف نظر از که لیدل نیا   به شود ساخته تا کند یم تیحما اثر را نیا یفرهنگ نهاد ای و سازمان ای دولت اما بود، نخواهد ادیز که

نجا یا باز من خوب یول .نکنند جــذب را یادیز یتماشاچ اول وحله در اگر یحت باشند، داشته وجود و شوند دیتول هم ییها لمیف نیچن که

 راه ما سر بر هم یگرید مشکالت و است وده ــنب ما با زمان هم تعداد کنسرت مسئله تنها ما کنسرت ای و من کنسرت مورد در کنم عنوان ناچارم

 .اند داده قرار

 

 هم مصاحبه نیا خواننده نمـک یم ر ـــفک که بپرسم را یسئوال خواستم یم دیده ادامه ار مطلب نیا آنکه از شیپ ،یلطف یآقا

 دیکن ینم استفاده تانیکنسرتها یبرا رهاــــــاسپانس یمال کمک از شما چرا که است نیا هم آن و بداند آن را علت است لیما

 د؟یباش داشته اسپانسر د کهیخواه ینم ایآ .دیشو ینم بهرمند و

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 



27 
 

 

 

 

 

 در من کنسرت نیاول همان اتفاقا از .ندارم اسپانسر داشتن با یمشکل من و ستین طور نیا ر،یخ نه

 .میا شده مذاکرده وارد هستند ها برنامه نوع نیا معموال اسپانسر که مختلف یشرکتها با اورانین

 وارد مختلف یبا شرکتها تا میداد لیتشک را یمیت هم دایش گانه سه یها گروه یدر کنسرتها یحت

 که رسد یم اول وحله در من نظر به خوب اما .اسپانسر بروند بدنبال ما برنامه یبرا و بشوند کرهمذا

 کمتر اسپانسر و وندـبش یهنر و یدـج یها یـقیموس اسپانسر تا ندارند یلیشرکتها تما نیا اصوال

 از شانیهاکاال فروش آنکه یبرا پاپ، یقیموس مثال طور به ای و گرید یها برنامه یبرا تا شوند یم

 ای و یرانیا یقیموس کنسرت غیتبل مثال طور به تا شود یشتر میب ها کنسرت نیا غیتبل قیطر

 .ما کنسرت

 تا کنند یم غیتبل ها یـن کمپانیا که هستند ییکاالها داریخر شتریب اپـپ یها رتـکنس نیمخاطب

 یـقیموس دارید به که معهجا خواص نیب در ای و ندیآ یما م رتـکنس به مثال طور به که ینیمخاطب

 که رده استـک موافقت یرکتـش که است افتاده اتفاق فاصله نیا در هم بار چند اما .روند یم یجد

 ابراز رانیا در الـتف شرکت یندگیاوران نماین رتـکنس در مثال طور به .بشود من رتـکنس اسپانسر

بشود  نصب یبنر حنهـص طرف دو در هک بود نیا آنها شرط اما رت شود،ـکنس اسپانسر تا کرد لیتما

 یراـب کهـآن یبرا رفتمیرا نپذ رطـش نیا اـطبع من .است شده درج آن یرو بر را هاـآن یاالهاـک که

 آن کنار در ای و صحنه یرو بر یکاالئ غیتبل ای آرم که پسندم ینم یجد و یهنر و کیکالس یقیموس

 طور به . رندیپذ یم ندارند و یمشکل سئلهـم نیا با ما ارانـهمک که دینیب یم خوب یول  .ردیقرار بگ

 چه و یمطـبوعات مـصاحبه در چه که است سوت بودهیت ساعت یدوست گروه کنسـرت اسپانسر مثال

 سر نوازندگان یباال در هم الدیم سالن نیهم در.است کرده نصب را خود کنسرت آرم سالن داخل در

 یجد یقیموس یبرا را یزیچ نیچن که من است نیا قتیحق .بود شده نصب سوتیت یسرتاسر بنر

در  پاپ یقیموس اتمسفر با دیشا و ندارد یچندان اشکال پاپ یقیموس یبرا خوب یول پسندم، ینم

 .نباشد تضاد

 

 به !کند غیتبل یاسپانسر که دینیب ینم یــدرشت گل نیا به شما هم کشور از خارج در پاپ یقیموس یها کنسرت در یلطف یآقا راستش

 یرو بر دیسف یها نوشته عموما آنـجــا یها غیتبل است فوتبال نیزم دورتادور که یتالیجید صفحه اروپا در فوتبال یها یباز در مثال طور

 تند یرنگها با که دارد قرار تالیجیـد ـهصفح فیرد سه ای دو هم فوتبال نیهم در رانیا در یول هستند، میمال یآب تینها در ای و رهیت نهیزم

 غرب از دیتقل در ما اصوال نظـرم به ند.دهـــ یم آزار را نندهیب چشم و شوند یم عوض مرتب کوتاه یزمان فاصله در ینارنج و سبز و ردز

 صحنه یرو بر را خود غیتــبل برنامه سراسپان که دینیب ینم کشور از خارج در یا حرفه کنسرت سالن کی در هرگز شما .میهست اغراق دچار

 در تاینها و شود یم بـرده نام رهاــــاسپانس از برشور یانتها در و هست پوستر در اسپانسر یلوگو دهد، قرار نوازندگان سر یباال ای و

 یها یکمپان با برابر است  نـممک کنند یم که یمال کمک زانیم دیشا گرچه رانیا در اسپانسرها .است گرفته قرار اسپانسر آرم سالن یورود

 .است کمتر اریبس کنند یم یمال کمک آن به که یفرهنگ امر به نسبت آنها شناخت اما دباش کشور از خارج
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 سئوال پاسخ در اما .اند رفتهیذپ ن همیریسا و است شده سنت گونه نیا و است رانیا نجایا حال هر به 

 شوم برخوردار اسپانسرها یمال تیحما از مانیها کنسرت یبرا نتوانسته ام حال به تا من که یعلت شما

 یشرکتها صاحبان از چند نفر با که پور دونیفر یآقا هم ریاخ کنسرت نیهم در .است ن مسئلهیهم

 هم من و باشند ما برنامه اسپانسر تا کند حبتص آنها با طرف ما از که کرد شنهادیپ است دوست بزرگ

 پوستر یرو بر و شود یم نصب شهر در که ما یبنرها یرو بر میتوان یم ما که کردم و عنوان رفتمیپذ

 کردم شنهادیپ یحت طور نیهم و میکن درج را آن شرکت یلوگو کنسرت برشور جلد پشت و کنسرت

 اریدر اخت را خود شرکت برشور و باشند داشته یا غرفه کنسرت یورود در سالن توانند یم که

 با پور دونیفر یآقا .ردیگ یقرار نم یغیتبل گونه چیه سالن داخل در اما دهند، قرار نیمخاطب

 واقع در و ندادند یجواب ما به نه و شانیا به نه حال به تا و آنها نهاد انیم در را طیشرا نیا دوستانش

 .رفتندینپذ ط رایشرا نیا

 اسپانسرهم آن که یدر صورت .دیباش داشته اسپانسر کنسرتتان یبرا که دیدار لیتما شما پس

 .دهد انجام شما کنسرت یفرهنگ یفضا خور در شرکتش را غاتیتبل باشد یفرهنگ برخوردش

 

 طیشرا با آنها غاتیتبل نحوه که یدر  صورت رمیپذ یم کنسرت یبرا اسپانسر من و است طور نیهم بله،

 .نباشد ریمغا ما کنسرت یفرهنگ

 یبنرها که بود نیا که افتاد هم یگرید اتفاق م،یبازگرد قبل بحث به .متشکرم خوب، اریبس

 به شود نصب شهر مختلف نقاط و نیادیم عدد در ده تعداد به بود قرار که شما کنسرت

نصب  از هفته کی ارشاد وزارت و شد مواجه مشکل با پوستر یرو شما بر عکس وجود لیدل

  .کرد یریجلوگ شهر در بنر ده نیا

 ماندن خبر یب در شدند، المـــاع هفته کی نیهم فاصله در ها کنسرت از یاریکه بس مسئله نیا به توجه با عمل نیا

 کی بنرها و شــد صادر ریتاخ با مجوز حال هر به .نبود ریتاث یب شما کنسرت یبرگزار از شهر مردم از یادیز تعداد

 شد گفته که انطورــهم بار نیا شد و برگزار یخوب به اما شما یمطبوعات مصاحبه .شدند نصب موعد رتر ازید هفته

 ینواز گروه بخش ردوــم در جز به حال هر به البته .شدند درج ها روزنامه ح دریصح بایتقر اخبار و بود خوب بازتاب

 .ستین یا تازه مسئله مـــه نیا و دیا کرده عنوان آنچه شما گزارش تا بود نگاران روزنامه برداشت شتریب مطالب ریسا

 آن به را روزنامه   هر اول هـصفح بود و دیمف اریبس که دیکرد مصاحبه روزنامه چند با شما اما یمصاحبه مطبوعات از پس

 .کرد اشار ه ی همشهر و صبح هفت ران،یا شرق، ختگان،یفره یها روزنامه به توان یم جمله آن از که دادند اختصاص

 
 از شیپ فاصله در آنها بازتاب که گرفت صورت کنسرت زمان تا یمطبوعات نشست فاصله در روزنامه چند با یخوب یها مصاحبه بله، 

 .بود مثبت و خوب اریبس شروع کنسرت
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 در اختالل جادیا آن شود و یم عرصه وارد یگرید مشکل جا نیا از اما است، طور نیهم

 قیطر از بار نیا شما طیبل فروش شد که عنوان همانطور .است کنسرت طیبل فروش روند

 یداریخر امکان یقیموس مرکز و فروشگاه زدهیس در و گرفت یانجام م گذر یس تیسا

 یرهایفال و یپشت آگه در که فروش مراکز ستیل یابتدا در .بود سریم شما ط کنسرتیبل

 مختلف یروزها در شخصا من .قرار دارد ققنوس فروشگاه نام است شده درج کنسرت

 عنوان ابتدا در ققنوس فروشندگان .گرفتم یم مراکز تماس نیا با طیبل یداریخر یبرا

 یزارنمبرگ کنسرت که کردند عنوان بعد روز چند است، شده تمام ط کنسرتیبل که کردند

 که شدند متوجه و مردم گذشت حد از نیمراجع تعداد یوقت بعد و است شده لغو و شود

 شما کنسرت یبرا که کردند یم موقع عنوان آن تازه دهد، یم اشتباه اطالعات ققنوس

 علت .دارد قرار شما فروش مراکز فهرست راس در که ققنوسیحال در ندارند یفروش طیبل

 هیط تهیبل اند نتوانسته که گفتند من به انیآشنا بار نیچند که بود نیا من هم تماس

 .گرفتم تماس شخصا لین دلیهم به من و بود فرصت کنسرت تا روز ده که یحال در کنند

 یوقت گرید اما داد، نیمراجع به اشتباه علنا اطالعات توان یم که کردم ینم باور ابتدا در

 .بود موارد از یکی ققنوس .گذاشتم انیم در شما خود و یتوکل یبا آقا شد مشخص میبرا

 یهنگام شتر استیب آن به رجوع هم معموال که مراکز از گرید یکی کنسرت از قبل دو روز

 طیبل شود، وارد بود ت نتوانستهیسا قیطر از که دوستم یبرا تا گرفتم تماس من که

  .رمیبگ

 است، یگرید با کنسرت رابطه در دـده یم که یاطالعات که مشد متوجه گفت یم من به پشت تلفن خانم که یهائ طیبل متیق از

 طیبلگفتم  مشخصا من کهـنیا با .دوـب تومان هزار 11 شما اول یها فیرد داشتند که یتومان هزار هفتاد طیبل فرض بر چون

 نیا به !داد یم رایفیـلط آقا  ت  کنسر طیبل من اطالعات به خانم آن خواهم، یم را دایش همنوازان و یلطف یآقا کنسرت

 در که است کرده یکنسرت یرگزارب هب دامـشگاه اقینما الدیم سالن در شما کنسرت از بعد روز دو ققنوس که شدم متوجه بیترت

 گروه نیا اطالعات که شدم یه نمــجمتو لحظه آن من اگر !استیفیلط یآقا گروه آن رهبر و شود یم اجرا یانی یکارها آن

                                                                                                                      !شد یم کنسرت فروخته نیا طیبل من هب دهند، یم را

ن یا از تمشکال طور نیهم نبودند، تورـــص نیا به مراکز همه حال هر البته به .کردم عنوان من که است مورد دو یکی تنها نیا

 توانستند هم مردم و شد کمــــتر ای و برطرف دیشد ها یکارشکن نیا متوجه چون را کنسرت به مانده روز چند در هم دست

                                                                                                           !کرد گمراه تعمدا را مردم دینبا رد،یبگ د صورتینبا یهائ یکارشکن نیچن که است نیا داستان اما   .ندیایب کنسرت و به کنند هیته طیبل
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 هم علت .میکرد یاقدام م نترنتیا قیطر از طیبل فروش یبرا ما که بود اول دفعه بار نیا 

 و است تر راحت طیبل هیته صورت نیبه ا شهرستانها یبرا اوال گفتند من به که بود نیا

 مرکز ادیز تعداد وجود با تهران در عالوه به کنند، یدارینترنت خریا قیطر از توانند یم

 به شود مردم یم باعث بودند، شده هماهنگ گذر یس با و میکرد ماعال ما فروش که

 در اوال که نیا یبرا را داشتم خودم دیترد من حال نیا با .کنند هیته طیبل بتوانند یراحت

 گذر یس با من که نیا دوم و ندارند نترنت پرسرعتیا مردم تهران یحت و رانیا یجا همه

 زمان شوند مجبور مردم است ممکن که دمکر عنوان را ن مسئلهیهم کردم صحبت که

 اما .نترنت بمانندیا پشت است ممکن اصطالح به و شود باز تیسا تا کنند را صرف یادیز

 و دیجد ستمیس آنها افتد چون ینم اتفاق نیا که داد را نانیاطم نیا من به گذر یس

 یبرا یکلمش و است متصل فروش تمام مراکز به که کنند یم استفاده را یا شرفتهیپ

 ینترنتیا دیخر یبرا که گفتند من به یادیز دوستان اما .دیآ ینم شیپ نیمراجع و تیسا

 و ده استیکش طول مدتها ای و است نشده باز ای گذر یس تیسا و اند دا کردهیپ مشکل

 کی تا بمانند منتظر قهیست دقیب که نیا دارند، حوصله که یکم وقت به توجه با هم مردم

 یداریخر نترنتیا قیطر از اند که نتوانسته یافراد از یلیخ پس .ندارند را شود باز صفحه

 و کیتراف نیا با و فروشند یم را ما کنسرت طیبل که کنند یمراجعه م یمراکز به کنند

 آن مراجعه به که دارد طیبل مرکز کدام نندیبب زنند یم زنگ اول مردم عموما یشلوغ

 کنسرت ای و شده ط تمامیبل دیگو یم شما به ستیل یرو بر فروشگاه نیاول یوقت .کنند

  .بزنند زنگ گرید مراکز به باز و کنند یریگ یپ که هستند مردم از یکم صد در شده، لغو

 مخمصوصا و رود یــنم فروش ت بهسرـکن کی طیبل تنها ها یفروش کتاب و ها فروشگاه نیا در هم هست، یگرید مسئله نجایا

 برگزارکنندکان رسد که یم نظر به ورـــنطیا .شد یم فروخته شانیطهایبل هم گرید نهمه کنسرتیا که هم ما کنسرت با زمان هم

 ایسفارش،  صورت به ای حاال و ندکن یم صحبت ها فروشگاه نیا با کارمندان دارند یشتریب یمال امکانات که آنها و ها کنسرت

 جواب مثال طور به ما سرتـکن نیــمراجع به که کنند یوادار م را آنها ،آنها به یمال کمک با انایاح ای و گرید کنسرت طیبل دادن

 ما که فروش مراکز امتم در نه اقفــن اتیا .کنند هیته را یگرید کنسرت طیبل کنند قیتشو را آنها ای و بدهند یرواقعیغ یها

 خودم منزل از من نجا بودیا هم بطـتنـمس یاآق اتفاقا که کنسرت از شیپ شب جمله از .افتاده است ها یبعض در اما میکرد اعالم

 طیبل گفت که من به بود فروشگاه آن در که یــخانم و میگذاشت کریاسپ یرو را هم تلفن یصدا و زدم زنگ نوشیدار فروشگاه به

 یآقا به هک زدم زنگ یتوکل یآقا به آن از دـبع من .است ط موجودیبل هنوز دانستم یم من که یحال در ،است شده تمام کنسرت

 یریگ یپ و یتوکل یآقا تماس با .تـاس تمام شده ندیگو یم اشتباه به را کنسرت طیبل چرا که کنند گله و بزنند زنگ یمعظم

 و شدند ناراحت هم اریبس و دهد یم اشتباه اطالعات کارمندشان که دانستنتد ینم هم شانیا خود شد که معلوم یمعظم یآقا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .کردند یذرخواهع و دادند غامیپ هم من یبرا
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 حرکت میصراط مستق و یراست و اخالق هیپا بر شهیهم انسانها یزندگ و است رانینجا ایا

 که یکسان و ندیب یم هنر هم بعد فرهنگ و زیهرچ از شیب را موضوع نیا لطمه و کند ینم

 واقع در نکردند، که یدوست ما با که موارد نیا با همه خوب یول .کنند یم یهنر کار

 و رفتند هم خوشحال و آمدند کنسرت به عالقمند مردم حال نیبا ا کردند، هم یدشمن

 شتریب ای ندیایکمتر ب نفر صد ای باشد مانده یخال یصندل تا صد که ستین مهم هم من یبرا

 یا خاطره با و ببرند لذت ما یقیاز موس ندیآ یم که آنها که است نیا مهم من یبرا .ندیایب

 یکنسرت به آمدن از ترفند با را مردم یول دیفرمائ یم درست بله .کنند ترک را سالن خوش

 که یا مصاحبه در همان انیتوتونچ یآقا .ستین حیصح کردن محروم ندنیبب دارند قصد که

 کنسرت انیپا در یلطف یآقا مخاطب کنسرت زانیم :اند گفته انیپا در گفتم شتریپ

 از عکس گرفتن قصد به عکاس نفر چند که دانم یم و منشد خواهد معلوم زشانیپائ

 پر بود سالن شکر را خدا خوب که دداشتن حضور تیجمع انیم در پر مهین ایو  یخال سالن

 اجرا گونه نیهم باز شد یم پر هم سالن نصف اگر شما دانم یم گرچه .دندینرس جهینت به و

 که طور همان یول دیستین یترفند هر سالن با شدن پر دیق در و دیکرد که دیکرد یم

 است، یگرفرهنیغ و ناپسند یحرکت راندن شما از کنسرت لهیح و مکر با را مردم گفتم

 پراکنده کردن قیطر از یدولت ینهاد چه شود موجب مؤسسه کی ای فرد کیآنرا  چه حال

 .است یرفرهنگیغ رقابت نوع نیا .نیمخاطب

 

 بگذارند که و نکنند گرانید یبرا سوء اتـتبلغ باشند، داشته یصنف تیکنند، هم یم کار نهیزم نیا در که یکسان دوارمیام من حال هر به بله،

 که یشهر در .رندینگ مردم از را انتخاب کانـــام نیا و شوند بهرمند و کنسرت یقیموس نوع همه از مساوات به و رندیبگ میتصم خودشان مردم

 هزار نفر شش پنج، حداکثر سالنها شیاـــگنج باشند، داشته برنامه شب کیدر  هم شهر یها سالن تمام اگر یحت دارد، تیجمع ونیلیم پانزده

 ونیهما یآقا که وحدت تاالر نیهم رضــــف بر م،یندار کنسرت انجام یبرا انقدر سالن ما !ستین ترفند همه نیا به یازین اصال و بود نخواهد هم

 نفر، همه 4477 گرید سالن باشــد، داشته شیاــــگنج نفر 377 است ممکن گریسالن د کی هست، نفر 477 تشیظرف ،داشتند کنسرت انیشجر

نگران  یول باشد ادیز دیــشا رقم نیا  !رـــشه نیا ساکن ونیلیم 45 در مقابل شود ینم هم نفر هزار شش شب کی در دیبزن جمع را ها نیا

 .ستین کننده

 

 یم دینباش خسته قلب میصم از  وهگر اعضاء و کنسرت شما، عوامل به هم باز من حال هر به .دیفرمائ یم که است طور نیهم

 از یکی ادی به نجایا در ...شود گزاررب    کنسرت کیتا  دیکن یم تیفعال همزمان جبهه نیچند در که شما خود به م، مخصوصایگو

 دادن انجام تیفیک با و یفرهنگ کارمملکت  نیا در واقعا !باشد بندباز دیبا هنرمند :دیبود گفته که افتم یخودتان م یها مصاحبه

 نیهم به هم شما و عالقمندان مردم کـش یب !نخورد انسان به بال ریت طرف هر از تا بود دائم مراقب دیبا و است یبندباز ازمندین

  و تان هستندیها تیفعال ریگ یپ هک    ست شما یقیموس لیدل به فقط نه و دیدار به آنها که یا وعالقه احترام و شما هیروح لیدل
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 دیکن یم کشور نیا انـجوان از که یتیحما چه و عرصه آموزش در چه ،یقیعرصه موس در چه را شما زحمات قدر

                                             .دهند یم ، نشانیکارشکن و یمنف غیتبل گونه همه رغم یعل خود، حضور با را ین قدردانیا و دانند یم
 

 نه .دانند یم را وبخ یقیموس و آرام یفضا قدر که اند نشان داده سال شش نیا در شما یها کنسرت نیمخاطب

 نیا دارد،حرمت یدرخواست آهنگ یکس نه زند، یم ادیفر و سوت و دست موقع یب یکس

 رقابلیغ شما یها کنسرت در سکوت مردم و اند داشته پاس همواره را شما وشخص یقیموس

 با انشااهلل و صفا و آرامش در و ندیآ یم کنسرتتان دارید آرامش به در .است رینظ یب و فیتوص

 .روند یم منزل به هم خوش یا خاطره

 .است امر نیهم یبرا هم دوستانمان و ما تالش همه .دوارمیام

 

 که ادیز یانرژ و کنم یم یسالمت یآرزو تانیبرا و میگو یم دینباش خسته شما به هم باز

 !دیدار شکر را خدا
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 رائــی سینامیـرحـ نویسنده:                                                                                               

  ه تــارــنوازنـده س                                                                                                                  

 صدای آگاه زمان                                

 پیش درآمد

آن گاه که روح خسته ی ما درنگی تامل می کند، در چیستی و  هنر، تمثیلی از جاودانه سازی است و

هستی شِی زیبا، به آرامش دست می یابد، اگرچه این درمان و چاره ی درد در آدمی نیست، اما 

مکاشفه ی ابدیت است، جلوه ی ذات الهی است و اشیاء و استقرار لحظات خوش، گذرا و ناپایدار 

 و موضوع امید است که دارای ذاتی غیر عقالنی می باشد.است. زیبایی و میل به زیبایی هدف 

هر چیزی پس از سِیر چرخه ی زمانی مقدرش به ابدیت رجوع می کند، به زبان دیگر، دیروز و امروز 

و فردا پیوستگی داشته و یکسان است. اگرچه لباس ظاهر انسانیت فانی است اما باطن، روز به روز 

کوم به نابودی است و تنها حقیقت و حقیقی است که می ماند. امید و مح پایدار تازه می گردد، نا

  از رنج است و چون عشق همان رحم و شفقت است زیبایی را ناشی  ثمره ی رنج است و عشق آکنده

می شود و خود تسالی موقتی است که شفقت طالب آن است و این خود تسال و زیبایی واال غمناکی  

 است.

یاری در نابودی به کانون   به  رگ وـگی است که به یافتن کنه و هسته ی وجودیمان می انجامد و به وقت مدرد و رنج نوعی بیچار

 بوده است. آموختهقش آمیخته و ـیم عشـداست که روحمان را با نسـت گرفته شده می رسیم که همانا خـجانِ به عاریاین 

ها و اشیاء آغاز می شود ان ـذره ی وجود با اعطای روح خود به انس روحانی ساختن جهان اطراف و یا همان آگاهی بخشیدن به ذره

 ده باشند.ـــفتح ش و این کار زمانی اتفاق می افتد که ارواح دیگر ، بیشتر می شودهرچه بیشتر بخشیده شود و روح

دارد که در آینده  یزیـــچمان به ـومن است ایـنده تفسیر می شود. آن که مـاره با نسبت به آیـشخص اراده است و اراده هم

متکی است اما  لـــــبر عق اتـایمان است که ما را زنده نگه می دارد. درواقع اگرچه حی .شود و امیدش به آینده است محقق می

و چون ی آفریدن خدا ــیعندر چیزی ماوراء طبیعی و معجزه آساست. کارکرد ایمان آفریدن است، ایمان به خدا  منشاء و قوت آن

 .را در دل ما می اندازد پس اوست که دائم خود را در ما می آفریند ایمان خود خداوند

 دارد و هنوز منزل های سیرعاشق مومن با مرگ به وصال معشوق می رسد اما تلخ لحظه ای است، چه، در می یابد که ابدیت ادامه 

 .نیستانه و عاشقانه را پایانی و سلوک پیش روست تا روح همیشه بالنده و پویا باشد و این رقص و چرخش مومن
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 درآمد

هرچه پیوند های اورگانیسم و محیط بیشتر و پیچیده تر باشند شناخت ژرف تر است و الزاماً 

ی پدید می آورد. در این صورت شخصیت هر کسی که در همان حال دگرگونی های عملی ژرف تر

که از عامل های جبری محیط او نشئه می گیرد از چگونگی شناخت و نیز جبراً متاثر می شود. 

شناخت مخصوصاً شناخت ژرف، جبراً مانند واقعیت های محیط می تواند به صورت نیرویی مادی در 

صوالً مهم ترین و اساسی ترین کارکرد شناخت، پیش بینی است. تنظیم رفتار انسانی مداخله کند. ا

انسان در پرتو آنچه بر او گذشته است درباره ی آنچه در پیش دارد به حدس می پردازد، در واقع 

 همچنان که به تحریک نمودهای اکنون رفتار می کند به پیشباز نمودهای آینده هم می شتابد.

 

ور اندیش است و از آینده ای گسترده تر الهام می یابد. بینش، و اینگونه است که چنین شخصی د

شناخت ژرف است، بینشی که فیلسوف از راه شناخت فلسفی، دانشمند از راه شناخت علمی و 

هنرمند از راه شناخت هنری به آن دست می یابد. نتیجه این می شود که مهمترین انگیزه های 

گیرد. چنین انسانی محض آرمان هایی که به نظر او برتر از بینش وران از واقعیت آینده سرچشمه می 

واقعیت اکنون است از واقعیت موجود روی بر می تابد و در راه تحقق آن آرمان ها از بسا لذت ها و 

 سودهای موجود چشم می پوشد.

نماید مگر اینکه طبقه ی ل هنرمند روشنفکر یا باید با طبقه ی حاکمه و خواص جامعه دم خور باشد و یا به طبقه ی عوام می

 ی خواص، یعنی فاصله هـــبقـل به طـمتوسط از چنان استحکامی برخوردار باشد که او بتواند به پویایی خود در آن ادامه دهد. می

ه و به آینده امید دارند ک  هگرفتن از توده ی اکثریت مردم و همراه شدن با اقلیت مرفهی که طبیعتا از شرایط موجود راضی بود

 خود را از سر یکنواختی بهالبته ذات آسوده و مرفه این طبقه به هنر رویکردی فرمایشی و نمایشی دارد و اساساً اوقات فراغت فراخ 

 هنر می پردازند.

را خزان زده کرد و به لقاء   استاد محمدرضا لطفی پس از نزدیک به پنج دهه عرق ریزان هنری و عشق به هستی، بهار عاشقان

ی او نفس کشیده باشد تا ــایـمسیح ار دم ـست شتافت. او فرزند زمانه ی خویشتن، صدای زمان بود، هر کس که در بهدوحضرت 

 قیامت نگرانش خواهد بود.

 ت را پشت سرگذاشتـراسدر ابتدای دهه شصت، خیلی زود راه خود را با عقل پرسشگر جدا کرد و قافله ی در گل مانده ی چپ و 

 است. شــــشد و از وادی عقل پر گشود و خلوت گزید و کناره گرفت از هرچه عقل معاش اندی و بال در بال عشق

 اعیان و اشراف به دانشگاهعرصه ی موسیقی جدی ایران با چند دهه تاخیر نسبت به شعر عصر مشروطیت از تاریکخانه ی مجلس 

 مردم شد.ن عاشق هم روزگارش زبان حال ها، خانه های کارگری و سطح جامعه آمد و با پرچم داری لطفی و جوانا
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مظاهرت اساتیدی همچون نورعلی خان برومند و عبداهلل خان دوامی، تحقیق و بررسی موسیقی 

مقامی و نواحی ایران، حوصله و تحقیق در مبانی موسیقی غرب و روح عشق و امید و پشتکار از جمله 

 عوامل موفقیت لطفیِ فقید در آشتی دادن نسل جوان با ردیف موسیقی دستگاهی می باشند.

هجرتش سخن به میان آمد، جوان های عاشق که در کانون، عارف و شیدا آموختند و نواختند و از 

قلب تپنده ی انقالب که آرام گرفت ارکان حکومت را مجال و حوصله ای بابت تفکیک صحیح 

نیروهای خودی باقی نماند و در این میان حوصله ی اهل هنر به ویژه موسیقی بود که سر رفت و 

استاد، منطقی ترین واکنش بود به این تغییر فضای نامهربانانه، لذا رفت و فاصله گرفت شاید هجرت 

تا به ابدیت بپردازد، به وحدت وجود، عشق، به همان که روزهای آخر حیات پربارش از آن به دیدن 

 خدا یا لقاءاهلل یاد کرد.

یدانان، نظریه پردازان هنری سال های دور از وطن به مطالعه و تحقیق در احوال و اندیشه ی موسیق

 ادبیات ایران و جهان و فلسفه ی هنر گذشت.

در این میان تکنوازی های متعددی نیز اجرا می شد که در خالل آنها و به مرور زمان، لحن ساز 

 ایشان را لطافتی عارفانه بخشید، لحنی که حاصل نیروی عشق و ایمان به مبداء وجود بود.

توده ی مردم بود و ضرورت انتقال احساس نیرومندی را که تجربه کرده بود استاد لطفی برخاسته از 

به درستی دریافته بود و این همان هنر ملی است و نه آن هنر فرمایشی و سفارشی که تاریخ مصرف 

 دارد و برایش مزد کافی هم می دهند.

خویش جای داشت و  عصر  یـــــترین جهان بینموضوعاتش و دغدغه هایش حقیقتاً هنری بود و به قول تولستوی بر سطح رفیع 

 را تجربه کرده بود که رغبت و اشتیاق انتقال آنها را داشت. احساساتی

 دارد و در رهگذر همین رهایی  یـاحساساتی که فاصله را بین هنرمند و شنونده و یا بین گروه شنوندگان از میان برداشته و بر م

 صلی جذبه و صفت برجسته ی هنر نهفته است.شخصیت منفرد انسان هاست که نیروی ا

ست برخورد او ـنخله ی ـــــــرش در مرحـت می نماید که اثـآثار او از این جهت با مخاطب ارتباط برقرار می کند و به جامعه سرای

 می کند.ت ـــکند و همین حالت روحی هنرمندش است که بالفاصله بر شنونده تاثیر گذاشته و سرای سرایت می

و صمیمیت  رد. ــــــــک می  رورت باطنی احساسـقال می داد یک ضر برای او یک ضرورت بود، یعنی برای احساسی که انتهن

                                                                            ای است که همیشه در هنر ملی او یافت می شود. دو خصیصه هنری احساس

. 
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او رسالت خویش را که همانا برقراری محبت در دلها بود به انجام رسانید. سعادت انسان ها در اتحاد 

آنها با یکدیگر است و این همان حقیقتی است که استاد آن را از حوزه عقل به حوزه ی احساس 

 انتقال داد.

وسیقی به دو فضای فرهنگی و هنری ایران در اواخر دهه ی شصت به خصوص فضای حاکم بر م

فقط   بخش تقسیم شد. بخش نخست را اقلیتی تشکیل داد که با هرگونه تولید عملی مخالف بوده و

نظارت بر جریان تولید جامعه را برای خود برگزید. این گروه هرگونه فعالیت عملی را پست شمرده و 

بود که گروه دوم کوشید تا فعالیت نظری را یکسره از فعالیت عملی جدا کند و این در شرایطی 

ته رفته بودند و یا ـبعید خود خواسـرا که یا به تـالیت نظری مستقل نداشتند، چـالی برای فعـمج

خانه نشین شده بودند. گروه نخست ازآنجا که با زندگی عملی تماسی نداشت معموالً از واقعیت 

 منحرف گشته و در کاخ رویایی خود به سر می برد.

یرگی و خزنده، کرسی های موسیقایی را تسخیر کرد و تا توانست نظریه گروه نخست با نفوذی مو

ساخت و موسیقیدانان اهل عمل را تا حد مطرب های روحوضی و شیرین نواز تنزل داد و محصول به 

اصطالح هنری خود را تا حد موسیقی جدی و هنری آن هم با توسل به منطق و فلسفه و حکمت و 

 ن وصله ای ناجور بود، ترفیع دادند.عرفانی که بر قامت ناراستشا

ل دیدیم، ـزد و در عم بر هماستاد لطفی در رجعت به ایران تعادل این موازنه ی باطل را به نفع عمل گرایی علمی و حقیقت گویی 

 جانش حیاتدر هنر به تن و کس که در زیر برق اهل نظرِ تنگ نظر جمع شده بود به اردوی عمل گرایان آمد تا نسیم آزادگی  آن هر

 بخشد.

 راسخ به ایران بیاید و با تمام برخورداری از قدرت تحلیل اجتماعی و زیرکی روشنفکرانه و پاسخ به ندای درون سبب شد تا با عزمی

د یاران دیرین نه آن بودند ــنقوا و برای آخرین بار هر آنچه را در سینه به امانت دارد در طبق اخالص گذارد و به اهلش وانهد. هر چ

گرفتار غم نان بودند  ردمــم اندیشید. هرچند ایران هنوز دل در گرو موسیقی دستگاهی و اندیشه ساز نداشت و هرچند که او می

 ه حاجت است؟چا ـماشـــت ده را بهــدر خانه غریب ماند و در حلقه ی جوانان عاشق خلوت گزید و الحق که خلوت گزی هنوز، آمد و

کرد و بالید و عاشقان  یهـتک  ق و امیدش به مردمـبی حمایت دولت، سازمان و گروه خاصی بر خود، عش استاد لطفی یک عمرِ هنری،

می آفریند و همین  و آگاهی  د او صدای مظلومیت هنر موسیقی دستگاهی ایران است که همیشه به گوش می رس بالنده کرد.را 

                                                                                                                                                                                                                              .می پیوندد و جاودانه می شوداست که سینه به سینه می گردد و رقص کنان به ابدیت آگاهی 
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روز بزرگداشت مقام معلم، جامعه ی موسیقی امان نیافت تا از معلم  ، 4343دوازدهم اردیبهشت سال 

دلسوز و عاشق تجلیل به عمل آورد. این آخرین بهاری بود که استاد محمدرضا لطفی تا نیمه ی 

ما آمد، استادی که ردیف ناطق و دایرة المعارف موسیقی دستگاهی ایران زمین بود و راهش با 

توانست جانمایه های اساسی و بنیادین موسیقی را استخراج نماید و به میان مردم بیاورد و با آنها 

دمساز شود. مردی که عمری از ردیف پاسداری کرد و عامل به ردیف بود اما هرگز از روی دست 

 یف ننگاشت و مطابق مد روز ردیف ننواخت، بلکه هر چه نواخت عین ردیف بود و هست.کسی رد

 خوشا به سعادتش که عمری ساز خود را زد و خلقی با نوای او حالشان کوک شد.

 .روح بزرگ و آسمانی اش قرین رحمت و آمرزش الهی باد
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ـژن کـامـکـاربیــاستاد نویسنده:                                                                                         

تفکر و ، تنبک و تار نـوازنـده ی دف                                                                                                          

 اندیشه ی لطفی ادامه خواهد داشت

نها مکانی که دانش آموزان دروس امتحانی شب زیرنور فلورسنت خیابان سنندج ت 44یا  47ساعت 

خود را مرور می کردند، مشغول درس خواندن بودم)خیابان سابق پهلوی(. صدای اتوبوسی که جلو 

 17الی  37آموزش و پرورش سنندج در باغ ملی شهرمان توقف نمود توجه ام را جلب کرد. حدودا 

به دهات می فرستادند که به روستائیان  سپاهی دانش )در رژیم گذشته دیپلمه ها را بجای سربازی

درس بدهند، به آنها سپاه دانش می گفتند( از ماشین پیاده شدند، در میان آنها جوان بلند قدی که 

تاری بدست داشت پیاده شد و من چون خودم نوازنده ی تار بودم نظرم جلب شد، و پیش رفتم و 

و االن خسته ام. گفتم من هم تار می زنم. او گفت سالم کردم، پرسیدم شما تار می نوازید؟ گفت بله. 

من می خواهم فردا پس از سمینار سپاه دانش، کارشناس موسیقی کردستان را مالقات کنم. گفتم 

ایشان پدرم هستند و من ترتیب این مالقات را می دهم. خود را معرفی کرد. محمدرضا لطفی سپاهی 

باشم. گفت قبل از هرچیز یک هتل تمیز و خوب به من مامور در کردستان. من هم بیژن کامکار می 

معرفی کنید که امشب را به صبح برسانم. گفتم اگر تمام سنندج را بگردی تمیزتر از هتلی که من 

دارم نمی توانی پیدا کنی و او بعد از تعارف بسیار به خانه ی ما آمد و در این خانه ماند و در این خانه 

بسته شد و داماد این خانه شد و بعدها یکی از ستونهای محکم و استوار پروژه ی تشکیل گروه شیدا 

اصلی را ساکنان  ءگروه شیدا و عارف و کانون چاووش بچه های این خانه شدند و در گروه شیدا اعضا

 این خانه تشکیل دادند. بیژن ، پشنگ ، ارژنگ و بعدها اردشیر و ارسالن، به این گروه ها پیوستند.

که وسط  اورامانادی ـــــــطفی به خانه ما آمد و پدرم کار او را دید از رفتن او به دور افتاده ترین آبـمدرضا لزمانی که مح

که  بفرستند نندجــشهر سنزدیکترین روستا به « یانهنجسر»رؤسای ارتش خواست او را به  بود جلوگیری کرد و از کوههای اورامان

 جام دهد.بیشتر در سنندج ان را او بتواند کارش

درضا و ــمحمت ـــن ریاسبنیانگذاران گروه عارف و تشکیل کانون چاووش، حضور در مرکز حفظ و اشاعه ی موسیقی در زما

آثار  تمام رــــشاهد و ناظکه از این خانه برخاستند  -حقوقی( کانون چاووش)خیابان( و رادیو تهران)میدان ارک دانشگاه تهران

 .بیادماندنی محمدرضا لطفی بودند ار کارهایمجری وفاد محمدرضا لطفی و
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ساله در  44خالصه بگویم از محمدرضا لطفی 

سنندج تا پایان کار هنری او در ایران و رفتنش به 

اما وقتی   نزدیک او بودم آمریکا در کنار او و 

دانم چرا  دست نوشته های دوستان و حتی دل نوشته های خود محمدرضا لطفی را می خوانم، نمی

  .ما وجود نداریم. نمی خواهم گله کنم. که حرف بسیار است

و اما اکنون یاد لطفی است کسی که با رفتنش همه ی خانواده را غمگین کرد و تا ابد یادش در 

خاطرمان جاری خواهد بود و تنها چیزی که آراممان می کند با وجودی که مرگ عاقبت به خیری 

ارزشمندی چون محمدرضا لطفی و قلندری چون او با آثار زیبایی که از خود  نیست اما برای هنرمند

طفی هرچه بگویم، دیگران گفته اند و آثارش گواه ـبت به خیری است. از هنر لـبجا گذاشت عاق

هستی اش در این دنیا بود. چیزی که باقی مانده و دیگران نگفته اند، مدیریت بی نظیر، ادب و تربیت 

اه و هیچ وقت ندیدم و نشنیدم نسبت به حتی مخالفین فکری اش و هنری اش و او بود. هیچگ

ایدئولوژی اش توهین کند و یا سرزنش نماید. افسوس که در این مقوله غیر از گروه شیدا و چاووش و 

زمان کوتاهی در مرکز حفظ و اشاعه ی موسیقی و باز مدتی ریاست دانشگاه هنرهای زیبا، فرصت و 

او ندادند که موسیقی کشورش را مدیریت کرده و به سامان برساند. اما تفکر او،  مجال خوبی به

                                                                                                                      .اندیشه ی او، نزد همکاران و شاگردانش ادامه خواهد داشت
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 مصــاحبه    

 

 

                                                

 

استاد محمد رضا لطفی مردی بود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزدیکانش 

گرفته تا منتقدین سرسخت اش و یا آنان که از تیغ تیز انتقاد او در امان نمانده بودند و تا 

هرچه را که فراموش کنند، نوای ناب همه مردم، آنان که ساده موسیقی را می شنوند و 

انقالبشان را فراموش نمی کنند و مصداق این واقعیت را می توان در تصاویر مراسم 

خاکسپاری ایشان مشاهده کرد، مراسمی که همه، همه هنرمندان و همه مردم بودند و 

 گرسیتند.

هنر، از هر رشته و و این جهان شمولی اندیشه و هنر لطفی، ما را بر آن داشت تا از اهالی 

خاطره انگیز ترین  با هر اندیشه ای، چند سوال کوتاه راجع به او بپرسیم. بپرسیم که

کنسرت های  بپرسیم که از قطعه از استاد لطفی برای آنان کدام است؟

صدای کدام ساز استاد را دوست بپرسیم که  ایشان خاطره ای دارند یا نه؟

 ودشان از استاد بگویند...و بخواهیم از زاویه نگاه خ دارند؟

 

 در ادامه حاصل این مصاحبه های کوتاه را مشاهده خواهید کرد .
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 واهـخـلـود دـــمسع                                                                                                           

 ردان تئاترــر و کارگـــــبازیگ                                                                                                                       

        
تخصص ویژه ای می خواهد. در مورد افرادی مثل آقای لطفی ، اگر آدم بخواهد حق مطلب را ادا کند 

 خیلی باید تخصصی تر صحبت کرد.

ی شنود حقیقتا در آن شوری که وقتی آدم صدایش را م ،در واقع همه ی قطعات را می توانم بگویم

ها خاطره نمی توانم انتخاب کنم، همه ی آن لطفی در هنگام نواختن اشاعه می داد، آدم غرق می شود.

 انگیزند.

. قضیه ممن در آمریکا که بودم لطفی دعوت شده بود که در آنجا کنسرت بگذارد، در آن اجرایش بود

عرض کنم خدمتتان به طور شخصی هم مالقاتشان  سال پیش می شود. شادنزده یا هفدهمربوط به 

کردم. یک شب شام در کنار ایشان با یکی از دوستانم بودیم که آنجا هم به افتخار مهمانان تکنوازی 

 انجام دادند و این یکی از زیباترین خاطره هایی است که از ایشان به خاطر دارم.

 رتش بود.ولی نواختن تار اوج مها ،واقعا انگشتان طالیی داشت

 

 

                                                                                                                                                                

 اکبر زنجان پور 

                                                                      بازیگــر و کارگردان تئـاتر                                          

 

 

 ولی تمام کارهای ایشان را هر وقت شنیدم خاطره انگیز بود. ؛االن حضور ذهن ندارم

 ار عالی بود. خاطراتیبود. طبق معمول بسینیاوران  ولی یادم هست آخرین کنسرتی که از ایشان دیدم چند سال پیش در ،خاطره نمی توانم بگویم

اش به من داده خوب بوده و من  یدن آثارــــیعنی معمولی نیست، دوست داشتنی اند. همیشه حس و حالی که شن ،خوب است اشه که دارم هم

 و دوست داشتم.است را به هیجان آورده 

 را بیشتر دوست داشتم.ایشان من نواختن تار 
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 ـریانعلی نصیـ                                                                                                                      

 اترــا و تئسینمـبازیگر و                                                                                                                                     

     

 

انگیزترین خاطره " ،حافظیه"ز در اجرای راست پنج گاه یا نوا، دقیق به خاطر ندارم، در جشن هنر شیرا

قطعه ای بود که از استاد لطفی به خاطر دارم، سوای کارهای درخشانی که داشتند، این خاطره 

که با بچه هایم رفتم حافظیه و آن راست پنج گاه یا نوا بود که ایشان زدند و آقای  ؛انگیزترین بود

از ایشان دارم که بی نظیر بود و تکرار ناشدنی  شجریان خواندند. آن خاطره انگیزترین یادگاری است که

 است.

 ولی خاطره ای به آن صورت ندارم. ؛به کنسرت های ایشان رفته بودم

 نواختن تار توسط استاد لطفی را بیشتر از همه دوست داشتم.

 

 

 

  افشین هــاشمی                                                 

 بازیگر سینمــا و تئـاتر                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 من را دیــــــوانه می کند. "قافله ساالر "تکنوازی سه تار در دستگاه نوا در مجموعه 

 خاطره ای ندارم.به کنسرت های ایشان رفته بودم، ولی 

 .  شتر دوست داشتمنواختن تار و سه تار توسط استاد را بی
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   "گاه هفت"ــفی از قاب ـطـمد رضا لـحدر گذشت استاد مـ                                                                        
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   "گاه هفت"ــفی از قاب ـطـمد رضا لـحدر گذشت استاد مـ                                                                        
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 ـالمی ـور اســـشاپ                                                                                                            

    یــنویسـخوش  ادـــاستـ                                                                                                                           
 اجراهای با صوت را دوست ندارم ، تکنوازی های ایشان را می پسندم .کنسرت های گرگان         

 ایشان را رفته ام ولی از کنسرت های تهران ایشان خیلی حضور ذهن ندارم .

که بعد از کنسرت با ایشان  ،یک دیدار نزدیک با ایشان داشتمولی خاطره خاصی از کنسرت ندارم ، 

به منزل برادرشان رفتیم ، من یک خطی هم نوشته بودم که  به همراه استاد داوری و استاد صفایی

 .م و بعد عکسی با هم گرفتیم تقدیمشان کرد

نتوانستم پیوند برقرار کنم . بیشترین سازی که من در این سالها از اول  ی سازهاتار، با بقیه  به غیر از

سه تار ایشان را درمحضر استاد هوشنگ  تار ایشان بود. یک بار هم  انقالب تا االن از آن لذت بردم 

د سایه شنیدم ، که آن موقع استاد در آمریکا تشریف داشتند و ابتهاج و گروه آقای فالح در منزل استا

 .آن سه تار هم خیلی فکر من را مشغول کرد

        

 

 

 سید قاسم نژادحسینی
شهرستان  استاد خوشنویسی و رئیس انجمن خوشنویسان ایران ) 

                                                                                                                                                                      کردکوی(                                                                   

 

ا در دهه های چهل و پنجاه ، آلبوم های ـصمخصومن از قدیم هم موسیقی را دنبال می کردم و کلکسیون نوار آقای شجریان و آقای لطفی را دارم. 

  .چاووش را دارم. که بیشتر آن آلبوم ها را دوست دارم

گرگان داشتم. که اهالی موسیقی حضور   درمن به کنسرت های استاد لطفی نرفتم ولی دو مالقات با آقای لطفی در منزل آقای جواد داوری 

 داشتند.

 کردند. تفأل، بر اشعار حافظ ایونـــر دارم یک فیلمی است که به همراه استاد قوی حلم در دستگاه همخاطره ای که از استاد لطفی به خاط

 که ما بیرونی هستیم و نظری نداریم و ندــهمانطور که میدانید دو نگاه بر موسیقی است یکی سنتی ست و دیگری مدرنیست هایی که می گوی

 کند که کار باید کار باشد چه سنتی و چهانتهای این فیلم آیدین آغداشلو یک موردی را مطرح می  در یکباره و بدون تحلیل آن را رد می کنند.

تاد در آن فیلم( اتفاقی افتاده است که آدم ــقدیمی. مادام که ما کاری را نفهمیدیم آن کار برای ما جدید است. امروز در اینجا )اشاره به کنسرت اس

ویس هستم. این در هنر نقاشی و موسیقی ـهزاران نفر در سالن. من این نظر را در هنر هم دارم و خودم خوشن را میخکوب می کند. یک تار است و

است. نمی تواند حقیقی باشد. مثل  نیــــهم همین گونه است. ذات اگر خوب باشد تقسیم ناپذیر است. این تقسیم را ما انجام می دهیم و ذه

مانند میوه ای که خودش بعد از یم و همـــیدیم و ادراک نکردیم. ما باید به تدریج خصوصیات کاری را بفداوینچی که در چهار سده نفهمنقاشی 

 درخت می افتد این کار تدریجی است تا به امروز می رسیم. رسیدن از

                                                                                                                                                                                                                                                                                                .من ساز تار استاد لطفی را دوست داشتم
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 محمدرضا لطفی ـادــــاست   و   هوشنگ ابتهاج )سایه(                                                                

 

       

 !ارغوان

 می آید؟ زای دل ماـــع با ، این چه رازیست که هر بار بهار

 ؛که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است

  می افزاید؟ داغ بر داغ ، وین چنین بر جگر سوختگان

 

 !ن زمینپنجه خونی ،ارغوان

 !دامن صبح بگیر 

 می گذرند ؟ غم دردِ کی بر این، وز سواران خرامنده خورشید بپرس 

 

 !خوشه خون ،ارغوان

  ،بامدادان که کبوترها

   ،سحر غلغله می آغازند بر لب پنجره ی بازِ

 جان گل رنگ مرا 

 !به تماشاگه پرواز ببر ، بر سر دست بگیر 

 ،آه بشتاب که هم پروازان

 .هم پروازند نگران غم

 

  !تو برافراشته باش، بیرق گلگون بهار ، ارغوان                                      

  ،شعر خونبار منی

 ،را رفیقانم یاد رنگین

 !بر زبان داشته باش

     !تو بخوان نغمه ناخوانده ی من

                                                                                                                                                   !ارغوان شاخه همخون جدا مانده من

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شعر از ه.الف.سایه                                                                                                            



47 
 

 

 

                                                                                                                         

 

 ـرجاللیشهرام میــ                                                                                                                  

 ده تارــنوازنــ                                                                                                                                          

ایران ای سرای "آهنگ همه ی قطعات استاد لطفی برای ما خاطره بوده ، به خصوص در آن زمان ، 

که در زمان اوایل انقالب ، همیشه پخش می شد و صدایش در گوش ما بود و قطعه ی دیگری  "امید

آلبوم صد سال "اصفهان است که در  ،که بر اساس یکی از نواخته های استاد شهناز زدند ندهم داشت

یدم. البته همه ی که آن زمانی که من ساری بودم شن "عشق و هنر"هم هست و یکی هم  "تار

کرد ، اگر نبود موسیقی نابود  کارهایشان زیبا و عالی بود. در آن زمان که ایشان به موسیقی خدمت

 ما کاری نداریم. ؛دنبگذارید بزن، شد. حاال اگر کسانی حرفهایی بزنندمی

را به او م ما این حرف ها ـــکه آن زمانی که زنده بود ه ن خیلی خوب و توانا بودـایشان یک موزیس

می داند. و لی خوب متاسفانه کسی قدر آدم را ن خودت را بدان مرد. می گفتیم، می گفتیم قدر

 ایشان خیلی با هیجان صحبت می کرد و خیلی برای کار کردن انگیزه داشت. .گذشت

 ولی من تار ایشان را به دلیل اینکه صدایش عارفانه ترین و سنتی ؛ایشان سه تار را خیلی خاص می زد

ترین بود دوست داشتم. البته به سازهای دیگر هم اشراف داشتند. اصال بحثی در آن نیست. باالخره 

هر سازی  ست.ااگر دف هم بزند باز محمدرضا لطفی  ،اگر ایشان تار هم بزند باز محمدرضا لطفی ست

 که بزند برای محمدرضا لطفی فرق نمی کند.

 خور آب می خورد. ولی در تار واقعا بی نظیر بود و درشبهمه اش از یک استعداد و ریشه اش از یک آ

سی و پنج ، سی و شش سال اخیر ، یعنی بعد از سالهایی که مثل استاد شهناز آمد ، حاال کاری این 

شهنازی و قطعه خوانی دیگران را ندارم ، ولی بماند . واقعا زیباترین صدای ایران را اکبر  علی به

شناخت صدا و شناخت موسیقی ایشان خیلی عالی بود.  مقایسه نبود. وبا کسی قابل داشتند. یعنی 

دا ها را صحیح ـی ص اخت داشته باشد همهـوش شنـگاز باشد. آدم وقتی ـفرقی نمی کند کدام س

 می شنود. و ایشان این گوش را داشت.

 

 ژیوار شیخ االسالمی

 سرپرست و خواننده گروه بانوان شیدا
 

که از طریق همین آهنگ ها به آواز  چرا  ،تاد هنگامه اخوان همکاری کردند برایم خاطره انگیز استقطعاتی را که با اس

  خیلی حس خوبی داشتم چون چند تا ازم.ردــاوران داشتند را شرکت کـکنسرت هایی که در نیعالقه پیدا کردم و بعد شاگرد خانم اخوان شدم. 

قرار از زدند در کنار استاد لطفی ـمن س هورــبه خودم می بالیدم که افرادی که در گ ی زدند و خیلیده های گروه خودم در آن گروه ساز مـنوازن

 از می زدنند و آنقدر پیشرفت کردند.ـو سدارند 

 تار و سه تار ایشان را خیلی دوست داشتم.
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 ـم زادهــناصر هاش                                                                                                         

 ـــمامنتقد سینــ                                                                                                                                        

 خاطره انگیزترند. "سرای امید"و  "سرخوشان مست"همه ی قطعات به یادماندنی اند، ولی قطعه 

من یک بار به کنسرت ایشان رفتم و حس می کنم آنچه از استاد لطفی به یام مانده است همان 

ی ما ـــــکه به نوعی می توان گفت برای همیشه در موسیق ،انقالب است ساخته ها و کارهای اول

مخصوصا با نوازندگی زیبای خودشان. یادگارهای موسیقی ماست در دوره ای که ملت ما  ؛می ماند

 تصمیم به یک تحول بزرگ گرفته بود، این موسیقی کمکی شد برای این تحول.

 ةهمه دوست دارم، چرا که یگانه است در تار، چرا که شیوصدای نواختن تار استاد لطفی را بیشتر از 

 خاص خود ایشان است و با شیوه های بزمی بسیار متفاوت است.

 

 

                      

 

 قاسم زارع

 بازیگر سینما و تئاتر

 

در همین  ،با آقای شجریان اجرا می کردند   که  همه ی کارهای آقای لطفی خاطره انگیزند و من بهترین کارهای ایشان را کارهای اوایل انقالب

است که با استاد شجریان می خواندند و  ــمی دانم. در آنجا کنسرتی برگزار کردند. بهترین خاطرات برای اوایل انقالب ،ن فارابی شدهمحلی که اآل

 می زدند.

 خاطره انگیز بود.آقای شجریان، بسیار  را در فارابی دیدم، اجرای آقای لطفی به همراه "سرای امید"اجرای زنده قطعه ی 

 سرت خاطره انگیزی بود.که گروه جوانی همراه با ایشان نواختند و کن،آخرین باری که به کنسرت ایشان رفتم در وزارت کشور بود

 ساز تخصصی استاد تار بود. تار جایگاه خاص و ویژه ای دارد و تار را بیشتر دوست دارم.
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 ا امیدوارــدکتر عطـ                                                                                                                                                      

 ری                       ، کارشناس هن موسیقی دانار، شهرساز، عکاس، فیلمساز، نقاش،ـــمعم                                                                                        

 

 باشد داشته کلیدی و دری هیچ نباید لطفی آرامگاه معماری

 

 

 

 سابقه آشنایی شما با استاد لطفی به چه زمانی برمی گردد ؟

شدم و بعد به تهران آمدم و در آنجا هم اول کرمان اول هشتم دبیرستان بودم که در آوازِمن در کالس 

گرگان اول شده بود و به  در نواختن تارِفتیم .در آن زمان آقای لطفی هم شدم و پس از آن به رامسر ر

بعد از آن من به کرمان  در اردوی دانش آموزی بودیم که با هم خیلی دوست شدیم . رامسر آمده بود.

ه اجرا کردم و بعد به بافت آمدم ، بعد از کالس دوازده به دارالفنون برگشتم و در رادیو کرمان دو برنام

آواز اول شدم و بعد از آن به رامسر رفتم که باز دوباره فکر می کنم در در دارلفنون تهران ،  رفتم .

، که من وارد  15آقای لطفی هم آمده بودند به رامسر . خیلی االن مطمئن نیستم .بعد گذشت تا سال 

 تهران شدم. دانشگاه

آقای لطفی به همین دانشگاه آمدند و  14ولی در سال  ،در دانشگاه تهران ، من معماری می خواندم

موسیقی می خواندند ، طبق گذشته با هم صمیمی شدیم و درست موقعی بود که آقای لطفی با خانم 

 مرضیه در تاالر رودکی برنامه اجرا کرده بودند .

زل ایشان در خیابان امیرآباد که به نظرم خیابان نصرت بود ، می رفتیم نهار بعضی از ظهرها با هم به من

می خوردیم و ساز می زدیم و بعد به دانشکده می آمدیم . همان موقع آقای برومند استاد ایشان بودند 

 و درس آواز طاهر زاده را می دادند .

 .باشم ، اصوال رفتار خیلی خوبی نداشتش ـــمی کرد و نمی گذاشت در کالس من هر وقت سر کالس آقای برومند می رفتم ایشان من را بیرون

ر زاده است و هم به یاد طاهر زاده آقای ـــطاهر زاده را درس می داد و عجیب است که طاهر زاده هم نوار آقای برومند است و هم نوار آقای طاه

 ارتباطی با هم ندارند ! لطفی است و هم آقای تعریف خوانده اند . شما می بینی که اصال

 دعوت بودیم ، برای اولین بار آقاید ، نهار ریان بوــــگذشت و گذشت تا یک زمان در منزل آقای جواد آذر که فکر می کنم شوهر خاله آقای شج

 جواد آذر و شاید آقای بهاری و فی و آقایــبود . که در آنجا آقای لط "بیداد"شجریان قرار بود نواری به دست جمهوری اسالمی بدهد که آن نوار 

در آن جمع حضور داشتند ، افتخاری به  وبرای اولین بار از اصفهان به تهران آمده بودند آقای افتخاری که االن جزو آوازخوان های مشهور هستند 

آواز  افتخاری همهمراه خانم اش و یک بچه ای بودند . آن روز آقای بیگجه خانی تار زدند و آقای 

 واندند .ــــــخ
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بعد از آن آقای لطفی از من دعوت کرد که به کنسرت چاووش که آقای بیگجه خانی آن را برگزار می کند 

بروم . وقتی من به آن کنسرت رفتم ، آقای بیگجه خانی تار می زدند و آقای ناصح پور ، که شاگرد دوامی 

ر آنجا بهترین عکس های آقای بیگجه خانی و من دو آقای کامکار ضرب می زندند بودند آواز می خواندند 

 را گرفتم .

نواری از من ضبط شد با تارِ استاد بیگجه خانی و دفِ استاد فرنام و آواز من که در آن زمان  54در سال 

من شاگرد مرحوم استاد سلیمان خان امیر قاسمی )از خوانندگان قدر اواخر قاجار و اوایل پهلوی( بودم و 

دو جلسه خدمت مرحوم هرمزی می رفتم و تعلیم آواز می گرفتم که به گفته خود ایشان، هفته ای یک یا 

 من تنها کسی بودم که انگارة صدای ایشان را درک کرده و مانند ایشان می خواندم .

 

 

 

 

 

 

 امیدواردکتر بیگجه خانی و استاد  ، لطفی استاد

 

. 

 

 

 

 یلی کم به چاووش می رفتم .ــخ وش می رفتم و آقای لطفی را می دیدم ، البته من گذشت و گذشت و گذشت تا زمانیکه گاهی به چاو

ی اجازه ــمن تا به حال به کس فتندـــگ  یک روز که در آنجا باهم صحبت می کردیم من گفتم که من می خواهم از کالس ات یک فیلم بگیرم

 هیچوقت آن فیلم را ندید . انــشـای  یــمن یک فیلم خوب از کالس اش گرفتم ول بعد هم .، تنها به تو برای اولین بار اجازه می دهم ام دادهـن

 تا اینکه فهمیدم ایشان مریض شده و به عیادتش رفتم خیلی خوشحال شد که من را دید .

ه آواز ایرانی را می داند کسی است کنها ـتدوار ــدر کالسش هم یادم است که به من گفت آواز بخوان و بعد به شاگردها گفت که آقای دکتر امی

 است .و کور بودن و کر بودن نسبت موسیقی روز یک عمر کار  که آن نتیجه

 ایشان در تعریف من به همسرش هم همین را گفت .

 

 

http://7gah.ir/wp-content/uploads/TN_llotfi-omidvar-bigchekhane.jpg
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من یک اذان خوب گفته بودم که به من گفت اذان ات بی نظیر است و من اذان تو را با مناجات آقای 

که هر دو یک حال عجیب و غریبی دارد و حتما باید یک نیروی حق  ،کنم تاج اصفهانی مقایسه می

 دنبالش باشد تا بتواند یک چنین کاری را کند .

برای برنامه گلها  13روزی که به عیادت آقای لطفی رفته بودم برایش تعریف کردم که من در سال 

د به استودیو گلها ، که با اکثریت آرا قرار مشیر همایون شهردار امتحان کرد و بردن استاد ؛امتحان دادم

 ولی از آنجایی که خدا با من بود من نرفتم . ،شد من به برنامه گلها بروم و آواز بخوانم

 بعد بالشتی گذاشتم پهلویش و گفتند : این کار درستی بود که تو کردی.

 که االن هم دارند می زنند . آنها که رفتند همه گند زدند به موسیقی ایرانی . زدند که زدند که زدند

ما تاکنون ردیفی از هیچ استادی نداریم ، تمام ردیف ها مربوط به افرادی است که فکر می کنند 

 ردیف را می دانند .

 که نه صدای آوازشان شنیدنی است و نه صدای سازشان .

در بازار ده ها بدین گونه تمام موسیقی ما براساس ردیف های خود ساخته افراد درست شده است که 

 سی دی از ده ها نوازنده ردیف ها را به روایت میرزاعبداهلل می بینیم .

در صورتیکه تنها چند دقیقه بیشتر از صدای تار میرزاعبداهلل موجود نیست و عجیب این که در 

دانشگاه ها و ارگان های ذی ربط مسابقاتی می گذارند بر این اساس که هر کس بتواند ردیف را خوب 

بنوازد ، در صورتیکه بهتر بود یک صفحه از نوازنده یا آوازخوان قدیم به شرکت کنندگان ارائه می شد 

 و هر کس که می توانست عین نوازنده و یا خواننده بزند و یا بخواند جایزه به آن تعلق گیرد .

ی ما است ، تنها چیزی که هنوز در مملکت ما مانده و آخرین نفس هایش را می کشد ، موسیقی نواح

که کاش برای دانشجویان امکاناتی فراهم می شد که نزد اساتید موسیقی دان نواحی می رفتند و 

لیسانس یا فوق لیسانس و یا  ، چندین سال با آن استاد کار می کردند تا اینکه آن استاد به آنها دیپلم

 دکترا عطا می کرد .

شه صحبت ـنهایت دوست داشت وقتی همیآقای لطفی بسیار آدم فروتنی بود و اساتید را به 

که به دلیل شرایط روز و  ،خودش خیلی دلش می خواست در همان مایه ها بزند کردیممی

 های شهری من نتوانستم .گرفتاری

 م .شوک ـــگفتم چرا نمی زنی ؟ گفت من باید یک ماه شبانه روز بزنم و تمرین کنم تا شاید به میرزا حسینقلی نزدی

 و صحبت هایی که شده بود که تـــاس روی حق باید به آدم کمک کند . من مطمئن شدم که آقای لطفی یک آدم عارف واقعیگفت که یک نی

 تم و در اذانی هم که در مراسمـــدانس آن را یک آدم عارف می ولی من عمیقاً ،ایشان توده ای هستند و ممکن است داستان هایی بوده باشد

 کارانش را دیدم که جوری صحبتــهم با احترام گفتم که آقای لطفی یک عارف بزرگی است و متاسفانه دوستان وتشییع ایشان گفتم، قبل آن 

 می کردند که ملت دست می زدند انگار او هنوز آنطور بود.

 مخصوصا وقتی که نامه ای را در آن مراسم یکی نوشته بود ، خواندند .

 به نظر من آن موقعیت خیلی بد بود .آن هم به عنوان کسی که طرفدار کارگرهاست ، 

 ، این آدم اعتقادات عجیب دــــــبینی    میمن در فیلمی هم که از کالس درس ایشان ساختم ، ایشان در آن صحبت هایی می کنند ، که شما 

 غریبی به خداوند و نیروی حق دارد .
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 ؟نظر شما در رابطه با آثار استاد لطفی و هنر او چیست 

من در مراسم ختم ایشان یک آوازی که خودش می خواند و سازی که خودش می زد را شنیدم ، دیدم 

که تنها کسی که با سازش شعر را خوب ادا می کند تنها خود لطفی است ، تا حاال در هیچکدام از 

 خواننده هایی که با آنها کار کردم مطمئناً نتوانستند شعر را خوب بخوانند .

ه در اواخر می دیدم که افسوس گذشته را می خورد که چرا به موسیقی اصیل قدیم مان ولی همیش

نزدیک نشد و آن را اصل می دانست و اعتقاد داشت اصال هیچ کس ، دیگر نه درست می زند و نه 

 درست می خواند .

 از یکی که کردند می اجرا برنامه فرهنگ رادیو در هفتگی صورت به لطفی آقای ، پیش سال 57 حدود

 موسیقی مشتاقان و جوانان برای ایشان ایرانی اصیل موسیقی اجرای و بی شک است ها برنامه بهترین

 .راهگشاست و مفید بسیار ایرانی

 

 چه تاثیری از ایشان در حوزه موسیقی گرفتید ؟ ،ها که در کنار استاد لطفی بودید در این سال

 نشگاه بود که من در آن زمان آن موسیقی را رد می کردم .من در کنار ایشان کم بودم . تنها در دوره دا

وقتی که دیگر صدای سازش را به آن صورت نمی شنیدم و خودش هم  ؛در اواخر با هم یکی شده بودیم

 می گفت که کسی که می خواهد موسیقی اصیل ایرانی را کار کند اوال باید کر باشد و کور !

نه اینکه افرادی که االن شما می بینید ، همه  ،دن سازهای آنهازشنیدن صفحات قدیم و  و فقط از روی 

افرادی که کار کرده اند همه شاگرد استاد مسلم نبودند اگر هم بودند آهنگ های آن استاد را میزدند نه 

 اینکه مثل استاد بزنند .

 

 

 است؟ بوده چگونه اخیر سال 01 در ایرانی موسیقی در لطفی استاد تاثیر شما نظر به

 دانشگاه در داشتند اساتیدی که زمـانی رد و بودند موفق بسیار دانشجوهای از یکی کردند کار به شروع و آمدند دانشگاه به که زمانی از لطفی آقای

 به ریباتق بودند کرده کار شیراز هنر شنـج در دوستانشان با که هایی وکنسرت آوازها شیراز، هنر جشن بعد و موسیقی اشاعه و حفظ بعد و تهران

 کنسرت تا چند و کار به کردند شـروع و قوی داشتند خیلی مدیریت هم قوی رفتار هم و قوی بسیار هم هیبت ایشان خود ولی می آمد، چشم

 یچه ولی زدند می تیز و تند بسیار زدن، و در بود خوب خیلی کارهای از یکی که "عارف یاد به"به نام  ساختند آهنگ دو یکی دادند رودکی تاالر

 . زدند نمی قدما مثل گذشته، مثل وقت

 که زمانی بعد ولی زدند می دیگــری نه و او مثل آن ، نه ولی بزنند بزرگ، استاد شهنازی، خان اکبر علی حاج از هایی را آهنگ مثال بود ممکن

 دفعه یک بار اولین برای موقع آن. داشتند انقالبی های آهنگ ساختن در بزرگی سهم ایشان شود می انقالب

 .شود می انقالبی و تند ها حرکت ها، ریتـــم
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 و شود می انقالبی و تند ها ضرب و ها حرکت و آید می در موسیقی فوق و عرفانی حالت آن از دیگر

 با ها خیلی شد، مرسوم بعدها و بود مهم خیلی که کرد، ایرانی موسیقی وارد را دف ایشان بار اولین برای

 . دادند هایی کنسرت کردند، کارهایی دف

 داشت، خاصی ابهت یک ها کالس شیدا. یا عبداهلل میرزا خانه مکتب در کردند باز هایی کالس اینکه تا

 . دادند بروز خود از ایرانی موسیقی تدریس در خاصی ابداعات یک ایشان بار اولین برای باز یعنی

 سکویی باال متری نیم و یک متری، یک فاعارت یک با خودشان و نشستند می دور تا دور شاگردها یعنی

 عالی تار ، هم زد می عالی خیلی تار سه هم ایشان یعنی بود. سازها تمام بر شان تسلط و نشستند می

 را هایش صحبت و زد می خوب دف ، هم زد می خوب ضرب ، هم زد می خوب کمانچه ، هم زد می

 کالس در که است عجیب و داد می ارائه هایشدانشجو به آوازهایی خواندن با هایی مثال با همیشه

 قدیم اساتید از کوچکتر را خودش همیشه یعنی بود. باالیی حد در بسیار بزرگ اساتید به حرمت هایش

 و ها مثل کالسش در و کرد می صحبت آنها به راجع و فروتنانه گویم ( نمی را ها ) جدیدی دید می

 به لطفی آقای و آموخت می ها بچه به تدریس حالت با را نهاآ بود، شنیده بزرگ اساتید از که روایاتی

 .بجویند دوری انحرافات از پاک های جوان از خیلی شد باعث که است مردی یک من نظر

 دید می آدم واقعا در آن زمان آمدند ایرانی موسیقی طرف محترمانه به و دقیق بسیار حالت یک با همه

 به کالس، رود می دارد دستش و در اش کمانچه تارش، سازش، ی جعبه جوان پسر یک خیابان در که

 جایی در شما یعنی بود. گیر گوشه حال هم عین در و بود سهیم خیلی مورد این در لطفی آقای من نظر

 دانشکده رئیس انقالب ، او از بعد زمانی ، در یک سالی چند گویی ای او را نمی دیدید ، اداره در

 های کالس ی گوشه در بعدا ولی ها این و حزبی و ای فرقه فکرهای خاطر به هم آن .شد زیبا هنرهای

 ها جوان با را هایی کنسرت و بعد از آن کرد می تربیت را ها جوان فعاالنه کرد، می کار فعاالنه خودش

 حدود از بعد دیدید می شما بار اولین برای باز و بود ها زن با یا بود مردها با کنسرتهایش که گذاشت،

 داشت، هم را رهبری و زد می و نشست می ها نوازنده یا شاگردها وسط در ، خودش سال 47، 47، 57

 زد . می عبداهلل و یا میرزا حسینقلی میرزا مثال ارکستر رئیس یک که مواقعی مانند قدیم ،

 پوشند یم رسمی یا فراک شلوار و کت دیگر که بینید می بار اولین شما برای وزیری کلنل زمان از ولی

 به برد را مسئله این دوباره او و کنند می رهبری ها فرنگی عین چوب با و  گیرند می چوب یک بعد و

 زدن شما اوقات گاهی و کرد می کار همه و زد می و نشست می هایش کنسرت در همیشه ، او گذشته

 در را مختلفی های دیدید. او کنسرت ، می بود بار و هیبت عمیق خیلی دف که زدن با را لطفی آقای

 . داد انجام دنیا نقاط سایر و ایران

 و در به را خودش کار این برای و دــبرس حق نیروی یک به رسیدن یک آزادی، یک خواست می و بود قفس در که بود ای پرنده یک مثل ایشان

 . زد می قفس دیوار

 کنسرت کلی آنها با. کند نمی اش راضی  هم آن دید بعد داشت، را دراویش تاندانس دفعه یک بعد و داشت را توده حزب چپ، اول او تاندانس مثال

 .بینید می کارهایش در شما را دراویش آوایی هم و ریتم ی مسئله و داد

 کارهایش در شما اوقات گـــــاهی و بود آرزویـش همیشه قاجار قدیمِ زمان های مایه زدن به رسیدن نهایتا ولی کرد، خوب ی استفاده آواز از آنجا

 .بود خوب و شنیدنی العاده فوق سازش و رسیده حد آن به لحظاتی که بینید می

 

 

 

. 
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در مسابقه معماری که برای طراحی بنای یادبود و آرامگاه استاد لطفی برگزار خواهد شد ، به 

نظر شما ، این مکان بهتر است به صورت باغ مزار طراحی شود و یا مجتمع فرهنگی ، هنری 

 برای ایشان باشد؟

. بیایند و از آن استفاده کنند به نظر من باید به صورتی باشد که همه مردم بتوانند به راحتی به آن مکان

زیرا برای نگهداری هزینه می خواهد،  ؛ی درست شود ، اداره آن مشکل استاگر قرار باشد ساختمان

 .کارمند می خواهد 

 مردم آمد و رفت مسیر اوقات گاهی. بود باز درشان ما مساجد متما،  ما های زیارتگاه تمام گذشته در

 .بود

رد  مسجد توی ازبروید ، باید  خیابان به جامع مسجد از یا کرمان بازار ازوقتی می خواستید  شما مثال

 می شدید .

 من. درها باز می شد  نماز موقع برای فقط شد، بسته درهایشان مسجدها سفانهمتأ انقالب از بعد اما

پشت  یا ،بود فرمایان فرمان استاد دفتر،  غرب جنوبی ههجب قسمتدر  فلسطین میدان در است که یادم

 . بزرگ مسجد یک ، شد مسجد تبدیل به دفتر اینبعد از آن  که بود مادرش ی خانه آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 پوستری از استاد لطفی ، طراحی از دکتر عطا امیدوار          
 

 ، شده ساخته فرمایان فرمان استاد دفتر ایـج مسجدی یک که دیدمآمدم و  میدان سمت به فلسطین خیابان در 1-3 ساعت ی دربعدازظهریک 

  .شود یــم باز فالن  ساعت گفتند و بود بسته درها کردم کاری هر ؛بخوانم نماز استاد این یاد بهو  برومخواستم به آن مسجد 
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 پارکی یک مثل ،باشد باز کامال فضای یک در. باشد نداشته در اصال لطفی آقای ی مقبره دارم میل من

 ، یعنی است چمنش وسط مجنون بید درخت یک که پارکی است، جلویش فواره و حوض یک مثال که

 . بخوانند فاتحه قبر و سر ببینند بروند بتوانند مردم دائم

 دور ی گذشته مثل باید درست و باشد مشتاقان ورود از مانع نباید چیزی و هیچ دری هیچ کلیدی، هیچ

 ساسانی، زمان در ما ی گذشته در. زیارتگاهی داشت یک جایی هر در شهری ، هر در باشد که

شده  ها زیارتگاه به تبدیل که دوران پیر مراد، پیر بوده است مثال پیر عنوان به ها مقبره آن ،هخامنشی

 برای نباید ولی .نشینند می دارند، آرامش را لحظاتی گیرند، می مرادو  روند به آنجا می مردم است و

 بازخواست یا شود تفتیشی یا بدهد شما به کلیدی و بگیرید اجازه کسی از شما جایی همچین به رفتن

 . شود

 بعد. مردم بتوانند راحت به آن مکان بیایندباشد و باید  چیزی همچین یک باید لطفی آقای ی مقبره

 که آنجایی به راجع دقیقی بسیار اطالعات و بگذارند باید مسابقه بسازند را مقبره بخواهند اینکه برای

 نظر در باید همه اطرافش های ساختمان آمدش، و رفت دورش، محوطه بسازند همچنین خواهند می

 .                         شود انجام ایشان مقبره برای ریزی نامهبر اطالعات ، آن اساس بر بعد شود گرفته

 

 در فراخوان این مسابقه باید رعایت چه اصولی ذکر شود ؟

یعنی اول باید معلوم شود چه کسی می خواهد این  ،من هنوز نمی دانم ، باید روی این موضوع کار شود

باید مطالعه روی محیط کامل شود از  .عه نکرده امکار را انجام دهد و چقدر بودجه دارند من هنوز مطال

 منطقه آن مکان تا دسترسی ها و همسایگی ها و پارکینگ .

 

 چه شد که به عکاسی عالقه مند شدید؟

 که تهران دانشگاه ولی .گرفتم می عکس که داشتم ، دوربینی خواندم می آواز از همان زمان که من

 ساز هم خودش که امیدوار ابوالقاسم آقای بزرگم برادر گاهم ،دانش قبولی هدیه  اصطالح به شدم قبول

 من به دوربینی را ، یک گرفت می عکس و هم داشت خوبی خط ، هم کرد می نقاشی ، هم زد می

 .داد هدیه

 داده نمایش آنجا که نجها بزرگ یهــافیلم  مرتب و بودم ایران فیلم کانون عضو دانشکده اول در سال. بود کن تاپ دوربین نام به دوربین این

 . گوش است و چشم دید از اطالعاتم تمام من. دیدم و می رفتم می را میشد

 اصوال ولی باشد . چهارتا تا دو دو یــعلم کتاب یک اینکه مگر ،نیامده است دست به مطالعه راه از من هنرِ هیچ و ندارم عالقه اصال مطالعه به یعنی

که  را بعضی و فهمیدم می را هنـــری یاـــدیده و تصویرها آن بسیار دیدم می فیلم کانون در رفتم می هک هایی فیلم من. نیستم خوان کتاب

 . کردم می آنالیز آمد می خوشم

 .آنتونیونی بود از فیلم یک. بود ایتالیا های فیلم از فیلم فستیوال که یک است یادم وقت یک

 نرپیشههایه از یکی و فیلم فضای آن در  آمــد می بیرون کارخانه آن دود اوقات گاهی که بود ای کارخانه در که بود ساخته فیلمی یک آنتونیونی

  .کرد می بازی در آن کنم، فکر ویتی مونیکا نام به ایتالیایی زیبای

 و ها دیده آن اساس و بر آمدم دانشکده به روزفردای آن  من. گذاشت تاثیر من در خیلی فیلم آن فضای. داشت غریب عجیب روحی حالت خیلی 

 .گرفتم عکس سری فکرها یک
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 که هایی عکس مرتب و بود تشدید خیلی من در غیرمتعارف دیدهای کردن پیدا عکاسی در اصوال ولی

عکس  طوریکهبه  ،کردم می معماری ماکت از عکاسی،  دانشکده در و بود نشده گرفته جایی حاال تا میگرفتم

 . گرفتم من را دیپلمشان ماکت ممتاز های التحصیل فارغ تا  47، 57، 17، 37 مثال زیادی تعداد

 . گرفتم می را ها ماکت عکس من مسابقات در المللی بین چه ایرانی چه مسابقات خیلی در

 حاال تا کس هیچ ولی بود، شده برنده المللی بین مسابقات در گرفتم من که ماکتیهای  عکساز  بعضی

 ژاپن پانسوی کتابخانهمربوط به  بود ای مسابقه یک مثالاست ،  ندیده را ساختمان آن نمای و پالن و نقشه

 بهجایزه اش  که بود گرفته جایزه لوح یک و بود کرده شرکت در آن میرمیران مرحوم عزیزم دوست که

 .ها نقشهنه به خاطر  بود، هاعکس آن خاطر

 صفحات شخصی ام در شبکه های اجتماعی درا ر ها بعضی،  بودی بسیار اسالید و عکس با هم دیپلممکار 

 .  نگرفته است عکس فرم آن جدید تجهیزات و کامپیوتر با کسی هنوزولی  ،گذاشتم

 در فیلم 477 از بیش اساس همین بر داشتم ، فیلم عکاسی به راجع زیادی های تجربه ام زندگی در همیشه

 فیلم و شود می خاموش ، شود می روشن یندورب یعنی ،است شات یک همه میها فیلم که دارم اینترنت

 هم،  نماخو می هم ، زنم می حرف خودم هم ،کنم می مونتاژ ذهنم در موقع هم همان در.  شود می تمام

 در که است سال 57، 17 حدود که است شاخصه یک این و است فیلم یک در همه ،کنم می مصاحبه

 .ستا من کاری زندگی

 ،نویسم می فیلم و عکاسی نقاشی، ، زیست محیط ، شهرسازی و معماری هب راجع هم مختلفی های نقدمن 

 . هستم کار حال در دائم یعنی

 کار طائب مهندس آقای دفتر در من که است سیما و صدا های کنفرانس مرکز هم من معماری های کار از

 . کردم

 پاویون یک امام ی برهمق پشت در. است آنجا دهد می انجام کاررویکرد که  این کنفرانس سالن تنها

 اما. نشدم برنده ولی کردم شرکت مسابقه در من که است خمینی امام رواق هم مشهد در و است تشریفاتی

 .گرفتند موزه نمایشگاه در نمایش برای را من کارهای

 مشهد در خمینی امام رواق متر هـزار 44 کــه دیدم سال 4 الی 5 از بعد« است ممنوع استفاده هرگونه حق»  بودم نوشته ها نقشه تمام زیر در اینکه با

 نوشتم جمهور رئیس دو برای را ریانــج  این سال آن از. اند ساخته من ی اجازه بدون را من طرح،  شاد گوهر مسجد در رضا حضرت ی مقبره کنار در

 طرح. شود می چه ببینیم که ام شده لــتوسم دادگستری به که االن تا. دارد هایی زیبایی چه طرح این که نشدند متوجه خیلی هم ها آن متاسفانه که

 معماری که بود معماری شاهــکارهای از یکی یعنی. دارد هایی شاخص چه طرح آن که نفهمیدند باطن در ولی ،کردند کپی و آمدند ظاهر به را من

 .نفهمید را آن کسی سفانهمتأ که ،دهد نشان توانست می را اسالمی و یایران

 

 یک به معاصر هنرهای ی مـــوزه طـتوس کار من آخرین که دارم کار هزارها و دهم می انجام بزرگ ابعاد با دیجیتال نقاشی دنیا در بار اولین یبرا من

 شده است. معرفی ،است کرده کار به شروع تازه که ،نیویورک در سپتامبر 44 نام به بزرگ ی موزه

 به 4774 در پاریس در را سوژه ینــهم  که .دارم «کرد فراموش نباید جهان در را سپتامبرها 44»  نام هب سپتامبر 44 به راجع زیادی های نقاشی من

 . گذاشتم نمایش به پاریس هنرمندان ی خانه در پاریس شهردار دعوت

  .ــمـگذاشت نمایش به سپتامبر 44 به راجع کارهایی شلمان گالری در اینجا در سپتامبر 44 در هم گذشته سال در

 

  

 و شود نزدیک هم به آمریکا و ایران بزرگ ملت دو فرهنگی روابط شود باعث که بود این هدفم هم بیشتر
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 فقط و نشد مقامات سمت از استقبالی سفانهمتأ ولی. باشیم داشته هم با نزدیک ارتباط بتوانیم ما شاید

 به که االن. آوردند تشریف و کردند لطف کاظمی مهندس آقای با مسجدجامعی آقای شهر شورای رئیس

 هنری کارهای بهترین،  بار اولین برای من نظر به بشود اگر ام، داده نیویورک ی موزه به پیشنهاد یک عنوان

 . دخواهد ش گذاشته نمایش به آنجا در من

 

 به فرانسه رد تهران در هم که دارم را علی -علی آثار بهترین و ام داشته علی به راجع هایی نمایشگاه من

 . نداد بهایی خیلی اسالمی جمهوری باز ایران، در ولی بوده پسند مورد خیلیکه  گذاشتم نمایش

 اذان ایرانی قدیم های دستگاه تمام در من یعنی. هستم ایران شیعه اسالم تاریخ های مؤذن بهترین از یکی

 من های اذان ولی. است نداشته پخش یا انتشار ی اجازه جایی یا و رادیویی هیچ در متاسفانه ولی. ام گفته

 . شد می پخش داشتم، همکاری بودند آنجا طراح که عهد یدمؤ استاد با چون تهران، بزرگ الیمص در مدتی

 . نشد کار این ایران در ولیهم همین طور،  عراق در و شد می پخش علما از یکی بیت در لندن در

 که مملکتی در چطور که کرد می تعجب و بود نآ ی یفتهشو  بود شنیده را من های اذان هم لطفی آقای

 و اند نگفته متفاوت اذان یک ها خواننده شود، می شنیده اذان صدای همه این و دارد خواننده همه این

 یک و داریم اذان بزرگ اتیداســــ از تعدادی گذشته درالبته . است نگفته را ها اذان این من از غیرکسی 

وجود دارد و تنها کسی که سه تا از اذان هایش در آن سی  دنیا تمام از جهان آواز اساتید از هم اذان دی سی

 دی است، من هستم.

خدا به من خیلی از هنرها را داده است ،  تعکاسی جزئی از کارهای من اس .من از قدیم عکس می گرفتم 

و  سه تار خوب نمی زنم ولی وب می خوانمکه همیشه شاکرم. نقاشی، معماری، عکاسی، فیلمسازی، آواز خ

قدرت شکرگزاری است. باقی اش دیگر که آن که خدا به من داده و من کیف می کنم است این قدرتی 

 کشک است.

 

 خاطره ای از عکاسی از استاد لطفی دارید؟

 کامپیوتر هم نتوانسته است مثل آن را یــــتحگرفته ام که از پنجاه سال پیش تا به حال کسی  برخی عکسهایی هم    من عکس های خوبی گرفته ام.

 عکس بهترین عنوان به خودشان که ،ـمگرفتـ ایشان از لوشاتو نوفل در که ست هایی عکس گرفتم خمینی امام از من که هایی عکس بهترین ازبگیرد. 

 . دارند عرفانی بردندو حالت نام

نیز کار  قم اصفهان، ، کرمان از واییــه عکسهای، همچنین بهترین کار من است استاد عبادیو بیگجه خانی ، استاد بهترین عکس های استاد هرمزی 

 . من است

س دارم ولی نه خیلی. به هرحال ـــــعکه ــس ،گرفتن این عکس ها به یادم می آید ، احساس لذت و نشئه گی میکنم. از استاد لطفی دو یهمیشه وقت

 .بود او از ترــبیش قدیم اصیل موسیقی به من گرایشولی  بودو مدبر در کار موسیقی مدیر   بود و ایشان آدم سرشناسی

 ی هستیم.ـفکر ، یک  رز ــدر طنفر فهمیدیم که ما دو  همو در آخر  ذاشتیم و به هم عالقه مند بودیمبه هم احترام میگ ولی شدیداً
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 خاطره ای از استاد لطفی برایمان بگویید . ،و سوال آخر 

ند لحظات آخری که در بیمارستان بودم، به من گفت آدم باید با یک نیروی حق اتصال داشته باشد تا بتوا

 . کار خوب انجام دهد و به دل بنشیند، والغیر

 در لطفی استاد و گفتم وقتی انداختیم هم برگردن دست ، دیدم را برادرش او، تشییع روز درو وقتی 

 هایی صحبت همه بود، زندهاو  که ای لحظه آخرین تا ایشان گفت .کردیم صحبت خیلی ما بود بیمارستان

 ند .فتگ من به رابود  کرده شما با که

 آخرین جمله دکتر عطااهلل امیدوار .
 .داد شکرگزاری قدرت من به که کنم می  شکر را خداوندی من

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد محمــــدرضا لطفی ، طراحی از دکتر امیدوار پوستری از                   
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 صدیق تعریفاستاد  نویسنده:                                                                                                                              

 آوازاستـاد                                                                                                                                                  

 استـاد لطــفی یگـانه است

بسیار وامدار و مدیون لطفی  ندهای بعد از ما که دغدغه موسیقی اصیل ایرانی را دارنسل ما و نسل

در تشییع باشکوه  مردم حاضرین مدعا حضور بیشمار و و هم آوایی ا دلیل اثبات مهمترین، هستند

 «جانا چه گویم شرح فراقت/ چشمی و صد نم، جانی و صد آه» بندترجیع پیکر این مرد بزرگ بود،

ناپذیر و بی حضور او ای است جبرانفاجعهموسیقی جامعه حقیقتا هم درگذشت استاد لطفی برای 

اغراق و حقیقتا لطفی .. بیبایست از سویدای دل مرثیه خواندبوم می برای آتیه موسیقی این ملک و

. همه استادان، ارجمند و باارزش هستند اما به نظر باید به شمار بیابددر موسیقی ما تبلور یک سده 

فرد خاص خودش را دارد. خود لطفی برخی از استادان بزرگ را استاد های منحصربهمن لطفی، ویژگی

بردند و استاد کامل در فرهنگ و سنت ما کرد و گویا قدما این عبارت را به کار میکامل خطاب می

 دیرینه است.

خان و میرزاعبداهلل و آقاحسینقلی. در جایی از مثال در حوزه موسیقی طاهرزاده و اقبال و درویش

 رده ـــبه کار باستاد لطفی خواندم که عبارت استاد کامل را در مورد استاد کسایی و استاد شهناز هم 

 و تاز نواز تراز اولی بود. او هم تارنواز و سهبودند. به اعتقاد من و به ضرس قاطع، خود ایشان هم مصداق بارز این عبارتند. لطفی استادی کامل بود

 ای بود. تقریبا با اغلب، زیربنایی و ریشهکرد، آکادمیکمباحثی که مطرح میهمه ممتاز و ی راستی معلمدرستی و بههم در حوزه آموزش به

 ق و ظرایف آواز هم آشنایی فراتر ازایــدقو با نواخت و بر تنبک و دف مسلط بود سازهای ایرانی آشنایی کامل داشت: نی و کمانچه را خوب می

 د. در جلساتی که استاد دوامیشهنازی بو اکبرخانتصور داشت، چراکه هم از محضر استاد دوامی بهره برده و هم شاگرد استاد برومند و استاد علی

داشت و این در کارهایش هم  کامل وفــوقزد. لطفی عاشق و شیفته آواز بود، بر اهمیت آواز تار هم میداد، لطفی سهبه شاگردانش درس می

 مشهود است.

آن گذرانید. دانش را در کردستان می ـیپاهگرگانی جوانی بود که دوره خدمت سدر سنندج دیدم.  57اولین بار استاد لطفی را در اوایل دهه  

 به چند سال پیش ال در مجله شهروندـقبرا شناختم اما شنیده بودم قرار است با کامکارها فامیل شود. این موضوع موقع ایشان را از نزدیک نمی

دیدم، آن موقع هیچ وقت صورت گذرا میرا بهانی نافذ ــام. در آن مقاله گفته بودم باالبلندی با موهای بسیار مشکی قطرانی و چشمنوشته تفصیل

با ایشان  تهران دانشکده هنرهای زیبا  گاهنشام با این مرد بزرگ شروع شود. بعدها در داها بعد اولین کار رسمی و جدیکردم که سالفکر نمی

 کردند.به نظرم استاد آنجا تار و سه تار تدریس می. آشنایی بیشتری پیدا کردم
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دستم بگرفت و پابه پا »سال پیش لطفی مرا برای همکاری دعوت کرد و 37، یعنی حدودا 4343سال 

یاد طاهرزاده را با دقت و صبوری و عشق به من آموخت. الزم به و آن کار سنگین و سترگ به « برد

 اش خوانده بود.دهه ششم زندگی اوج و در توضیح است استاد طاهرزاده این آواز را در

 

خان دوامی زیاد نشسته بود و خود بسیار خان برومند و عبداهللپای درس استادان نورعلی لطفی که

، کلمه به  رایف آواز به خوبی آشنا بود و در انتقال آواز طاهرزادهعشق به آواز داشت، با دقایق و ظ

خواستیم کار استاد آموختم. ما نه تنها میکرد و من میکلمه و تحریر به تحریر با من کار می

خواستیم درک کنیم و حس درونی کار را به لحاظ روحی و طاهرزاده را بازآفرینی کنیم، بلکه می

ماهه لطفی با من منتقل کنیم. این کار طی یک پروسه و تالش پنج، شش اطب به نخ روانی و معنایی

 نفره شیدا و عارف به سامان رسید.44و گروه 

 

به اعتقاد من لطفی در آن زمان شاید نفر برای یک ارکستر ایرانی گروهی به نسبت بزرگ بود و  44

هنری چاووش، ابراز  -ن فرهنگی خواست با حضور همه اعضای گروه شیدا و عارف زیر پرچم کانومی

هایی که همین اثر صرفا به خاطر های فترت بودیم؛ سالحضور و وجود کنیم. یادمان باشد در سال

شد، مجوز انتشار رسمی نگرفت!! و خان که با ریتم شش، هشت اجرا میچهار مضراب و رنگ درویش

مندان محدود و معدود موسیقی به ناچار به طور خصوصی و زیرمیزی و دست به دست بین عالقه

 رـناشررـو مکدهای متعدد ـاش را هفت سال بعد با رفت و آمپخش شد. به یاد طاهرزاده مجوز رسمی

خان مختاری، رنگ و چهارمضراب و الدینخان و رکندرآمد در سه گاه و مخالف سه گاه از درویشتوانست بگیرد. این اثر متشکل از دو پیش 

بعدها از استاد علی   دوامی استت استاد ــروایخان به از درویش« شرق طلوعی در جهان کن/ تیر غمزه اندر کمان ابروان کنصبحدم ز م»تصنیف 

 بود. شعرش هم ساخته حاجب از دراویشالدین اسدآبادی ساخته خان این تصنیف را برای تجلیل از سیدجمالاصغر بهاری شنیدم که گویا درویش

 انجام داد. آن موقع هم من و هم اثر رسمی    یکاش را در ست. در این آلبوم جمشید عندلیبی در آواز مخالف اولین تکنوازیخانقاه صفی علیشاه ا

بودم. آقایان شجریان و ناظری د از انقالب ـبعساله. باید بگویم که من اولین خواننده موسیقی اصیل و ملی 48، 44جمشید خیلی جوان بودیم. 

 ف بود و البته هنوز هم بالتکلیف است. ها بالتکلیهای بعد از انقالب موسیقی مدتقبل از انقالب شروع کرده بودند. در آن سال هاخواندن را سال

 شاگرد استاد کریمی و در ادامه در همان، گاهــبعد از قبولی در دانش 51بار در سال پور بودم و قبل از آن، اولینآن زمان شاگرد آقای نصراهلل ناصح

حوم شدند. بعد از انقالب با تاسیس کانون رــسروستانی که متاسفانه هردو این بزرگواران زود مقبل از انقالب رفتم خدمت جناب استاد رضوی

 ایشان از چاووش به پیشنهاد آقاید از رفتن ــکرد آموزش دیدم و بعنزد استاد شجریان که در آن زمان در چاووش تدریس می چندماهی  چاووش،

 آقای لطفی به ترتیبی که ذکر آن رفت مراس ــــپور بودم و سپسال مداوم شاگرد استاد ناصحپور شرکت کردم. پنجهای آقای ناصحفی در کالسلط

 دعوت کرد.« به یاد طاهرزاده»برای همکاری در اجرای مجموعه 
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دریغا و دردا که دونفر از این رئوس مثلث از  ،لطفی، علیزاده، مشکاتیان یک مثلث موسیقایی بودند 

سالگی استاد لطفی. عمر استاد علیزاده دراز 44سالگی رفت و در 51دست رفتند. استاد مشکاتیان در 

پرچمدار موسیقی بود  وی اشاره کردند،  و به حق درستیبهدر مراسم تشییع پیکر لطفی زاده . علیدابا

و ، کاردان داد. مدیر بسیار مدبرو حضور باصالبتش به موسیقی اعتبار و به دوستدارانش اعتماد می

نکرد،  کرد وبود اما دریغا و دردا که این مدیریت را در مورد سالمت خودش لحاظ نمی العادهفوق

 درستی به آن اشاره کرد.آبادی هم بههمانگونه که محمود دولت

طور متناوب با هم در تماس بودیم. آخرین تماسی که به من و استاد لطفی تا روزهای پایانی حیاتش

وچندسال پیش در مراسمی در دانشکده هنرهای با من داشت، مربوط بود به پیگیری آهنگی که سی

المجلس خوانده بودم. الزم به روی شعر یکی از استادانم ساخته و من هم آن را فی البداههزیبا فی

یادآوری است او در آن زمان به انتخاب دانشجویان دانشکده برای مدتی محدود رییس دانشکده شده 

دورهم جمع  های مفتلفعلتآمد دانشجویان و استادان بهبود. آن زمان در دوره محدودی پیش می

افتاد، از آن جمله همان آهنگ مورد اشاره که لطفی ها میو اتفاقات جالبی در آن جمع شدیممی

المجلس من و دونفر از دانشجویان اجرا کردیم. گویا این اواخر در حال المجلس ساخت و فیفی

شده، اجراشده و اجرانشده خود بود. آن آهنگ در خاطرم نمانده بود و قرار شد آوری آثار ساختهجمع

زدم آن شب این کار را ضبط کرده تهیه کنم که از یکی از دوستانم که ساکن اروپاست و حدس می

 نشد و بعد خورد به این بیماری استاد و تراژدی دردناکی که مثل آوار روی سرمان خراب شد.

 

ک شرایط دموکراتیک حق داریم نظرات و ـهمه ما در یآورد. صراحت لهجه استاد لطفی در بسیاری از مواقع برای ایشان مشکالتی را پیش می

 رسیدیم که حداقل خودمانبه جایی میکاش ما ایصورت دموکراتیک پاسخ داد.ها بهشود در مقابل این حرفهایمان را بزنیم و میحرف

ور سنتی نقدناپذیریم و شاید زمانی طو بهتابیم و اساسا ذاتا توانستیم حرف همدیگر را بشنویم و تحمل کنیم اما ما متاسفانه نقد را برنمیمی

ران داریم در محیطی آرام به آن ـیگدتقاد ـو اگر پاسخی هم به انرتابیم طوالنی الزم است تا توانایی و خصوصیت این را پیدا کنیم که نقد را ب

و با صدای بلند فریاد زد: من  تـــحه صراـزمین بمغرب  نامدار در دهیم و از چالش هراسی نداشته باشیم. دو قرن پیش بزرگواری  سواالت پاسخ

جلو ای روبهرا برنتابد جامعهی که نقد اهـــجامعصدهاسال دوریم.  ها و تفکراتاندیشهتا تو حرفت را بزنی. ما متاسفانه از اینگونه  دهمجانم را می

دریغا که باید سکوت  تابدرا برنمیه انتقاد ـین جامعپژمرده است. در این مورد حرف بسیار است و مجال اندک اما چون ا ای ایستا ونیست، جامعه

 .کرداختیار 

برخی از بزرگان و نامداران موسیقی  برای ودشــــبود که خ« استاد کامل»بار دیگر تاکید کنم لطفی مصداق همان عبارت خواهم یکمیدر پایان 

و تساهل و مدارا بود. سرسختانه ل تسامح ــــیم او به معنای درست کلمه اه. اجازه بدهید به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کنم و بگوبردبه کار می

شد حقیقتا یک مرکز ن گذاشته بود مییاـنخانه میرزاعبداهلل را که بپرداخت. مکتبو انتقال و تداوم سنت موسیقایی به زمان معاصر می به آموزش

هایی مثل و تدریس و تمرین بود، کالس یممداد تا پاسی از شب در کار تعلهای اولیه بااز ساعت آکادمیک آموزش موسیقی به حساب آورد.

 های موسیقیو بر همه امور و زمینهوانان ـج. اکثر شاگردان ایشان جوان بودند. سرشار از شوق کار با  داشت.  شناسی، ادوار و...شناسی، ردیفریتم

 کرد از جمله در زمینه آواز.یاری میا خصوص جوانان رهای موسیقی بهاحاطه داشت و در همه زمینه
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کردند ها پیش ایشان نقل میسالبسیاری از آرزوهای لطفی متأسفانه به بار ننشست و محقق نشد، 

که گویا در هندوستان راوی شانکار، موسیقیدان برجسته و پرآوازه هندی، بعد از سالیان سال 

ای در کشمیر در های متفاوت، دانشگاه موسیقینسرتگذار در کشورهای گوناگون و اجرای کوگشت

نقاط دنیا برای ای بسیار زیبا بنا نهاد که از اقصیوهوا و سرسبز و در کنار دریاچهآبجایی خوش

پذیرفت. لطفی هم چنین آرزویی را در سر آموزش و فراگیری موسیقی اصیل هندی دانشجو می

جانشین. دغدغه او فی شهید راه عشق به موسیقی بود و بیپروراند اما باز هم دریغا و دردا. لطمی

ای اوقات دامن او را هم فقط و صرفا خود موسیقی بود نه حواشی و تبعات آن هرچند پارهوفقط

 گرفت.می
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 جامــعه شناس و مدرس دانشــگاه                                                                                 

 محمدرضا لطفی از جانب خدا بود

 

 .خبر درگذشت لطفی همۀ ما را شوکه کرد

 .موزیسینی فرهیخته و نوازنده ای چیره دست

 .سنتی و اصیل ایرانیاستاد تمامِ موسیقیِ 

 .استاد تمامِ موسیقیِ درویشی و خانقاهیِ ایرانی

 .استاد تمامِ موسیقیِ بداهۀ ایرانی

نوازنـده ها و موزیســـین های جوان . چه بسیــار خواننده  استاد تمام در حوزة آمــوزش و پرورشِ 

 خصصِ آواز را آموختند.هایی که ابتدا نزد ایشان آموزشِ مرام و فتوت دیدند و سپس حرفه و ت

 استاد لطفی همه چیز داشت.

 پاکی، صداقت، صلح و صفا.

 استاد در عینِ نداری همه چیز داشت، همه چیز.

مثالً صدایش، دو دانـگ از شش دانگ بود؛ اما وقتی می خواند، تکنــیک و احساس در اختیارش بود  

 .اج و بعضاً به نابودی می کشاندندبه حر و فخــر می فروخت به آنان که استعدادِ خداوندیِ خویش را

 

تارش آدمی را به تفکر وادار می کرد.  با سهت و ــــدر نوازندگی، دارای تکنیک و استراتژی و علی الخصوص لِمِ خاصی بود . صدای تارش عمق داش

 وقتی پشت سازی می نشست، ساز، بنده بود و او خدایش، نه مثل امروزی ها !

روح و روانش نیز از دست که ــــاش بلش ها گوــتی بود؛ طوری ساز می نواخت که مخاطب چاره ای جز تسلیم نداشت. نه تنبه هر جا و هر حال

 و زخمۀ استاد می رسید. پنجه  می رفت و به دستِ

هر شنونده ای را به پنجۀ لطفی  ود.ـاو شور ـلطفی می توانست حتی با یک ساز کاری کند که مخاطب از هر سطح و سلیقه ای که باشد، مسح

می کرد ؛ دعـوتی که از وت ـــــب دعرط   فلسفۀ ایمن الهی می برد و با زخمه اش او را به شوق و حرکت و زیســـتن و تفکر و سکوت و حتی

 و می گفت: ستـــدانیرا از طرف مخــاطب ، آزاد و مختـــار م؛ و اجـابتِ آن او وظیـــفۀ هنــرمـند بود و مسئـولیتــشنظر 

 "هر که بسته به زنجیر هایش پرواز میکند؛ هر چه سبک تر، آزاد و رها تر!"
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 مصــاحبه        

 

 

 

 

استاد محمد رضا لطفی مردی بود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزدیکانش 

تا  گرفته تا منتقدین سرسخت اش و یا آنان که از تیغ تیز انتقاد او در امان نمانده بودند و

همه مردم، آنان که ساده موسیقی را می شنوند و هرچه را که فراموش کنند، نوای ناب 

انقالبشان را فراموش نمی کنند و مصداق این واقعیت را می توان در تصاویر مراسم 

خاکسپاری ایشان مشاهده کرد، مراسمی که همه، همه هنرمندان و همه مردم بودند و 

 گرسیتند.

اندیشه و هنر لطفی، ما را بر آن داشت تا از اهالی هنر، از هر رشته و و این جهان شمولی 

خاطره انگیز ترین  با هر اندیشه ای، چند سوال کوتاه راجع به او بپرسیم. بپرسیم که

کنسرت های  بپرسیم که از قطعه از استاد لطفی برای آنان کدام است؟

ز استاد را دوست صدای کدام سا بپرسیم که ایشان خاطره ای دارند یا نه؟

 و بخواهیم از زاویه نگاه خودشان از استاد بگویند... دارند؟

 

 در ادامه حاصل این مصاحبه های کوتاه را مشاهده خواهید کرد .

                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                        



66 
 

 

 

                                                                                                                 
                                                                                                                         

 

 ـرج رادایــ                                                                                                                        

 اترـــما و تئینـبازیگر س                                                                                                                                          

ولی آن چیزی که در مورد استاد لطفی می توانم بگویم، به  ؛من تخصصی در زمینه موسیقی ندارم

ت و همواره موسیقی گوش می کند، ساز ایشان را بسیار عنوان فردی که عالقمند به موسیقی اس

بسیار گویایی داشت. بهر حال آن چیزی که به آدم  ۀبسیار شیرینی داشت، پنجۀ دوست داشتم، پنج

القا می کرد یک فضا بود، یک حرکت بود، یک سخن بود، یک گفتگو بود، یک حرف بود، یک شعر 

فی می دیدم، نه به عنوان یک متخصص بلکه به عنوان یک بود، همه ی این ها را من در ساز استاد لط

 شنونده موسیقی.

ولی آن موسیقی ای که در ابتدای  ،من ترانه های مختلفی و تکنوازی های مختلفی از ایشان شنیدم

آن چیزی که از ساز  ولی من کالً .انقالب ساخته بودند طبیعتا آن ماندگار بود و در گوش همه بود

با نام بگویم ، می توانم بگویم با  ت، در ذهنم هست و دوست دارم واقعا نمی توانملطفی در گوشم هس

 طنین است. نام خاصی ندارد همیشه ساز او برای من تاثیرگذار و دوست داشتنی بود.

ولی از طریق تلویزیون و نوارهای ویدئویی و سی و دی  ،متاسفانه به اجرای کنسرت ایشان نرفته بودم

 ا دیده بودم.کنسرت هایشان ر

من تار را بیشتر دوست داشتم گرچه خود ایشان در سه تار نواختنشان 

 حال و هوای دیگر داشت.

 

 

 

 
 حسین محجـوب

 بازیگر سینما و تئاتر

 

 شیده بود، همه شان ارزندگی های خاصواقعا نمی توان قطعه ای را نام برد، چرا که روی همۀ آهنگ های خود کار کرده بود و زحمت کــ

 خودشان را دارند.

 یک فیلمی ساختم که موسیقی آن را من ، شصـت پنجاه و نهاز طریق آقای علیزاده چند سال پیش با ایشان برخورد نزدیک داشتم. سال من  

 .فـوق العاده ای بودند   طفی داشتیم. بسیار نوازندة چیره دســت وـبا آقای ل ما برخوردهاییآقای علیزاده ساختند، در آن مدت 

                                                                                                                                                                                                                                                                      هم تار و هم سه تار نواختن استاد لطــفی برایم جذاب بود به خصوص تار. به کرات آنها را گوش داده ام.
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 الهی  ـت ـروزبه نعم                                                                                                                   

 اپــپ اننــدهخو                                                                                                                                         

، برای ، که همه ی ایرانی ها آن را شنیده اند و با آن ارتباط برقرار می کنند "ای ایران"قطعه معروف 

 .من نیز بسیار خاطره انگیز است

ایشان و اطرافیانشان را با خانواده ی من رفت و آمد داشتند، چون مادر من ردیف دان موسیقی سنتی 

 بیامرزشان و خانواده ایشان ارتباط داشتیم. استاد لطفی و برادر خدا هستند ، از طریق ایشان با

نمی کنم در  ایشان یکی از استثنایی ترین نوازنده ها و احیا کنندگان موسیقی سنتی هستند. من فکر

، دیگر این مملکت بتواند کسانی را مانند استاد لطفی، استاد شجریان و عرصه ی موسیقی و شعر

گاه تکرار نمی شوند و  اج داشته باشد. این ها اسطوره هایی هستند که هیچاستاد هوشنگ ابته

هم ترین خاطراتی که با ایشان داشتیم به جز آن اجراهایی که در جمع خصوصی بود و نوازندگی ـــم

چیزهایی است که هر کسی حتی اگر یک بار با ایشان برخورد کردند  ،و حس غریبشان و توانایی شان

ه مکتب خانه ای که داشتند و شاگردهایی که آنجا بودند و کنسرت هایی که داشتند، یا برگشتشان ب

کنسرت نیاورانشان، سکوت مطلق بود و مردم حتی بدون صندلی روی زیلو و فرش های کوچک 

غریب، یک اسطوره ی استثنایی و کسی که و نشسته بودند و کنسرت را تماشا می کردند. آدم عجیب 

برای کشور ما در عرصه موسیقی خیلی ارزشمند  و سیقی سنتی را احیا کردندموسیقی مقامی و مو

 بودند.

 من نواختن تار ایشان را خیلی دوست داشتم.

  

 

 عسل ملک زاده

 نوازنده دف

چون این موضوع  ؛ها را حفظ باشم آهنگ هـــهم. چون من قبال در گروه ایشان ساز می زدم و اینکه بخواهم است راستش خیلی از آهنگ ها بوده

سرت داریم، این قطعه را اجرا ـکن  تـــــواقعا فوق العاده است و ما هر وق "سپیده"بود، خیلی در خاطرم نیست. سرود  88به سال  مربوط

 فوق العاده هستند.  "مژده بده"و  "سرخوشان مست" میکنیم.

 ولی آنقدر .از بچه ها رفتم یو از طریق یک  نبودم شان ــآنوقت جزو گروه البته .که به پشت سن رفتم ؛فقط یک اجرای برج میالد ایشان را رفتم

 م.چنین رفتاری از ایشان به خاطر دار . تازه استقبال و خوشامدگویی کردند و من نداشتمعذب تبرخوردشان دوست داشتنی بود که هیچ حس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .تار استاد را بیشتر دوست داشتم 
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 ”هفت گاه"ـــفی از قاب طـدر گذشت استاد مـحمد رضا لـ                                                                  
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 ل شهرستانی  ــمیکائیــ                                                                                                                 

 تئــاتر ـردانــبازیگر و کارگ                                                                                                                                 

فوق  "چهره به چهره"و  "بهار دلکش"اما برای من  ش ندارم.من در حوزه موسیقی واقعا دستی بر آت  

گیز است و برای من انتخاب العاده بود. تمام قطعات استاد فوق العاده بود و برای نسل من خاطره ان

ند و به نظر من برای ا آهنگ های ایشان سخت است. واقعیت اش این نسل صاحب دیدگاه کردن بین

خیلی مهم و موثری است. خیلی ها فکر می کنند اگر یک هنرمند یک هنرمند این نکته، نکته ی 

دیدگاه سیاسی و اجتماعی نداشته باشد چه دخلی دارد به خوب زدن، من فکر می کنم وقتی بدانی 

برای چه و چه کسی کار می کنی، کارت حتما متفاوت خواهد بود. استاد لطفی جزو آن دسته از آدم 

زند و در برابر می  ی زند، برای چه کسی می زند، برای چه مخاطبیها بود که می دانست برای چه م

 خیلی از رجل سیاسی هم دوره ی خودش یا قبل از خودش عمر زیادی هم نکرد.

ت که ـایم این اسـرت ایشان بروم. من یکی از آرزوهـتم که به کنسـعادت را نداشـت این سـهیچ وق

م و یکی دیگر از آرزوهایم حضور در کنسرت استاد می توانستم در کنسرت ایشان حضور داشته باش

شجریان است که تا امروز این سعادت را نداشتم و فکر می کنم با شرایطی هم که وجود دارد سعادت 

پیدا نکنم چون کنسرت های خارج از کشور ایشان را بعید است، حضور داشته باشم و داخل ایران 

 د و من هم بتوانم این توفیق را به دست بیاورم. هم... البته امیدوارم روزی کنسرت بگذارن

 فقط نوارهای ضبط شده و سی دی های صوتی ایشان را گوش کردم.

 نواختن کمانچه توسط استاد را خیلی دوست داشتم.

   

 

 مصطفی عبدالهی

 کارگردان و بازیگر تئاتر

 

اصیل را خیلی دوست دارم و در واقع  قیـــچرا که کسی هستم که موسی ،تمام قطعات ایشان برای من جالب است

 نمی توانم تفکیک قائل بشوم.

را نمی شود گذاشت خاطره. فقط دوست من هم مثل هر عالقمند دیگری بلیت گرفتم و رفتم. تماشاگر بودم و اسم این  .خاطره که نمی شود گفت

 داشتن موسیقی اصیل و سنتی است.

 نواختن تار را بی اندازه دوست داشتم.
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 کاکاییعبدالجبار                                                                                                                      

 ســـرارانه و تـ رــــشاع                                                                                                                                

فکر .  ، حضور ذهن ندارم کدام قطعه اشه اند را دوست دارمکارهایی که با گروه شیدا انجام داد  

. یک کاری هم قرار بود در بیاید با آقای ،تکنوازی می کردند با عرفان طبریار را ـچند ککنم ایشان می

 . کارهای اول انقالب ایشان رانشد اما ،بشنوم را کار م آنـتـدولت آبادی و تکنوازی ایشان. دوست داش

ه نظرم ــ، بندان داشتـاتیـاری مشترک با مشکـم کدام کار را بگویم، چند کـاما نمی دان دوست دارم؛

و  "مژده بده"که معروفترین کارشان است،  "رای امیدـران ای سـای"اجرای خوبی بود. قطعات 

به خصوص تند، موسیقی شان فوق العاده است کارهای خوبی هس ؛را هم شنیدم "گانـدگان و رفتـنام"

ین های جدید و آوانگارد ـر حال هم با موزیسه شاعرشان هم هوشنگ ابتهاج است. آقای لطفی به که

 هم با تیم قدیمشان، اجراهایی با شجریان داشت.و ر می کرد مثل حسین علیزاده، مشکاتیان کا

به کنسرت موسیقی می روم و بیشتر شنونده از کم  من متاسفانه کنسرت ایشان را نرفته بود، کالً

 ریق سی و دی و نوار کاست هستم.ـط

فوق العاده بود و به دلیل عالقه  که ولی اجرای دفشان را دیدم ؛تار و سه تار بود ایشان تخصص البته

 شان را دوست دارم.ای خودم به دف و سازهای کوبه ای، دف

 

 

 فاطمه راکعـــی 

                                                                                                                                                                                                        شاعـــر            
 

رد استاد لطفی نظر بدم، فقط می دانم که نم در موامتاسفانه خیلی اهل موسیقی نیستم که دقیقا بتو

 موزیسین بزرگی بودند.

. است بوده کار ایشاننمی دانستم که  چند قـطعه ی معـروف از آقای لـطفی را دوست دارم اما

و... جزء آهنگ هایی است که خیلی  "دال دیدی"،  "بهار دلکش"،  "باز هوای وطنم"، "سرای امید"

 یزند.گوش دادم و برایم خاطره انگ

 متاسفانه نتوانستم به هیچ یک از کنسرت های ایشان بروم و به همین خاطر خیلی دلم سوخت.

 .تار و کمانچه توسط ایشان را خیلی دوست دارمه نواختن س
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 نده شدندـــاکان هم آواز پرـــهمه مرغ                                                                                 

          
                                                                                                                                                                                                                                                                   

                       پیش ساز تو من از سِحر سخن دم نزنم

      که زبانی چو بیان تو ندارد سخنم

 ره مگردان و نگه دار همین پرده ی راست

 تا من از راز سِپهرت گرهی باز کنم

 

                      که چون پیر حزین ای دل غمدیده صبرکن

 نمعاقبت مژده ی نصرت رسد از پیره

 

 چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی

 غریب است دلم در وطنم من چه گویم که

 

                              همه مرغان هم آواز پراکنده شدند

 که زد در چمنم باد بالخیز آه از این

 

  تشعر من با مدد ساز تو آوازی داش

 ی بود باز که شوری به جهان درفکنمکِ

 

                 دان چه نوایی دارد ؟ن لب و دنآ ،نی جدا

 من ز بی همنفسی ناله به دل می کشنم

 

 "لطفی " دندار "سایه  "بی تو آری غزل 

 باز راهی بزن ای دوست که آهی بزنم

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سایه . الف . شعر از ه      
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 کــــامــکاراستاد اردشیــر  نویسنده :                                                                                          

                                                                                                                       ـانچهـه کمـدـنوازن                                     گرفت می جای مردم دل در لطفی موسیقی  

بداهه نوازی یا بداهه ، در واقع یک نوع آهنگسازیِ در لحظه است ، که موزیسین با تجربیات و 

اندوخته هایی که دارد در زمینه موسیقی و تکنیک های نوازندگی و آهنگسازی به آن می پردازد ، 

یات باید یک چارچوبی نیز داشته باشد و نوازنده باید همیشه از لحاظ البته همه این تکنیک ها و ذهن

فنی و حسی آماده باشد و چارچوب ها را بشناسد و به آن عمل کند مثال اگر نوازنده و یا خواننده ای 

 تجربه ای کافی و یا محفوظات خوبی در این زمینه نداشته باشد نمی تواند بداهه نواز خوبی باشد .

ما از تنوع ریتمیک و ملودی های زیادی برخوردار است . مناطق مختلف ایران سرشار از موسیقی 

ملودی های ناب است و ردیف ، که خود سرچشمه بداهه نوازی است دستمایه گرانبهایی است برای 

 هنرمند .

 کنسرت اجرا می شود خیلی می تواند بر روی نوازنده و  در بداهه نوازی فضای سالن یا محلی که

نونده ها و ارتباطی که ـاب یا عکس العمل شـال و هوا و صدا و بازتـده تاثیرگذار باشد و حـخوانن

نرمند با شنونده برقرار نشود ـی هـموزیسین با شنونده برقرار می کند مهم است و اگر ارتباط روح

 . نمی شود اثری زیبا را آفرید و بالعکس شاید همان اثر که اجرا می شود جاودانه شود

آثار  به خوبی می دانست و در میان بداهه نوازان در ایران به راستی یکی از برترین ها محمدرضا لطفی بود و ابعاد بداهه نوازی را 

 جاودان و با ارزشی را برای عالقه مندان موسیقی آفرید .

نحو احسن و  به  اـخته هاندولی ایران داشت و همیشه از این ـاستاد محمدرضا لطفی شناخت کاملی از موسیقی سنتی و م

 با جامعه امروز ایران مناسبت داشت استفاده می کرد . مناسبی که

موسیقی  و هواداران مردم  ، چون با شناخت و از دل بود در دلِزمینه بداهه نوازی و چه آهنگسازیهمیشه کارهایش ،چه در 

 ستمایه گرانبهایی است .ایرانی جای می گرفت . از لحاظ فنی نیز برای هنرجویان موسیقی د

 هنر شیراز ، اجرای راستحال در اینجا می توانیم از بداهه های استاد محمدرضا لطفی که جاودانه است، مثالهایی بزنیم : از جشن 

شجریان ، اجرای سه  ادـتو یا اجرای ابو عطا به همراه اس پنجگاه و نوا که برای هنرجویان در نوع خود یک کالس آموزشی است 

بهترین بداهه  ءجز  نـر مـــدر سراسر جهان اجرا کردند و همه این ها به نظ  درویش خان و کنسرت های مختلفی که تار به یاد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ها بود .نوازی 
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 ــیوسـکاوآرش  نده:ــنویس                                                                                             

                                          تـار   نوازنـده                                                                                                            
                                             

 اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

   بود باقی همه بی حاصلی و بی خبری                                                    

استاد محمدرضا لطفی، آن پیغمبر نغمه ها، آن قلندر موسیقی و آن بزرگمرد زحمت کش و عاشقی 

دردانه از میان ما رفت، اما فقط جسم او از میان ما رفته است و نغمات سازش همواره در دل و جان 

 .ماست

تن در ـن گفتن و نوشـه است، سخایعه شدـورمان دچار ضـز فرهنگ موسیقیایی کشبیگمان بخشی ا

چنین انسانهای بزرگ و ارزشمندی در چندین موضوع می تواند مورد شناخت و ارزیابی قرار  مورد

 .گیرد

 به هرکس به اندازه ی شناخت خود از موسیقی و آثار استاد می تواند در این شناسایی سهیم باشد

 .شناخت الزم را داشته باشد و ثانیاً از این موضوع نقبی برای معرفی خود به میان نیاورد اوالً شرط آنکه

البته در حوزه ی نگارش مقاله و ارائه ی بخشی از خاطرات خود استاد به اندازه کافی در مقاالت، کتاب 

وضیحاتی ارائه سال شیدا، بولتن داخلی مؤسسه آوای شیدا در خصوص روند جریان موسیقی خودشان ت

هم  داده اند که بهترین مستند در این خصوص می باشد. لیکن در مورد این بزرگمرد موسیقی، هرقدر

باز هم با توجه به دایره ی وسیع استاد در حوزه ی موسیقی بی تاثیر نخواهد بود و  گرددمطالب ارائه 

 .برای نسل های آینده همچنان جذاب و خواندنی خواهد بود

چون ارکستر، تکنوازی،آواز، یقی ــی موسچرا که ایشان در تمامی زمینه ها از استاد محمدرضا لطفی چندان آسان نیست.سخن گفتن 

 .ویژه می باشندی ــدارای تجربه و تخصص ....ساز سازی، مدیریت مراکز فرهنگی و هنری، تاثیر اجتماعی هنرمند در جامعه و 

، نزد استادان دوامی ، برومندذ ـندان این حوزه بوده است، آشنایی و معاشرت و تلمدغدغه ی همیشگی ایشان خود موسیقی و هنرم

 را به یک دانشمند و هنرمندان ـفرهنگ موسیقیایی کشور، ایش  شهنازی، هرمزی و اشتیاق و شعف وی برای شناخت هرچه بیشتر

 .متعالی در وادی هنر کشاند

نی ایشان در ردیف موسیقی  عد از صبا و خالقی در عصر حاضر دانست. اشراف ستوداستاد لطفی را می توان دایرةالمعارف موسیقی ب

 خص دوران قاجار، ازدیم باالـــق سازی و آوازی، تسلط بر نوازندگی اغلب سازها و همچنین شناخت و تخصص در ویژگی های موسیقی

                                                                                                                       .نبوده استممارست همراه و  ساخته بود که این امر جز با عشقایشان یک خبره ی موسیقی 
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فعالیت جدی ایشان در اوایل دهه پنجاه در رادیو آغاز گردیده که هسته ی فعالیت اولیه ی گروه شروع 

شیدا را تاسیس نهادند، در آن دوران بخش قابل توجهی از فرهنگ ملی و موسیقیایی و خاطره ی قومی 

به سرپرستی این هنر، رو به نابودی و بی توجهی بوده است که با کوشش و استمرار فعالیت گروه شیدا 

استاد لطفی ، روح تازه ای به جامعه وارد شد و همچنین راه اندازی برنامه ی گلچین هفته، به سرپرستی 

 .هوشنگ ابتهاج ، مشتاقان زیادی از این برنامه جذب موسیقی گشتند

تند استاد لطفی فعالیت های مستمری در عرصه ی موسیقی انجام داده که از اهمیت باالیی برخوردار هس

که عمده ی فعالیت ایشان شامل جنبه ی آموزشی، که این امر از سال پنجاه در مرکز کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان و همچنین پایه گذاری کانون فرهنگی هنری چاووش، تدریس حداقل سه 

رزا عبداهلل نسل از مشتاقان و عالقمندان به این هنر شریف، تقویت و راه اندازی مجدد مکتب خانه ی می

تا کنون ، از فعالیت های پژوهشی، وی عالوه بر نوازندگی و آهنگ سازی دارای تالیفات  85از سال 

متعددی نیز می باشد که می توان بعد از مرحوم روح اهلل خالقی او را پرکارترین نویسنده موسیقیدان 

دکی، همچنین سخنرانی و اجرا در سخنرانی و کنسرت پژوهشی در دانشگاه هنر، تاالر رو  ارائه ی نامید،

 .برنامه در رادیو 477ی حدود یبرنامه ها  خصوص تاریخ موسیقی در رادیو فرهنگ و ضبط سلسه

 این  در مهمواره عاشق بود، بی گمان زیر بار هیچ حرف زور و تذویری نرفت، به یاد دار با تمام این توانایی ها اام

ها و ... تخفیف نگرفت و یا  ود حتی یک ریال هم نه از ارگان و نهادی و نه حتی از سالنسالی که دوره ی فعالیت مجدد ایشان ب 8

هیچ گاه در رادیو نیز  وی "شــپیر پرنیان اندی"ندادند، اما گویا این صفت اخالقی استاد است، چرا که بقول هوشنگ ابتهاج در کتاب 

 .ساخت آهنگ های خود دریافت نکرده است ریالی برای

مورد حمایت این جناح ف ـتلاپوزوسیون های مخ یا ندی که در عرصه ی فعالیت هنری قرار می گیرد، خواه از جانب حاکمان وهر هنرم

هم از اهالی موسیقی،   شتــجناح قرار می گیرد، لیکن استاد لطفی عاشق موسیقی بود و در این راه متحمل فشار های زیادی گ و آن

نه انگار که  انگار  که ت ــــاختند، و هم از حاکمان وقـاوین مختلف بر او تـت به عنـدادند و از پشاز رو با وی دست دوستی  آنها که

 .نمی خواستندیا  ند و ـــدانست است و تشخیص جایگاه وی را یا نمیتراز اول ایران زمین، در این وادی در حال فعالیت  هنرمندیک 

ود ادامه داد، و بی ـــــــخداهلل به آموزش هنرجویان و همچنین انتشار فعالیت های در موسسه ی آوای شیدا و مکتب خانه ی میرزاعب

اهمیت بیشتر این  به  زمانذشت ـسات تولید و تکثیر آثار هنری بودند که پس از گـسال از فعالترین هنرمندان و مؤس 8در این گمان 

 .جامعه ی هنری پی خواهد بردموضوع 
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استاد همواره به طبیعت سرشار ایران عالقه ی خاصی داشت و معتقد بود هنرمند جهت الهام نیاز به 

طی سفری که  84در سال وقتی به اتفاق تفریح و گشت و گذار در طبیعت خواهد داشت. به یاد دارم 

دشت داشتیم، در روستای رودبارک که یک منطقه ی ییالقی و خوش آب و هوایی است یک به کالر

جذبه و حال خاصی به ایشان دست داد که واقعا برایم ایجاد سوال می کرد، در حال گفت و گو بودیم 

ادم صحبت را که ناگهان متوجه شدم صدای استاد آهسته آهسته کم صدا شد و به یک باره ترجیح د

داری در کنار رودخانه برقرار شده و به کوه های اطراف که پوشیده از جنگل معنا دهم، سکوت ادامه ن

سبز بود نگاه معناداری داشت و چشمان نافذ او آرام آرام بر هم نهاده شد و زیر لب دیدم زمزمه ای 

او آشنا بودم تا کنون با خلقیات و احوال  43می شنوم ، من که در این دوران آشنایی با استاد از سال 

سکوت را برترین استراتژی خود دیدم، و بعد از مدتی شنیدم که استاد گفت کاووسی جان من اینجا 

داروک را ساختم ) داروک قبل از انقالب و با شعر نیما یوشیج و صدای استاد شجریان خوانده شد.( و 

طبیعت اطراف خود الهام و ه از جامعه شادی ها و غم ها این خود حاکی از آن است که هنرمند هموار

 .می گیرد

دان است و امید است جاو واره ـر موسیقی همـاودان خواهد ماند چرا که هنـواره جـدیشه ی او همـار و انـاما آث،به هر حال او رفت

درضا محمون استاد ـــــــچ یبزرگان پر فروغ راه شناخت ارزش های قومی و میهنی و آئینی خود همواره ادامه دهنده ی تا با

 .لطفی باشیم

 

. 

 

  

. 
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 ـالجا حـرویـــ نویسنده :                                                                                                 

 ورـنوازنـده سنتـ                                                                                                                                     

                                                                               ور                                                                                               

 استاد محمدرضا لطفی دیگر درمیان ما نیست
 

چهل روز گذشت امّا من باور نمی کنم که استاد محمد رضا لطفی دیگر در میان ما نیست ؛ همانطور 

استاد پایور ، عطا جنگوک ، ناصر فرهنگفر ،پرویز مشکاتیان و استاد داریوش صفوت  که باور نمی کنم

موسیقی اصیل ایران زندگی کردند. با این که من استاد را  ی که برای احیایبزرگان از میان ما رفته اند.

در ذهنم همیشه تصویر  و در نمایشگاه نقاشی آقای احمدی نسب دیدم امّا 84آخرین بار در سال 

را می بینم. زمانی که ایشان استاد دانشکده ی  54تا  51استاد محمد رضا لطفی جوان در سال های 

دانشجویان دانشکده برای اعتراض به تعطیل شدن  58ودند ، زمانی که در تابستان های زیبا ب هنر

فکری در آمفی تئاتر تجمع کردند و استاد همراه داشجویان بودند و  کالس های هنری کانون پرورش

دانشکده بود که به خاطر آثار موسیقایی اش  همه سرود ایران سرای امید را سر دادند. او تنها رئیس

همانند بود . ) دانشجویان همه رشته های دانشکده )موسیقی ، تئاتر ، تجسمی و معماری  محبوب

این تصاویر ماندگار در خاطر من ، محمد رضا لطفی در تاریخ موسیقی ایران هم ماندگار است و او 

 است. همچنان با موسیقی و آثار خود زنده
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 ـروـســ یادگـــــار خون                                                                                         

 دیدی که خورشید ازشب سرد دال

 کستر بر آورداچو آتش سر ز خ

 

 زمین و آسمان گلرنگ و گلگون

 جهان دشت شقایق گشت ازین خون

 

 نگر تا این شب خونین سحر کرد

 چه خنجر ها که از دل ها گذر کرد

 

 زهر خون دلی سروی قد افراشت

 ز هر سروی تذروی نغمه برداشت

 

                                                                     ز تذرو استاصدای خون در آو       

                                                                       دال این یادگار خون سرو است

 

  شعر از ه.الف.سایه                  
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 مصــــــاحبه

 

 

 

 

 

بود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزدیکانش  استاد محمد رضا لطفی مردی

گرفته تا منتقدین سرسخت اش و یا آنان که از تیغ تیز انتقاد او در امان نمانده بودند و تا 

همه مردم، آنان که ساده موسیقی را می شنوند و هرچه را که فراموش کنند، نوای ناب 

واقعیت را می توان در تصاویر مراسم انقالبشان را فراموش نمی کنند و مصداق این 

خاکسپاری ایشان مشاهده کرد، مراسمی که همه، همه هنرمندان و همه مردم بودند و 

 گرسیتند.

و این جهان شمولی اندیشه و هنر لطفی، ما را بر آن داشت تا از اهالی هنر، از هر رشته و 

خاطره انگیز ترین  م کهبا هر اندیشه ای، چند سوال کوتاه راجع به او بپرسیم. بپرسی

کنسرت های  بپرسیم که از قطعه از استاد لطفی برای آنان کدام است؟

صدای کدام ساز استاد را دوست  بپرسیم که ایشان خاطره ای دارند یا نه؟

 و بخواهیم از زاویه نگاه خودشان از استاد بگویند... دارند؟

 

 هید کرد .در ادامه حاصل این مصاحبه های کوتاه را مشاهده خوا
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 ـندریستاره اسکـ                                                                                                           

 اترــا و تئـمینـبازیگر س                                                                                                                                    

قدر من همۀ کارهایشان را دوست داشتم که نمی توانم خاطره انگیزترین شان را بگویم؛ اما ترکیب آن

 ایشان با آقای شجریان کم نظیر است.

رت رفتن ندارم و ترجیح ـرت ایشان نرفته بودم. راستش من خیلی فرهنگ کنسـانه به کنسـمتاسف

وش بدهم و با آن باشم تا اینکه بخواهم گ محیط امن خانهمی دهم موسیقی را در شرایط تنهایی و 

در جمع و هیاهوی کنسرت، آن هم در شرایط برگزاری کنسرت های ما، که می دانید به چه صورت 

 است، شرکت کنم. برای همین ترجیح می دهم اینگونه باشد.

ش نواهای یبرای من نام استاد لطفی یادوآر تار است و تار برای من معنا

 استاد لطفی است. 

 

 

 

 رضا بهـبودی

 بازیگر سینمـا و تئاتر

 

 

اشعاری ستاد ضبط شده بود و خود ا طـفیــل استاد من نوار کاستی داشتم که یک طرف آن سه تارنوازی استاد لطفی و در طرف دیگرش تارنوازی 

و نم روز پشت سر هم این نوار را گوش ک  در فـتادـاق می او گاهی اتفــاز موالنا را می خواندند. من در آن زمان این نوار را بسیار گوش می کردم 

.هیچگاه از این کار خسته نمی شدم  

 هایم به دلیل کارهایی و همیشه مشغولیتهستم متاسفانه هیچگاه فرصت نشد به کنسرت های ایشان بروم. همانطور که می دانید من بازیگر تئاتر 

 ایــشان بروم.رصت پیدا نکردم به کنسرت که روی صحنه دارم زیاد است و به همین دلیل هیچ گاه ف

حاضر  دوست  داشتم ولی در حال یلیـخ ایشان  راتارنوازی ه اگر بخواهم از میان سازهایی که استاد می نواختند یکی را نام ببرم، در گذشته س

 باید بگویم که تارنوازی استاد چیز دیگری بود.
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 ــتاصغـــر همـ                                                                                                            

 ــا و تئاترسینمــ رــــبازیگ                                                                                                                       

سالی که آقای لطفی و شجریان  ؛برای من خاطره انگیزترین در جشن هنر شیراز شکل گرفت 

آقای لطفی زدند و آقای شجریان خواندند و برای اولین بار اجرا کردند . معروف را  "راست پنجگاه"نآ

ضربه هایی که با زخمه به ساز آقای لطفی را از نزدیک می دیدم. یادم هست که تعجب می کردم که با 

ولی بعدا فهمیدم آنقدر با ظرافت این کار را انجام می دهند که در  ،می زدند چطور سیم پاره نمی شود

در حالی که ما به نظرمان می رسید با سخت ترین شکل به مضراب  ؛واقع سیم ها را نوازش می دادند

وقتی که وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم  .کبدون ش ،رحال بعدا بیشتر متوجه شدمه می کوبند. به

بعد که ایشان جالی وطن کردند  ،دنبال کردم کارهای ایشان را ایشان مدتی مسئولیت داشتند، من هم

 و شکی نیست که در مورد وجهه هنری ایشان آدم چاره ای جز ستایش ندارد.

به شکل خیلی اتفاقی در هواپیما آخرین خاطره ای که با آقای لطفی دارم این است که در سفر شیراز 

. ایشان می آمدند شیراز که برنامه ی کنسرتشان را ردیف کنند خیلی وقت هم شان همسفر بودم با ای

نیست شاید حدود دو سال پیش، با آن لباس سفید یکدست و آن آخرین باری بود که آقای لطفی را 

ولی خاطره ی استاد لطفی ؛ کنسرت را بروم دیدم ولی شرایطی نبود که من شیراز باشم و بتوانم آن را

ر حال آن زمانی که گروه چاووش، ه به ویژه در چاووش هیچوقت از یاد و خاطر کسی نمی رود. به

، خانم هنگامه پنج سال های طالیی در موسیقی سنتی ماست و همیشه از چاووش ،عارف و شیدا بودند

 مثل کارهای دیگرشان.،اخوان لذت بردم 

ولی به نظر من فقط آقای  .البته سایر سازها را هم خوب می نواخت ؛نشدنی است فی جداتار از لط

 لطفی را باید با تارش تجسم کرد والغیر.
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ـــفی از قاب طــمد رضا لحدر گذشت استاد مـ                                                                     

                                                                                                    "هفت گاه"
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        ریـعتـیـش پیـمـــان                                                                                                    

 و تئاتر بازیگر سینما                                                                                            

برای  این آهنگ از این جهت . "ایران ای سرای امید" به نام  اگر اشتباه نکنم ، کاری در چاووش بود ،

ساله بودم و پدرم دانشجو بود ، یک روز به دانشگاه تهران  4من خیلی خاطره ساز است که کودکی 

رفتیم ، استاد لطفی به همراه استاد شجریان این قطعه را در برنامه زنده ای در محوطه باز دانشگاه 

در ذهنم ماند و تهران اجرا کردند و من آنجا نشسته بودم و قطعه را گوش می کردم ، این قطعه 

 بعدها هم بارها و بارها شنیدم و لذت بردم .

تان در آن زمان ــــدر فضای بعد از انقالب و زحماتی که این دوس در واقع این اولین کنسرت بود. 

 رحوم آقای مشکاتیان و برنامه هایمی کشیدند ، به طور مرتب برنامه های چاووش اجرا می شد ، از م

 عزیزان از آن موقع در ذهنم نقش بسته است. جالبی از بسیاری از

که ایشان به همراه آقای  ،از استاد لطفی تهیه کردم در چند سال گذشته یک کنسرت دیگر من

معتمدی و گروه شیدای جوان در برج میالد اجرا داشتند. البته متاسفانه خودم درگیر کار شدم و 

قضا ، او هم در آن موقع که به کنسرت استاد لطفی نتوانستم به آن کنسرت بروم ولی فرزندم را که از 

 سالش بود به جای خود فرستادم . 4رفت، 

 بخش بود .او از این کنسرتاین کنسرت برای او خیلی خاطره انگیز بود. مخصوصا با اجرای موفق معتمدی کنسرت برایش لذت 

 خیلی متاثر شده بود و تصویری برایش نقش بسته بود.

 های دیگر هم بوده است  ازــار و بسیاری از سـر ایشان در سه تـت دارم البته تبحـیشان را هنوز که هنوز است دوستن تار اـمن نواخ

 ز هم دوست دارم .هنو ت داشتم و ـاز می زدند را بیشتر از همه دوسـاصی که ایشان بر سـار را و زخمه خـمنتهای مراتب من ت
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 رامتی  ـسعود کـم                                                                                                                      

                                                                                  ـردان سینما                                                               بازیگر و کارگـ                                                                                                                                    

چهره "قـطعۀ ولی  ،ام بردـوان نـاص و خوب بود که نمی تـاد و خـطفی آنقدر کارهایشان زیـآقای ل

اگر  آقای لطفی از یک منظر دیگری بپردازم.به من می خواهم برای من جذاب تر است.  "به چهره

بگوییم قبل از انقالب موسیقی سنتی ایران احیا شد، اگر دو سه نفر را بخواهم نام ببرم که به موسیقی 

سنتی ایران جان دادند و زندگی دوباره به آن بخشیدند، بخواهم سه نفر را نام ببرم، یکی از آنها قطعا 

کید می کنم که اگر محمدرضا محمدرضا لطفی است. من بی اغراق، بی اغراق، بی اغراق می گویم و تا

کنیم، من فکر می کنم که بخش می  مطرحشجریان را به عنوان گل سرسبد موسیقی سنتی ایران 

 اعظم این جایگاه را محمدرضا لطفی به شجریان  کمک کرده است تا در این جایگاه قرار بگیرد. 

 

قای لطفی بعد از انقالب آمن کنسرت های ایشان رفتم. من دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبا بودم، 

هایشان ات مختلفی دارم از ایشان و کنسرتکوتاهی رئیس دانشکده هنرهای زیبا بود، خاطر یک دورة

دارم. من فکر می کنم اگر یک محور بخواهیم عارض شویم برای موسیقی سنتی به خصوص قبل از 

یک طرفش باشد،  فرامرز پایوراگر انقالب که یک دفعه دوره ای خاصی را گذراند و برجسته شد، قطعا 

یکی  پنجاهو چهل ولی در مقطع دهه  هستند حاال این ها قدیمی تر ،جلیل شهناز یک طرفش باشد

ترین آدم هایی که در موسیقی سنتی تاثیر گذار بوده به نظر من محمدرضا لطفی بود. اما مهم از

هر چه کمتر دیده بشوند و هر چه آدم هایی که بعد از انقالب ما کمک کردیم که  انه مثل همۀمتاسف

کمتر اسمشان را بیاوریم، این انقالب یک از خواصش این بود که آدم ها را از بین ببرد، به نظر من 

 لطفی هم فدای یک همچین جریانی شد.

 

ا است. ایشان مموسیقی    ارـده های تـبه نظر من نواختن تار توسط لطفی شاهکار است و به نظر من یکی از درخشان ترین نوازن

یک جور کلمه ای است  "دتاـاس"موسیقی سنتی بسیار آدم تاثیرگذار و به معنای واقعی استاد بودند. در جهانی که ما هستیم و در 

اسم ببریم حتما   " ــتاداس" ای واقعیـیم به معنـی ارزش است اما اگر بخواهـده و می توان گفت تقریبا بـکه دستمالی ش

 ی توان نام برد.لطفی را ممحمدرضا 
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                                      محمدرضا لطفی                                                                                                                 شعری از هوشنگ ابتهاج برای                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              " قـه عشـال پنجـگوشم "    

 خدای را که چو یاران نیمه راه مرو    

            مرو تو نور دیده مایی به هر نگاه          

 تو را که چون جگر غنچه جان گلرنگ است                 

 به جمع جامه سپیدان دل سیاه مرو                        
 

 به زیر خرقه رنگین چه دامها دارند

          مرو تو مرغ زیرکی ای جان به خانقاه

 مرید پیر دل خویش باش ای درویش                     

                                             مرووز او به بندگی هیچ پادشاه 
 

 باد کز در میخانه روی برتابی           م

 مرو تو تاب توبه نداری به اشتباه            

 چو راست کرد تو را گوشمال پنجه عشق                    

 مرو به زخمهایی که غمت میزند ز راه                                  
 

،قدر خود بشناسهنر به دست تو زد بوسه   

                            مرون بندگان جاه به دستبوسی ای

                                        ستوت غمگناه عقده اشکم به گردن 

                                                   مرو به خون گوشه نشینان بی گناه 
 

 چراغ روشن شبهای روزگار تویی

 مرو  ، آه "سایه"ز آینه چشم  مرو                                                            

 

 شعر از ه.الف.سایه
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 ــان  بـهادی مرز                                                                                                                  

 ــــاترـکارگــردان تئ                                                                                                                                

شجریان که قطعه ای را ایشان ل در حافظیه شیراز، کاری داشتند با آقای ی و اندی سال قبـحدود س

ادم نمی رود، ولی متاسفانه اسم قطعه یادم ـال و هوا و آن شرایط را یـکه من هیچ وقت آن حزدند 

 نمی آید.

من به کنسرت های ایشان رفته ام. برای من عظمت لطفی مهم بود. در هر کنسرتی مانند کوهی بود 

آنجا نشسته بود. این کوهی که می گویم از نظر موسیقی است که می گویم مانند یک کوه.  که در

دست که به ساز می برد، پنجه هایش آدم را سحر می کرد. در خیلی از کنسرت ها مردم برای خواننده 

 می روند ولی فقط اسم لطفی کافی بود که آدم را بکشاند برای یک کنسرت.

تار دیگر لطفی "که ر از همه دوست دارم و جمله ای که در روزنامه ها نوشتند نواختن سه تار را بیشت

 واقعا زیباترین جمله ای بود که من در این چند سال اخیر شنیدم. "؛ندارد

 

 

    

 

 بهروز غریب پور

 کارگـردان تئــاتر

 نواخته بود و واقعا حیرت انگیز بود. هم نبرای مه خصوصی علینقی وزیری را ایشان در یک جلس "بندباز"در یک یادداشتم نوشتم که قطعه ی 

 خود قطعه حیرت انگیز و زیباست هم کاری که لطفی انجام می داد.

درضا شجریان اجرایی داشتند که مــــحمدر باغ فردوس که االن تبدیل به موزه ی سینما شده، ایشان به همراهی ارکستر شیدا و با خوانندگی 

 بود. خاطره انگیزبسیار 

 خاطره انگیزیرا نواختند که قطعۀ ـعه ای ـسه تار قـطدر سال پنجاه و نه ایشان با  به یاد دارم کهنواختن تار توسط ایشان را بیشتر دوست دارم. 

 بود، اما تبحر لطفی در نواختن تار بود.
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 ـالجرویـــا حـ                                                                                       

                                                                                           ـور       نوازنـده سنتـ                                                                                                                                 

است برای من خاطره انگیز است.  54-58 بیشتر کارهای ایشان مخصوصا آنها که برای سال های 

 ده اند.که آقای شجریان آن را خوان "سرای امید"مثل قطعه ی 

کنکور که داشتیم، در دانشکده ی هنرهای زیبا امتحان تئوری به صورت کتبی بود و امتحان  51سال 

امتحان عملی ساز داشتیم، در آن   ،ی سولفژ داشت. از این مراحل که عبور می کردیم روز دوملعم

برای اولین بار آنجا  سال و در آن روز تنها کسی که امتحان می گرفت آقای لطفی بودند. من ایشان را

دیدم، جوان بودند. چهره شان را هیچوقت یادم نمی رود، قد بلند بودند. از من امتحان گرفتند. 

معموال از بچه ها زیاد سوال می کردند و ازگوشه های مختلف می پرسیدند. ولی من یک قطعه زدم، 

عد گفتند کافی است، خوب است و اتفاقا قطعه ای از آقای پایور بود، من زدم ،ایشان گوش کردند و ب

 من را قبول کردند.

من بیشتر در دانشگاه با ایشان خاطره دارم. در دانشگاه یکی دو درس با ایشان برداشتم. سال چهارم 

بودم. بعد کنسرت هایشان و بعد که دیگر از ایران رفتند و قتی هم برگشتند من دیگر کنسرت های 

نمایشگاه نقاشی که در آنجا حضور داشتند، ایشان را دیدم . ولی ک یدر  بعدی ایشان را ندیدم. فقط 

 یکی دو تا از شاگردهای من در گروه بانوانشان با ایشان کار می کردند.

من تار ایشان را بیشتر می پسندم. تاری که ایشان می زدند در واقع برگشتی بود به شیوه ی نواختن 

ن بود. کمانچه و سه تارشان هم به دل می نشست اما من قدیم ، به عالوه تکنیکی که داشتند، دلنشی

 بیشتر تارشان را دوست داشتم.

. 
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 ـا لطفی و استاد حسین علیزاده         استاد محمد رضـ
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 استاد محمــــد رضا لطفی و استاد محمدرضا شجــــریان            
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  گروه شیـــــــدا                                                    
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 شهرام ناظری و پشنگ کامکاراساتید  استاد محمـــد رضا لطفی و             
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استاد         

محمـــدرضا لطفی و استاد 

 محمدرضا شجریان و هوشنگ ابتهاج                           

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                     

                                                                                                           

        

ا

 لطفی و استاد علی نقی وزیری ستاد محمــــد رضا
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