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  ویــژه نامۀ
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  مزار استاد محمدرضا لُـطفی
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 علم فیزیک ،
ا ایجاد ـــکه از تولید هر گونه صوتی در فض اتی. یعنی ارتعاش "ست که می ماند ا تنها صدا "ثابت می کند که  

 ِ و ما، اکثر قریب به اتفاق مان در مدح صداهاي خوب ، دلنشین و لذت بخش هستندو مانا  ندمیرا نیست ،می شود 
 ! دهن کجی به آنانی که صدایی تولید نکرده اند ؟! و پشت به  "تنها صداست که می ماند  "اطراف مان می گوییم 

 دا است که ــــتنها ص "که : یزیک ــــاده علم فـــــاده همین گزاره ســــمفهوم اولیه و س........................   
 است ورایی و ... ــین و اهــی گوید تنها صداي خوب و دلنشـــــگزاره اي که نم.  "می ماند . ..............           

                   میرا نیست ، هر نوع ارتعاش صوتی در فضاي  "صدا  "بلکه گزاره اي که می گوید  ؛ می ماندکه ...................     
  می ماند و می ماند و می ماند ... هر نوع !ا اطراف م...............         

  که خب چه بسیار صداهاي مانايِ "تنها صداست که می ماند   "هرگز نمی گویم که  "او  "پس در مدح ..............  
  بی مایه !.            

 ، عاشقی * علم 
است و چون بی شک این ماندگاري از قوانینی  "اندیشه  "واقعی از آن  می گوید مانایی ِ، ک علمی فراتر از فیزی

 اندیشه اي مانا نیست. "هر  "ت می گیرد ، أفراي علم فیزیک نش
را ارتعاش ، مولکول ، اتم و ... نمی سازد که براي هر اندیشه اي کنش و واکنش یکسان  "اندیشه  " ِ ماندگاري

 رخ می دهد . "اندیشه  "بی شک توسط  "اندیشه  "چنان که براي صوت دارند ) ، ماندگاري  داشته باشند (
  است که تمیز می دهد کدام اندیشه بماند و کدام بمیرد . "اندیشه  "

شه تنها اندی  "خوب از بد و سره از ناسره توسط پیامبري به نام عقل از هم جدا می شوند و نتیجه می شود این که 
چرا که ابتدا از صافی . در این گزاره استفاده شود  "بد  "یا  "خوب  "، بی آن که از کلمات  "است که می ماند 

افکار پوچ ، سیاه و گمراه کننده نیست ، چنان که  بی شک منظورمان،  "اندیشه  "گذشته و وقتی می گوییم 
 نمونه هاي تاریخی زیادي را براي آن می توان یافت . ؛ چنانکهبه فنا هستند  "محکوم "چنین افکاري 

  . که می ماند "نیست  "ا تنها صدا رویکردي متفاوت بر ستایش بزرگان و ی

 

 سرمقــــاله
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ها ــتن "می گویم ؛  "تنها صداست که می ماند  "من به جاي گزاره  " او "پس در مدح 
  داهاي ناب وـ. چرا که اگر او را فقط و فقط استاد خلق ص "اندیشه است که می ماند 

 در حق او نه ، اما بی شک در حق بشریت ظلم کرده ایم . یم ،ـبی بدیل بدان
  ها میوه هاي ـــــبود ، که صداهاي ناب تنها و تناو استاد خلق اندیشه هاي ناب 

  شه او ـباغ اندیشه او بودند . صداهایی که به یقین چون ریشه در اندی کوچکی از
 نان شیرین و پخته و به یاد ماندنی شدند .ـــچ؛ داشتند 

 او استاد خلق اندیشه هاي ناب بود.
  نار همه این ها هنرپرور واي مکتب ساز ، انسان پرور ، راه گشا و در کهاندیشه 

 هنرمندساز .
که این صراحت  -این روزها ، پس از یک سال از مرگ اش ( به همین صراحت ، مرگ ! 

  انچه اش خاطره ـــــ) ، با صداي تار و سه تار و کم -به اندیشه و هنر او نزدیک تر است 
  ی اندیشه اي که که هر گوشه اي از آثارش را می کاوم در پـــنم ، بلــــبازي نمی ک

  لک بود و ـــشاگردانی تا ابد شاگرد مسة پرورندکه الق آن آثار بود ، اندیشه اي ــــخ
  اندیشه اي که مکتب ساخت نه مدرسه !

من او را به توانایی انگشتانش در نواختن ساز نمی ستایم ، من او را به بداهه نوازي بی 
تایم ، مکتب او را مدح می ــــاو را می سمن مرام  ؛ یمشدنی اش نمی ستاابدیل و تکرار ن

کنم و از آنچه در اختیار دارم ، که همین قلم ، برترین و با ارزش ترین آن است براي 
 معرفی آن مرام و مکتب بهره می جویم . 

 ".پس از لطفی .."از آغاز دوره ي و امروز پس از یک سال از مرگ اش ، پس از یک سال 
 ناسد ، تبیینــاو را بش هنرمند و اهل قلمی است که اندیشه يوظیفه هر هنر دوست ، 
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ار و دیار یتا این گونه بتوانیم به فردایی امید ببندیم که جوانی ، از گوشه اي از ایران زمین ، ترك ؛ کند و بشناساند 
 دوباره و چند باره ! "محمدرضا لطفی  "کند و دل در گرو موسیقی ، پیرو خطی و راهی روشن ، بشود یک 

  چرا که نه !؟
راستی کاش مانایی اندیشه را فیزیک دانان به وسیله قوانین فیزیک نیز اثبات کنند ، چرا که برخی فقط زبان فیزیک 

  می فهمند ، نه فراتر از آن را ! را
  
  

  / ما بقی تلبیس ابلیس شقی ( شیخ بهایی ) "علم عاشقی  "*علم نبود غیر 
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 مرساتی در چو داخت لَه جرگم             سنگ بو و بالین گل بو و برگم
 روي ما ریخته شودمگر زمانی داغ تو از دل ما برود ، که سنگ بالین و گل بر ترجمه : 

 
 

یک سال گذشت . دیدن عکس او ، یاد او و شنیدن موسیقی اش ، مرا به شدت بغض آلود و گریان می کند ؛                       
 نمی دانم این چه سحري است که یاد او با من می کند ؟! ن         

بند   زمستان و بهار نهاده است ، در هنگامه اي که زمستانمی گویند : خداوند در ذات بشر نیروئی از جنس ................. 
ا  خره محکم و جان گیر بسته است ؛ طبیعت رویش و شکوفائی را برف و یخ ، بر پاي درخت و دره و سب  .................

انسان ها هم همین طور ، پس از بهار در عمق جان هر جماد و جنبنده اي تدارك می بیند ؛ و ما  ............................     نام
...........................       مرگ هر عزیزي ، از دل هر غم و اندوه ژرفی ، شادمانی و سرور بر ما عارض می شود . عالوه بر آن 

مثل سروي که نسیم  ..............................     برخالف موجودات دیگر ، انسان ، گاه مثل درختی آرام و بی جنبش است و گاه 
  ............................       و طوفان او را می چرخاند و می گرداند و می تکاند، یک دلِ ماتم زده در مرگ عزیزان دارد و یک دل
ه ...........                  و احوال دیگر شادمان که می رویاند و می شکفد . این دگرگونی و تغییر احوال که همیشه همرا

انسان هوشمند و باعاطفه است ، بدان می ماند که دو نفر دست بر گردن یکدیگر ، در جاده اي بی انــتها    ................      
.......             می روند و می روند و کوچک و کوچک تر می شوند تا نیست و ناپدید شوند . یکی دو نسل که بگذرد ،  

ره مثل آب پریشان ، ته نشین می شود و آیندگان عکس رخ یار در پیاله می بینند . پیاله اي که یاد و خاط        عاطفه و 
 با اشک چشم گذشتگان پر شده است .

و من جان می گیرم و سرمستم از یاد و آثار میرزاحسینقلی ، علی اکبرخان شهنازي ، درویش خان ، طاهرزاده ، اقـــبال 
 ، قمرالملوك وزیري و... بی دیدن روي آنان .آذر ، حسین خان اسماعیل زاده 

محمدرضا هم ما را گریاند و به ماتم کشاند و سوخت و رفت . هرکس با اندیشه و خیال خود از او خاطره اي را که بدان دل  
و   بسته و موافق نظرش است در سینه می پرورد ؛ و روزگار هم فارغ از هر جنجالی با صبوري و انصاف تمام ، از گذشته

 ، سالروز بزرگداشت استاد محمدرضا لطفی اردیبهشت 12
 

 استاد علی اکبر شکارچی
چهنو نوازنده کما سنتیاستاد موسیقی   

 یادداشت
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  شایسته نسل آیندگان ، مدون می کند و پیش روي آیندگان می گذارد .آثارش یادگاري در خور و 
خیلی از دوستان و موسیقی شناسان در این یک سال ، از محمدرضا و کار و خدمات به جاي مانده از او سخن گفتند و نوشتند 

ند نسیم تاریخ ، پیغام دوست برسا؛ بدین دلیل ، من سخن کوتاه می کنم و بر یال تاریخ می نشینم و چشم به راه می مانم تا 
  به هر آن کس که چشم به راه اوست .

یاد محمدرضا لطفی هرگز عالقه مندان و عزیزان استاد زنده  آرزو دارم جامعۀ موسیقی ایران ، همراهان ، دوستان ، شاگردان ،
  غم نبینند .

  گواراي وجودتان آنچه از آن استاد کم نظیر آموختید ...
                           

  پر رهرو باد ، کار و موسیقی و اندیشۀ مردم گَراي او ...                                                            
  

  علی اکبر شکارچی                                 
                              31/1/94      
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  صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را                    تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
  

  یک سال از رفتن استاد لطفی می گذرد . یک سالی که طوالنی گذشت ! بسیار طوالنی ...
قلم نمی رود ! چه باید بنویسم ؟! از نبودن هایش ؟! در پی نوشتن مطلبی براي ویژه نامه هستم . اما دستم به 

  از خوابیدن ساعت ها ؟! از رکودي که حس می کنم ولی رهایی پیدا نمی کنم ؟!
  به سمت مکتب خانه سرازیر می شوم . می دانم هنوز هم آنجا می توانم جواب سواالتم را دریابم !

  بینم با لبخند می گویند پیِ مطلب امسال آمده اي ؟!وارد کارگاه ساز می شوم ، آقاي اره سازان را که می 
می خندم و آماده ي پرسیدن می شوم ! پرسیدنِ از استاد لطفی ، از وقتی که بودند ، از اوضاع پس از لطفی ، 

  از مکتب خانه ، از شاگردان استاد !
د سال طول بکشد ، اما می گوید خودت بنویس ... بنویس که لطفی ِ دیگري باز خواهد آمد ! معلوم نیست چن

  زمانه ناگزیر از این اتفاق است !
می گوید جبر تاریخ این گونه است که ما کار را به نسل هاي آینده بسپاریم  و باالخره روزي فراخواهد رسید 
که موسیقی ما یک لطفیِ دیگر ببنید ، اما ممکن است سال ها طول بکشد تا کمیت ها جمع شوند و به یک 

تی برسند ! اما مگر نه این که بعد از میرزا حسین قلی کسی فکر نمی کرد که فرد دیگري بیاید ؟! باره به کیفی
  اما لطفی آمد ، هر چند زمان برد ، اما آمد !

  امروز هم همین گونه است ، عالوه بر این که سرعت تغییرات افزایش یافته و حتما زودتر کسی خواهد آمد !
نداشته است ، نمی توان به چند دقیقه ي قبل بازگشت ، پس مسـیري هم می گوید بشر هیچ وقت عقب گرد 

که طی شده است ، باقی می ماند . شاید رکود و توقفی کوتاه مدت باشد ، شاید افرادي دانسته یا از روي 
  نادانی جلوي رشد را بگیرند ، اما در نهایت زمانه ناگزیر از این رشد است .

  ه با احساس که با منطق !می گوید از لطفی بنویس اما ن
  می گویم این روزها خیلی ها از لطفی حرف می زنند ، انتقاد می کنند و یا حتی گاهی تخریب !

  بسیاري هم محافظه کاري می کنند !

. لطفی ِ دیگري باز خواهد آمد  

احـــمد اره سازاناستاد   
 سازنده ساز 

 مصاحبه گونه
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  بسیاري هم محافظه کاري می کنند !
قدش از بقیه بلندتر باشد ، سنگ هاي پرتاب شده اول به او اصابت می کند و این طبیعی می گوید : وقتی در جمعی کسی 

  است . لطفی تبدیل به یک متر شده است که دیگران با او سنجیده می شوند و این اتفاق بدي نیست !
ن ! امروز گزیر هستی به رفتمی گوید لطفی ، مکتب میرزا عبداهللا را قبول داشت و معتقد بود در مسیر که قرار بگیري دیگر نا

هم به همین شکل است . شاگردان لطفی در مسیر قرار گرفته اند و اکنون هر کدام می توانند قدمی بردارند . این که امروز 
  مکتب خانه میرزا عبداهللا باز است گواه همین امر است .

  می گویم انشاهللا که باز بماند ...
  و او می خندد ...
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. دقیقا یادم نیست . اما صداي ساز او را دقیقا  . شاید هم قبل از آن ر دهه پنجاه بود که با استاد محمدرضا لطفی آشنا شدمد

. قدرت و صراحت و زیبایی  حتی اولین باري که براي ما تار نواخت ن وي را یادمه .ئ. حالت و قیافه متین و آرام و مطم یادمه
 د ومی ز لبخندي فقط  ر اوج بود که در اجراي پیچیده ترین قطعات با سرعت بسیار باال د   و بود عالی حدي به  مضراب او 

 آمد می ذهنش و قلبش به  آن یک در که را آنچه هر. بگذارد  تار هاي پرده بر اشتباهاً را انگشتی و را نتی که نداشت امکان
و اطمینان و باور به آنچه می نواخت و  قیتخال و عمیق احساس. تردیدي  و ترس کمترین بدون  می کرد اجرا ساز بر ، فوراً

 زده شگفت من ،) ریتم  بدون ( می زد آوازي و مینواخت ساز که هنگامی  .  یادش گرامی باد چهره جدي با کمی لبخند ...
 شروع ار ریتمیک قطعه یک لبخندي با و می کرد گاهـــن من به فوراً یــــلطف.. به . به ... به به می گفتم اساتیـــاحس و

 یجادا بزرگ عوامل بتواند که  توان نوازنده اي یافت  ) . به ندرت می بود که برو تنبک را بیار و بزن این منظورش (می کرد 
 کار به لحظه در  خالق و فعال و زنده را عوامل همه و آمیزد بهم یکجا)هستند  هم متناقض گاه که ( را هنري اثر یک کننده
 او در حالی که موسیقی سنتی و . ستاد بزرگی در این کار بودا لطفی و. می گوییم  خالق نوازي بداهه آن را که چیزي. ببرد 

همه انواع موسیقی جدي و درست امروزي کرد و از  در زمان حال زندگی می ، کرد بر اساس ردیف موسیقی سنتی کار می
  .  فتگر و شعر و ادبیات کالسیک یا نو با خبر بود و در آثارش از آنها بهره می
که در آن هنگام همسر لطفی  ، من و خواهرم قشنگ در سالهاي آخر دهه پنجاه بود که ترانه اي را ساخته بود و براي ما (

کردیم که اگر این آهنگ  بود بر روي شعر نیما به نام داروگ . با هم گفتگو می . آهنگ بسیار زیبایی با تار نواخت ) بود
را به استاد  ...که بعدها خوانندگی آنمی شه  عالی...  دیگر بخواند زیبایش و دلنشین صداي آن با شجریان محمدرضا  را 

 میانه   شجریان استاد زمان آن در چون   اکراه کردم عرض.. خواندند . آنرا اکراه با البته شجریان و  محمدرضا شجریان سپرد
 استقبال مورد و شد پخش داروگ کار. داشتند  تاکید کالسیک شعر دیگر بزرگان و حافظ بر بیشتر نداشتند و نو شعر با خوبی

بعید  ) در ضمن پایبندي به موسیقی سنتی و ردیف ( . از لطفی ،که آدم آزاده و خالق و توانمندي در کارش بود رار گرفتق
 ممی دانی همه که   بیاید یقیـــموس نوع آن سوي انقالب به از پس و انقالب شروع هنگام به که  رفت  نبود و انتظار می

   رکتـــــح این در و مــــبودی او با اوایل مانـــه از) کارها ــــــکام ( هم  ما   ) ... و ....و ...امید سراي اي ایران( ...چیست 

  دوري نرفته است . . .لطفی راه 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد ارژنگ کامـــکار
 استاد موسیقی سنتی و نوازنده تنبک

 یادداشت
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 مترینک  بودیم لطفی کنار در که سالهایی آن تمامی در.  بودیم سهیم انقالب از پس موسیقی جریان و آهنگها و سرودها نوین
طفی از نظر گروهی و سرپرستی ل ... نداریم  و نداشتیم کار اقتصادي یا هنري هاي برخورد مورد در ادعایی یا مشکل و دلخوري

 است ، به بسیار بسیار او با   خوش اطراتــــخ از و لطفی تادـــــاس مورد در صحبت  .. . گروه هم نمونه خوبی بود
 . می گوییم  گامشـــهن

 و  . هر کجا عشق به موسیقی هست و سازي  . راه دوري نرفته جاست . لطفی همین روحش شاد . بخشی از روح من هم رفت
 م ...ه لطفی  ... بود که  نیافته التیام مشکاتیان پرویز  عزیزم دوست رفتن از روحم زخم .......  م هسته لطفی  هست کنسرتی

 
          اداي شمـــــف                                                             

              قربانتان                                                             
   کامکار ارژنگ                                                   
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  منکن اشتباه اگر که نوا ي مایه در بود کنسرتیکنسرت ایشان خاطره دارم .  از هم و  شیراز هنر جشن از هم ......................   

  اقیب ذهنم در من بود که زندگی در موسیقی هاي کنسرت انگیزترین خاطره از یکی و خواندند پریسا ...................     خانم
  در که زدند می تار لطفی آقاي و تنظیم کرده بود پایور آقاي را کار کنم می فکر. است  مانده .....................         باقی

  .  بود انگیز خاطره بسیار و شد اجرا حافظیه.......................         
  يا برنامه ، مربوط به پیش از انقالب است بود جالب خیلی من براي که کارهایی از یکی ......................          از آثار ایشان 

  از یکی صداي بار اولین براي زمان آن ، در شد می پخش رادیو در هفتههر  که"  گلچین"  اسم .............................     به
  ندارم. خاطر در را اسمشان و اند رفته خارج به االن را شنیدم که خواندند می"  قمر"  شبیه که ها .........................       خانم

  خیلی هاي تصنیف از و خواندند می خانم این و بودند کرده بازسازي و بازنویسی را قطعات استاد لطفی.......................   
    که بود جالبم برای بسیار . بودند کرده بازخوانی هم ایشان و بود خوانده وزیري الملوك قمر که بود ..........            قدیمی

  . بودند اخوان ي هنگامه خانم نکنم اشتباه اگر بود . قمر شبیه صداحجم و  صدا لحاظ .                  به
 و تصنیف مجدد تنظیم خود هم بخصوص خواندند . می ایشان و بود کرده تنظیم لطفی تصنیف را محمدرضا آن موقع آن
  .بود  جالب،  داشت تازگی خودش نوع در که اخوان هنگامه خانم صداي با آواز هم
ا هم ، ب دانشـــکده درقبل از انقالب  سال سه یا دو تقریبا اي دوره یک در ما.  شناسم می تارش با بیشتر را لطفی من

 دوستان و علیزادهآقاي  و مشکاتیان مرحوم با زمان آن من و بودند جلوتر کمی تحصیلی سال نظر از لطفی آقاي بودیم . البته
 لطفی رضا محمدو به نظر من ، درباره ي آدمی مثل  است شده فوت ایشان که حیف حال هر به ولی.  بودم همکالس دیگر
 . بیشتر نه هستم شنونده یک فقط من . بگویندسخن  موسیقی اساتید باید

کردند . ایجادتغییرات مهمی  ایران معاصر و سنتی موسیقیاستاد لطفی در   

انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفته، از دوستان و نزد بود که همه او را دوست داشتند يمرد یاستاد محمد رضا لطف
کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا

  ند .یستگر دم بودند و، همه هنرمندان و همه مر که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با ، از هر رشته و هنر یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

ارند د يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
یند ، اینکه از نظر  نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و ؟ دارند کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا ............ ي

  ..............    آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟...
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا ..................   در 

 دکتر محمدرضا خاکی
 مدرس ، نویسنده  و کارگردان تئاتر

 مصاحبه گونه
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هایی ایده  هالبت؛  کردند ایجاد ایران عاصرــــم و سنتی موسیقی روي مهمیبسیار  تاثیر و تغییر ولی ایشان
  بود افتادهالب راه ـــو پیش از انق زمان آن به مرکز حفظ و اشاعه ي موسیقی ، که شود می مربوط آن از

   پرویز طور همینیزاده ، ـبعد ها آقاي عل و فیــــــلط آقاي مثل اییـــه آدم د حضورــــو بع
  حاظــــل به و موسیقی انتخاب لحاظ از و تراسیونــارکس لحاظ از افراد این که مشکاتیان

 . کردند جدي خیلی خیلی کار یک شعر خابــــــانت
   خود براي سبکی،  تار هاي نوازنده بهترین از یکیبه عنوان  هم لطفی آقاي گفت توان می

 ایر ـــان و صداي سازشان در میان ســـط ایشــنواختن تار توس شود می تقریبا و داشتند
  تنــنواخ چرا که در،  است تشخیص قابلنیده می شود به خوبی ـایی که از تار شــصداه
 .   داشتند سبک خود

 ،  کنیم اــــــره را چیزي هر اگرو اما در مورد موسیقی ایران پس از لطفی ؛ 
 مثل  هم یقیــــموس.  رود می سمتی هر به امواج روي که شود اي می تخته

   و تحقیق ، توجه ، الشـــــت ، دقت آن اگر و نشود توجه اگر.  است ینــهم
   به باشدـ؛ ن دارد را خود جاي که موسیقی حاال،  هنري چیز هر در مایتـــح

 مهم   میراث از بخشی ایرانی موسیقی حال هر به . شود می امواج خوشــــدست و رود می بیراهه
 تحصیالت موسیقایی که داریم دانش بسیاري با اساتید امروزه خوشبختانه و ماست کشور فرهنگی

  این حفظ ضامن توانند می که هستند اییــه آدم چنین.  شناسند می خوبهم  را موسیقی و دارند
 . باشند آن هاي ارزش و موسیقی

  لشک هر چه و تئاتر چه،  موسیقی چه ، کنم می فکر که هستم کسانی جزء که بگویم باید حال هر به
لیت  این که قاب دوم و شود حفظ آن) اصلی (  شکل اورجینال در اول که است این نیازمند،  فرهنگی سنتی
 عاصرم هنرمندان این از بسیاريم نظر به که کاري.  شود دنبالدر آن ، توسط متخصصین  جستجو و تحول

 . انجام داده اند اند توانسته که جایی تا کمابیش
   امروز چون است خاصخیلی  که دارد یـویژگ یک موسیقی منتها.  است همین طور هم موسیقی مورد در



 18 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   www . 7gah . ir 

   Email : 7gah @ 7gah . ir 

. د دا گوش آن به توان می اــج همه در و شود می دي سی به تبدیل و است دسترس در خیلی تکنولوژي دلیل به موسیقی
 . از این کنند می عادت هم ها گوش و شود داده اصل جاي به بدل یک عنوان به نیست را نواز گوش که موسیقی یک شود می

 محسوب امعهــــج یک هنري و نگیـفره ارزش هاي معنوي ، میراث جزء که فرهنگی پدیده هر که است الزم همیشهنظر 
 چیز هب تبدیل دیگر موسیقی مورد در طبیعتا . شود حفظ خوانندگانو  متخصصین ، آشنایان،  صاحبان فن توسط شوند می

  که چه چیز را اشاعه و توسعه دهند . دارد آن ي توسعه و اشاعه در مهمی نقش رسانه امروز جامعه در که شود می خاصی
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 از این باب که تار را در زمان و حال و هواي تازه اي به خدمت گرفتند ، خدمت بزرگی به  آقاي لطفی                         

 موسیقی ایرانی کردند . یعنی آن را تا حدودي از اشکال بزمی ، کالسیک و محفلی اش خارج کرد و ........................          
 مقداري شور انقالبی به آن بخشید . به نظر من این شاید یک خصیصه ، رنگ و وجهه اي ست که به ................     .................

 مدد سرپنجه ي لطفی به تار اضافه شد . زخمه اي که محمدرضا لطفی بر تار می زد این بار از آن .............................      
 شکل عارفانه ، بزمی و محفلی خود خارج شده بود و با یک شعور اجتماعی ، سیاسی و مبارزاتی ...       .........................

 آمیخته شد . آن دوره براي نسلی که مبارزه می کرد و آزادي خواهی داشت ، این زخمه ها یک حال ................                 
 د می کرد . خب ما اساتید مسلمی مثل جلیل شهناز ، هوشنگ ظریف و یا دیگران را و هواي دیگري ایجا.................      
داشته ایم ، اما سر پنجه اي که محمدرضا لطفی با آن می نواخت ، توام با یک شرایط و حال و هواي سیاسی .............          

  و اجتماعی آن دوره بود که رنگ تازه اي ایجاد کرد .
یک رنگ دیگري به خود گرفت  و بعد دو  "تار  "ه حساب شورآفرینی ایشان و رگه ي مبارزاتی او گذاشت . این را باید ب 

سعی کردند با اعتالء داشته ها و ارزش هاي نهفته و نگفته هاي موسیقی کالسیک ایرانی ، زبان " عارف " و " شیدا  "گروه 
که اجرا شد و یا  "به یاد عارف  "را ایجاد کنند . همان تصنیف به قالبی نو بگشایند و تحول تازه اي را در خوانش و اج

. چاووش ها بخشی از موسیقی  "چاووش " اجرا می کردند و همچنین  "شیدا " و  "عارف " قطعاتی که به نوعی گروه 
  ی نتـارزش هاي س ست که بهاراحت لهجه ي انقالب را ندارد اما حال و هواي تحولی را دارد و نسلی ـانقالبی است . البته ص

  

  زخمه لطفی بر تار ، آن را با یک شعور اجتماعی و مبارزاتی آمیخت . 
انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقیآنان که ساده موس ، مردم همه در امان نمانده بودند و تا
  ند .یستگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا

 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
ارند د يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا ............ ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 دکتر اردشیر صالح پور
 مدرس ، نویسنده و کارگردان تئاتر

 مصاحبه گونه
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  موسیقی ایرانی وفادار است . این بار با یک انگاره هاي تازه و نوگرایانه اي به سراغ موسیقی ایرانی می روند .
  ف برگـــزار می شد و بعد کنسرت هایی کارهاي او که در جشن هنر شیراز یا حتی در تلویزیون یا محافل مختل

  ریان آن ــانقالب داشتند ، به خصوص آن کارهایی که آقاي ابتهاج شعر آن را می سرود ، آقاي شجکه در اوایل 
  وصا ـرا می خواند و آقاي لطفی تار آن را می نواخت ، بخشی از خاطرات و مخاطرات آن شور انقالب است . خص

  تظر ــــم ما آن زمان منـعا هــــا و این شور ها وجود داشت . واقـهم این کنسرت ه 58و یا  57تا  50دهه ي 
  تاب ـبیاید و براي ما مثل یک فصلنامه و یا یک ک 9و حتی  8،  7می ماندیم تا یکی از چاووش ها مثل چاووش 

  یقی ایرانی بود که هم ـــبود که باید به شکل موسیقایی می آمد و ما استفاده می کردیم . به نظر من این موس
  تازان بود . ـــالب پیش می رفت و آقاي لطفی یکی از آن پیشـــو شورآفرینی انق ماعیــــوالت اجتـپا با تح

  و  "یدا ــــش" جاد شده بود و همه ي نوازندگان گروه ــخوبی هم درکنار هم ای ( گروه ) castخوشبختانه 
  واقعا نوازندگان چیره دستی بودند .  "عارف " 

  ختانه این ــــ: شعر خوب ، صداي خوب و آهنگ خوب  . خوشب می گویند در موسیقی باید سه اصل رعایت شود
  هرکدام از کل گرفت .ـــترکیب و همکاري با کسانی چون لطفی ، شجریان ، ابتهاج و بعد مشکاتیان و دیگران ش

   یک تار نبود بلکهـــها دوره ي خوبی است و باید این را تحول و نوآوري دید که نفی کننده ي ارزش هاي کالساین 
  رویکرد نوینی ایجاد شد . 

به نظر من در آن دوران خیلی توانست با پایگاه اجتماعی همخوان و همسان باشد و هنوز هم جزء بهترین تصانیف و آهنگ 
هاي اوایل انقالب در حوزه ي موسیقی ایرانی محسوب می شود . بحث من این است که موسیقی دوران انقالب به دو بخش 

که آقاي رویگري خواند و یا سرود هاي دیگر که این ها شکل  "اهللا اهللا  "هنگ هاي انقالبی بود مثل تقسیم می شد یکی آ
خاصی از شور آفرینی انقالب را داشت . اما به نظر من اگر بخواهیم موسیقی زمان انقالب را در حوزه ي موسیقی ایرانی و 

انجام می داد و آدم هاي فرهیخته اي  "عارف " و  "شیدا " گروه دستگاهی دنبال کنیم باید به همان کارهایی اشاره کنیم که 
مثل شجریان ، ابتهاج و لطفی بودند . در واقع این موسیقی که خلق شد هم پا با انقالب و رویکرد نوین موسیقی انقالب ایرانی 

وده که با تار زندگی می کرد و تادي بـــــاست و آقاي لطفی از این جهت بسیار خاطره انگیز هستند . به هر حال ایشان اس
  تار برایش یک ابزار دوست داشتنی بود .

من صداي تار آقاي لطفی را بیشتر دوست دارم . چرا که زخمه اي که ایشان به تار می زند ، جنس ، لحن و روش اجرا و ساز 
ادر مهمانطور که می گوییم پیانو ساز ِبندي اش با بقیه ي آثار متفاوت است . به نظر من پایه ي موسیقی ایرانی هم تار است . 

اما همین تاري که  . در موسیقی کالسیک جهان است ، در موسیقی ایرانی ، تار ، ساز پایه است . نغمات دل انگیز تار است
  . زبان دیگري پیدا می کنداتید دیگر می شنود زمانی که به دست لطفی می افتد ـــــــآدم از جلیل شهناز یا اس
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ی ین همیشه براي من تار لطفشاید معاصر بودن با روشنفکران ، آزادي خواهان و با اندیشه هاي نو و جریانات انقالب است که این رنگ و لهجه را پذیرفته است . بنابرا 
  قالب رویکرد تحوالت اجتماعی انقالب است . یادآور شورآفرینی موسیقی دستگاهی ایرانی در

ول و نو آوري بود . این تحول و ـند تحـواند ، نیازمـبه نشانه ي اعتراض دیگر نخ 55تا  50ان در بین سال هاي ـیک دوره خاموشی که استاد بن موسیقی ایرانی بعد از
ش نقالب هم خیلی خوب پیبه وجود آمد و این ابتکار ایجاد شد و تا دوران ا "عارف " و  "شیدا " نو آوري با حضور تحصیل کردگان دانشکده ي موسیقی و برپایی گروه 

  رفت .
ردند . کارهایی که آقاي کارهاي چاووش خیلی خوب بود و بعد یک دوره اي رکود و توقف ایجاد شد . بعدا شجریان و مشکاتیان دوباره با یک رویش جدید کار را آغاز ک

  را به نوعی در شکل تازه اي جبران می کرد . مشکاتیان انجام داد فوق العاده کار نو و متفاوتی بود و آن خالء دوري و انزواي لطفی 
بال کند . با حضور ما نسبتا یک دوره ي رکود داشتیم اما با کارهایی که جدیدا در حال صورت گرفتن است دوباره این موسیقی می تواند حال و هواي خودش را دن

ک تحوالتی باشیم . آنچه که مسلم است هویت ما در گرو همین موسیقی سابقه دار همایون شجریان و یا نسل نویی که در حال ایجاد موسیقی است می توانیم شاهد ی
من هنوز با فراز و نشیب و با ارزش دستگاهی ما است که در هر دوره اي و هر از چندي ستارگانی مثل لطفی و مشکاتیان آمده و تحولی ایجاد کرده اند . اما به نظر 

  به شکل آکادمیک ، کامل و پوینده به سیر خود ادامه دهد . مواجه است و در حال حاضر این سنت باید
 ا به موسیقی ایرانی توجههویت ما در گرو این موسیقی است و نافی باقی موسیقی هاي دیگر هم نیست . موسیقی هاي دیگر ارزش خود را دارند . اما اگر بخواهیم واقع

ا نیست که ما همیشه نغمه هاي قدیمی را تکرار کنیم ، نوآوري و ابتکار باید صورت بگیرد و این تحول زمینه کنیم باید همین سیر تحول و دگرگونی را ایجاد کنیم . بن
  ساز رشد و پویایی و دینامیزم موسیقی است و این موسیقی ایرانی هم باید هم پا با تحوالت معاصر رشد کند . 

زه اي در حال صورت گرفتن است اما زمانی که موسیقی ایرانی بتواند گویاي حال و هواي این شرایط به نظر من هنوز همسانی و پویایی مشاهده نمی شود . تحوالت تا
چندان  ی و بازسازي ترانه هاي قدیمیایرانی و خلقیات ایرانی معاصر باشد ، می توانیم بگوییم موسیقی ایرانی دارد به پویایی و دینامیک خود ادامه می دهد . و اال بازخوان

ظر من است . به ن دوا نمی کند . بد نیست که هر از چندي نگاه و رنسانسی داشته باشیم . موسیقی ایرانی نیازمند تحوالتی هم پا با نیاز هاي اجتماعی جدیددردي را 
  تداوم پیدا کند . لطفی و گروهش این کار را در دوره خودشان و با آن شرایط انجام دادند و این ضرورت را احساس کردند . االن باید این اتفاق 
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 و  ي تار نوازنده ردـــبزرگم این آثار ، با ام کرده دیدن ایشان هاي کنسرت از که این از غیر خوشبختانه                
  از تگف توان می بالطبع . هستم آشنا بسیار بسیار شیدا و عارف ، چاووش گروه با تنگاتنگش هاي همکاري....................   

  به همچنان فکرش ولی داد را جسمش واقع در او . مرد نخواهد هرگزاین استاد بزرگوار  من نظر..................                
  هاي کنسرت هم با و نواختند هم با علیزاده استاد کنار در . ایشان ست باقی برجسته آثار عنوان......................              
  همچون ارزشمندي هاي خواننده کنار در اجرا کردند . همین طور را ارزشمندي و زیبا بسیار.....................................    
  نیستند . نفر دو یا یک که دست این از اساتیدي و اخوان هنگامه ، بینا سیما ، پریسا ، شجریان..................................      
  آثار کرد ، مهاجرت مریکاآ که به زمان آن بود و چه ایران در که زمانی مدت آن چه لطفی استاد.......................              
  پیدا دست عاواج و عروج به همچنان ارزشمندي آثار با تنهایی در آنجا در . نمود خلق اي برجسته......................               
  . زدند رقم را تاریخی ماندنی یاد به دوران از یکی لطفی استاد گفت توان می حال هر به.  کرد...........                     

 استاد با که اي رابطه. به دلیل  بودند هم من نزدیک دوستان از کردم می دیدن آثارشان از این که از غیر .............        
 هب ها ، که نوازي تک از هم و هاي ایشان صحبت از و نشسته بزرگوار این پیش بارها و بارها گفت شود می،  دارم علیزاده

  . غیره لذت برده ام و غیره و گفتگو و بحث و گویش هم بعد،  کردند می اجرا بودیم هم دور جمع آن که موقعیتی لحاظ
 هنذ در که است رشاثآ زیباترین از یکی تک نوازي ایشان در حافظیه بود . ماندگارش آثار از یکی هم شیراز هنر جشن 

راز در همان جشن هنر شی و بود کشیده بسیار دستش انگشتان و داشت بلندي هاي پنجه لطفی استاد.  می ماند باقی من
بر روي تار زخمه می کشید بسیاري از سیم هاي تارش پاره شد ولی همچنان با اعتماد به نفس همان موتیف ها و  وقتی

  همان نت ها را با جعبه ي سازش تا انتها به پایان برد . 
  

 هر اثر استاد لطفی براي من جادو است .
انتقاد او  یزت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفته، از دوستان و نزد بود که همه او را دوست داشتند يمرد یاستاد محمد رضا لطف

کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا
  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا

 . یم راجع به او بپرس د سوال کوتاهچن ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
ارند د يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا ............ ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 دکتر سهراب سلیمی
 مدرس ، نویسنده و کارگردان تئاتر

 مصاحبه گونه
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و یا خاطره انگیزترین اثر معتقد نبوده و نیستم . به هر حال وقتی دست به  به عنوان یک هنرمند هیچ گاه به انتخاب ماندگارترین
هر کاري زده ام ، آن کار برایم داراي پتانسیل خاص خودش بوده و این طور اهم و فی االهم نبوده است . هر کاري در جایگاه 

ی از اوان جوانی و از زمانی که در دانشکده هنرهاي خود ارزش ها و توانایی هاي خود را دارد . در نگاه من نسبت به آثار استاد لطف
  زیبا بودند تا پیش از فوت ایشان ، هر اثرشان براي من جادوست .

هر اثر و اجراي ایشان کیف و حال خاص خودش را دارد و در واقع یک تعمق و نشستن در کنار آثار ایشان است . براي همین 
د که فالن اثر را خلق کرده ، این اثر یا در واقع با تمام تمرکز و تفکر و خالقیت هایش اصوال معتقد نبوده و نیستم که فالن هنرمن

به آن رسیده و یا باري به هر جهت بوده است . ولی آقاي لطفی از آن دست هنرمندانی نبود که باري به هرجهت کار کنند . 
هنرمندان هستند که هر اثرشان از بینش و تفکر بسیار خاصی همانطور که استاد علیزاده ، مشکاتیان ها و امثالهم جزء دسته اي از 

  برخوردار است .
 به این معتقدم که اصوال در هر دوره و زمانه اي آثار موسیقی سنتی قطعا در همان چهارچوب اصولی ، بر اساس شناختی که من 

 نام ، عنوانش و  ند . یعنی هر اثر موسیقی سنتیباقی نمانده و نخواهد مامن و شما داریم .....................................................   
 تیترش سنتی است ولی هر کدام از این ها یک نوع نوآوري ها و تحول هایی در موسیقی سنتی .................................                  

 ایجاد کردند . وقتی در چهارچوب استاد لطفی صحبت می شود باید گفت که ایشان موسیقی  .......................................................
 مند ـــــآن را تحول و دگردیسی بسیار ارزش نام سنتی را از یک خلوت به یک عریانگري که من..................................................    

 چوب رمی گذارم رساند . لطفی یکی از این ها بود و علیزاده این را به اوج رساند و هرگز در چها..........      .....................................
 سنتی باقی نماندند . ............................................         
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 م ه اام و گوش داد آثار ایشان را من بارها شنیده زولی یک تعداد ا، خاطره اي ندارم  هنر شیراز من از جشن................     

  .از ایشان ببینم  یمتاسفانه سعادت نداشتم کنسرتولی ...........          
 در سالهاي انقالب خاطره انگیز  است .همیشه خاطره انگیز بوده  "ایران اي سراي امید  "قطعه ي براي من                  

 کار حماسی . در خانه داشتم و گوش می دادم  نوار آن را  ،بوده و همچنان من به دفعات گوش داده ام ...................         
  . گذاري بوده استو تاثیر...........................    

  است . من صداي تار ایشان را بیشتر شنیده بودم و آنچه خوانده ام هم بیشتر راجع به تار ایشان بوده...............            
مطمئنا اگر سراغ دو یا سه ساز می رود در حد . ولی وقتی یک نفر سرآمد می شود ، سرآمد است ...............            

 . آماتوري به آن نگاه نمی کند 
ر ابه هر حال آن رسم الخطی که ایشان ترسیم کرده ، بسیدر مورد اوضاع موسیقی ایرانی پس از ایشان هم باید بگویم که 

ا هنرمندان برجسته اي مثل ایشان می توانند چنان تاثیري بگذارند که مئنمط. گم نمی شود  آنتاثیر گذار است و رد پاي 
  .این بسیار مهم است . نقشه ي راه را نشان دهند 

 
 
  

. است  رسم الخط لطفی در موسیقی ماندگار  

انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقیموس ، آنان که ساده مردم همه در امان نمانده بودند و تا

  ند .یستگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا ............ ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
  کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 دکتر داوود فتحعلی بیگی
 مدرس ، نویسنده و کارگردان تئاتر

 مصاحبه گونه



 25 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  به تا نداشتم پول زیادي که بودم جوانی زمان آن به این دلیل که،  نداشتم شرکت شیراز هنر جشن در....................     
  . دارم خوب خیلی ي خاطره یک ولی.  بروم شیراز هنر جشن................        

  قايآ.  کردیم کار "سینا  ابن"  نام به نمایشیما  سینا ابن سالگرد اولین در،  1359 سال در،  انقالب از بعد .....................    
  نمایش براي را آهنگی و کردند می همکاري ما با هم عارف و شیدا گروه از لطفی آقاي و علیزاده.....................            
   بازیبسیار . آهنگ ساخته شده  شد اجرا آزادي تاالر این نمایش در.  ساختند اسکویی مصطفی آقاي..............................        
  عالما سینا ابن جهانی سال یونسکو فرهنگی ي کمیته طرف از. آن زمان  بود نمایشآن  با و متناسب.................................     
  این در آهنگی یا و نمایشی ، کاري ، مطلبی که بودند موظف داندانشمن و هنرمندان و بود شده............................. ......  

  ابن اب ارتباط در ایران ملکتـم در که روهیـگ تنها ولی یستـن اغراق کنم می عرض که این.  بسازند ارتباط....................    
  یفاا نمایش این در نقش یک که داشتم را افتخار این هم من و بود "آناهیتا "  گروه کرد اجرا نمایشی سینا.................      
  . دارند حضور عکس این در علیزاده آقاي و لطفی آقاي که گرفتیم یادگار به عکسی. در آن نمایش  کنم......................   

 ما؛  آمد بازار به وقتی.  کنم نمی فراموش وقت هیچ که است اي خاطره "امید  دشت سواران" ، در میان آثار آقاي لطفی 
  .  دمیده می شد ما در انقالبی ي روحیه و هیجان و کردیم می زمزمه را این قطعه.  خریدیم را کاست اش

 به 1351 سال در و کردم می کار تئاتر ، کردم می تلمذ اسکویی آقاي خدمت در که زمان آن.  هستند تار استاد ایشان
 و نشسته ها پله روي زیبا هاي هنردانشکده  هاي راهرو در که بلند بودند موهاي با جوانی لطفی آقاي رفتم می دانشگاه

 هم زیبا هنرهاي ي کدهـــــدانش هاي پله فضاي آن از که بود جالب خیلی من براي.  زدند می ساز همه ، توجه به بی
   استفاده

  .آثار لطفی در ما روحیۀ انقالبی دمید 
انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا
  ند .ستیگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع نیمصداق ا

 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 که از نظر یند ، ایننگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در................    

 کاظم هژیرآزاد
 مدرس ، کارگردان و بازیگر تئاتر

 مصاحبه گونه
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 ؛بود ادیور موسیقی مدیر زمان آن که، سایه آقاي که بودند کرده تمرین آنقدر. پرداختند می تمرین به و کردند میاستفاده 
   شجریان تاداســـ با شیراز هنر جشن در و کردند گل ایشان. کردند دعوت رادیو در همکاري براي ایشان از

   ها ویدیو این را در ایشان مشـــکی بلند موهاي و جوان بســـــیار ي چهره گاهی االن.  داشتند همکاري
   کنار در هنرمـــندان ي خانه در نبود خوش حالــــــشان و بودم دیده را ایشان که اواخر این.  بینیم می

  . کردم عرض خدمتشان سالمی من و بودند نشسته دوستانشان با حوض
   دیرباز از یاـــــدن جاي همه در ها هنر ي همهدر مورد موسیقی ایرانی پس آقاي لطفی باید یگویم که 

   توان،  قدرت منابع مایتــــح بدون و دولتی حمایت بدون ها هنر اصال.  اند بوده ها دولت حمایت مورد
   آثاري وقتی یاـــــــدن در. گردند  می حال بی و ضعیف و شوند می خفه نطفه در ؛ کنند نمی پیدا رشد
  ،  بگیرید نظر در را ") Raffaello Sanzio ائل (ــــــــراف"  و ") Michelangelo (آنژ  کلــمی"  مثل
   طبیعی این و ندــتوانستند خلق کن نمی خودشان به اتکا با فقط را آثار خود هنرمنداناین  که بینید می

   به مرگشان از بعد آن ها شود . می روختهـــــــف میلیارد ها ده یا و صدها ارزش به االن بزرگ نقاشان آثار. است 
   مثل شدند فوت فالکت و فقردر  ایتـــــنه در و نشدند مند بهره ها ثروت این از خودشان و اند رسیده ثروت این

  ... ." و ) Francisco Goya ( گویا "و "  )Rembrandt  (رامبرانت "
 یک در فرهنگی جریان اگر اصوال وحمایت نشوند  جامعه یک متمولین و ها دولت ، خیرین طرف از که زمانی تا هنر ها
 پیدا جریان هنر که وقتی اما.  شود می خار هنرمند . شوند می خفیف و ، خار تضعیف هنرها باشد نداشته رشد اي جامعه

  .  می کند رشد و کرده پیدا را خودش جاي، هنر  کند پیدا جریان که دهند اجازه و کند
. است ماندگار که سازند می موسیقی اي عارف و شیدا گروه،  شود می موسیقی مدیر،  ما سایه سنتی موسیقی در زمانی که

 دولتی حمایت ، هستند امور و مسائل جریان در ، هستند توانمند دارند قرار خود جاي در که هنرمندانی و ها انسان یعنی
 و متمولین ، قدرت منابع ، ها دولت اگر اما.  است زنده یادها در و ماندگار که ماند می جا به آنها از آثاري ، شوند می هم

  .  کند رشد تواند نمی و شود می تضعیف نکنند ، هنر توجه مطلب این به خیرین
 تواند میو یک نهادي  مکان یک که است این اش معنی؟  دارد معنی چه شود می برگزار خارج در که هایی کنسرت این

 دیگر بخشی و دارد نگه خودش را بخشی ، بگیرد پوندي چند و دالري بلیط چند آنها از و کند دعوت سالن به را تماشاچیان
 کشوريهنرمندان می روند و در  اگر و دارد سرمایه مدیریت و توان به بستگی ها این.  بدهد گروه عوامل و نوازنده به را

 به الیم مناسبات و بودند ضعیف مالی نظر ازآن کشور ها   اگر،  کنند می برگزار آمریکا کنسرت انگلیس یا ، آلمان مانند
 موسیقی گسترش و سیاسی مسائل از خارج . شد نمی اجرا آنجا در کنسرت آن خب داشت جریان آن جا در ضعیفی طور

  کشور کی که فقط بینید می،  کنید می دقت الیــــم ائلـــــمس به که ها این از خارج،  فولکولوریک یا ملی یا و سنتی
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 چون.  کندمی  برگزار راها  رتـکنس این گروه ي هزینه و طـبلی ، لـهت هزینه مانند هایی هزینه آوردن فراهم با مندـقدرت
  . بیفتد جریان به و شود انجام تواند می قدرتمند مناسبات یک با فقط این.  شود تامین باید ها این ي همه

 داریمن متاسفانه که،  باشیم داشته دهنده پرورش و یابنده ، رشد مشخص فرهنگی سیاست،  ها هنرمجموع  رشد برايباید  ما
 همه می زند ورا  خودش ساز و حرف هنر براي نهادي هر . ایم نیافته دست هنري سیاست این به سال 37 از بعد هنوز ما و

 یکی ، گیرند می را آن جلوي و شود می اجرا یکی ، شود می اجرا آنجا دیگري و اینجا کنسرت یک . شود می پراکنده چیز
 مشخصی فرهنگی سیاست ما مملکت در.  دهند نمی اجرا ي اجازه اما اند فروخته هم بلیط حتی و داده انجام را کارها همه دیگر
 . ودش می و بی بی سی پخشصداي آمریکا  رادیو در که است زننده و زشت بسیار انعکاس این هم اش نتیجه.  نیست حاکم

 به و شود روشن فرهنگی سیاست این باید باالخره.  گردند مسائل می همین دنبال به و نیستند ما دوستدار که ها این بی شک
 از هنرمندان کمتر هیچ ما هنرمندان.  کنیم پیدا جهان سرهاي در سري بتوانیم تا دهیم میدان اندام عرض براي هنرمندان

  در ما مملکت در یتــــقوم چندین و داریم بسیاريفولکولوریک  آثار ما . ندارند آمریکا و فرانسه ، انگلیس ، آلمان
  ایرانی عرب و ایرانی بلوچ ، ایرانی کرد ما.  هستند ایرانی همه و هستند زندگی حال در واحد يا...........................              سایه 

  عرضه جهان به توان می موسیقی هنر در عظیمی تنوع چه و هستند ایرانی ها این ي همه.  داریم.............................            
  و عجیب هاي ملودي چه خراسان دانید می.  شود تقویت و بگیرد قرار توجه مورد اگر البته.  کرد..............................          
  ؟  نیست جهان در اش نمونه که نوازند می خود تار دو با پیرمردان که دارد غریبی....................................        

       هب تبدیل و می رود بین از کم کم ها توـــــپس و ها خانه در نگیرد قرار توجه مورد هنر اگر بنابراین....................................        
  .  گردد می اذهان در محو اي سایه..................              ......  

 

  توسطصاصی ، ــعکس هاي به کار رفته در این مصاحبه ، به صورت اخت  اشاره : 
  ر در اختیار وبسایت هفت گاه قرارقاي کاظم هژیرآزاد براي انتشاجناب آ             
  گرفت .             
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  ه. شور و هیجانی ک ایشان خاطره دارم بعد از انقالب از کنسرت هاي جشن هاي هنر شیراز و هماز هم ..................          
 خانواده کامکارها و بقیه دوستان در  ،در کار با آقاي شجریان همراه با آقاي لطفی و دوستان بزرگوار  .........................   .

سالن اصلی تاالر وحدت برنامه اجرا کردند را به یاد دارم . یکی از خاطره انگیز ترین لحظات زندگی همه .........................      
 این ، (صبح  5شب تا  12د . یادم هست قرار بود یک هفته اجرا شود و همه ي اعضاي گروه از ما بو .........................  ي

 در صف ایستادند که براي ) حرفی که خدمت شما عرض می کنم خیلی عجیب و تکرار ناشدنی ست  ..........................    
  ، دید بلیت بخرند . فرقی نمی کرد چه نوازنده ي آن کار باشخودشان و دوستانشان که می خواستند کار را ببینن...........   
  و بلیت می گرفت .  دباید در صف می ایستادی؛ چه تماشاگر عادي ...........   

 صبح نوبتی می ایستادیم 5دقیقا تا  .ما به همراه آقاي لطفی و خانواده ي کامکارها و بقیه دوستان موسیقی در صف ایستادیم 
که  7:30الی  7یمان را عوض می کردیم تا ساعت جابعد الی ده دقیقه بعضی از ما در ماشین استراحت می کرد و  پنج. 

  فروش بلیت شروع می شد . 
این ها لحظات نابی ست که همراه با گروه شیدا و عارف شکل گرفت و افراد گروه چاووش به درستی توانستند فرهنگ 

  ر اذهان به نمایش بگذارند .مردمی موسیقی بعد از انقالب را د
   ر تر و خاطره انگیز تـــــمن کارهاي زیادي نه تنها از این بزرگوار بلکه از بقیه اعضاي گروه دیده ام و هر کدام از دیگري به

  

 .  ي تکرار نشدنی ستانمونه  نوازيلطفی در تار

انتقاد  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
و  کنند یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه او در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . م یراجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در................    

 عادل بزدوده
 مدرس و کـارگردان تــئاتر

 مصاحبه گونه
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انجام  هبا آن کارهایی ک هنر شیرازهاي  است . اما طراوتی که کار آقاي لطفی داشت بر هیچ کسی پوشیده نیست . جشن
تک نوازي هایی که با آقاي شجریان انجام می دادند . ذهن من پر از خاطرات و لحظات فراموش  دارد یا دادند جاي خود را

شدند از آقاي علیزاده گرفته تا بزرگواري می نشدنی حضور این جماعت ، نه فقط آقاي لطفی ، جماعتی که دور هم جمع 
  اي سایه بودند که توانستند اینـــنها آقآمن فکر می کنم سرگل همه ي  . است ) ابتهاج( سایه مثل آقاي 

  یار دوست داشتنی و عالی ــــــجماعت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و با یک مدیریت بسیار بس
   می بینیم .الب ــــجمع کند و ثمره ي آن را ما در موسیقی سنتی بعد از انقو دور خودشان دور هم 
  تگی این شـبهتر و پرشکوه تر ، یکی از یکی خاطره برانگیز تر که این بر اثر از خود گذ دیگري یکی از

  جماعت است  .
  اتفاقا من چند وقت پیش یک مصاحبه خیلی خیلی دوست داشتنی از دوست بزرگوارمان آقاي علیزاده 

  یم ، چه نوازنده و چه خواننده ، همه يـــــشنیدم که می گفت ما وقتی می خواستیم کاري اجرا کن
داشت نه بیشتر . مثال اگر قرار بود در هیچ کس از هیچ کس نه کمتر بر می ما در ماه یک پول مشخصی بر می داشتیم . 

ومان بر ت زارـــــه هزار تومان برداریم همه دو . اگر قرار بود دو تومان بر می داشتند تومان برداریم ، همه هزار ماه هزار
  .  بودچه کسی که آهنگ ساخته و چه کسی که نوازنده  ،می داشتیم  ، چه کسی که آواز می خواند 

این دوستان فرهیخته ي ما به همه ي ، ت گروهی را بیش از تمام گروه هاي دیگرمن فکر می کنم این همی  
  یار باالییــمعنوي جایگاه بسیار بسما یاد دادند و این چیز کمی نیست . از چیزي که بسیار از لحاظ مادي و 

  که در عمل هم آنها به این ـــدارد که این بزرگواران آن را تعریف کردند که تعریف آن فقط به ظاهر نبود ، بل
  تعریف دست پیدا کردند و الگو ساختند . خوشبختانه این الگو تا این زمان هم استمرار پیدا کرده است .

وصف  ؛در شرایط اساسی انقالب بود که هرچه راجع به آن بگویم کم گفته ام  "اي سراي امید ایران  "فکر می کنم آلبوم 
م . براي ه ابا این قدرت ندید، نه این که ندیده باشم ،  "یکی شدن  "ناپذیر است . در هیچ یک از اجراها ، این میزان 

چه کسی که سن و سالی از او گذشته ؛  ست که یک جماعت فرهیخته ، چه جوان وا همین همیشه براي خود من الگو
س تا پایین ، به أجوان هاي کامکارها که تازه دست به ساز شده بودند و افراد مسن مثل آقاي ابتهاج یعنی در واقع از ر

ا و در در بین م "یکی بودن  "را تعریف کردند . من فکر می کنم جاي این  "یکی بودن"توانم بگویم که این ها  جرات می
حاضر کم است . این را باید تعریف کرد و پیگیر شد که جا بیفتد و نقش اساسی را ایجاد کند . این نقش هم زمانی عصر 

  اجرا می شود که این همدلی و یکی شدن آثار فرهیخته به جاي می گذارد . 
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ر دنوازندگی شان مهندس بودند . هرچند که  قبل از انقالب آقاي لطفی را با نواختن تار شناختیم . به نظر من در تکنیک تار و
داشتند اما تار اصلی ترین آن هاست . مثل این است که بگویم آقاي تسلط سه تار ، کمانچه ، تار و اصوال سازهاي زهی  نواختن

چرا که در  ن می شود ایشان را تعریف کرد .واما بیشتر با ساز ویل نواختمی هم ون می زد ، تار و سه تار لابوالحسن صبا وی
  نواختن آن ساز بسیار مهارت خاصی داشت . این دلیل آن نیست که سازهاي دیگر را نمی توانست در حد اعال بزند .

 در عرصه آهنگسازي ي تکرار نشدنی ست .  در عرصه نوازندگی و در عرصهابه هر حال می توان گفت که لطفی در تار نمونه 
که نه فقط بچه هاي موسیقی باید بدانند بلکه بقیه هنرمندان هم آموزه هایی ست نها ای مدیریت و در عرصه ي از خود گذشتگی

 و . آقاي لطفی این تعریف را به درستی با گروهشان هنر متعلق به همه است کهشاخه ي هنري بتواند آن را باال ببرد هر باید در 
   انجام دهند . درستیه ب توانستند ی که همراهشان بودندبا بزرگواران

بزرگوارانی مثل آقاي علیزاده و دوستان بزرگوار دیگر مثل  . مطمئن باشیدپر پیچ و خمی دارد  ببینید موسیقی سنتی ما جریان
گواران را ادامه خواهند رراه آن بز، آقاي لطفی و آقاي سایه  آقاي تبسم ، آقاي درخشانی و دوستان باقی مانده از نگاه مدیریتیِ

  .داد 
 به وجود آوردن آثار فرهیخته را و راه خالقیت  موسیقی ما براي آن بزرگواران هموار کنیم که بر اساس وضعیت راه را بایدما  

 ر روي یک دیگر توجه ب حال. به نظر من این اتفاق به درستی افتاده است و  پیدا کنند...........................................................           
 تاثیرات و انتظار داریم که دوستان بزرگوار  ما از جمع اینو االن نفر متمرکز نیست ................................................                
  اثرات بسیار بسیار فرهیخته تري خلق کنند . ........................................                         
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 جشن هنر  "اطر من بیاید یک یا دو بار در ــــرا حضوري ندیده ام ولی اگر درست به خآقاي لطفی من ..................      
  ایشان را دیده ام .  "شیراز...................      

 کارهایی که با آقاي شجریان  ترانه ي معروف و تاثیر گذاري بود . " ایران اي سراي امید "...................     از میان آثار ایشان  
  داشته اند همه دوست داشتنی و خوب است ......................    
 طه ي آواز ــفکر می کنم ایشان نباید وارد حی تار شان دوست داشتم ولی ، ر از سهرا بیشتشان ایمن تار                   

 امل وارد این حیطه ـــالبته باید این را هم بگویم که ایشان با دانش ک شد و نباید آواز می خواند . می............................      
 ه ک هستند چهار آکورد گیتار بلد دانش موسیقیایی ندارند . ،نندگی ندارند شد . بقیه هیچ دانش خوا..............................    

 شعر و  ، آقاي لطفی واقعا آقاي مودب و ادیبی بودولی  می زنند و صدایی که عین صداي همه است  .    ..............................
  . موسیقی ایرانی را می فهمید............................     

راه خودش را ادامه می دهد . خیلی ها فکر می کردند اگر آقاي اما در مورد موسیقی ایران پس از آقاي لطفی باید بگویم که 
ان رد ولی استادي ایشرود و اگر آقاي بهاري در کمانچه بمیرد چه اتفاقی می افتد . ایشان م جلیل شهناز بمیرد راه به کجا می
رد م ،رفته اند و موسیقی ایران یتیم شد  این طور نیست که حاال فکر کنیم که ایشان. تند سر جایش است و همه از او آموخ

  تدام است یعنی ــــی کرده است مســــاي لطفـــی که آقـــــور نیست . خدمتـــــــط ست . نه اینـــو دیگر کسی نی
  

  .   زمین هیچ وقت خالی از حجت باقی نمی ماند
انتقاد  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یرضا لطفاستاد محمد 

د و نکن یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه او در امان نمانده بودند و تا
 ردم بودند وـــ، همه هنرمندان و همه م که همه ی، مراسم اهده کردــــمش یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
  .گریستند

 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر اه خودشان از استاد بگونگ یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 داریوش ارجــمند
 کارگردان و بازیگر تـــــئاتر

 مصاحبه گونه
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همینطور از مکتب آقاي جلیل شهناز و همینطور مکتب آقاي بهاري آدم زاده می شود .  ،مکتب مشکاتیان  ،از مکتب ایشان 
ش شاگردانش به خوبی حرمت ، فکر می کردیم با مرگ آقاي مشکاتیان آهنگسازي در کار سنتی ما تمام می شود ولی دیدیم نه

اداري را نسبت به سنت و فرهنگ مملکت ما را داشتند و آهنگ هاي زیبایی ساختند و ادامه دارد . هستند کسانی که این وف
. موسیقی سنتی ما یک مقوله ي فرهنگی است . زیاد نمی شود با آن  دارند که موسیقی هم جزو فرهنگ مملکت ما است

  شوخی کرد و یا آن را دست کم گرفت . 
که ایشان آخري  نیست طور یعنی این، بزرگی بودند و هنرمندان بزرگ دیگري هم هستند  انولی خب در کشور ما هنرمند

 بعد از آقاي لطفی هم هستند و زمین هیچ وقت خالی از حجت باقی نمی ماند .. باشند 
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  من از سحر سخن دم نزنمتو  سازِپیش              
 نمــــــیان تو ندارد سخـــب که زبانی چو              

  ره مگردان              
 ین پرده ي راستــــــــو نگه دار هم                                      

 تا من از راز سپهرت گرهی باز کنم                                      

           طن می نالیچه غریبانه تو با یاد و 

  من چه گویم            
 است دلم در وطنم که غریب                                      

                                      دد ساز تو آوازي داشتشعر من با م 

 کی بود باز که شوري به چمن درفکنم                                      

  پراکنده شدندرغان هم آواز مهمه            
 چمنمآه ازین باد بالخیز که زد در            

 نی جدا زان لب و دندان چه نوایی دارد ؟                                        

 ناله به دل می شکنمفسی بی هم نَمن ز                                         

 فیــــــطلُندارد ایه ـزل سـغبی تو آري                                                                                  

 باز راهی بزن اي دوست که آهی بزنم                                                                                

 شـــعر  ره مگردان و نگه دار همین پرده راست . . . 

  هوشنگ ابتهاجاستاد 
 شاعر ، موسیقی دان و ترانه سرا 
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رودخانه و باغات میوه ، آب   ، که به دلیل وجود در بافت کرمان متولد شدم ، طبیعتی زیبا در جنوب غربی کرمان
شهر را به راحتی در می آوردم ، از  هاي  روضه خان  هوایی معتدل از کودکی صدائی خوش داشتم و تقلید صداي

ار تامین ـــکربالي حسین نیک نفس که هم زرگر هنرمندي بود و هم روضه خوان ؛ که زندگیش از راه کجمله 
خر موسیقی را می شناختند آاصر طاهري و برهان که این دونفر قا سید حسن و نآدیگران   .  می شد ، نه روضه خانی

ه اغلب در تعزی  .  دخواندن می نقیب قنبر   بحرامی قاي درویشآ  و اغلب در شروع با نوا آغاز می کردند و پا منبري را
 رد ابیاتی با زنی زنجیر و زنی سینه هاي دسته در و کردم می نقش اجراي مسلم  در حجله قاسم و طفالن تشنه

 خوانی  پرده پیش مدرسه تئاترهاي در دبیرستان و دبستان زمان در  .  کردند می گریه مردم و خواندم می سوگ
زن که تار را بدون پرده به شیرینی می نواخت و یا با سرناي ماندگار و دهل  تار  محمد علی می کردم و اغلب با

راه ــمحمد سلیم و یا در مراسم عیش و شادي با گروه هاي دعوتی بلوچ با قیچک آن ها آواز می خواندم و ، هم
   . می شدم

 

درضا لطفیبه یاد دوست عزیزم محم  

 دکتـــر عطااهللا امیدوار

 هنري نقاش،موسیقی دان ، کارشناسمعمار، شهرساز، عکاس، فیلمساز، 
ري                       هن  

 یادداشت
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بر طاقچه منزل گذاشته بود ، آن  یادم هست مادرم استکان ها را  !  خواندم می راحتی به را باالتر و قمر  .  صدایم در اوج بود

در شب نشینی هاي   !  ریختها را روي هم می گذاشتم و بلند می خواندم ، گاهی از طنین صداي من استکان ها می 

یسا زلی نک قمر الملوك و .  را گوش می کردم و تقلید می کردم  آشنایان که گرامافون داشتند با اشتیاق صفحات آن ها

 شاگردان از .  پدرم می گفت که دایی اش صداي خوشی داشته و تار را به خوبی می زد . مورد عالقه ام بود  ...  طاهر زاده و

از دوستان عارف و سایر هنرمندان بوده و صفحاتی داشته به نام سرور همایون بحجت که من   و قلی حسین میرزا خوب

  . ) در عکس زمان شاگردي میرزا حسین قلی را می بینید ( اسمش اسداله خان بحجت بود.  موفق به پیدا کردن آن نشدم

  

  

  

  

  

  

  

  

رشته به مدت ده   ان هشت هست و اولین هاي هردر کالس هفتم شنیدم که در کرمان مسابقات هنري بین مدارس است

   ابقهرمان براي مســـکه ویلن می زد به ک اسمــــابوالق بزرگم برادر مدد و توصیه به من  .  فرستاده می شوند  روز به رامسر
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به همراه سایر هنرمندان به اول شدم و  استان هشت هاي شهرستان از کنندگان شرکت  و بین همه - در رشته آواز رفتم
من بودم ، تارِ  برگزیده آواز  فرد . یادم هست اردوي اول در کرمان در باغ سراسیاب بود  . اردوي کشوري رامسر اعزام شدم

که وي از معماران خوب است و وي باعث آشنایی من با   (  کنت  برهانی ، نیِ گواشیري ، نقاشیِ یزدانپناه و غالمحسین
  ) شدرشته ي معماري 

م در استادیو  شبی چند تهران در  .  شدیم رامسر سپس و تهران عازم ابتدا   با تعدادي از برگزیدگان هنري استان  نهایتاً
من براي اولین بار در عمرم جنگل هاي زیباي   .  امجدیه بودیم تا با گروه هاي سایر استان ها ، عازم اردوي رامسر شدیم

 طبیعت دیدن از من ي تجربه  .  در عکس ها دیده بودیم  و سپس دریا که تا آن موقع  .  راه شمال را دیدم و حیرت زده شدم
در مقابل خلقت خداوندي   بهت زده و مبهوت  !  بس و بود قنات و برکه و کوچک هاي رودخانه و ها دره ، ها کوه ، کویر
بودند و دور تا دور آن چادر زده و اردوي رامسر ، در نزدیکی رامسر ، محوطه ي بزرگی چمن بود که هموار کرده   .  بودم

  . هر چند نفري در یک چادر زندگی می کردیم
که با همکارانش بسیار خوب مدیریت می کردند و واقعا با یقین می گویم   به نظرم رئیس این اردوها مرحوم دکتر بنائی بود

 تانها هر اس شب . بود جوانها بقیه حتی سربازي بزرگترین تجربه ي زندگی براي من و شاید و که شرکت در این اردو ها
  . برنامه داشت و همه با لباس محلی خودشان برنامه هنري اجرا می کردند

بودم ،به زودي دوستان زیادي را در این اردو   واقعاً خوب و باال بود و خودم هم انسان زود آشنایی  که صداي من  از آنجائی
 الس آن در هست یادم  . این مرز و بوم در نقاشی ، تئاتر و موسیقی شدند هر کدام از هنرمندان بزرگ پیدا کردم که بعداً

 8  و یا  7  بودم ، کالس البته من کم سن و سال . به دست آوردم ، منتها موفق به رفتن آلمان نشدم  باالیی امتیاز من
 کسمان زمان براي اولین بار عدره . البته دیگري گویا از فرزندان یکی از مربیان بود که براي سفر انتخاب شد دبیرستان

  . داد .که یکی از مربیان اسلید رنگی گرفته خود ظاهر کرده شب با پروژکسیون نشان رنگی خودم را دیدم
اولیه داشتیم و در کرمان ، چند برنامه در رادیو   پس از برگشت به تهران ، یادم هست با گروهی برنامه اي در تلویزیون

من تا آن زمان صداي خود را  . کنم نقل را آن از اي خاطره نیست بد . مظهري بود اجرا کردمکرمان که ریاست آن آقاي 
در روز اول آواز من با تار و ویلن ضبط شد ، ولی براي تصنیف ضرب را اشتباه می کردم و  . یا ضبط نشنیده بودم از رادیو

ته نوار شب گذش . رفتیم براي ادامه ضبط در رادیو ودیودر روز بعد به است ! بعد روز به شد موکول باالخره . هیجان داشتم
  .  را گذاشتند که ادامه آن ضبط شود و من براي اولین بار صداي خودم را به آواز شنیدم

پیش خودم گفتم خدایا می شود من روزي چنین صداي داشته باشم   !  بسیار زیبا بود و نمی دانستم که من هستم
  .  یو رادیوکرمان موجود باشدــــشاید نوار در آرش  .  شد پخش کرمان رادیو از بار یک اي هفته و شد ضبط برنامه باالخره  ؟!
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 دو و میکردم اجرا بصورت کنسرت مدرسه هاي برنامه درفوق را هایم فعالیت و آمدم کرمان به بافت از تحصیل ي ادامه براي بعد 
.که بسیار   خواندم آواز اله نعمت   شاه  هم به دعوت دراویش شاه نعمت اللهی روز تولد حضرت علی در ماهان در محوطه مقبره بار

  موردتوجه قرار گرفت.
م برگشت بعداً صدای  .  دوران بلوغ فرا رسید و صدایم گرفت و بدترین روزگار زندگی هم موقعی بود که دیگر آواز نمی توانستم بخوانم

آواز در تهران اول شدم و مجددا به  در مسابقه ي باز میخواندم، درس دارالفنون درمدرسه زمانی ! هیچ وقت به روز اول برنگشتاما 
در این سفر بود که با بزرگان هنر هم نسلم آشنا شدم که مهمترین آنها محمدرضا لطفی بود که از گرگان  .  اردوي رامسر رفتیم

ه مجتبی میرزاد میالد کیائی سنتور از تهران و-  بیژن سمندر تار از شیراز  -  سن ناهید از شیراز نیآمده بود و تار می نواخت و ح
قایان روحانیروشن روان تهرانی از مدرسه موسیقی بهمراهی استادشان میرنقیبی تعدادي آو   از کرمانشاه ي همه سازهانوازنده توانا

ا اي از هنر ه مده بودند که خود در رشتهآنقاش و بازیگر تئاتر که همه از هنرمندان مطرح شدند وهمه نفرات از استانها با مربیانی 
قاي کامکار فکر کنم ازسنندج پدر کامکارها که از سرامد موسیقی آقاي گلپریان نوازنده نی از همدان آتش داشتند مثل آدستی بر 

  . این سرزمین هستند گواشیري کارگردان تاتر ونوازنده تار از کرمان.
در این اردو براي اولین بار دختر و پسر با هم   .  دیگران هم میرزاده و کیائی خیلی با دوام شد و  دوستی من با محمدرضا لطفی ،

ن یا جاده آنها را از هم جدا می کرد و تعدادي از دختران هم بعدا در مجامع خیابا یک که جدا محوطه دو در و  شرکت داشتند
  هنري تئاتر و تلویزیون جزء هنرمندان شدند .

  تان اجرا می شد . ــــــبرنامه هاي موسیقی و رقص اقوام مختلف در شب هر اس
  رکاتی غیر از سنت مرسوم یادم هست دختري از آذربایجان بود که زیبا بود و ح

   بنام بود جالب یارــــــبس و داشت تازگی که بود باله شاید  شهرشان می کرد
  تم ـهست ، تا اینکه برگش ذهنم در زمان آن خوش خاطرات همیشه. اجاغیان الو

  شار و عهدیه ــــتهران و در تاالر امیرکبیر کنسرت دادیم . به اتفاق خانم نازي اف
  ما بودند .که از منطقه 
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پس از فارغ التحصیل شدن از دارالفنون ، خود را براي کنکور آماده می کردم که توسط یکی از دوستان جالل طاهري به رادیو 
 .اد مشیر همایون شهردار معرفی شدممعرفی شدم . رئیس رادیو تهران همان آقاي مظهري بود که مرا از کرمان می شناخت . به است

 رنامهب در اجرا براي اینجانب آرا اکثریت با صدا ضبط از پس.   آواز مرا همراهی کرد و به ارکستر گلها معرفی شدم، ایشان با پیانو 
وارد دانشکده ي معماري دانشگاه  1345کثرت درس و کنکور نرفتم و در سال  بدلیل.  بود من با شانس که  ، شدم انتخاب گلها

تهران شدم . همان زمان به همت استاد مهندس سیحون رئیس دانشکده ، رشته ي موسیقی و تئاتر هم افتتاح شده بود . اساتیدي 
وسیقی ایرانی هم متداول شد . در این زمان که در این رشته ها تدریس می کردند ابتدا موسیقی اروپائی درس می دادند و کم کم م

 پایان به سهفران در اکوستیک رشته در را خود   ویلن میزد و تحصیالت شاگردان صبا و از دکتر برکشلی که خود استاد آکوستیک و
خان  یموس استاد اثر ایرانی موسیقی ردیف کتاب پاریس ملی کتابخانه در(  کرد اقداماتی ایرانی موسقی به راجع،  بود رسانده

 معروفی دیدم با مقدمه اي فرانسه به قلم اقاي برکشلی که کتاب به نام وي به اشتباه ذکر شده بود. ) .
بود که دوستان اردوي رامسر من در موسیقی و تئاتر به دانشکده راه یافتند و با دیدن آقاي لطفی و   48  یا  47  فکر می کنم سال

میرزاده انسانی بود عجول در کالم ، زدن سازهاي مختلف را   .  ها بسیار خوشحال شدم میرزاده ... و از دیدار آن  مجتبی
 ضبط در را ساز چند گاهی.  کرد می همکاري  در ارکسترهاي مختلف در ضبط در دانشکده  از همان سالهاي اول  .  مینواخت  خوب
دانشکده به مزاجش خوش نیامد و دانشکده را رها اما در آخر ،   .  نواخت می خوانندگان براي داشت زیادي هاي تراکت که هایی
  . کرد

موسیقی فیلم و دیگر رشته ها کار می کرد و در نهایت به آمریکا رفت و در ارکستر خوانندگان بزرگ ایران در آمریکا   بعد از آن
میرقاسمی را که من ا استاد سبک قدیم آواز جواب در داشت اصرار ، دیدم تهران در بار چندین را او برگشت از پس  .  نوازندگی کرد

 ینتدف هنگام در . مهلت نداد و از دنیا رفت اما نهایتاً قدر خود را ندانست و اجل به او . با هم کار کنیم را تا حدودي فراگرفته بودم
  ! یادش بخیر . گفتم همایون درامد در اذانی مزارش بر ،

ازدواج کرده بود گاهی ظهرها از من دعوت می کرد با هم به منزلش که در او   .  اما لطفی ؛ هر روز در دانشکده هم را می دیدیم
در   .  او تار می زد و من آواز می خواندم و به دانشکده بر می گشتیم  .  خیابان امیر آباد فرصت بود می رفتیم و با هم ناهار می خوردیم

هم بود به دانشکده دعوت شد و  صاحب مال و ثروتآن زمان آقاي برومند که نشست و برخاستی با موسیقی دانان بزرگ داشت و 
 ردیفی را براي خودش تدوین کرده بود که از یکی از شاگردان تار میرزا عبداهللا که سن باالیی داشت اسمعیل قهرمانی ضبط کرده

 نشکدهدا در . برومند بود دیگر در موسیقی ایرانی دور ، دور . بعد از اینکه به دانشکده دعوت شد ، لقب دکتري به او داده شد . بود
 لاو هنگام در او و نشستم می اي گوشه در و رفتم می او کالس به لطفی آقاي با اشتیاق با من . داد می طاهرزاده ردیف آواز درس

 ومندبر گفت باید . کرد می محروم درسش از مرا و کرد می بیرون کالس از مرا همیشه و کرد می غایب حاضر بود نابینا که این با
   تورـه تار و سنـــتار و س  .  ت کرده بودــــــقی قدیم را دریافــــاتید بزرگ موسیقی نبوده ، ولی آن موسیــــــاس اگردـــش خود
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 ودب صفحاتش در سماعی حبیب استاد از که هایی گوشه داشت سعی سنتور در  .  و کمانچه را به خوبی می نواخت نه مثل اساتید
عالقه به موسیقی همیشه گویند پدرش در منزلش بزرگان موسیقی را دعوت می کرد و  بنوازد ، اما به دلیل ثروت بودن پدر و را

  . مجالسی داشتند
، نه خواندن او و نه شاگردانش شباهتی با  ردیف طاهرزاده را که درس می داد نوارش موجود است و بعداً شاگردانش هم خوانده اند

یادم هست در کالس استاد امیرقاسمی می رفتم و گله داشت از روزگار که به او توجهی نشده و براي من   !  ه ندارداستاد طاهرزاد
، در  ابراز داشت که عبداهللا دوامی که متخلص به دودانگ بود چون تصنیف خوان و صداي دودانگی داشت شده آواز خوان شده

و هنر آن زمان ضبط شده و بهترین شاگردش   فرهنگ پهلبد وزیرقاي مهرداد آرسه موسیقی درس می داد و به همت مد
سال پهلوي من آواز کار کرد ، اما آخرش نتوانست چیزي از  15 برومند که گفت می برومند آقاي درباره و بود ناصح پور ايـــــآق

  . کند دریافت  انگاره صداي مرا
طرف رئیس  تار شاگرد صبا بوده ازه س در سنتور و خوانده بود وت که در پاریس درس وقاي دکتر داریوش صفآخالصه آن زمان 

 لویزیونت اشاعه و حفظ مرکز بازگشاي به معمور بود مدبر و مدیر و سازنده  قاي مهندس قطبی که مردي شریفآرادیو تلویزیون ایران 
 سعید استاد جمله از  .  آمد عمل به دعوت دانشکده موسیقی التحصیالن فارغ به تدریس براي بزرگ اساتید از و شد ملی

استاد رکن الدین خان مختاري که متاسفانه هیچ کدام از شاگردان  -  استاد بیگجه خانی استاد فرنام - استاد فروتن  -  میرزاهرمزي
 هر در   .  اتیدــاس روش و سبک به نه زدند می که گرفتند یاد را قطعاتی فقط  . با اساتید با عالقه کار نکردند و بهره اي نگرفتند

  . از شدشیر هنر جشن و مرکز هاي برنامه حاکم بود آن ردیف و برومند روش صورت
در آن زمان دو طایفه موسیقی دان بودند یکی شاگرد شاگردان کلنل وزیري و صبا که رادیو را دربست در اختیار گرفته و زمینه را 

 اکبر علی حاج همتا بی استاد،  داوود نی موسی استاد مثل گذاشتند کنار را ها آن و کرده تنگ   بر اساتید واقعی موسیقی اصیل
  . بود انیرگ فراهبز میرزاي پسر شهنازي
 تمام هک کردند باب ویلن نوازندگان با مخصوصا جدید سبک به و داده تغییر را ایرانی اصل موسیقی سبک خود وزیري شاگردان

 یمحجوب استاد البته کند و مفهوم نا اشعاري اجراي با دار کندکش  هاي موسیقی هنرمندان این بود غیره و گلها رادیو هاي برنامه
  دي از دیگران متمایز است .عبا استاد و
 هنرمندان سبک با که بود داده یاد هستند فعلی مطرح هنرمندان که اي عده یاد را خودش ردیف که بود برومند روش دیگر روش 

 ايه ردیف فراغت زمان رادیو در موسیقی دان هاي و نوازندگان از خیلی میدانستند نواز شیرین را نهاآ و کردند می مخالفت رادیو
وري از وي ــیا حض ورده بود گوش میدادند وآبصورت کاست در قاي دوامی یاد گرفته بود وآقاي کریمی از آدوامی را که  عبداهللا
  . گرفتند یاد می

  ا دور شد بهـــجه کم کم از ذهن هـــــیل را دنبال نکردند . در نتیــــروه موسیقی اصـــو جالب است که هیچ یک از این دو گ
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طوري که در حال حاضر کسی موسیقی اصیل را نه می زند و نه می خواند . اگر کسی فکر می کند که شاگرد استاد شهنازي بوده 
ر وزی  هاي استاد ضبط شده به همت آقاي مهرداد پهلبد آهنگ هاي استاد را با روش خودش میزند نه روش استاد . اگر نواري از ردیف

کی از کارهاي مهم ضبط همه دستگاهاي موسیقی ی و  که خود نظارت به ضبط آن را به عهده داشته است  فرهنگ هنر وقت بود
همراه با روفی شاگرد درویش خان ردیف هاي کامل موسیقی ایرانی به کوشش موسی خان مع ایرانی دوره عالی استاد شهنازي و

لی ــقاي دکتر برکشآمعروفی توضیح دادند که ذکر کردم قاي آقاي سلیمان روح افزا با تار زده آ نوارهاي که تابی نفیس نت وک
، صورت گرفته است . در این ایام شاگردان برومند رشد کردند و با برنامه در جشن هنر به سر زبان ها  مقدمه اي به فرانسه نوشتند

اگرد ایشان ش طوارد بازار کردند وکتابی هم توس اهللات میرزا عبده روایسی دي بنام ردیف موسیقی ایرانی بها ه دان دشاگر افتادند و
  . نت نویسی وچاپ شد

اما آقاي محمدرضا لطفی یک سروگردن از بقیه از نظر هیبت و نوازندگی باالتر بود و آهنگ هایی را به نوازندگی خود و خوانندگی 
یادم  . تاالر رودکی اجرا کرد که شگفتی به بار آورد و سر زبان ها افتاد و خود مغرور و سرمست از این افتخارات بود خانم مرضیه در

مریض شدم و به بیمارستان منتقل شدم و به چشم خود دیدم تمام اطبا و پرستارها با جان و دل  هست روزي به من گفت عطا
 اشیمب داشته همکاري هم با که شکل این به نه ولی دیدیم می را هم گاهی ما.  شتنددا من بهبودي براي تالش و   دورم می گشتند

ر دانشکده بسیار با شکوه بود ، صدها نفر براي این دفاعیه به سالن و هال و د تزم دفاع شب.  شدم التحصیل فارغ من اینکه تا. 
ن ریضیمارستان در آخرین روزها براي حابود که بعدا در بمحوطه دانشکده آمده بودند که یکی از این افراد دوستم آقاي لطفی 

ما استادان راهن و تفسیرم از هنر بود ) (تز من مربوط به دید ا با تمام جزئیات و با حافظه ي دقیق نقل می کردن شب رآاتفاقات 
 زارشیگ گرگین قايآ و  دمقاي دکتر فالمکی بودند که با درجه ممتاز فارغ التحصیل شآ دکتر محسن هشترودي و پرفسور جناب

مام ضاینترنت یوتیوب هست به ان بت هاي پرفسور هشترودي معدود سندي صوتی درحص مراسم براي تلویزیون تهیه کردند و از
ه ادي کآزسین امانت طراح برج جناب مهندس ح مصاحبه هاي مربوط به دفاع من با استاد دکتر میرفندرسکی استاد دانشکده و

  .  اساتید در اینترنت موجود استن ی ایتفایل صو
من پس از فارغ التحصیل شدن مدتی شاگرد استاد سلیمان خان امیرقاسمی استاد آواز زمانه در آواز بودم و در سه تار شاگرد 

ه رهرمزي که با همراهی استاد در منزل استاد امیرقاسمی مشق آواز می کردم و به گفته خود ایشان تنها کسی بودم که انگا استاد
  صداي ایشان را دریافت کرده بودم و آقاي مشحون موسیقی شناس هم به این امر اذعان داشت .

در آن زمان آقاي لطفی شاگرد آقاي برومند ، ذوب در سبک ردیف برومند بودند . یادم هست در یکی از این کالس ها در منزل 
 روزي کرد می نقل بوده صبا شاگردان از و نواخت می خوب تار سه و ویلن که   استاد امیرقاسمی آقاي خانی فرزند امیرقاسمی

را کند . هرچه بابام خواند او مثل ردیف اج  را اي قطعه امیرقاسمی استاد با خواست و آمد بابام خدمت به بود شده مشهور که لطفی
  من براي ادامه  کند ! تا این کههاي برومند جواب می داد پدرم رویش را برگرداند و زیر لبی گفت دارد مشق هایش را تمرین می 
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دانشکده انتخاب شده و مدتی تا انقالب  تحصیل به فرانسه رفتم و در زمان انقالب شنیدم که در دانشکده آقاي لطفی به ریاست
 فرهنگی شاید ادامه داشت.

مذهبی و دانشجویان و  -دار و دسته چپ من فکر می کنم تبلیغات پیش از انقالب ، به دست گروه ها ، گروهک ها ، حزب ها ، 
 اهداف و از اصال و بودند بیگانه ها آن با عام مردم نداشتند ارتباط نهاآ با ها شهرستان دهات   مردم توده   که ییهاآن   روشنفکران

آسمان اطالعیه نصب کردند و شبانه به در و دیوار و درخت زمین و  طرفدار جمع می حواشی آن ها اطالعی نداشتند و عموما نفر و
 می کردند و کم کم مصلح شده با چهره هاي ماسک شده به فعالیت انقالبی باصطالح پرداختند.

موسیقی دان هاي نسل زمان انقالب ، شدیداً تحت تاثیر افکار این گروه ها بودند و آهنگ هایی با شعر پیام دار انقالبی می ساختند 
 . و از زیرزمین ها بیرون می دادند

کم دانشگاه ها را گرفته و در اختیار نفرات خود گماردند و اساتید بزرگ را مجبور به کناره گیري و مهاجرت نمودند و از خود  کم
همین گروه ها افرادي که عموما تازه فارغ التحصیل شده یا در حال فارغ التحصیل شده بودند ، کالس ها را اداره می کردند و به 

رئیس تعین می کردند ، که از این میان آقاي لطفی از آن قبیل بود و به ریاست دانشکده  الح دموکراسیصورت راي دادن یا به اصط
،  ، تئاتر ، نقاشی انتخاب شد که اطالعی از رشته هاي دیگري که از بدو تاسیس وجود داشتند ، نداشت . مثل معماري ، شهرسازي

هم از نوع ردیف برومند بود ، البته راجع به اساتید و قدما صحبت زیاد  فقط اطالعات راجع به موسیقی یرانی آن مجسمه سازي و
تلویزیون  و می کردند ولی نزدیک به سبک هیچکدام از آن ها نشد که نوازندگی کند .متاسفانه ازپیش از انقالب مسابقاتی در رادیو

 هادام وضع بهمان گاهی هم هنوز بود کریمی برومند مهرتاش  دوامی قایانآ ردیف و تصنیف   شد همان نواختن وخواندن بر گذار می
 . بنوازند یا بخوانند عینا که شد می داده کنندگان شرکت به قدما از سازي یا وازآ نوار مسابقات کاش دارد

پیش بنوازد در  دانگ داشته وخوب بخواند یا مثل ان استاد 6ین هنرمندان شاگرد استادي نبودند که صداي خوب ا از کدام هیچ  
 گردی راه وسط شاید   از انقالب از آقاي لطفی شنیدم در حال تهیه فیلمی از کلنل وزیري بود . ظاهراً تمام نشد و کسی ندید ،

قادر بود . افراد هم حرفه اي خودش را دور هم  ی همیشه فردي مدیر مدبر دقیق ولطف آقاي اما ، بود شده سلب وزیري از اعتقادش
. او جریان ساز بود . باالخره با تعطیل شدن دانشگاه و انقالب فرهنگی آقاي لطفی و سایر افرادي که در جمع و گروه تشکیل داد 

  . دانشگاه بودند مجبور به کناره گیري شدند
و دانشگاه تعطیل شد یکی از هم کالسی هاي هاي من خانم دکتر مهوش عالمی از محققان بود ، در دانشگاه در رشته معماري 

به ایتالیا برگشت و در آنجا مشغول کار شد . آقاي لطفی مدتی رفت ایتالیا و به یاري او چند کنسرتی در ایتالیا داد و  داد درس می
سپس به آمریکا و جاهاي دیگر سفر کرد . لطفی از درون یک عارف واقعی بود مثل پرنده اي که در قفس باشد و خودش را به در 

الهی ( دکتر نوربخش درآمد ) پیوست و چندین کنسرت با  به جرگه درویش هاي شاه نعمت و دیوار بزند تا رها شود . در خارج
 ششه در ایران و کشورــبودن با آن طایفه هم راضیش نکرد و می گفت همی گروهی که تربیت کرده بود داد . به اصطالح عرفانی ،
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باالخره به ایران برگشت و چاوش را که در گذشته آماده کرده بود باشد .  سازنده و هست که می توانست با مردم باشد و رشد کند
راه اندازي کرد ( ناگفته نماند مدتی من با پروفسور مویدعهد در گوشه اي از فضاي چاوش دفتر معماري داشتیم ) من پس از انقالب 

هرمزي و امیرقاسمی می گشتم . یادم هست اتمام تحصیالت به ایران برگشتم و همیشه دنبال آثاري از استادهاي عزیزم مرحوم  ، و
شنیده بودم که آقاي کمالیان نوارهایی از ایشان دارد . روزي با دوستی که به منزل آقاي کمالیان می رفت که خواننده قدیمی آقاي 

ي مهندس حائري امیري که از مکتب استاد امیر قاسمی کسب فیض کرده بود ، شمالی بود و از شمال آمده و آواز ایشان را با آقا
جواب آواز می دادند و ضبط می کردند . رفتم در هنگام ورود خودم را به آقاي کمالیان معرفی کردم و گفتم من شاگرد این دو 

یف شان براي مرکز حفظ اشاعه را در منزل شما ضبط کردند و قرار بود کپی دي هرمزي گفته بودند که نوارهاي راستاد هستم و آقا
. در صورتی که عکسی که از جناب هرمزي گرفته بودم  بدهید و شما ندادید . ایشان مرا از منزل خود بیرون کرد به خانواده شان

استاد هرمزي منتشر شد به نام مجموعه ي کمالیان و عکسی از آثار من  در قاب ، زینت بخش منزلشان بود البته بعد دیدم نواري از
 . پشت جلد بود

ه آقاي هرمزي در منزل آقاي کمالیان ضبط داشتند من با سختی در گرماي ظهر گاهی پیاده یا سواره آقاي لطفی می گفت زمانی ک
خودم را به منزل آقاي کمالیان می رساندم که از ساز استاد کسب فیض کنم و عالقه زیاد به استاد هرمزي و سبک شخصیت ایشان 

اد من ده استاد شهریار ب ضور هنرمندان وحقاي ابتهاج با آی در منزل قاي حسین تهرانآ نواري از نوازندگی استاد هرمزي و داشت و
صوصا در ی داشت مخدوست آمد و رفت کمالیان آقاي با ها مدت   قاي لطفیآوگفت بشنو موسیقی ایرانی یعنی این که بی نظیر بود 

 . که بودند آمریکا
که شاعر و مجموعه دار موسیقی و کارشناس فرش بود و آشپزي روزي از روزها بنا به دعوت ، در منزل مرحوم آقاي جواد آذر رفتم 

 استاد مرحوم ، بوستان بهمن مرحوم عزیز دوست مجلس در حاضرین.  بودم نهار   بی نظیر ! در حوالی میدان ونک براي صرف
 فتگ می و بود آمده اصفهان از تازه اش بچه و همسر با که اصفهانی خواننده   بیگجه خانی ، مرحوم لطفی و آقاي علی رضا افتخاري

و استاد بیگجه خانی تار زد و بعدا من و بهمن بوستان نشد  شنیده وازشآ در تاج سبک از اثري اما خواند آواز و بوده تاج شاگرد
ن یگفت که بعد از انقالب چند بود می نواري ضبط کردیم از مصاحبه هاي بهمن بوستان با استاد بیگجه خانی و گله مند از روزگار

بار سازش را شکسته و بدون کار و درآمد مانده است . این هنرمند بزرگ براي امرار معاش محتاج بوده و به دعوت آمده بود تهران 
بیداد کاست منتشر شد و عکس هاي  بیداد ایشان بنام براي اولین بار دولت اجازه ضبط نوار داده بودند به آقاي شجریان که نوار

اي شجریان دوست عزیز مرحوم مشکاتیان ، مرحوم بیگجه خانی از آثار من بود که متاسفانه غیرچاپ اول بیرون و درون آن از آق
در تمام چاپ ها اسم من به عنوان عکاس از زیر آن پاك شده بود ! البته مرحوم بیگجه خانی را از زمان حفظ و اشاعه می شناختم 

  . بیگجه خانی و استاد فرنام را در مرکز داشتم که در یوتیوب قابل شنیدن استو یک نوار کرد بیات افتخار هم خوانی با تار استاد 
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در مصاحبه با مرحوم بیگجه خانی ، از استاد حاج علی اکبر شهنازي به عنوان برترین تار نواز نام برد و آقاي لطفی را در آن موقع 
عطا فالن روز در چاوش قرار است استاد بیگجه خانی کنسرت دهد  ":  به عنوان نوازنده خوب تار نام برد . آقاي لطفی به من گفت

در آن روز موعود رفتم و جناب لطفی را دیدم با همسر باردار و پس از معرفی من ، از گذشته و دوران دوستی سخن  "تو هم بیا . 
ه ک ور اجرا شد که بسیار مورد پسند بودگفت و بعد به سالن رفتیم . کنسرت استاد همراه ضرب آقاي کامکار و آواز آقاي ناصح پ

بعد انقالب ساز استادي بزرگ را می شنیدم . البته شنیدم که استاد بیگجه خانی نارضایتی خود را از آمدن به تهران و نواختن  بعد از
 . و انتشار سی دي به دالیلی ابراز کرده است

ده امیر معزي به اتفاق بودیم . او تار زد و من آواز خواندم و نواري دیگر گه گاه آقاي لطفی را می دیدم ، شبی در منزل خانم فری
 . ضبط شد که ایشان هنگام رفتن نوار را از کاست بیرون آورد و برد . معلوم شد که در این مورد بسیار حساس است

ک روز با پسرم امین رفتم چندین بار در چاوش به سراغش رفتم . هنگام استراحت دو کالس هم را می دیدیم و گپی می زدیم . ی
استثناً تو می تونی و به دیگري این اجازه را ندادم و  "گفت :  "اجازه می دهی از کالست فیلم بگیرم "، در زمان استراحت گفتم : 

من معموالً از صدها فیلم که ساختم سبک کارم یک شات بدون مونتاژ است و خودم هم گاهی در کادر دیده می شوم  "نمی دهم . 
. به محض اجازه دادن دوربین را روشن کردم و رفتم کالس . دانشجویان دختر و پسر مشتاق و عاشق در روي زمین مودبانه نشسته 

 پرتو ازل شعر حافظ (دربود از  یتابلوي خط پشتش بودند و استاد ، خود جناب لطفی  روي یک تخت بلند چهار زانو نشسته و در
  . و سازهاي مختلف تار سه تار ضرب کمانچه در کنارش بود زد) عالم همه به آتش و شد پیدا عشق زد / دم تجلی ز حسنت

 از.  میکرد نوازي هم مختلف سازهاي با نفر 50 نزدیک ارکستر یک یعنی  درس می گفت ، می زد و دانشجویان جواب می دادند.
 یقیموس با را ها آن ارتباط و گفت می سخن هنر سایر و فلسفه ، معماري ، شعر ، موسیقی از و برد می نام احترام با بزرگ اساتید
دقیقه فیلم گرفتم و بعد کوتاه کردم و شاید یکی از سخت ترین  40ر کالس باشکوهی بود . من حدود بسیا.  کرد می آنالیز ایرانی

هماهنگی خود را داشته باشد . بایست در مونتاژ ریتم و حال و هواي درس  مونتاژهایی بود که یک سینماگر کرده باشد ، زیرا می
بعد از من خواهش کرد که با یکی از شاگردان تار بزند و من بخوانم و از من با احترام تعریف کرد که ایشان شاگرد محضر استاد 

ر و امیرقاسمی از اساتید بزرگ آواز بودند ، با همراهی استاد هرمزي و روي موسیقی قدیم کار کرده و گوش خود را از نواهاي غی
چشم خود را از تصویرهاي بد مصون داشته است . باالخره سی دي به نام مکتب میرزاعبداهللا استاد لطفی ساختم اما هیچ وقت 
فرصت ارائه به ایشان نداشتم . اما بدون اجازه تکه هایی در یوتیوب گذاشته و پاك نمی کردم تا اینکه شنیدم این عزیز مریض است 

الله رفتم . دیدمش ، با همسرش آشنا شدم ، معلوم شد راجع به من و آوازم و دوستی چندین ساله با به عیادتش در بیمارستان 
 ؛ همسرش صحبت کرده بود . علی الخصوص همسرش ارشیتکت در سویس بود و در انجا اقامت داشته و پسرش هم حضور داشت

 . دوغ دوست داشت
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می بردم و او دوست داشت . قیافه نورانی و عارفانه داشت و با هم صحبت هاي گرم دوغ محلی خوبی می شناختم . هر روز برایش 

ها کنال ماهواره کربال را میگرفتم ، شاید روضه و مرثیه اي گوشه اي  ، صمیمی و راه گشا می کردیم . یادم هست معموال عاشورا

شنیدم که تازگی داشت . از هر که پرسیدم کسی نمی دانست . جدید بشنوم اتفاقا از یک روحانی با لهجه اصفهانی از او بسیار زیبا 

تا روزي با آقاي خاتم عسگري صحبت کرده و در تلفن پخش کردم . ایشان فرمودند گوشه خسته است است . همین نوار را بردم 

مزاحم  نکه صدا در شبباشد است که نوازندگان براي ای یک روز در بیمارستان آقاي لطفی شنید و تایید کرد که گوشه خسته می

ین چرا مثل میرزا حس"همسایگان نشود این گوشه را می نواختند . با هم راجع به موسیقی صحبت کردیم بارها از او پرسیده بودم : 

گی شوم ، اما به دلیل زندعطا نمی شه ! آرزو داشتم به این اساتید گذشته نزدیک  "گفت:  "قلی درویش سعی نمی کنی بزنی ؟ 

براي رسیدن می بایست چندین ماه آن سبک کار کنم و گوش و ذهنم را از . اندوخته غلط ذهنم را پر کرده نمی توانیم  ماشینی 

تو که می توانی گذشته را در پاك کنم تا شاید نزدیک می شدم . همیشه این موضوع مرا رنج می داد و خوشا به حال  اندوخته ها

موسیقی ایرانی چطوره اکنون او خواست بالشی را زیر تنش بگذارند با قیافه برافروخته  حال "پرسیدم :  "زنده نگه داري .  ذهن

 گ... تخت روي افتاد بعد و "  است..گ...  امروز موسیقی "چشمان اشک آلود از حدقه درآمده گفت : 

 برنامه تلویزیونی یا رادیوییروزي دیگر از شاگردانش آقاي ارشد طهماسبی را دیدم که با هم صحبت کردیم و دوستی در یک 

مصاحبه اي با آقاي طهماسبی شنیده بود که در بیمارستان نزد استاد لطفی بودم که دکتر امیدوار زنگ زد و اذن ورود خواست . 

آقاي طهماسبی می دانی که من اولین جایزه در زندگی ام را از عطا  "آقاي لطفی عذرخواهی کرد که موقع مداواست و گفت : 

من پس از شنیدن نقل قول به خود آمده و فکر کردم . یادم آمد من سال سوم یا چهارم دانشکده بودم ، برنامه اي در  "م ؟! گرفت

سالن دانشکده براي هنرمندان و ورزشکارهاي اولین بود و آقاي دکتر نهاوندي رئیس دانشگاه براي دادن جایزه به سالن آمده بودند 

وم سوم از من خواستند که من باال رفته و جایزه ي بهترین ها را من اهدا کنم . من اطاعت امر . به محض دیدن من در ردیف د

 کرده ، رفتم جایزه بهترین نوازنده تار را به دوست دیرین جناب لطفی دادم .
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 هشرودي محسن پروفسوردکتر استاد و بودند آمده نفري صدها بسیار   جمعیت 1351 فروردین   برنامه دفاع دیپلم من در دانشکده

ودي ي آقاي پروفسوردکتر هشرها صحبت . شد پخش تلویزیون از گرگین آقاي توسط گزارش بعدا و بودند استادم فالمکی دکتر و

زادي راجع به من و فلسفه هنري که من می گفتم صحبت آنشکده و مهندس امانت طراح میدان میرفندرسکی استاد دا دکتر و

 دیگر و همسر به و داشته حضور را شب آن هاي صحبت و مسائل تمام دقت به لطفی آقاي   . باشد می یوتیوب در  کرده بودند

 . دت آمده بودند بازگو می کردعیا به که افرادي

در تاریخ ما سابقه ندارد کسی با همت خود کالسی با این عظمت برقرار کند و از این شاگردان ارکسترهاي متعددي به وجود آورده 

 کنسرت دهند بدون کوچکترین کمک دولتی ! او به تنهایی یک دانشگاه بزرگ موسیقی ایران بود و شاگردان بزرگ تربیت کرد . و

خوانندگان مشهور پیش از انقالب به همت و همراهی او سر زبان ها افتادند و بعد از انقالب هم تمام جوان هاي نوازنده که روي به 

 لطفی امحمدرض جناب پیروي از گرفتن درس یا   سه تار آوردند و به موسیقی ایرانی عالقه مند شدند موسیقی ایرانی مخصوصا تار و

د که موسیقی ، موسیقی است نه شعار در اواخر برنامه هایی رادیوئی درباره تاریخ و تفسیر موسیقی ایرانی در بو فهمیده اواخر.  بود

دي آن براي همه در دسترس است . کاري که هیچگاه در دانشکده موسیقی  رادیو فرهنگ داشت . بسیار مفید که خوشبختانه سی

انجام نشده است . حتی یک کنسرت ، و یا یک گروه تشکیل نشد ، اما او یک تنه شخصا انجام داد . متاسفانه ردیف برومند در 

گوشه اي را به مسابقه می گذارند .  دانشکده رایج است ، حتی براي مسابقات نوازندگی ، خوانندگی ، نواختن ردیف ، دستگاه و

کاش می فهمیدند که براي مسابقه یک نواي از تار یا آواز اساتید قدر گذشته را در اختیار شرکت کنندگان می گذاشتند و هر که 

 . کرد باور نباید تفسیرش و حرف عین آن را می خواند و می زد برنده می شد . زیرا تا کسی مثل گذشته نزند و نخواند

باالخره شنیدم که این دوست دار فانی را وداع کرد و ما را با فراقش گرفتار . براي مراسمش به فضاي تاالر رودکی رفتم . انبوه مردم 

 . گریان ، نواي ساز و آوازش را می شنیدند و در ماتم از دست رفتن این بزرگ مرد وطن ، اندوهناك بودند
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این مصاحبه عکس هاي به کار رفته در  اشاره :    
مصاحبهعکس هاي به کار رفته در این   اشاره :     
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 زدر مراسم صحبت ها زیاد بود . بعضی ها از آهنگ هاي انقالبی وي نام می بردند ، بعضی دست می زدند ، که خود متنفر بود . من با اجازه ا
خواندن اذان برادرش که مرا در بغل گرفته و هر دو می گریستیم و از خاطراتش با من که به برادر سخن گفته بود می گفت . از وي اجازه 

اذان  "گرفتم و او با خوشحالی پذیرفت . با اعالم آقاي علیزاده ضمن گفتن با صداي بلند گفتم استاد محمدرضا لطفی یک عارف واقعی بود 
یده هاي و در انتها چاووشی را به یاد دوست خواندم که به یادگار بماند . از اخوي اش درخواست طرح مقبره اش را در گرگان دریافت کردم . ا

پرکار عاشق مدبر، پاك ، ملی ، مردمی ... بود خدایش  اولیه را بر کاغذ آوردم اما به دالیلی پیگیري نشد . او مردي بزرگ ، عارف ، مدیر ،
 . رحمت کند

 دکتر عطا اهللا امیدوار
05/02/94   

                                    ---------------------------------------------------------------------------------------  
  فیلم هاي زیر توسط دکتر عطاءاهللا امیدوار تهیه و تنظیم شده و در اختیار وبسایت هفت گاه قرار گرفته و با                                      
  سی هستند :عناوین زیر در آدرس سایت قابل  دستر                                     

  . لطفی رضا محمد استاد موسیقی درس کالس  وعبداهللا میرزاخانه  مکتبفیلم از  -1
  .لطفی رضا محمد استاد پیکر تشییع مراسم در همایون درآمد در امیدوار عطا اذان و چاووشیفیلم  -2

 
 

  44تمام پوسترهاي به کار رفته در این یادداشت به جز نقــــاشی صفحه   اشاره : 
  دکتر عطااهللا امیدوار بوده و  به صورت اختصاصی براي ، طراحی شده توسط             
 انتشار در اختیار وبسایت هفت گاه قرار گرفته اند .             
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  چهل و چند بارش را یادم هست ؛ اما دقیق دقیق نمی دانم . اســــــباب کشی را می گویم  . وقتی                               
  می خواست از یکی از طبقات آتی ساز به طبقه ي آخر نقل مکان کند ،گفت : این دفعه ي ... همین                              
  را یادم رفته ، اما تعدادش مهم نیست ، آنچه اهمیت دارد نفس المکانی است ، خاصـــیت بی تعلقی                              

  عشق و امید . است و تاثیر اکسیر                              
  از گرگان می آید و به کردستان پل می زند و در پی گوهر مقصود و جوهر هنر موســیقی ، خطه اي                              
  وکجا بتوان ســازي کوك کرد د ، هرنیست که نرفته باشد . ایران ، اروپا ، آمریکا ، برایش تفاوت ندار                              
  نغمه ي آزادگی سر داد وطن اوست . اوست که به مکان شأن و بها می دهد ، و زمان با ضرب آهـنگ                              
  حضور بی قرار او حیات می گیرد ، و چه نیکو گفته اند که : شَرف المکان  بالمکین .                             

  نمود اصلی هنر، در جامعه است که تجلی می یابد و در بستر ارتباطی دو سویه میان هنرمند و مخاطب                              
  است که هنر تعریف می شود . نه می توان مطابق آراء قائلین به تجرد هنر و استـــقالل آن ، یکسره                              

  تاثیرات اجتماعی را نادیده گرفت و نه می توان بنا به نظر گروهی دیگر رأي  به جبریت اجتماعی داد.                             
  در راس آنان قرار دارد ، گروهی طرفدار نظریه اي بینابینی هستند . از نظر ایشان، شلردر این میان که                              
  اثر هنري ، حاصل عملکرد توامان عوامل ایده اي و عوامل واقعی می باشد . اصول زیبا شـناسی ، مبانی                            
  نظري و فلسفه هنر در زمره ي عوامل ایده اي بوده و مستقیما به ذهن مربوط می شوند . طبــــــقات                           
اجتماعی ، اقتصاد و ارتباطات میان روساخت ها و زیرساخت هاي جامعه ، مجموعه ي عوامل واقعی را                            

می سازند . این که هنرمند از چه طبقه اي است و فعالیت هنري اش به چه مرکز یا مراکز قدرتی اتکا دارد و در هنر از چه 
مواره در طول تاریخ باعث شده است مکاتب و سبک هاي هنري متفاوتی داشته باشیم . به اصول و مبانی پیروي می کند ، ه

طور نمونه در ایران این که شاعر به چه دربار ، شاهزاده و خانقاهی وابسته باشد ، نقش به سزایی در حیات اقتصادي و نهایتا 
ک هاي گوناگون شعري ، تابعی از این عوامل بوده سازماندهی عوامل ایده اي شاعران داشته است ، به طوري که پیدایش سب

  است .
مطالعه و بررسی هنرهاي سنتی ایران مؤید این واقعیت است که اگر چه هنرمند ایرانی همواره در آفرینش هنري به اصول و 

  مال کرده اند . به مبانی حکمت و فلسفه ي هنر وفادار بوده است اما عوامل بیرونی و واقعی همیشه تأثیرات خودشان را اعــــ

 همیشه در میان

 امیرحســین رائی
  نوازنــــده و مدرس تار و سه نار

 یادداشت
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بریز ت نمونه ، هنرنگارگري اگر چه از ابتداي تاریخ ایران بعد از اسالم کمابیش از جهان بینی واحدي پیروي می کند ، اما بررسی مکاتب بغداد ،
  ، شیراز و قزوین نشانگر این واقعیت است که هیچ گاه هنرمند نقاش در خلق آثارش با جهان مادي بیگانه نبوده 
  و علیرغم میل وافر به تجردگرایی ، به انعکاس بازنمودهاي جهان عینی ناگزیر بوده است . امروز هسـتند کسانی 

  می کوبند . در نــــگاه اول و از منظر و مدام بر طبل ایده ي صـــــرف  که هنوز هنر را براي هنر می خواهند
  انی آغاز می شود که در رفتار این جـــماعت به تضاد و اندیشی ایرادي بر آنان وارد نیست اما مشــــکل زم آزاد

  پارادوکس بر می خوریم . مشـروعیتی که این عده صـــاحب آن می شوند در واقع امتـــــیازي است که گروه 
  مخاطبان و افراد جامعه به آنــها اعطاء می کنند . اما آنچه که در عمـــل شاهد آن هستیـم ، این واقعیت تلخ 

  که بالفاصله عنصر جامعه از اولویت هاي ایشان حذف شده و الاقل تا زمانی که شرایط ثــبات داشته باشداست 
  ، خبري از مخاطب و دغدغه اجتماع نمی شود . نمونه ي عینی این وضعیت را می توان در ایران پس از دهه ي 

  پنجاه مشاهده کرد .
  هنري ترجیح می دهد  -ر عین حال نفس گیر اجتماعی محمدرضا لطفی ، پس از یک دهه فعالیت چشمگیر و د

  ایران را ترك گوید . بازسازي آثار سازي و آوازي قدما ، اجراي کنسرت هاي هنري و زنده کردن دستـــگاه ها و 
  و از وطن  57نغماتی که بر اثر سیاست تخدیري پهلوي رو به زوال می رفت ، هم صدا شدن با خلق در انقـــالب

  پس از تنگ شدن فضــاي فعالیت هنري  شهادت سرودن ، کارنامه ي درخشان او در آن سال ها است . و شهید و
  سال بی وطنی را تجربه کند. 25او تن به کوچی اجباري و خودخواسته می دهد و به اروپا و سپس آمریکا می رود تا 

  اما فرصــــت مناسبی را براي گروه مورد  این سال ها که مقارن است با دگرگونی هاي بنیادین اجتماعی و سیاسی ، 
نظر فراهم می کند تا در خیزش و گسترشی مویرگی ، کرسی ها و مناصب موسیقایی و هنري را قبضه کنند . رونویسی از کتب قدیمه مانند 

اذهان مخاطبان از جمله مهم  فلسفی در راستاي انجماد -بهجت الروح ، جامع االلحان ، موسیقی کبیر و بازگویی طوطی وار فرازهاي حکمی 
 نترین برنامه هاي آنان بود . نفس بازگویی مطلب یا مطالبی از متون قدیمه و جدیده باعث ایراد اشکال نمی شود ، اما این که بخواهیم بدو

اد اساسی ترین تض تسلط به حکمت و فلسفه و جامعه شناسی ، کل پدیده ها را مطابق نظمی موهوم به هم مرتبط سازیم محل اشکال است .
که اصرار داشته باشی همین جامعه اي این است که هنگام تولید اثر هنري ، جامعه را منها کنی و کوچک ترین تاثیري را منکر شوي اما 

ار کـشانی آـث ، زمـوم تو را بپذیرند . عمق خلط مبحـمام و کمال ، به اصطالح نظریه پردازي هاي خیالی و موهـکنارگذاشته شده است ، ت
کنند  یمی شود که موسیقی به عنوان هنري انتزاعی آماج تفاسیر به رأي آقایان قرار می گیرد . به طور نمونه این بنا را به دستگاه نوا تشبیه م
ت که اس و نواختن فالن آواز را در صبح توصیه می نمایند . باز هم اگر تناقض به همین جا ختم می شد ، مشکلی نبود . جانمایه ي کالم این

 اگر
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نمی شدند ، امروز دیگر حاشیه ي امنی وجود نداشت که بتوان به  57لطفی و لطفی ها بیرق آرمان ها را به دست نمی گرفتند و زبان دل مردم ستمدیده در انقالب بزرگ 
هایی کارهنري نوازند و مابقی شیرین نواز ، می پرسیم این معیارها با چه ساز وکنج عافیت خزید و از هنر براي هنر سخن سر داد . اگر به زعم عالی جنابان ، صرفا ایشان 

ور اس نمی کنید ، چطـــــکه به زعم شما شیرین پرستند و شما را به خلوت دلشان راه نمی دهند و شما کوچکترین اشتراکی با آنها احسحاصل شده است ؟ اکـثریتی 
تان مزه می کند ؟ درست است که سازمان صدا و سیما به لحاظ مقبولیت در بین مخاطبان از آمار چشمگیري  م زیر زبانمی شود شیرینی سرمایه هاي ملی همین  مرد

بزرگداشت ی حساب تبلیغاتی خودش براي خودش نیست اما به هر حال نهادي است اجتماعی و زمانی که با بودجه هاي اختصاصی بیت المال و درآمدهاي ب برخوردار
ان ش ما سهمند و در این میان شما برج عاج نشینان موسیقی را نیز چهره ي ماندگار معرفی می کند و صله می دهد ، چه طور ثروت جامعه شیرین می شود اتدارك می بی

  در محاسبات هنري شما به هیچ می رسد .
کافی است نگاهی به اعضاي گروه هاي سه گانه ي شیدا و مدرسین  در هر صورت پس از رجعت محمدرضا لطفی به وطن ، این موازنه و دور باطل به سستی می گراید .

وار در میانش می گیرند ؟  مکتب خانه بیندازیم ، خواهیم دید جوانان هنرمند و عاشقی که سال ها در مکتب حضرات تلمذ کرده اند ، به یک باره گرد لطفی آمده و پدر
  آزادي است .اصلی ترین کارکرد هنر ، رهنمون سازي انسان به ساحت 

ز جامعه تاثیر می پذیرد و هم هنر واقعی باید منجر به هم دلی و هم گرایی جامعه شود . هنر محملی براي رهایی از رنج این جهانی و اتصال به ابدیت است . هنرمند هم ا
تاریخی را رقم می زند . هبوط انسان به زمین یعنی شروعی تازه براي صعود بر آن تاثیر می گذارد . تاریخ نیست که بر جوامع حکم می راند بلکه این انسان است که حوالت 

ود ود . درك چنین واقعیاتی ببه مأمن نخستین . اینک تفصیل بعد از اجمال است ، زمان آغاز قوس صعود است و این رجعت به عالم باال مگر با اتحاد و تعامل میسر نمی ش
م تمام کمبودها و بی مهري ها راه وطن پیش گیرد . همیشه در میان بودن و از عشق خواندن و با مهر زیستن و دغدغه ي که سبب شد استاد محمدرضا لطفی ، علیرغ

ه باشد تدیگر ثابت کرد ، انسان اگرچه می تواند در جهان ذهن و ایده بی کران دنیا داش انسان آنهم از نوع اجتماعی اش داشتن ، اساس زندگی او بود . حضور پر برکت او بار
و تعامل در آن است که بستر ارزش آفرینی و میل به عالم باال را فراهم می کند . مراد ، نقد مثل افالطون و دیشه هاست و جهان واقعی و ملموس اما اجتماع نقطه تالقی ان

ابن عربی هم نیست . مساله ساده است : محمدرضا لطفی ، ایده ي هگل و عقل نظري و عملی کانت نیست . مقصود تفسیر حکمت مشاء و اشراق سهروردي و علم االسماء 
  اجتماعی ترین هنرمند معاصر است .
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اردیبهشت سالگرد درگذشت یکی از نوازندگانی است که در یک برهه از زمان تاثیر بسزایی در نوازندگی تار گذاشت            
  ..........      و عده زیادي را به موسیقی جذب کرد .

  . به گمان من دوره ي هنري استاد محمدرضا لطفی را می توان به سه دوره تقسیم بندي کرد              
.............   نخستین دوره باز می گردد به دوران بازسازي آثار قُدما نظیر مرتضی خان نی داود و کارهاي مشترك وي با   

  .............    خانم قمرالملوك وزیري که حاصل این دوره یک سري اثر ضبط شده با صداي خانم هنگامه اخوان است .
هاي ماندگاري است که حاصل همکاري استاد محمدرضا لطفی با استاد محمدرضا شجریان  .............   دوره ي بعدي کار 

..........      است که این دوره را شاید بتوان پر بارترین و درخشان ترین دوره ي کارهاي وي به شمار آورد . در این دوره  
جمله   ت پنجگاه جشن هنر و افشاري و چند اثر دیگر و ازدر ابوعطا و راس "عشق داند  "..............    است که آثاري نظیر 

  ه..........................        دو نوازي تار و تنبک ( استاد ناصر فرهنگ فر ) در سه گاه که بعد ها به اسم بسته نگار منتشر شد ک
و بیشترین تاثیرگذاري را داشت و شاید به جرات  ه بهترین آثار وي بشمار می روند ............................      همگی از جمل

  ..............................     بتوان ادعا کرد اشتهار وي مدیون این سري کار است . هر چند نقش فزاینده استاد هوشنگ ابتهاج را
ادیده گرفت . در همین دوره بود که با اوج ............................      در اوج گیري فعالیت هاي آقاي محمدرضا لطفی نمی توان ن

گیري قیام مردم علیه حکومت پهلوي و پیوستن محمدرضا لطفی به این جنبش و انقالب با ساختن سرودهاي انقالبی با 
که با صداي استاد شجریان خیلی زود بر سر زبانها افتاد بیش » سپیده « صداي اساتید شجریان و شهرام ناظري  مانند سرود 

پیش اشتهار یافت ، ( هر چند در کنار این سرود ، سرود مرگ بر آمریکا از سست ترین ترین سرود هاي ساخته وي بود )  از
  به جرات می توان گفت که سرودهاي ساخته استاد لطفی در تهیج مردم در پیوستن به انقالب نقش موثري ایفا کرد .

ـیاسی و عقیدتی و یرد که تغییر سمت و سوي سـکل می گـسال ش 20ن وي از ایران برابر مدت حدود ـدوره سوم ؛ با رفت
لطبع رنگ و بوي نوازندگی وي نشان از دگرگونی هاي متعدد فکري و روحی وي دارد . کارها و آثار این دوره از لحاظ با

  کیفیت هنري به پایه دو دوره ي ذکر شده پیشین نمی رسند .
  جکاو و پر از پرسش ــخود ایشان در چند جلسه اي که مالقات داشتیم و ذهن کنتا آنجائی که به یادم هست از گفته هاي 

   

  تارِ لطفی عدة زیادي را به موسیقی جذب کرد .

کـــیوان ساکت استاد  
تار نوازنده  

 یادداشت
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و این  نام می بردمن لبریز از سوال بود ؛ در پاسخ به این که به کدام یک از نوازنده ها عالقه مند هستند به صراحت از زنده یاد لطف اهللا مجد 
رك اروپا و آمریکا ایران را تانی بود که مدت کوتاهی پس از آن به قصد ـان شد زمـپرسش که در اوان انقالب ( اواخر دوره ي دوم ) از ایش

  . کرد 
  در آثار دوره اول هنري ، وي بیشتر وامدار نواخته هاي کسانی : مرتضی نی داود و شیوه قُدما ( از درویش خان به بعد ) بود .

بوالحسن اولی چنانکه پیشتر از وي نقل کردم در دوره دوم تاثیر هنرمندانی نظیر لطف اهللا مجد ( که ابتداي انقالب فوت کرد ) در تار و استاد 
  . صبا در سه تار بود . البته در تار هرچند بیشتر تحت تاثیر لطف اهللا مجد بود ولی بی تاثیر از ساز کسانی نظیر مرتضی نی داود نیز نبود

  آثار هنري لطفی پس از ترك ایران به دلیل تموج فکري هرگز به پایه دوره هاي قبل از آن نمی رسد . 
عامل دیگر دوري از وطن که سرچشمه آبشخور حاالت و احساسات هنري هر هنرمند است به ویژه هنرمندان شاید به غیر از تموج روحی ، 

سنت گرا که بیش از دیگران به آب و خاك وابسته هستند . زمانی که استاد محمدرضا لطفی ایران را ترك کرد در اوج شهرت و توان بود ولی 
 دور بود با نسلی رو برو شد که خواست ها و نیاز هایش به کلی با زمان جوانی وي در برگشت در حالی که حدود بیست سال از وطن 

 متفاوت بود و این چیزي بود که شاید هرگز استاد لطفی یا انتظارش را نداشت ......................         ....................................................................
 یا به آن فکر نمی کرد . از این جهت در مصاحبه هاي نخستین خود ، بی پروا .................................................................................         ...........

  اغلب یاران دیرین را به باد انتقاد گرفت و با واکنش برخی نیز رو برو شد .    ...................................................................................             
 رحال استاد لطفی اکنون روي در نقاب خاك کشیده است و یاد وي و آثار ه به............                   ............................................................... 

  زیباي وي در خاطر ها و حافظه تاریخی این سرزمین خواهد ماند . ......................................................................            .................
                                                                ..........  
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  البته بعدا ایشان از دانشگاه .در دانشگاه تهران با آقاي لطفی همکار بودم  و چند سال بعد از انقالب من یک سال قبل            
شد ما با هم بودیم و  می دانشجو انجام پذیرشبراي  نهاکنکور هایی که سالیدر  جالب بود که . اینتهران رفتند              

  یبوط به موسیقی ایرانی و نوازندگسواالت مر آقاي لطفی سوال هاي مربوط به موسیقی کالسیک را می پرسیدم و            من
  . می پرسید را              
  بعد از انقالب ایشان از الـــهفت یا هشت سحدودا از نزدیک ایشان را می شناختم و با هم دوست بودیم . البته               
  از شان را دیدم کهـ. چند باري ای ایشان را می دیدم ایران رفتند و سال ها در ایران نبودند . وقتی برگشتند کمتر              
  شریفتگاه ــدانشجویان ما در دانشگاه تهران تزي انتخاب کردند و استاد راهنماي این دانشجویان بودند و به دانش              
  از چند سال ایشان را دیدم .  بعد . آوردند              
  ارمونی کارـــــعلیزاده در سال هاي اول انقالب هر هفته به منزل من می آمدند و با من ههم ایشان و هم آقاي               
  ،لبته هستند چون همیشه زنده هستندا ،که آقاي لطفی از موسیقیدانان ایرانی بودند  ستجالب اینجا .می کردند               
  )counterpointکانترپوینت (هارمونی ایشان بسیار خوب بود وموسیقی بین المللی نیز آشنایی داشتند .  اکه ب              
  داشتند .  جهانیکار کرده بودند و آگاهی عمیقی از موسیقی               

  قی دان وــبه عنوان یک موسیرا نابراین من همیشه یاد ایشان را در فکر و قلب خودم گرامی می دارم و ایشان ب               
  ان یکی از نوازندگان پرـــین ها ایش. بعالوه ي ا می شمارمنوازنده ي بسیار چیره دست در تاریخ موسیقی ایران                
 تکنیک تار در تاریخ موسیقی ایران هستند .                

  

 لطفی همیشه زنده است .

شاهین فرهتاستاد   
  استاد موسیقی کالسیک و مدرس موسیقی

 یادداشت
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 با آقاي لطفی آشنایی زیادي نداشتم اما موسیقی ایشان را دوست داشتم و کارهاي ایشان را  شخصا من                      
 اگر موقعیتی پیش می آمد کارهاي ایشان را در تاالر  .گوش می دادم . کارهایشان را خیلی دوست داشتم ....................        
  جایی که برایم میسر بود می دیدم و خیلی هم کارهایشان را دوست داشتم .  هر یا  وحدت..............            
 خود ایشان ، قیافه شان ، موهاي بلندشان و حضور جسمی شان معرف وجود هنري ایشان بود و این                      
  از دور هم که می دیدیم ،الزم نبود بدانم آقاي لطفی چه شکلی بودند  . استخیلی براي من خاطره انگیز ..............            
  واقع موهاي بلند و هیکل تنومندش در ،فیزیکشان  ،. حضور ایشان م که ایشان هستند یمی دانست ،                     
  خاطره انگیز ترین خاطره اي است که من از ایشان دارم . من کارهاي ایشان را دنبال نمی کردم ولی هر...................        
  . ولی آنطور نبوده است که بروم و آلبوم هاي که پیش می آمد می رفتم و کارهاي شان را می دیدم بار................         

  . سنگین است شانهنرمند برجسته اي بود که تحمل نبود  بسیار. ولی  شان را بخرم....................       ای
ر هر و د هایشان استاد موسیقی بود را کهچ . براي من جالب بودیی که ایشان می نواختند ،  ساز هاهمه                     

  زمینه اي که کار می کردند درجه یک بودند .
سمت و سوي خود را پیدا و درون ایران و از درون دل مردم ایران بیرون می آید  من فکر می کنم موسیقی سنتی که از

همیشه آقاي  .موسیقی همیشه زنده خواهد بود  .همیشه در حرکت خواهد بود  ،چیزي در دنیا متوقف نمی شود  .می کند 
 و ماندگار اند .   خواهند ماندلطفی به یاد 

  

 لطفی براي همیشه ماندگار خواهد بود . 
انتقاد  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

و  کنند یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه او در امان نمانده بودند و تا
  تند .گریس ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه یمراسم،  مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا

 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي
  به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟... آنها موسیقی ایران پس از لطفی..............   

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 استاد پري صـــابري
 ئاترــــنویسنده و کارگردان ت

 مصاحبه گونه
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  .یک سپاهی دانش ساده در سنندج بود و بلکه بی نام ، که نه گمنام دارم زمانی از استاد لطفی خاطره من از                  
  این دوستی در .تار تمرین می کرد و با کامکارها در یک ارکستر شرکت داشت  ،به مرکز آموزش آنجا می آمد او                 
  هچهار نفر بودیم ک، کنکور شرکت کنیم  زمانی که تصمیم گرفتیم در رشته ي هنر در. ایجاد شد  49یا  48سال                 

  عوقـاز آن م من .در سنندج تمرین می کردیم  یبا هم در باغ؛ که یکی از آنها من بودم و دیگري لطفی بود                       
  را دیده ام و این دوستیدر خانه اش هم او . با آقاي شجریان دیده ام  راجشن هنر شیراز . او را می شناسم                        
  کمتر شد و کمتر او رااو که از ایران رفتم ارتباطم با  54سال . ادامه داشت ي سال ، تا زمان انقالب سال ها                       
  ها و کارهایش رانوار  ، این دیدار ها کمتر شداو را دیدم ولی از انقالب به این سو نیز وقتی برگشتم . دیدم                        
 .بی خبر نبودم از او  لیکردم ومی گوش                       

بمیرید  "دانشجو بودیم و  ،زمانی بود که اگر اشتباه نکنم  .لطفی خالق است این است که ، پی برده ام  اواولین چیزي که از 
خارج از کشور بودم و  من ، را ساخته بود "داروگ  " وقتی .آن را خیلی دوست دارم  ،را ساخت که مرضیه خواند  "بمیرید 

سه تار  با قطعه اي زمانی که خارج از کشور بود خودش. برایش نامه نوشتم و فرستادم  نوار آن را برایم فرستادند و گوش کردم
ا بست و آنقدر خوب و ولی باورم نمی شد که صداي خودش ا؛ عنوانش را دقیق نمی دانم  "... و  بیفتد رسم سفر بر " ،خواند 

م به نظر.  می رفت خارج از کشوربه آدمی که رگ و پی اش در فرهنگ این سرزمین بود نمی بایست  . درد و رنج خوانده است
اید به خارج از کشور ــــاو و امثال او که با تمام عمق جان به نهادها و ریشه هاي این فرهنگ وصل هستند نب .اشتباه کرد 

  .  ا بودسرچشمه ي الهام او اینج.  ندمی رفت

 لطفی ، اندیشـــه را وارد موسیقی ایران کرد .
انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا
  تند .یسگر دم بودند و، همه هنرمندان و همه مر که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا

 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................  

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در     ............. 

 

 دکتر قطب الدین صــادقی
 مدرس ، پژوهشگر و کارگردان تئاتر

 مصاحبه گونه
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با علیزاده این ساز را دوباره  او واقعا . تار او یک زخمه عصبی پرشور داشت . سه تار را هم مثل تار می زند .  کار او تار استبه نظر من 
 50ال که از س انی هستنددوست. با نیکی و احترام از آقاي لطفی و علیزاده یاد کنم  باید .سهم علیزاده هم کم نیست . زنده کردند 

 . ارادت دارم  آنهابه 
دو نفر دیگر یک فضاي اجتماعی را به یا علیزاده و یکی  حسین یعنی او و آقاياستاد لطفی موسیقی را سیاسی و اجتماعی کرد . 

نی یعنی یک موسیقی تزئی. بود  شادخواريموزیک متن مجالس  ،محفلی بود و می خیلی بز موسیقی قبل از آن تا .موسیقی آوردند 
کاري که این دوستان ما کردند این بود که . مجلسی که زیبا و قشنگ بود ولی خیلی وارد عرصه مسائل جمعی و اجتماعی نمی شد 

زیاد  سیارتوفیق باین باعث .  وصل کردند اجتماعییک بار دیگر موسیقی را به مسائل و شور اجتماعی ، به هیجان و عصبیت سیاسی 
ه نظر ب ،و انقالب آن را تشدید کرد  البته این ها قبل از انقالب شروع کرده بودند. کمک کرد  در جاي خودش بسیارانقالب هم و شد 

دوباره خیلی بی رگ و  ، ستا البته االن دوباره مزخرف شده.  یک رنگ و بوي دیگري داد ادو دهه ، به موسیقی محداقل من براي 
  ، روح اجتماعی ، هیجان هاي بزرگ روح جمعی. ولی آنها در آن دو دهه خیلی خوب کار کردند  است .بی خاصیت شده  وبی بو شده 

  تا پیش از آن نبود که آنها چیزهایی آوردند.  را وارد موسیقی کردند و حتی اندیشه                                                            
  یار اصولی ترـبس این هایک دوره اي امثال عارف قزوینی این کار را کردند ولی در                                                             
  باید با احترام. ت بزرگی به موسیقی کردند و به نظر من خدم را انجام دادنداین کار                                                             
  .یاد کنیم  از آنها                                                            
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  خــــاطر دارم دوست شیراز بوده ام و هم کار این زنده یاد را بسیار دوست داشتم . به هم در جشن هنرمن                      
  اد تار بود همیشه می گفت که جلـــیلگرامی خودم که به رحمت خدا رفت ، آقاي شهریار فریوسفی که است                    

  ار نمی زند بلـــــکه تار رافی تـــخدا ایشان را رحمت کند می گفتند لطخان یعنی آقاي جلیل شهناز که                      
  عا بهواقـ کند . به معناي وسیع کلمه اگر در شنونده ي ساز لطفی حتی بارقه اي از احساس بود ، اوتنبیه می                     
  ـید که منکه گویی به دلش چنگ می زند . اجازه بده قلیان می آمد . یعنی ایشان به گونه اي ساز می زدند                    
تنها به عنوان شنونده ي تار لطفی بگویم که لطفی خیلی خیلی خیلی زودتر از سنش مو سفید کرد و دردي                     

  داشت که با سازش می نواخت ، خدا رحمتش کند . 
به من شک نکنید . آخر نمی توانم قطعه اي را انتخاب کنم . مثل اگر من به شما بگویم که همه قطعات او را دوست دارم ؛ 

اینکه بگویید یک کیسه جواهر هست و تو کدام یک از این ها را بیشتر دوست داري ؟ و من بگویم این یکی را ! این دروغ 
را نمی نواختند ؛ بلکه محض است . من همه ي کارهاي ایشان را دوست دارم . همان طور که در ابتدا توضیح دادم ایشان ساز 

تنبیه می کردند ، واقعا این کار را می کردند . زخمه هایی که لطفی بخصوص در ماهور هایی که زده است به سیمش می زند 
نیستان  از« ، اگر دقت کنید ؛ می بینید صدایی از آن می آید که بی اختیار آدم را به یاد موالنا جالل الدین رومی می اندازد که 

واقعا لطفی این را می زد ، ناله می کرد و ضجه می زد . افسوس می خورد و حیرت داشت که ما که قرار » .  ... ا ببریده اندتا مر
  بود به دنبال ایشان باشیم از راه منحرف شده ایم و به راه راست نمی رویم . 

  

 لطفی دردش را با سازش می نواخت .
انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا
  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا

 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یت تا از اهالما را بر آن داش ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 استاد مهدي تقـــی نیا
تئـاتر ، سینــما و تلویزیونبازیگر   

 مصاحبه گونه
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من تار ایشان را بیشتر دوست داشتم . می توانم بگویم که کمانچه ایشان را به آن اندازه دوست نداشتم . ولی تار ایشان را در وهله ي 
  دوست داشتم . اما تار ایشان به خصوص است .اول و بعد سه تارشان را و کمانچه را در وهله ي آخر 

تگاه ـپایان این که خیلی خوب است که پس از استاد لطفی جوان هایی آمده اند ، ساز می زنند و سعی می کنند آن چیزي که دسو در 
اي است . ولی در راست هاي ایرانی می گوید با آکوپایمان غربی بسازند و واژگان نو در موسیقی درست کنند ، این بسیار حائز اهمیت

موسیقی سنتی فقط دو نفر این کار را کردند که قابل ستایش است ، یکی که خدا حفظش کند ، آقاي علیزاده و یکی را خدا رحمتش 
ه نوازي کردند که بی شک ـکند ، آقاي لطفی بودند ؛ که فقط همان ردیف هاي قدیم را ننواختند که آن طراوت را ندارد ؛ بلکه بداه

  زمان که آقاي لطفی کار می کرد و اعتالي موسیقی آن دوره ، خیلی خیلی کمک کرد . اگر شما دقت کرده باشید ، آنبه 
  ،. دقیقا اگر بخواهم مثال بزنم آقاي علیزاده که بیشتر کار می کردند ، موسیقی ما حرکت بیشتري داشت                                    

  ؟ یعنی این مثال را می زنم که سینماي دهه شصت و بخشی از هفتاد چه بود و سینماي امروز ما چیست                                    
  به معناي وسیع کلمه سینما متعالی بود ، مثال فیلم هاي جشنواره ي ما آنقدر خوب بود که نمی توانستید                                     
  ما افسوس می خوردیم . مثال در یکانس ها می شد ، ــز بین آن ها انتخاب کنید و اگر تداخلی در سا                                    
  دو را داشتیم و یا یکی  "اجاره نشین ها  "و  "اي ایران  "،   "ناخدا خورشید  "سال ما هم زمان فیلم                                     
  اش را فراموش نمی کنم  . "مرگ فروشنده  "کار از مخملباف که االن هیچ عالقه اي به او ندارم ولی                                     
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  آقاي لطفی را بیشتر از آن که با موسیقی شان بشناسم ، از طریق چند شاگرد بزرگ ایشان می شناسم . کسانی                 
  که در کنار استاد ، ردیف هاي موسیقیایی را یاد گرفتند و در حال حاضر ، خودشان اساتید بزرگی هستند .                  
  مام تاثیراتی که ایشان در زمینه ي موسیقی داشتند ، ویژگی هاي شخصیتی ایشان و آزادگی اخــالقیگذشته از ت                 
  یکی از نمونه هاي بارز یک آرتیست و یک هنرمند بزرگ است . این ها براي ما جذاب است .                       

  ســـاعت ها می نواختند ، یعنی این گونه نبود که به عنوان یک استاد لطفی ، تا لحظه اي که در دنیا بودند                      
  ســــاز ونوازنده ي استاد ، هر از گاهی به سراغ ساز بروند . انگار یک روح هنر پژوهی در وجودشان بود که                       
  توانستند خیلی کارهاي خاصی انجـام دهند اما می داشت . اگرچه می انگشتان شان را با طراوت و زنده نگه                      
تا لحظه آخر ترجیح دادند ردیف هایی که از گذشتگان به ایشان رسیده و چیزهایی که خودشان بسط و                      

وان ـمن به عن به نسل بعد از خود انتقال دهند . گسترش داده اند را با سالمت و با حفظ تمام زیبایی هاي خاص تاریخی
نتی ـوسیقی سـشنونده ي غیر تخصصی وقتی می بینم که بعضی از خواننده ها و آهنگسازهاي خوب ما که می توانند از م

بهره ي خوبی ببرند ، متاسفانه موسیقی سنتی را با پاپ ، رپ و جاز و موسیقی هاي فرنگی تلفیق می کنند .  البته من آن ژانر 
و همیشه به صورت مجرد و جدا به آنها گوش می دهم و لذت می برم ، اما این تلفیق را موسیقی ها را بسیار دوست می دارم 

گاهی اوقات نامأنوس می بینم . گاهی برخی از استادهاي ما براي آن که در دل جوان ها یا در بازار موسیقی جایی پیدا کنند 
آورده اند را مخدوش می کنند . مثال می بینیم با ، به این سمت می روند و تمام آن دست آورد هایی که طی سالیان به دست 

 را می زنند . تار "هاچ زنبور عسل  "شعر موالنا و با ساز هاي تار و سه تار چه ها که که نمی کنند . با تار ، موسیقی کارتون 

 انگار یک روح هنر پژوهی در وجود لطفی بود .

انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یلطفاستاد محمد رضا 
 کنند و یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم او بپرسراجع به  چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 حمیدرضـــا نعیمی
  نویســــنده و کارگردان تئاتر

 مصاحبه گونه
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  که از جلیل شهناز به ما رسیده ، چیزي که از لطفی ها به ما رسیده ، آدم می خـــواهد براي سرنوشت تار 
  گریه کند . بر این اساس است که می گویم بزرگان ما لطف کنند و بزرگی شان را هــــــمان طور براي ما 

  بایی هاي خاص موسیقی را از دستحفظ کنند و براي فروش و پیدا کردن جایگاه در بازار موسیقی ، آن زی
  ندهند . رسالت یک استاد این است که تا وقتی حضور دارد ، موسیقی سالم را به نسل بعدي خود انتـــقال 
  دهد . این یکی از مهم ترین ویژگی هاي استاد لطفی ست که نام ، یاد و جایـــگاه ایشان را زنده نگه داشته 

  و ایشان جاودانه اند .
  و  "ایران اي ســراي امید  "با صداي استاد شجریان جاودانه است .  "چهره به چهره  "آثار ایشان از میان 

  بداهه نوازي هاي استاد هم براي من خیلی زیبا بودند . همچنین برخی از آثار ایشان از گذشـته ي دور که 
  محـــــــاسن شان سفید  تصاویرشان به صورت سیاه و سفید موجود است و در آن زمان ایشان هنوز مو و

  نشده بود و در اوج جوانی و پختگی بودند براي من لذت بخــــش است . صداي زیبایی تارشان را وقتی در 
کنار آرامگاه حافظ می شنویم ، جز افتخار و این که هنر و موسیقی ما چه شکوهی داشته چیزي نمی بینم . باید کاري 

عیت موسیقی االن ما نگران کننده است . در این سال هاي اخیر مسئولین براي موسیقی کرد که این شکوه از بین نرود . وض
  تالش زیادي نکردند . چه بسا سطح برگزاري کنسرت ها در جامعه ما بسیار پایین است و تا زمانی که جامعه 

  ی این است بدون موسیقی داشته باشیم ، جامعه خشنی خواهیم داشت . یکی از زیبایی هاي موســـیقی سنت
  که به انسان آرامش ، روح و طراوت می دهد . خستگی این دنیـــاي شتاب زده و پر استـــــرس را از جان ، 

  جسم و ذهن مخاطبان و شنونده هایش بیرون می کند و آن ها را به آرامش می رساند . 
؟ چرا این همه خشونت و بی رحمی در سطح جامعه مان به وجود آمده  حد خشن و هتاك استچرا جامعه امروز تا این 

است ؟ این همه ناهنجاري از کجا می آید ؟ از آن جا که هنر ، در سبد کاالي فرهنگی خانواده ها جایی ندارد. اگر آدم ها 
 نی ها ، عقیلی ها ، افتخاريبه جایی بروند که ساز شهناز باشد ، ساز لطفی باشد ، صداي شجریان ، صداي ناظري ها ، قربا

باشد و همه جاري باشند ؛ این اتفاق ها نمی افتد . اگر در کنار این ها براي نسل جوان ، موسیقی هاي پاپ ، شعر هاي 
خوب ، هنرمندان خوش صدا و همچنین کسانی که می توانند سازهاي الکترونیک و غربی بزنند را داشته باشیم ؛ در آن 

یقی خوب دارند و تخلیه می شوند . چرا که اگر تخلیه نشوند سرشار از این عقده ها می شوند و آرام صورت آن ها هم موس
ورهایی مانند ترکیه ـــآرام به ماهواره ها پناه می برند و براي یک کنسرت که ممکن است سطح باال هم نباشد ، به کش

وریست کنیم و ارز وارد کشور کنیم ، با اشتباه و عدم می روند و ارز از کشور خارج می شود  . ما به جاي آن که جذب ت
برنامه ریزي وگاهی اوقات ، کج سلیقگی و متاسفانه کم فهمی باعث می شویم که جوان هاي ما براي کنسرت هاي پیش 

  پا افتاده به کشورهاي دیگر بروند .
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فعالیت می کنند و متعلق به یک دسته ، حزب و هنرمندي مثل آقاي لطفی یا آقاي شجریان و سایر اساتیدي که 
همان اندازه که تخت جمشید و میدان نقش جهان  جریان نیستند ، سرمایه هاي ما هستند . این ها ماندگارند .

ماندگار است . چند سال باید بگذرد تا یک لطفی ، یک حسین علیزاده یا کیهان کلهر به وجود آید ؟ این ها آدم 
. ما باید از آن ها خواهش کنیم که براي ما کنسرت برگزار کنند . در صورتی که آنها ماه ها و هاي کمی نیستند 

ساعت ها و هزاران راه پر پیچ و خم را پشت سر می گذارند تا بتوانند یک کنسرت اجرا کنند ، آن هم بدون امنیت 
رسد در آن گردش مالی ، آیا به دست آن ها که آیا اجرا بشود یا نشود ؟! بعد از آن ، پولی که قرار است به آن ها ب

  برسد یا نرسد ؟! این ها دردهایی ست که جامعه ما دارد . امیدوارم راه استاد لطفی ادامه پیدا کند . 
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جشن هنر شیراز  را به خاطر دارم که آقاي لطفی بداهه نوازي می کردند و بسیار در بداهه نوازي ماهر بودند                  
ست کرده  به یاد دارم که آقاي دولت آبادي از روي کتاب کلیدر می خواندند و آلبومی در ............         و تخصص داشتند 

بودند و آقاي لطفی بداهه با ایشان سه تار می نواختند . به یاد دارم که این کار بسیار با ارزش بود و من  ..........          
  ..............           خیلی آن را دوست داشتم .

را   "برادر کاکلش آتش فشونه  "از آثار آقاي لطفی خاطره اي که اجتماعی و تاریخی باشد همان قطعه ي                     
................          به یاد دارم . خب ایشان سرپرست گروه شیدا بودند و درهمان اوایل انقالب یا زمانی که انقالب هنوز به  

  بود که من در جریان بودم که ایشــــــان یک گروه زیرزمینی 57زي نرسیده بود یا شاید همان سال ........              پیرو
  نی بود و به این دلیل آنها نمی توانســـتند به راحتــــیـدر ابتدا زیرزمی "گروه شیدا " تشکیل داده اند .                    
  ي معروف را ایشان در همـان گروه "برادر کاکلش آتش فشونه"آهنگ هاي انقالبی را ضبط و تولید کنند .                   
زیرزمینی خودش ضبط کرد و وقتی این نوار بیرون آمد ، ما با آن حال و هواي انقالبی اي که داشتیم ، هر بار                  
  می کردیم و این به گونه اي برایم خاطره اي هم شیرین و هم تلخ است .شنیدیم ، گریه  که آن را می 

این آهنگ در جاي خودش آهنگ بسیار زیبا و تاثیرگذاري در آن شرایط بود . در ضمن اگر اشتباه نکنم آقاي لطفی در طی 
ی بودند . حدود سال هاي چهار سالی که من در دانشکده هنرهاي زیبا تهران ، تئاتر می خواندم ؛ رئیس دپارتمان موسیق

یا شاید دیرتر که مصادف با بودن من در آنجا بود . ایشان را همیشه می دیدم و با او صحبت می کردم . از بداهه  52تا  50
  نوازي ایشان خیلی لذت می بردم . شخصیتی بسیار دوست داشتنی و به یاد ماندنی بودند . 

   
  

  داشت . دوست داشتنی و به یاد ماندنیلطفی ، شخصیتی بسیار 
انتقاد  یزت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

د کنن یرا فراموش نم انقالبشان ناب ينوا ، شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه او در امان نمانده بودند و تا
تند یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینو مصداق ا

.  
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 مرضیه برومـــند
تــــئاتر و سینماکارگردان   

 مصاحبه گونه
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  من نواختن سه تار و البته کمانچه توسط ایشان را دوست داشتم . 
در حد خودم ، که متخصص این کار نیستم و اگر بخواهم نظر خود را به عنوان آدمی که موسیقی را دوست 
دارد بگویم ، فکر می کنم موسیقی ایرانی یک بعد هایی دارد که می شود از بعد هاي دیگر هم به آن 

ن خود من خیلی راغب نیستم هر موسیقی ایرانی را گوش دهم و احساس می کنم که آقاي پرداخت . اال
  لطفی به بعد هاي دیگر موسیقی می پرداخت . 

االن علی رغم این که یک یا دو اثر موسیقی ما در خارج از ایران هم مطرح شده است و جوایزي هم گرفته 
ن پرداخته شود که بتواند بیشتر جهانی شود تا زبان اند ، احساس می کنم که باید از دید دیگري به آ

  مشترکی با موسیقی جهان پیدا کند . 
می کنم  اسـچون متخصص نیستم نمی دانم از چه کلماتی استفاده کنم که بتوانم حرفم را بگویم ولی احس

ندارم رانی را الن حوصله ي هر موسیقی ایآن طور که باید از هر بعدي ، به آن پرداخته نشده است و من ا
  در صورتی که کارهاي آقاي لطفی خیلی به دل من می نشست . 
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  در راست پنجگاهکه به خصوص قطعه اي  .شناختم  )شیراز  ( را از اجراهاي جشن هنراستاد لطفی                    
  یار لذت بردم و یکی از لحظات پر شور زندگی امــاز این اجرا بس. به همراه استاد شجریان اجرا کرد                    
  ریان در باغ فردوســراي ایشان و آقاي شجــبار دیگر با اج بعد ها همین قطعه را یک. خورد را رقم                   
  در باق آن. ان شورانگیز بود ــشیوه ي نواختن تار به وسیله ي ایش. تهران دیدم و شنیدم و لذت بردم                   
  .این ساز یکی شد که گویا عضوي از اعضاي بدنش بود                    

 ایشان  شت جریان ساز شد و اکنون شاگردانکه استاد لطفی در اجراهاي خود دا به هر حال نوآوري                    
  القیت هايــــقی وجود دارد ، خـــکالتی که سر راه موسیــــــیم که خود ، با وجود مشــرا می بین .......            
  نچ وقت تمام نمی شوند چون وجودشاید هیاین اسات. فوق العاده اي از خود بروز می دهند یا داده اند                  
 .در شاگردانشان ادامه می یابد                 

  
  

 استاد لطفی با موسیقی خود جریان ساز شد . 

انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه یم، مراس مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  سو خواهد رفت ؟... آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و..............   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

پرویز پورحسینیاستاد   
 بازیگر تئـاتر ، سینــما و تلویزیون

 مصاحبه گونه
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  ندارم و تنها یکی از مخاطبین آثار از ایشانشخصی ولی خاطره ي  شرکت کرده ام ؛شیراز  هنر من در جشنواره               
  وان یک شخصیت واالي موسیقی ایرانبه عن را ایشان، ، نه تنها من بلکه تمام مردم ایران  حال به هر ایشان بودم               
  می توانم بگویم همه يو از جمله خود من  ، ندا یار زیادي قائلـــــارزش و احترام بس ایشان میشناسند و براي               
  ایشان ، تار را بیشتر دوست دارم ولی از میان سازه.  نمی توانم جدا کنم دماندنی است وبه یان م برايان ــــآثارش               
 .د با وجود آقاي علیزاده کامل ش وگسترش جهانی پیدا کرد  موسیقی سنتی تقریبا می توانم بگویم با وجود ایشان              
  ا بیاالن در دنی. را کامل کردند  بنیان گذاشتند و آقاي علیزاده این بنیان در واقع ایشان جهانی شدن موسیقی ما را              
  .آقاي لطفی بودند  در دنیا مطرح است و شاید بانی شناخت موسیقی کالسیک ما شخص نهایت عملکرد این دو             

 متاسفم که آقاي بسیار وبرایشان آرزوي سالمت دارم  ومن براي همه ي ارکان موسیقی ایرانی ارزش قائلم و در پایان اینکه 
 . لطفی به این شکل و خیلی زود از بین ما رفتند 

 

 با وجود لطفی موسیقی سنتی ایران گسترش جهانی یافت .

انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . م یراجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 استاد صدرالدین شجره
 کارگردان تئــــاتر

 مصاحبه گونه
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 ! ارغوان                            
  ؟ زاي دل ما می آیدـــبا ع ، این چه رازیست که هر بار بهار                           

 ؛ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است

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

 ! پنجه خونین زمین ، ارغوان

 !دامن صبح بگیر 

  ؟ غم می گذرند  کی بر این درد،  وز سواران خرامنده خورشید بپرس 
  ! خوشه خون ، ارغوان                           

  ، بامدادان که کبوترها

  ، سحر غلغله می آغازند بر لب پنجره ي بازِ

 !به تماشاگه پرواز ببر ، بر سر دست بگیر  جان گل رنگ مرا 

 ، که هم پروازانآه بشتاب 

 . نگران غم هم پروازند

  ! تو برافراشته باش، بیرق گلگون بهار ، ارغوان 

  ، شعر خونبار منی

 ، یاد رنگین رفیقانم را

 ! بر زبان داشته باش

     ! تو بخوان نغمه ناخوانده ي من

                                                                                                  من !                                             ارغوان شاخه همخون جدا مانده
  

 شــعر ارغـــوان

  هوشنگ ابتهاجاستاد 
 شاعر ، موسیقی دان و ترانه سرا 
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  مهمترین دلیل اثبات، هستندبسیار وامدار و مدیون لطفی  ندما که دغدغه موسیقی اصیل ایرانی را دارهاي بعد از نسل ما و نسل                        
  انا چه گویم شرحــج« بندترجیع در تشییع باشکوه پیکر این مرد بزرگ بود، مردم حاضراین مدعا حضور بیشمار و و هم آوایی                         
   »فراقت/ چشمی و صد نم، جانی و صد آه                        
  ناپذیر و بی حضور او براي آتیه موسیقی این ملکاي است جبرانفاجعهموسیقی جامعه حقیقتا هم درگذشت استاد لطفی براي                        
  . همهبدمار بیاـــباید به شدر موسیقی ما تبلور یک سده  اغراق و حقیقتا لطفی.. بیبایست از سویداي دل مرثیه خواندو بوم می                       
  اص خودش را دارد. خود لطفی برخی ازـــفرد خهاي منحصربهاستادان، ارجمند و باارزش هستند اما به نظر من لطفی، ویژگی                       
  بردند و استاد کامل در فرهنگ و سنت ما دیرینهقدما این عبارت را به کار می کرد و گویااستادان بزرگ را استاد کامل خطاب می                       
 است.                       
  بارتـخان و میرزاعبداهللا و آقاحسینقلی. در جایی از استاد لطفی خواندم که عمثال در حوزه موسیقی طاهرزاده و اقبال و درویش                      

  مـشان هـــرده بودند. به اعتقاد من و به ضرس قاطع، خود ایـــاستاد کامل را در مورد استاد کسایی و استاد شهناز هم به کار ب                      
  ی وـتـدرسبههم در حوزه آموزش  و تاز نواز تراز اولی بودمصداق بارز این عبارتند. لطفی استادي کامل بود. او هم تارنواز و سه                         
  نیازهاي ایراــــاي بود. تقریبا با اغلب سکرد، آکادمیک، زیربنایی و ریشهمباحثی که مطرح میهمه ممتاز و ی راستی معلمبه                         
  ایق و ظرایف آواز هم آشنایی فراتر ازنواخت و بر تنبک و دف مسلط بود و با دقآشنایی کامل داشت: نی و کمانچه را خوب می                         
  نازي بود. درـــــاکبرخان شهتصور داشت، چراکه هم از محضر استاد دوامی بهره برده و هم شاگرد استاد برومند و استاد علی                         
زد. لطفی عاشق و شیفته آواز بود، بر اهمیت آواز هم می تارداد، لطفی سهجلساتی که استاد دوامی به شاگردانش درس می                        

  داشت و این در کارهایش هم مشهود است. کامل وقوف
آن موقع گذرانید. گرگانی جوانی بود که دوره خدمت سپاهی دانش را در کردستان میدر سنندج دیدم.  50اولین بار استاد لطفی را در اوایل دهه  

 صیلبه تف چند سال پیش تم اما شنیده بودم قرار است با کامکارها فامیل شود. این موضوع را قبال در مجله شهروندشناخایشان را از نزدیک نمی
دیدم، آن موقع هیچ وقت فکر صورت گذرا میام. در آن مقاله گفته بودم باالبلندي با موهاي بسیار مشکی قطرانی و چشمانی نافذ را بهنوشته

ایی شنبا ایشان آ تهران دانشکده هنرهاي زیبا  ام با این مرد بزرگ شروع شود. بعدها در دانشگاهها بعد اولین کار رسمی و جديکردم که سالنمی
  کردند.به نظرم استاد آنجا تار و سه تار تدریس می. بیشتري پیدا کردم

و آن کار سنگین و سترگ به یاد » دستم بگرفت و پابه پا برد«سال پیش لطفی مرا براي همکاري دعوت کرد و 30، یعنی حدودا 1363سال 
  اش خوانده بود.دهه ششم زندگی اوج و در ستاد طاهرزاده این آواز را درطاهرزاده را با دقت و صبوري و عشق به من آموخت. الزم به توضیح است ا

 استاد لطفی یگانه است
، به مناسبت چهلمین روز درگذشت  "خدا  ِ لطفی از جانب "تاد صدیق تعریف در ویژه نامه ـــاشاره : یادداشت زیر به قلم اس

  استاد محمدرضا لطفی منتشر شده بود . 
 

  صدیق تعریفاستاد 
  استاد آواز 

 یادداشت
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خان دوامی زیاد نشسته بود و خود بسیار عشق به آواز داشت، با خان برومند و عبداهللاپاي درس استادان نورعلی لطفی که
و من  کردکلمه به کلمه و تحریر به تحریر با من کار می،  دقایق و ظرایف آواز به خوبی آشنا بود و در انتقال آواز طاهرزاده

  یم درك کنیم و ـــخواستخواستیم کار استاد طاهرزاده را بازآفرینی کنیم، بلکه میآموختم. ما نه تنها میمی
  ار طی یک پروسه ــــقل کنیم. این کـــمنت به نخاطب  حس درونی کار را به لحاظ روحی و روانی و معنایی

  نفره شیدا و عارف به سامان رسید.17ماهه لطفی با من و گروه پنج، شش و تالش
  

  اید ـــــقاد من لطفی در آن زمان شـــبه اعتنفر براي یک ارکستر ایرانی گروهی به نسبت بزرگ بود و  17
  هنري چاووش، ابراز حضور  -خواست با حضور همه اعضاي گروه شیدا و عارف زیر پرچم کانون فرهنگی می

  راب و ـهایی که همین اثر صرفا به خاطر چهار مضهاي فترت بودیم؛ سالو وجود کنیم. یادمان باشد در سال
  شد، مجوز انتشار رسمی نگرفت!! و به ناچار به طور خصوصی خان که با ریتم شش، هشت اجرا میرنگ درویش

اش را شد. به یاد طاهرزاده مجوز رسمیمندان محدود و معدود موسیقی پخش و زیرمیزي و دست به دست بین عالقه
ف درآمد در سه گاه و مخالرتوانست بگیرد. این اثر متشکل از دو پیشـناشو مکـرر دهاي متعدد ـهفت سال بعد با رفت و آم

  رق طلوعی ـــصبحدم ز مش«خان مختاري، رنگ و چهارمضراب و تصنیف الدینخان و رکنسه گاه از درویش
  تاد ـــبعدها از اس  خان به روایت استاد دوامی استاز درویش» زه اندر کمان ابروان کندر جهان کن/ تیر غم

  الدین اسدآبادي ساخته خان این تصنیف را براي تجلیل از سیدجمالعلی اصغر بهاري شنیدم که گویا درویش
  دلیبی در آواز بود. شعرش هم ساخته حاجب از دراویش خانقاه صفی علیشاه است. در این آلبوم جمشید عن

ساله. 28، 27اش را در یک اثر رسمی انجام داد. آن موقع هم من و هم جمشید خیلی جوان بودیم. مخالف اولین تکنوازي
ها قبل باید بگویم که من اولین خواننده موسیقی اصیل و ملی بعد از انقالب بودم. آقایان شجریان و ناظري خواندن را سال

  ها بالتکلیف بود و البته هنوز هم بالتکلیف است. اي بعد از انقالب موسیقی مدتهاز انقالب شروع کرده بودند. در آن سال
بعد از قبولی در دانشگاه، شاگرد استاد کریمی  54بار در سال پور بودم و قبل از آن، اولینآن زمان شاگرد آقاي نصراهللا ناصح

انی که متاسفانه هردو این بزرگواران زود مرحوم سروستو در ادامه در همان قبل از انقالب رفتم خدمت جناب استاد رضوي
کرد نزد استاد شجریان که در آن زمان در چاووش تدریس می چندماهی شدند. بعد از انقالب با تاسیس کانون چاووش، 

سال پور شرکت کردم. پنجهاي آقاي ناصحآموزش دیدم و بعد از رفتن ایشان از چاووش به پیشنهاد آقاي لطفی در کالس
پور بودم و سپس آقاي لطفی به ترتیبی که ذکر آن رفت مرا براي همکاري در اجراي مجموعه داوم شاگرد استاد ناصحم
دریغا و دردا که دونفر از این رئوس مثلث از دست  ،لطفی، علیزاده، مشکاتیان یک مثلث موسیقایی بودند  دعوت کرد.» به یاد طاهرزاده«

  در مراسم تشییع پیـــــکر لطفی. علیزاده دابا سالگی استاد لطفی. عمر استاد علیزاده دراز67گی رفت و در سال54رفتند. استاد مشکاتیان در 
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  انش تدارـپرچمدار موسیقی بود و حضور باصالبتش به موسیقی اعتبار و به دوس وي ،  اشاره کردند و به حق درستیبه
  المت خودش ـبود اما دریغا و دردا که این مدیریت را در مورد س العادهفوقو ، کاردان . مدیر بسیار مدبر داداعتماد می
  . درستی به آن اشاره کردآبادي هم بهگونه که محمود دولت ، همان کرد و نکردلحاظ نمی

   اسی که با من داشت،ـــطور متناوب با هم در تماس بودیم. آخرین تمبه من و استاد لطفی تا روزهاي پایانی حیاتش
  بداهه روي شعر ــالکده هنرهاي زیبا فیـــوچندسال پیش در مراسمی در دانشمربوط بود به پیگیري آهنگی که سی

  خاب ـجلس خوانده بودم. الزم به یادآوري است او در آن زمان به انتــــالمیکی از استادانم ساخته و من هم آن را فی
  آمد ش میــــکده شده بود. آن زمان در دوره محدودي پیـــدانشکده براي مدتی محدود رییس ــــدانشجویان دانش

  افتاد، از آن جمله ها میشدیم و اتفاقات جالبی در آن جمعدورهم جمع می هاي مفتلفعلتدانشجویان و استادان به
   المجلس من و دونفر از دانشجویان اجرا کردیم.المجلس ساخت و فیهمان آهنگ مورد اشاره که لطفی فی

  گ در خاطرم ـــــشده، اجراشده و اجرانشده خود بود. آن آهنآوري آثار ساختهگویا این اواخر در حال جمع
  زدم آن شب این کار را ضبط کردهنمانده بود و قرار شد از یکی از دوستانم که ساکن اروپاست و حدس می

  دردناکی که مثل آوار روي سرمان خراب شد.تهیه کنم که نشد و بعد خورد به این بیماري استاد و تراژدي 
  مه ما در یک ـــــهآورد. صراحت لهجه استاد لطفی در بسیاري از مواقع براي ایشان مشکالتی را پیش می

  صورت ها بهقابل این حرفـــــشود در مهایمان را بزنیم و میشرایط دموکراتیک حق داریم نظرات و حرف
توانستیم حرف همدیگر را بشنویم و تحمل رسیدیم که حداقل خودمان میما به جایی می کاشايدموکراتیک پاسخ داد.

طور سنتی نقدناپذیریم و شاید زمانی طوالنی الزم است تا توانایی تابیم و اساسا ذاتا و بهکنیم اما ما متاسفانه نقد را برنمی
به انتقاد دیگران داریم در محیطی آرام به آن سواالت و اگر پاسخی هم رتابیم و خصوصیت این را پیدا کنیم که نقد را ب

زمین به صراحت و با صداي بلند پاسخ دهیم و از چالش هراسی نداشته باشیم. دو قرن پیش بزرگواري نامدار در مغرب
اي م. جامعهصدهاسال دوری ها و تفکراتاندیشهدهم تا تو حرفت را بزنی. ما متاسفانه از اینگونه فریاد زد: من جانم را می

 د حرف بسیار است و مجال اندك امااي ایستا و پژمرده است. در این مورجلو نیست، جامعهاي روبهکه نقد را برنتابد جامعه
  .تابد دریغا که باید سکوت اختیار کردچون این جامعه انتقاد را برنمی

بود که خودش براي برخی از بزرگان » استاد کامل«بار دیگر تاکید کنم لطفی مصداق همان عبارت خواهم یکمیدر پایان 
برد. اجازه بدهید به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کنم و بگویم او به معناي درست کلمه اهل و نامداران موسیقی به کار می

خانه بمکت پرداخت.تسامح و تساهل و مدارا بود. سرسختانه به آموزش و انتقال و تداوم سنت موسیقایی به زمان معاصر می
هاي شد حقیقتا یک مرکز آکادمیک آموزش موسیقی به حساب آورد. از ساعتمیرزاعبداهللا را که بنیان گذاشته بود می

 و ...دوار شناسی، اشناسی، ردیفمــهایی مثل ریتاولیه بامداد تا پاسی از شب در کار تعلیم و تدریس و تمرین بود، کالس
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هاي هاي موسیقی احاطه داشت و در همه زمینهشاگردان ایشان جوان بودند. سرشار از شوق کار با جوانان و بر همه امور و زمینهداشت. . اکثر 
  کرد از جمله در زمینه آواز.خصوص جوانان را یاري میموسیقی به

کردند که گویا در هندوستان راوي شانکار، ها پیش ایشان نقل میسالبسیاري از آرزوهاي لطفی متأسفانه به بار ننشست و محقق نشد، 
اي هاي متفاوت، دانشگاه موسیقیگذار در کشورهاي گوناگون و اجراي کنسرتوموسیقیدان برجسته و پرآوازه هندي، بعد از سالیان سال گشت

ط دنیا براي آموزش و فراگیري موسیقی نقااي بسیار زیبا بنا نهاد که از اقصیوهوا و سرسبز و در کنار دریاچهآبدر کشمیر در جایی خوش
پروراند اما باز هم دریغا و دردا. لطفی شهید راه عشق به موسیقی بود و پذیرفت. لطفی هم چنین آرزویی را در سر میاصیل هندي دانشجو می

  گرفت.ن او را هم میاي اوقات داموفقط و صرفا خود موسیقی بود نه حواشی و تبعات آن هرچند پارهجانشین. دغدغه او فقطبی
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  ات و اندوخته هایی کهــتجربیبداهه نوازي یا بداهه ، در واقع یک نوع آهنگسازيِ در لحظه است ، که موزیسین با                
  البته همه این تکنیک ها و ذهنیاتدارد در زمینه موسیقی و تکنیک هاي نوازندگی و آهنگسازي به آن می پردازد ،                
  ماده باشد و چارچوب ها را بشناسدداشته باشد و نوازنده باید همیشه از لحاظ فنی و حسی آ باید یک چارچوبی نیز               
  اشدته بـت خوبی در این زمینه نداشو به آن عمل کند مثال اگر نوازنده و یا خواننده اي تجربه اي کافی و یا محفوظا              
 نمی تواند بداهه نواز خوبی باشد .              

  ار از ملودي هاي نابــــلف ایران سرشموسیقی ما از تنوع ریتمیک و ملودي هاي زیادي برخوردار است . مناطق مخت           
اي ــدر بداهه نوازي فض است و ردیف ، که خود سرچشمه بداهه نوازي است دستمایه گرانبهایی است براي هنرمند .           

ال و هوا و صدا و ـده تاثیرگذار باشد و حـکنسرت اجرا می شود خیلی می تواند بر روي نوازنده و خوانن   سالن یا محلی که
رمند با نـی هـنونده ها و ارتباطی که موزیسین با شنونده برقرار می کند مهم است و اگر ارتباط روحـاب یا عکس العمل شـبازت

  و بالعکس شاید همان اثر که اجرا می شود جاودانه شود .شنونده برقرار نشود نمی شود اثري زیبا را آفرید 
به خوبی می دانست و  در میان بداهه نوازان در ایران به راستی یکی از برترین ها محمدرضا لطفی بود و ابعاد بداهه نوازي را 

لی ـاز موسیقی سنتی و مآثار جاودان و با ارزشی را براي عالقه مندان موسیقی آفرید .استاد محمدرضا لطفی شناخت کاملی 
 به نحو احسن و مناسبی که با جامعه امروز ایران مناسبت داشت استفاده می کرد .  اـایران داشت و همیشه از این اندوخته ه

و هواداران موسیقی  مردم  ، چون با شناخت و از دل بود در دلِ چه در زمینه بداهه نوازي و چه آهنگسازي همیشه کارهایش ،
  ي می گرفت . از لحاظ فنی نیز براي هنرجویان موسیقی دستمایه گرانبهایی است .ایرانی جا

حال در اینجا می توانیم از بداهه هاي استاد محمدرضا لطفی که جاودانه است، مثالهایی بزنیم : از جشن هنر شیراز ، اجراي 
اد شجریان ، ـاجراي ابو عطا به همراه است و یا  راست پنجگاه و نوا که براي هنرجویان در نوع خود یک کالس آموزشی است 

 ءجز  نـر مـــدر سراسر جهان اجرا کردند و همه این ها به نظ  اجراي سه تار به یاد درویش خان و کنسرت هاي مختلفی که
                                                                                                                             بهترین بداهه نوازي ها بود .

  

 بداهه نوازي هاي استاد لطفی جاودانه است .
، به مناسبت چهلمین روز درگذشت  "خدا  ِ لطفی از جانب "در ویژه نامه  اردشیر کامکارتاد ـــاشاره : یادداشت زیر به قلم اس

 استاد محمدرضا لطفی منتشر شده بود . 
 

اردشیر کامکاراستاد   
  استاد موسیقی سنتی و نوازنده کمانچه

 یادداشت
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 اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد                    
   باقی همه بی حاصلی و بی خبري بود                                                                            

  مت کش و عاشقی دردانه از میان مااستاد محمدرضا لطفی، آن پیغمبر نغمه ها، آن قلندر موسیقی و آن بزرگمرد زح           
 .رفت، اما فقط جسم او از میان ما رفته است و نغمات سازش همواره در دل و جان ماست            
  ینچن تن در موردـن گفتن و نوشـایعه شده است، سخـورمان دچار ضـگمان بخشی از فرهنگ موسیقیایی کش بی            
  .انسانهاي بزرگ و ارزشمندي در چندین موضوع می تواند مورد شناخت و ارزیابی قرار گیرد            
           شرط آنکه اوالً به ر این شناسایی سهیم باشدهرکس به اندازه ي شناخت خود از موسیقی و آثار استاد می تواند د            

  .شناخت الزم را داشته باشد و ثانیاً از این موضوع نقبی براي معرفی خود به میان نیاورد
  کافی در مقاالت، کتاب سال شیدا، البته در حوزه ي نگارش مقاله و ارائه ي بخشی از خاطرات خود استاد به اندازه           

  دارائه داده اند که بهترین مستن بولتن داخلی مؤسسه آواي شیدا در خصوص روند جریان موسیقی خودشان توضیحاتی           
  باز هم با توجه به گرددالب ارائه ـــهم مط ، هرقدر در این خصوص می باشد. لیکن در مورد این بزرگمرد موسیقی          
موسیقی بی تاثیر نخواهد بود و براي نسل هاي آینده همچنان جذاب و خواندنی  دایره ي وسیع استاد در حوزه ي          

 . خواهد بود
یقی چون ارکستر، ــ. چرا که ایشان در تمامی زمینه هاي موس سخن گفتن از استاد محمدرضا لطفی چندان آسان نیست

ی ــداراي تجربه و تخصص... د در جامعه و تکنوازي،آواز، ساز سازي، مدیریت مراکز فرهنگی و هنري، تاثیر اجتماعی هنرمن
 .ویژه می باشند

ذ نزد استادان دوامی ، ـدغدغه ي همیشگی ایشان خود موسیقی و هنرمندان این حوزه بوده است، آشنایی و معاشرت و تلم
انشمند ه یک دان را بـفرهنگ موسیقیایی کشور، ایش   برومند، شهنازي، هرمزي و اشتیاق و شعف وي براي شناخت هرچه بیشتر

 .و هنرمند متعالی در وادي هنر کشاند
  

  اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد
مین روز درگذشت ـــاسبت چهلـــ، به من "خدا  ِ لطفی از جانب "در ویژه نامه  آرش کاووسی مــــاشاره : یادداشت زیر به قل

 استاد محمدرضا لطفی منتشر شده بود . 
 

 آرش کاووسی
 نوازنده تار

 یادداشت



 73 

 

 
  

  نی ایشان  دراف ستوـاستاد لطفی را می توان دایرةالمعارف موسیقی بعد از صبا و خالقی در عصر حاضر دانست. اش
  ص ـــــلب سازها و همچنین شناخت و تخصــــلط بر نوازندگی اغـــــازي و آوازي، تســــدر ردیف موسیقی س

  شان یک خبره ي موسیقی ساخته بود که این امر ـــــخص دوران قاجار، از ایدیم باالـــدر ویژگی هاي موسیقی ق
   .ممارست همراه نبوده استو  جز با عشق

  شروع فعالیت جدي ایشان در اوایل دهه پنجاه در رادیو آغاز گردیده که هسته ي فعالیت اولیه ي گروه شیدا را تاسیس
نر، رو به نابودي و ــــآن دوران بخش قابل توجهی از فرهنگ ملی و موسیقیایی و خاطره ي قومی این هنهادند، در 

بی توجهی بوده است که با کوشش و استمرار فعالیت گروه شیدا به سرپرستی استاد لطفی ، روح تازه اي به جامعه 
نگ ابتهاج ، مشتاقان زیادي از این برنامه وارد شد و همچنین راه اندازي برنامه ي گلچین هفته، به سرپرستی هوش

 .جذب موسیقی گشتند
  تند ــاستاد لطفی فعالیت هاي مستمري در عرصه ي موسیقی انجام داده که از اهمیت باالیی برخوردار هس

که عمده ي فعالیت ایشان شامل جنبه ي آموزشی، که این امر از سال پنجاه در مرکز کانون پرورش فکري کودکان و 
  تاقان و ـــــوانان و همچنین پایه گذاري کانون فرهنگی هنري چاووش، تدریس حداقل سه نسل از مشنوج

  تا کنون ، 85عالقمندان به این هنر شریف، تقویت و راه اندازي مجدد مکتب خانه ي میرزا عبداهللا از سال 
متعددي نیز می باشد که می توان بعد از فعالیت هاي پژوهشی، وي عالوه بر نوازندگی و آهنگ سازي داراي تالیفات  

سخنرانی و کنسرت پژوهشی در دانشگاه   ارائه ي از مرحوم روح اهللا خالقی او را پرکارترین نویسنده موسیقیدان نامید،
ی یبرنامه ها   هنر، تاالر رودکی، همچنین سخنرانی و اجرا در خصوص تاریخ موسیقی در رادیو فرهنگ و ضبط سلسه

  .برنامه در رادیو 100حدود 
 8این   در مهمواره عاشق بود، بی گمان زیر بار هیچ حرف زور و تذویري نرفت، به یاد دار  با تمام این توانایی ها اام

سالی که دوره ي فعالیت مجدد ایشان بود حتی یک ریال هم نه از ارگان و نهادي و نه حتی از سالن ها و ... تخفیف 
 "شــدیپیر پرنیان ان"ا این صفت اخالقی استاد است، چرا که بقول هوشنگ ابتهاج در کتاب نگرفت و یا ندادند، اما گوی

  .وي هیچ گاه در رادیو نیز ریالی براي ساخت آهنگ هاي خود دریافت نکرده است
ف مورد ـاپوزوسیون هاي مختل یا هر هنرمندي که در عرصه ي فعالیت هنري قرار می گیرد، خواه از جانب حاکمان و

حمایت این جناح و آن جناح قرار می گیرد، لیکن استاد لطفی عاشق موسیقی بود و در این راه متحمل فشار هاي 
اوین مختلف بر او ـبه عن تـهم از اهالی موسیقی، آنها که از رو با وي دست دوستی دادند و از پش شتــزیادي گ

 زمین، در این وادي در حال فعالیتک هنرمند تراز اول ایران انگار نه انگار که ی  که ت ــــاختند، و هم از حاکمان وقـت
  .خواستند
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  .یا نمی خواستند ند و ـــدانست است و تشخیص جایگاه وي را یا نمی
ود ادامه داد، و بی گمان ـــــــدر موسسه ي آواي شیدا و مکتب خانه ي میرزاعبداهللا به آموزش هنرجویان و همچنین انتشار فعالیت هاي خ

میت بیشتر این موضوع ــبه اه  ذشت زمانـتکثیر آثار هنري بودند که پس از گ سات تولید وـسال از فعالترین هنرمندان و مؤس 8در این 
 .جامعه ي هنري پی خواهد برد

  م نیاز به تفریح و گشت و گذار درهاـاستاد همواره به طبیعت سرشار ایران عالقه ي خاصی داشت و معتقد بود هنرمند جهت ال                   
  داشتیم، در روستاي رودبارك که یکطی سفري که به کالردشت  89در سال وقتی به اتفاق طبیعت خواهد داشت. به یاد دارم                    
  وال می کرد،ـــواقعا برایم ایجاد س منطقه ي ییالقی و خوش آب و هوایی است یک جذبه و حال خاصی به ایشان دست داد که                   
  ادم صحبت رار حال گفت و گو بودیم که ناگهان متوجه شدم صداي استاد آهسته آهسته کم صدا شد و به یک باره ترجیح دد                   
  ناداريــه از جنگل سبز بود نگاه معداري در کنار رودخانه برقرار شده و به کوه هاي اطراف که پوشیدمعنا ادامه ندهم، سکوت                    

  تادـکه در این دوران آشنایی با اسداشت و چشمان نافذ او آرام آرام بر هم نهاده شد و زیر لب دیدم زمزمه اي می شنوم ، من                    
  ادتــــتا کنون با خلقیات و احوال او آشنا بودم سکوت را برترین استراتژي خود دیدم، و بعد از مدتی شنیدم که اس 73از سال                    

  تاد شجریان خواندهــــوشیج و صداي اسگفت کاووسی جان من اینجا داروك را ساختم ( داروك قبل از انقالب و با شعر نیما ی                   
  .شد.) و این خود حاکی از آن است که هنرمند همواره از جامعه شادي ها و غم ها و طبیعت اطراف خود الهام می گیرد                   
  یدـدان است و امجاو واره ـر موسیقی همـاودان خواهد ماند چرا که هنـواره جـدیشه ي او همـار و انـاما آث،به هر حال او رفت                   
  تادــــاسون ـــــــچ یبزرگان پر فروغ راه است تا با شناخت ارزش هاي قومی و میهنی و آئینی خود همواره ادامه دهنده ي                   
 .محمدرضا لطفی باشیم                   
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من با گروه اول وارد ، را دادند نوازي  هاي ردیف کالسشرکت در که استاد لطفی به ایران آمدند و اطالعیه ي اولیه براي  85از سال 
.  همچنان ادامه داردو بعد تدریس را در آن جا شروع کردم و  نواختمبا ایشان  عبداهللا را رامیرزاردیف . شدم و شاگرد ایشان بودم 

مهمترین چیزي که من همیشه راجع به استاد گفته همکاري را با گروه ادامه دادم . و  همن جزو اولین اعضاي گروه بانوان شیدا بود
  داشتندو چه در کار گروه آموزش  در کار هام این بوده است که استاد لطفی در کنار  همه ي جدیت ها و سخت گیري هایی که چ

  جالب هنمی دیددر وجود خیلی از آدم ها  من آن را  همیشه یک مهربانی در وجودشان بود . این مهربانی خاص بود که              
  پنج به چهره داشتگوشه ي کالس یک مقدار اخم  درکسی حتی  اگربود که وقتی سر کالس یا تمرین می آمدند                

  ؟چطوري و چه کار می کنی ،دقیقه که می گذشت استاد سراغ شان را می گرفتند که چه شده و حالت خوب است یا نه               
ایشان کنار سخت گیري هاي  در .توجه داشتند و همه را می دیدند  بودند ،همیشه پیگیر حال همه ي بچه ها  ایشان              

  که خاص ایشان بود .دادند نوع خاصی از مهربانی در وجودشان بود  آموزشی انجام میکه به خاطر کارهاي 
مکتب خانه روح دیگري داشت . خود استاد که از در وارد می شدند همه به هیجان ، واقعیت این است که تا زمانی که استاد بودند 

. از زمانی که رفتند  این غم در مکتب خانه هست و خود  می زدند و خاطره تعریف می کردند ساز ،می نشستند  دمی افتادند  . استا
خانه باال می روم دلم می گیرد . ولی در مورد  نحوه ي اداره ي کتب من هنوز که هنوز است بعد از یک سال وقتی از پله هاي م

هایی که از قبل بودند و معلم هایی که آنجا  بچه، آنجا هستند و همه ي دوستانی که  شانو  برادر زاده  انشای مکتب خانه ، پسر
ما  ولی  مسل.  حفظ کنیمهستند همه سعی کرده ایم که  آن شیوه ي سابق را طبق آن قول و تعهدي که براي تدریس داده بودیم 

بتواند آن سطح انرژي را داشته  دوباره مدل او دیگر پیدا نمی شود که . یک نفر بود باال فقط با آن سطح انرژي  محمدرضا لطفی
  را دارد. محمدرضا لطفی همیشه بوي استادمکتب خانه براي من .  باشد

  

بود استاد لطفی مهربانی در وجود  مصاحبه گونه 

 نسترن هاشمـــی
 نوازنده سنتور و عضو گروه بانوان شیدا
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تاثیري روي موسیقی داشتند که آن تاثیر به نظر من ربطی به  اینکه ایشان در قید حیات  له این است که استاد لطفی زمانی در ایرانئمس
دیف مثل اعتقادي که بچه ها به ر، ندارد . ایشان مکتبی را پایه گذاري کردند که  شاید بیشتر این مکتب تفکري بوده است  ه ، هستند یا ن

. در دوره اي که مردم خیلی موسیقی سنتی گوش  و موسیقی را بین جوان ها آوردند دندیا آن گونه که ایشان موسیقی را می دی  پیدا کردند و
موجود  فیلم و تصویر آن کهکردند  بداهه نوازيراست پنجگاه  در دستگاهکنسرت جشن هنر شیراز استاد لطفی ، می بینید که در دادند  نمی

ز بین ا این تاثیر.  من فکر می کنم ایشان تاثیرشان را گذاشتند و در واقع  کردندآن همه نسل جوان رفتند و عاشقانه آن کار را نگاه  واست 
 تاد آن.  اس باشدرفتنی نیست و بچه هایی که دوست داشته باشند  این راه را ادامه می دهند  . چیزي نیست که تمام شدنی و یا عوض شدنی 

  دازه ي سر سوزن بتوانند حق شاگردي را به جاي بیاورند . قدر شاگرد تربیت کرده اند که  امیدوارم شاگردانشان  به ان
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  می کند. آدینه هایی که با استاد خاطراتشان همیشه دل آدم را گرمروزهایی هستند که بعید و تکرار نشدنی اند و مرور        
  ی بودیم و زمان مفهومش را از دستلطفی تمرین داشتیم از همان روزهاي تکرار نشدنی ست که غرق در عشق و موسیق       
  از من به عنوان یک زن پدرانه اش می داد  و استاد لطفی که همیشه با همان چهره آسمانی و لبخند شیرین و نگاه       
  هنرمند حمایت می کرد.       
  انهسرتاسر مکتب خوقتی که این افتخار را پیدا کردم و براي اولین بار مهمان مکتب خانه استاد لطفی شدم ، دیدم که       
  ــتب خانهر مکپوشیده شده بود از فرش هاي قرمزي که عشق را از البالي تار و پودش می شد حس کرد و دور تا دو      
  یعشق و موسیقپشتی ها با نظمی آرامش بخش چیده شده بودند و جایگاه مخصوص استاد که در رأس مکتب خانه بود و       
  بود که از دیوارها و پنجره هاي مکتب خانه می بارید.     
  ن خواهند ماند و هرچند که دیگرو جاودا اصال هنرمندها که تاریخ وفات ندارند ، فقط تاریخ تولد دارند و تا همیشه پایدار     
  ویش را وام دار پنجه هاي بی نظیرتار بدون او لطفی ندارد ، اما لطف او بر سر موسیقی اصیل ایرانی جاودان است و تار آبر     
  و سحرانگیز اوست.      
ی ماند . موسیقی براي زندگی او کافی آري ، تنها صداست که می ماند و صداي دل انگیز تار استاد لطفی هم تا همیشه م     

  بود اما افسوس که زندگی او براي موسیقی اش کافی نبود. 
خاطرات نوازندگی ام با استاد لطفی همیشه تازه اند و در ذهن و قلبم جاي دارند و با مرورشان سرشار از عشق و انرژي و انگیزه 

  . می شوم
 کاروان چه ماند جز آتشی به منزلرفتی و رفتن تو ، آتش نهاد بر دل       از 

  

 رفتی و رفتن تو ، آتش نهاد بر دل . . .

 عسل ملک زاده
وازنده دفن  

 یادداشت
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  حانی خود را مرورــــزان دروس امتشب زیرنور فلورسنت خیابان سنندج تنها مکانی که دانش آمو 11یا  10ساعت             
  ی که جلو آموزش و پرورش سنندج درــپهلوي). صداي اتوبوس کردند، مشغول درس خواندن بودم(خیابان سابق می            
  مه ها راــانش (در رژیم گذشته دیپلسپاهی د 40الی  30باغ ملی شهرمان توقف نمود توجه ام را جلب کرد. حدودا             
  ادهـمی گفتند) از ماشین پی ه دانشبجاي سربازي به دهات می فرستادند که به روستائیان درس بدهند، به آنها سپا            
  رمــــون خودم نوازنده ي تار بودم نظشدند، در میان آنها جوان بلند قدي که تاري بدست داشت پیاده شد و من چ            
  م تارـتم من هـــــاالن خسته ام. گفجلب شد، و پیش رفتم و سالم کردم، پرسیدم شما تار می نوازید؟ گفت بله. و            
  یقی کردستان را مالقات کنم. گفتمزنم. او گفت من می خواهم فردا پس از سمینار سپاه دانش، کارشناس موس می            
  درضا لطفی سپاهی مامور درـــــرد. محمایشان پدرم هستند و من ترتیب این مالقات را می دهم. خود را معرفی ک            
امکار می باشم. گفت قبل از هرچیز یک هتل تمیز و خوب به من معرفی کنید که امشب را کردستان. من هم بیژن ک           

به صبح برسانم. گفتم اگر تمام سنندج را بگردي تمیزتر از هتلی که من دارم نمی توانی پیدا کنی و او بعد از تعارف بسیار به 
  انه شد و بعدها یکی ازــاماد این خروه شیدا بسته شد و دخانه ي ما آمد و در این خانه ماند و در این خانه پروژه ي تشکیل گ

                ءدا اعضاــستونهاي محکم و استوار گروه شیدا و عارف و کانون چاووش بچه هاي این خانه شدند و در گروه شی                 
  الن، به این گروه هاـــــاردشیر و ارسژنگ و بعدها اصلی را ساکنان این خانه تشکیل دادند. بیژن ، پشنگ ، ار                  
  .پیوستند                  
ادي ـــــــطفی به خانه ما آمد و پدرم کار او را دید از رفتن او به دور افتاده ترین آبـزمانی که محمدرضا ل                 

نزدیکترین روستا به شهر » یانهنجسر«خواست او را به  اورامان که وسط کوههاي اورامان بود جلوگیري کرد و از رؤساي ارتش
بنیانگذاران گروه عارف و تشکیل کانون چاووش، حضور  نندج بفرستند که او بتواند کارش را بیشتر در سنندج انجام دهد.ــس

ون چاووش(خیابان کان) در مرکز حفظ و اشاعه ي موسیقی در زمان ریاست محمدرضا و دانشگاه تهران و رادیو تهران(میدان ارك
ر تمام آثار محمدرضا لطفی و مجري وفادار کارهاي بیادماندنی محمدرضا ــشاهد و ناظکه از این خانه برخاستند  -حقوقی)

  .لطفی بودند

 اندیشه ي لطفی ادامه خواهد داشت

بیژن کامکــاراستاد   
 استاد موسیقی سنتی و نوازنده دف

ت مین روز درگذشـــاسبت چهلـــ، به من "خدا ِ  لطفی از جانب "در ویژه نامه  استاد بیژن کامکار مــــاشاره : یادداشت زیر به قل
 استاد محمدرضا لطفی منتشر شده بود . 

 

 یادداشت
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اما وقتی دست   نزدیک او بودم ساله در سنندج تا پایان کار هنري او در ایران و رفتنش به آمریکا در کنار او و  22خالصه بگویم از محمدرضا لطفی 
بسیار نوشته هاي دوستان و حتی دل نوشته هاي خود محمدرضا لطفی را می خوانم، نمی دانم چرا ما وجود نداریم. نمی خواهم گله کنم. که حرف 

   .است
اممان و اما اکنون یاد لطفی است کسی که با رفتنش همه ي خانواده را غمگین کرد و تا ابد یادش در خاطرمان جاري خواهد بود و تنها چیزي که آر

ی که از خود بجا می کند با وجودي که مرگ عاقبت به خیري نیست اما براي هنرمند ارزشمندي چون محمدرضا لطفی و قلندري چون او با آثار زیبای
طفی هرچه بگویم، دیگران گفته اند و آثارش گواه هستی اش در این دنیا بود. چیزي که باقی مانده و دیگران ـبت به خیري است. از هنر لـگذاشت عاق

ولوژي اش و هنري اش و ایدئنگفته اند، مدیریت بی نظیر، ادب و تربیت او بود. هیچگاه و هیچ وقت ندیدم و نشنیدم نسبت به حتی مخالفین فکري اش 
دتی 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 ي موسیقی و باز م

زد اند. اما تفکر او، اندیشه ي او، نریاست دانشگاه هنرهاي زیبا، فرصت و مجال خوبی به او ندادند که موسیقی کشورش را مدیریت کرده و به سامان برس
                                                                                                                      .همکاران و شاگردانش ادامه خواهد داشت
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  یمدخصوصی من و ایشان در جایی بو خاطره اي که از آقاي لطفی دارم این است که یک بار به صورتبهترین                      
که براي من سه تار نواختند و خاطره انگیز ترین قطعه اي که از ایشان شنیده ام زمانی بود که خود ایشان                     

  را خواندند . "ترسم که اشک در غم ما پرده در شود  "اولین بار شعر 
  و استواري دارد که فقدان محمـــدرضاباید بگویم که موسیقی سنتی ما اصالت در مورد موسیقی ایران پس از ایشان و         
  قینقش استاد لطفی در تکامل موسی لطفی و یا هر استاد دیگري نقصانی در روند تکامل آن پدید نمی آورد . ضمن اینکه        
  ه از لحاظچمعاصر ایران فراموش نشدنی است . تاثیري که لطفی بر موسیقی سنتی معاصر ایران داشت بسیار باال بود  ،         
  کمی و چه از کیفی ، همچنین به لحاظ شاگردانی که پرورش داد بسیار ممتاز است .         

  
  
  
  
  
  
  
  

 نقش استاد لطفی در تکامل موسیقی  معاصر ایران فراموش نشدنی است .
انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا
  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا

 . م یراجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 دکتر عطااهللا کوپال
 مدرس ، نویسنده و کارگردان تئاتر

 مصاحبه گونه
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  و یمیراز بروــکه به جشن هاي هنر ش داده نمی شدکه در زمان جوانی داشتم به ما اجازه  به خاطر تفکراتیمن                 
  انامک در آن زمان دانشجو بودم و به خاطر موقعیت و فعالیت هاي نمایشی. شرکت نکردم  در این جشن متاسفانه               
  هاووش کـــطفی به عنوان رهبر گروه چبه دفتر و کالس هاي موسیقی آقاي لولی  .داشتم را ن به این جشن رفتن              

  قاي حسین علیزاده هم رفاقت داشتمبا آ. شرکت می کردم  آن ها نزدیک پل چوبی بود ، می رفتم و در جلسات                   
  .م استاد را زیاد می دید و                    
  را آقاي ســایه سرودهشعر آن  وکه براي انقالب ساخته شد  "ایران اي سراي امید "قطعهاز میان آثار ایشان                     
با صداي  "شهید "قطعه  .داد  خواندند ، همیشه به نوعی مرا تحت تاثیر قرار می آن را و آقاي شجربان بودند                   

  .در آن زمان خاطره انگیز بود  همآقاي ناظري 
 . آقاي لطفی را بیشتر به تارشان می شناسند ، البته خوانندگی هم کرده اند نم به نظر. من تار ایشان را بیشتر دوست دارم 

  . که کارهاي درویش خان را بازخوانی کردند  "درویش خوانی  " به نامدر آن زمان سی دي هم تولید کردند 
ولی به نظر من حسین علیزاده بعد از .  به گردن موسیقی ایران حق داشتند و کارهاي خیلی خوبی کردندآقاي لطفی خیلی 

اد . بعد از استبودند و من به حسین ارادت خاصی دارم  آقاي لطفی ایشان در کنار . ایشان راه درست و منطقی را پیش رفتند
 ایشان نماینده موسیقی سنتی ایران هستند . لطفی ، 

  

 پس از لطفی ، علیزاده نماینده موسیقی سنتی ایران است .
انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا
  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا

 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 استاد رضا فـــیاضی
 بازیگر تئـاتر ، سینــما و تلویزیون

 مصاحبه گونه
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  . نشد  کهبراي خودم متاسفم . متاسفانه سعادت شرکت در این کنسرت ها را نداشتم                       
  هر آدم نسبت بهجزو الینفک حس موسیقایی  وآثار ایشان خاطره انگیز و نوستالژیک و جاري ست همه                        
  . استشان همیشه با ما ای آثار. آثار ایشان است                        
  ید و فرهنگآموزش براي نسل جد ،هنر ما که موسیقی هم جزئی از آن است به شرایط کلی فرهنگی کشور                        
  اند وـــــآثار پیشکسوتان همیشه بم باعث می شودکه ست امهمی  ي بسیار این نکته. سازي بستگی دارد                       
  نگیـکه مدیران فره به شرط این ،ادامه دار شود راه آموزش درست هنر باعث می شود که این . جاودانه باشد                       
  ري می تواند در اینـــرچیزي ، هر هنه . در غیر این صورتکشور نسبت به این داستان اهمیت قائل شوند                       
همه ي این ها  وروش کاري اش ، میزان دانش اش  ، چهچه یک پیشکسوت موسیقی  ،د برومملکت از بین                       

د به کردنمی یعنی روش کاري این اساتید به همان روش و سیستمی که آن ها کار . باید به موزه هاي فرهنگی تبدیل شوند 
رفه هایی که در این ح باید آن. کار همه است ، دو نفر نیست  یاکار یک .  گرددن گونه باید حفظ ینسل بعدي منتقل شود و ا

  .آستین باال بزنند و دولت را وادار به این داستان کنند  هستند آگاه
  

 آثار لطفی همیشه با ما است .

انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یآن داشت تا از اهالما را بر  ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 افســــانه ماهــیان
 نویسنده و کارگردان تئــاتر

 مصاحبه گونه



 83 

 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایشان زیادي از ايـکنسرت ه ، مه ام و از دهه ي شصت به بعد به تهران آمده اتهران نبود اهلبه این خاطر که                  
  شان را با گروه شیدا به یاد دارمهمیشه ایو موسیقی ایشان از طریق کاست و مطالعه آشنا شده ام با ولی ندیده ام                 
  .را فوق العاده دوست دارم  " چهره به چهره" و قطعه ي                

  ان داي تار ایشـــخاطر ص به همین، تار استاد براي من شگفت انگیز و دیوانه کننده بود از میان سازها نیز                          
 . ا خیلی دوست داشتم ر                         
  آن .قی سنتی ایران بوده اند ــبه هر حال باید قبول کنیم که استاد لطفی فرد خالق و مبتکري در موسی                         
که وارد موسیقی شده است سمت و سوي  ما نسل جوان شجاعت و تحولی که ایشان آغاز کردند از طریق                        
 لفیقبا تبچه هاي جوان . که موسیقی در آن ادامه پیدا می کند خوش بین هستم نسبت به شرایطی من . خوبی پیدا می کند 

ي من ارا با موسیقی بین الملل آشتی دهند بر سنتی می خواهند موسیقی این که وارد موسیقی می کنند ورا  يفضاي جدید، 
    .جذاب است 

  
  
  
  

  . قی سنتی ایران بوده اندیدر موس خالق و مبتکر ياستاد لطفی فرد

انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .. ....... ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 مصاحبه گونه

 سید یونس آبساالن
 مدرس ، نویسنده و کارگردان تئــاتر
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  تنها خاطره اي که .و در دوران پهلوي دوم من هفده یا هیجده سال داشتم  و سرباز بودم   یستسن من آنقدر ن                 
  کارهاي اول انقالبـــشاه وگروه هاي عارف و شیدا  ،اوایل انقالب  ابتداییاز آقاي لطفی دارم همان آلبوم هاي                  
  کم کار شد و  دیگر نبودند و از ایران رفتند  . ایشان بعد ها. ه دادند ئاست که کارهاي بسیار ارزشمندي را ارا                 
  کلن دیدم . جذابیت ایشان کردم یکی از کنسرت هاي ایشان را در شهرمی چون من سال ها در آلمان  زندگی                  
  سالندر گروهی بود که . چاووش مثال در همان گروه چاووش   بود ،در کار و کسانی که با ایشان کار می کردند                  
  این قضیه،  قرار داشتبیاورم در خیابان سمیه  اگر درست به خاطر ویا آتلیه که مرکز آموزشی چاووش هم بود                 
  مربوط به سی یا سی و چهار سال پیش است .  کنسرتی در آنجا بود و من آقاي لطفی را در آنجا دیدم . آن زمان                
  م آقاي لطفی را از  نزدیک ببینم ، چون آن زمانستخیلی خوشحال شدم که توان ومن جوان بیست ساله اي بودم                
همگی در با آثار ایشان آشنا شده بودم . در کنار آقاي لطفی ، آقاي علیزاده ، آقاي مشکاتیان و آقاي شجریان ،                

ي اول انقالب اوج  دههبه نظر من این اتفاق در موسیقی ما تکرار نشد .   . بعد هابا هم کار می کردند  ود دندوره بویک 
  .فاخرانگی موسیقی ایران بود 

به  "یان و آقاي ارشد طهماسبی بود تزمان به دلیل آشنایی با آن دوست سنتور نوازم که شاگرد آقاي مشکافکر می کنم آن 
   . اوایل دهه شصت ،ج گاه از شاهکار هاي آن دهه است یف میرزاعبداهللا را بسیار گوش می دادم  . راست پنرددر  " یاد عارف

   

ایران است .لطفی از شاهکارهاي موسیقی  "راست پنجگاه  "  

انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان بنا ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهزاواز  یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 استاد محسن حسینی
 بازیگر تئــــــاتر 

 مصاحبه گونه
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موسیقی با  واست و پرفورمنس اتر ئتخصص من ت .موسیقی متاسفانه دیگر تکرار نشد بخش از پنجگاه بود که این  تراس
 ایدشولی چه بخواهیم و چه نخواهیم موسیقی کالسیک ایران با ما زاده شده و هست .  این نوع موسیقی .  آن عجین است

 واگر االن به این سبک ساخته شود هیچ معنایی پیدا نکند . من فکر می کنم آن جوش و خروش دوره ي اوایل انقالب 
که سه یا چهار سال اول جلوي دانشگاه چه خبر بوده است . صوت  ، و می دانند هم نسالن من می دانند راروند انقالب  

آوانگارد یا آقاي پرویز مشکاتیان یا  ی بودود را شروع کرده بود و جوانموسیقی آقاي لطفی و آقاي علیزاده که تازه کار خ
. آن دوره خیلی قابل بحث و بررسی است  تاثیرگذار بود آقاي محمدرضا درویشی و ارشد طهماسبی و علی اکبر شکارچی

مهمترین  دوران موسیقی و  آقاي درویشی که در کار پژوهش هستند  حتما در این زمینه تحقیقات جامعی دارند . آن دوره 
البته  است . ما بسموسیقی  ي ذشتهگبیست یا سی سال  قطعات براياین در همان پنج سال اول آن . بعد از انقالب است 

فکر می کنم این  متحول شده است . االن با حضور همایون شجریان و آثار تجربی که ایشان انجام می دهند آن موسیقی 
بسته تر و  محافظه کارانه  ما ریشه هایش از همان  اول انقالب است چون قبل از انقالب موسیقیتجربه گرایی  به هر حال 

طور است چون سرود باب شد . سرود در اول انقالب  باب  . می شود گفت که انقالب تاثیر دارد که حتما هم همین بودتر 
مدام که  واندند براي ما جوان هاي اول انقالبشد و سرود هایی که آن اوایل آقاي شهرام ناظري و یا آقاي شجریان خ

اخته شد و دیگر هم کار نشد . بحثی است که کم به آن پرد جلوي دانشگاه پرسه می زدیم ژانر جدیدي بود . سرود هم
د دامه پیدا نکرد ؟ اگر در اروپا بواشد . شاید زمانه اش همان موقع بود . چرا تکرار نشد و چرا  م؟ چون دوره اش تماچرا

و سرودخوانی  دهدجا رخ می  ولی این اتفاق ها کم این. حتما مدون می شد و آن را بازخوانی و بازسازي می کردند 
  نتوانست وارد بدنه ي موسیقی شود .

ناخودآگاه وقتی داشتیم صداي قدرتمند و زیباي دیشب در سفر و در ماشین را در برلین دیده ام .  من کنسرت خانم پریسا
خانم پریسا را گوش می دادیم  بالفاصله متوجه شدیم که ساز آقاي لطفی است .  ساز بمی است و انگار تک تار نیست .  

د وار ند و فاخرــــچنین حسی را به ما می داد .  انگار خیلی پر ، سهمگین و قدرتم ،انگار چند تار و یا کورال تار است 
نوستالژیک   ولی این حس. دیدم که البته با آقاي لطفی نبود ولی بسیار زیبا خواند خانم پریسا  ی ازمن که کنسرت. می شود 

من دیگر در کنسرت برلین نمی دیدم .  شاید تغییر محیط را اوایل دهه ي شصت داشت   درو آن فراق و اشتیاق که آدم 
دخالت دارد تا اینکه آقاي محمدرضا لطفی  بنشیند و ساز بزند . فکر می کنم این  لوکیشن یا خود گروه موسیقی  همه ،

را الاقل از طریق صداي خانم پریسا می توانم بگویم . دیشب در جاده ي هراز ساز آقاي لطفی با صداي خانم پریسا  پخش 
ت که فقط ـــــتا این  حد اس می شد که ما بالفاصله متوجه شدیم که این صداي ساز آقاي لطفی است .  شناخت من

قدري هنرمندان ه می توانم ساز آقاي لطفی و یا  آقاي علیزاده و بعد از این دو نفر آقاي درخشان را تشخیص بدهم . ما ب
 قدرتمندي داریم که من می گویم همه ي آنها خوب هستند .



 86 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   www . 7gah . ir 

   Email : 7gah @ 7gah . ir 

جلوي موسیقی را گرفت ؟  محال است . مگر می شود . هیچ هنري نمی تواند باز بایستد و محال است 
که  یطبیعی است که این موسیقی  رشد و توسعه هم دارد . من در ابتداي صحبت خود گفتم که موسیق

 یا آقاي کامکار این آقاي مشکاتیان نمی زد و ئناقبل از انقالب بود و سنتوري که آقاي پایور می زد مطم
رحال رسم الخط خود را دارند . آقاي متبسم ، مجید درخشانی د . هر یک از این بزرگان به هنزن طور نمی

، آقاي علیزاده و آقاي لطفی  این ها هنرمندانی هستند که نمی توان گفت که همه یک شکل می زنند و 
  من اصال به این معتقد نیستم . 
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  تهايتا از کنسر یکی دو به نم سال ها قبلــاگر اشتباه نک .آثار ایشان را به صورت صوتی دنبال می کردم اغلب   .               
  تهايو هرکدام جذابیهستند آثار ایشان متنوع . نمی توانم انتخاب کنم ولی از بین آثارشان  رفته بودمهم ایشان را                 

  مجموعه آثاري که ایشان در. اثري را تفکیک کنم از بین آنها ، برایم سخت است که بخواهم  .ویژه خودش را دارد               
  م . نمی توانم از هم متمایز کناین عمر پر برکت هنري اش خلق کرده است                

 کارهایی که از ایشان دیدم ، قطعاتی که با تار و سه تار کار کردند بیشتر از سایر آثارشان دوست دارم اما از بین                   
 .مخصوصا کارهایی که با سه تار انجام دادند ..........           
ثار موسیقیایی و چه در آچه در حوزه آواز و چه در حوزه ساخت ؛  ان گرامی داردهنرمند ،موسیقی سنتی ایران در حال حاضر 

در ایران . شان حمایت می کنند  از هنر هاي سنتی، در همه ي کشور هاي دنیا این است که نکته ي حائز اهمیت  .حوزه اجرا 
موسیقی سنتی ایران ، با تمام وجود حمایت  هم تمام نهادهاي فرهنگی باید متفق القول باشند که از هنرهاي سنتی ، من جمله

بخشی از احساس و ابرازي که در نسل هاي گذشته ي این جامعه بوده و گذشته ي نیاکان ما  ،بخشی از میراث فرهنگی . شود 
اي آن ه یعنی هر غیر ایرانی اگر بخواهد با انسان ایرانی آشنا شود ، یکی از راهاست . موسیقی ایرانی انعکاس پیدا کرده  در

ف روح و روان انسان ایرانی را در یک منظر تاریخی در خود ثبت و ضبط کرده یکه به خوبی ظرا آشنایی با موسیقی ایرانی است
بنابراین در عین حال که من فکر می کنم که موسیقی ایرانی در یک جایگاه واالیی ایستاده است ، چهره هاي شاخص . است 

اما سزاوار است تمام نهاد هاي رسمی و غیر رسمی جامعه به هر شکلی  .ر حال فعالیت هستند و به نام امروز در این عرصه د
  . که بتوانند از این نوع موسیقی حمایت کنند 

 آثار خلق شده در عمر پر برکت لطفی قابل تفکیک نیست .

انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر دم بودند و، همه هنرمندان و همه مر که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در......  ............ 

 

 حسن فتحی
 کارگردان تئاتر و سینما

 مصاحبه گونه
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 خودم در آن . را به عنوان یکی از آهنگسازهاي بزرگ ، شاخص و اسطوره اي مملکت می شناسم  آقاي لطفی                
 حضور نداشتم ولی از دور کارهاي ایشان را و به خصوص آن جشن بزرگ را  ي برگزاري جشن هنر شیرازسالها...................   
 . دنبال می کردم .............       

 آن که یک نوازنده ، آهنگساز خوب ، عزیز و  دلپذیر  از اگر درباره ي ایشان بخواهم صحبت کنم بیش...................       
 ام آثار ایشان را گوش ـــتم.  هستم ن برایشان ارزش و احترام قائلیباشند بیشتر به عنوان یک تئوریس.......................     
 است که آقاي  " بیداد "کرده ام ولی چیزي که تاثیر بی نهایت خوبی در من دارد ، شرکت ایشان در اثر ....................        
 یاد  به "گوش می کنم و بعد ، از  به آنشجریان خواندند ، به هیج وجه آن را از یاد نمی برم و همیشه .......                
  . بودند  ي آن ببرم که خودشان آهنگساز و نوازنده ناماز آن می توانم  "عارف ........                

 نمی توان نام برد که کدام بهتر. ماندنی است و نوستالژي خاصی دارند د ام آثار ایشان بسیار خوب و به یاالبته تم   .......... 
هر کدام از آثار مرحوم لطفی تاثیر خودش را در زندگی کسی که به موسیقی آشناست و موسیقی برایش مقدس است . است 

 بداهه نواز خوبی آقاي لطفی عالوه بر آن که یک نوازنده ي خوب هم بوده اند ،. به موسیقی عشق می ورزد ، گذاشته است و 
بداهه نواز بسیار شاخصی بودند و فکر ایشان . ا بود بسیار لذت می بردم کارهایی که بداهه بر آن حکم فرم هم بودند و من از

به عقیده ي من در هر عرصه اي مثل هنر ، . نمی کنم کسی بتواند جاي مرحوم لطفی را در عرصه ي موسیقی بگیرد 
را  هاآن که جايکسی نیست ، اجتماعی و حتی سیاسی افرادي هستند که همیشه شاخص اند که وقتی از بین ما می روند 

  . آن ها آدم هاي ویژه و اسطوره اي هستند که دومی نخواهند داشت . بگیرد 

 .ن است به عنوان یک تئورسین موسیقی ، مورد  احترام مبیشتر لطفی 

انتقاد  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
 کنند و یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه او در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر دم بودند و، همه هنرمندان و همه مر که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در....   ............ 

 خسرو شــهراز
تــــئاترکارگردان و بازیگر   

 مصاحبه گونه
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زمینه براي فعالیت کمی راضی هستم ، گرچه مشکالت خاصی هم هست که شاید  من از پربار شدن موسیقی سنتی ایران
ار موسیقی ولی با توجه به اینکه ک. عزیزانی که در این عرصه فعالیت می کنند ، کم شده یا به شکلی نمی توانند فعالیت کنند 

وقتی موسیقی را با اوایل . را دنبال می کنم و اساسا موسیقی سنتی را دوست دارم به عقیده ي من خوب پیش رفته است 
به سمت و سوي  آن هاکنم ، در زمینه ي هنر فوق العاده پیشرفت کرده و توانسته مردم را جذب کند و انقالب مقایسه می 

این را می شود از کنسرت هایی که در ایران و خارج از ایران برگزار می شود ، دید و در . ند ه اموسیقی سنتی گرایش پیدا کرد
امیدوارم این . خودشان می دانند  به آن عشق می ورزند و از آنِ ،د مردم موسیقی سنتی را دوست دارن. واقع به آن فکر کرد 

ز هم بشود فعالیت هاي بیشتري در زمینه ي غناي اسمت و سویی که شما اشاره کردید ، سمت و سوي درستی باشد که ب
 . داشته باشندموسیقی سنتی ایران عزیرانمان 
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   هدکلم را " ارغوان " عزیز ابتهاج و نواختند می ایشان که ام دیده عزیز ابتهاج با را ایشان هاي کنسرت از یکی                 
 ،  بزرگ فیـــــلط گر جزهـــــمع هاي نت و عزیز ي سایه کالم تنیدگی هم در خاطر به این . کردند می...................    
  هر.  شد من وجود از بخشی و شد ماندگار من وجود در که است من عمر موسیقایی ي حادثه ترین نظیر بی................      
  لطفی محمدرضا که احساسی آن و آید می یادم به نفر دو این جادویی آواي کنم ، می فکر موسیقی به که بار..............       

  بزرگ من براي قدر آن خاطره این.  کرد ایجاد او نشدنی فراموش و رویایی ي دکلمه و سایه کالم در عزیز..............       
  وستد خیلی را یقیـــــموس.   نیست ادــزی من موسیقایی سواد چون بگویم توانم نمی دیگري چیز که است................      
  در را آن ذوق داـــــخ شاید.  پرستم می را آن دارد خود در را چیز همه که هنر ترین انتزاعی عنوان به و دارم                
   ولی ندارم را سوادش که است دلیل همین به نبودم آن بالــدن به زیاد هم من خود و است نگذاشته من وجود                
  . باشم عاشق ها دلنواخته این با که است کرده کاري،  سواد بی من با موسیقی در لطفی استاد که دانم می                 
 نام دیگري چیز از ندارم دوست که گذاشت تاثیر من روي قدر آن شنیدم ایشان از من که " ارغوان " ي قطعه                

 من در هک تاثیري آن.  ببرند نام را دیگر هاي قطعه بپرسید دیگر دوستان از اگر است ممکن و است اي این هم سلیقه.  ببرم
 و کرد ویران را من اثر این.  دارد را خودش خاص تاثیر فردي هاي تفاوت تناسب به ، فرد به فرد که است هنر اعجاز گذاشت

  .  ساخت دیگري آبادي دوباره

 . داشتم دوست را ساز این هاي ایشان بر زخمه و تار و در مورد سازها ؛ من

 من با دلنواخته هاي استاد لطفی عاشق شدم . 

انتقاد  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
و  کنند یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه او در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشهاند هر با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 حمیدرضا آذرنگ
 تئـــاترکارگردان و بازیـگر 

 

 مصاحبه گونه
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 خیلی هم تئاتر در مثال.  داریم کالسیک مرکز از گریز مقداري ، ما هنر هاي عرصه سایر در بلکه در موسیقی تنها نه متاسفانه
 طفق موضوع این.  دارد دیگري تعاریف که ایم رفته هایی سو و سمت به و ایم شده فارغ خود آئینی و سنتی هاي نمایش از

 وسیقیم مطمئنا ولی.  کنم نمی پیدا آن براي دیگري تعریف و باشد شده آن باعث زمانه شرایط شاید نیست موسیقی مختص
 شاید که است رفته هایی سو و سمت  به بود هفتاد ي دهه اواخر از آغازش که گذشته ي دهه دو در مخصوصا ما کالسیک

 مایونه ، قربانی علیرضا مانند اتفاقاتی ، است افتاده اي خجسته هاي اتفاق االن ولی.  شد می سپري باید و بود گذار ي دوره
 و هستند ما میراث ها این صورت هر به.  روند می جلو و اند گرفته دوش به را پرچم این و اند آمده که هایی جوان و شجریان

 .  بمانند ماندگار باید
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  آقاي گرزین شما از استاد لطفی و کنسرت هاي ایشان خاطره اي دارید ؟جناب 
ایشان براي استان گلستان .  استاد لطفی هنرمندي کشوري و حتی جهانی بود و مردم هم عالقه ي خاصی به ایشان داشتند 

را بتوان  بهترین اداي احترام به ایشان زمان تشییع پیکر این استاد  درشاید ابراز ارادت مردم . و شهر گرگان اسطوره بودند 
قطعا نام استاد هیچ گاه در تاریخ گرگان و کشور . در این مراسم شرکت کردند ردم که هم هنرمندان و هم همه ي مدانست 

از شاید  .ایشان همیشه زنده است  وهمیشه باقی می ماند شان فراموش نمی شود و ایشان با تربیت شاگردانی که داشتند یاد
پیکر استاد جلوي تاالر فخرالدین جمع شده  روزي بود که براي تشییعیاد کرد بهترین خاطره اي که در مورد ایشان می توان 

در تصور ما نمی گنجید که این جمعیت براي مراسم بیاید و همه با دل و جان  .حضور مردم بسیار چشم گیر بود  وبودیم 
ایشان را در یک بافت تاریخی دفن در آخر هم . ما مراسم تشییع بی سابقه اي را در شهر گرگان داشتیم  . کنندحضور پیدا 

  . بتوانیم کارهاي فرهنگی و هنري را در آنجا ادامه دهیم  تاکردند که انشااهللا آنجا هم کم کم تبدیل به باغ موزه شود 
  

  برنامه ي شوراي شهر گرگان براي آرامگاه استاد لطفی چیست ؟ 
اید یک یا دو ب در قدم اول. ا به یک مرکز فرهنگی تبدیل کنیم چیزي که به عنوان پیش بینی اولیه داشتیم این بود که آنجا ر

قرار بر این بود که با همکاري خانواده مرحوم لطفی  . آغاز گردداحداث باغ موزه  وخانه ي قدیمی در آن محوطه خریداري شود 
همچنین  .ه  بتوانیم این جلسه را قبل از سالگرد ایشان داشته باشیم دانشاهللا با صحبت هایی که ش . این کار را شروع کنیم

سه هزار متر است بتوانیم مجتمع فرهنگی و الی خانواده محترم ایشان قول همکاري داده بودند تا در این مکان که حدود دو 
ثار توان آبهترین راهی که می . رد یا خانه فرهنگ به اسم استاد احداث کنیم تا براي همیشه مورد استفاده هنرمندان قرار گی

با د را و نسل جدی که بتوانیم آثار او را توسط شاگردانش در بین نسل جدید گسترش دهیماین هنرمند را حفظ کرد این است 
ر ههللا این اتفاق ااین صحبت هاي اولیه همان روزها مطرح شد و انشا. تا ارزش هاي هنر و اندیشه باقی بماند  آشنا کنیمایشان 

اداره  ، قرار بر این بود که دستگاه هاي فرهنگی.  احداث باغ موزه و خانه ي فرهنگ را آغاز کنیمچه زودتر بیفتد و ما بتوانیم 
وب به یک نتیجه خ تاهم پیگیري کنند  سازمان میراث فرهنگی در کنار شورا و شهرداري این بحث را با، کل فرهنگ و ارشاد 

  .برسیم 
  

احبهـمص .راي استان گلستان و شهر گرگان اسطوره بودند استاد لطفی ب  

 ناصر گرزین
 عضو و سخنگوي شوراي اسالمی شهر گرگان
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  استاد لطفی چیست ؟ درگذشت شوراي شهر گرگان براي مراسم سالگردبرنامه   
خواهد همکاري و همراهی در بحث برنامه هاي سالگرد استاد اجتماعی شوراي اسالمی شهر  -قطعا کمیسیون فرهنگی 

مختلفی را با مرکزیت شوراي اسالمی شهر تشکیل دادیم و جلسات از ابتداي مراسم تشییع استاد  ما همانطور که داشت .
یم کرد و کمک می کنیم تا هحمایت خوا وپشتیبانی ، پیگیري دستگاه هاي فرهنگی امسال قطعا این بحث را در کنار 

  .مراسم خوبی با حضور هنرمندان کشوري و شاگردان استاد در شهر گرگان داشته باشیم
 شوراي شهر فرهنگی ال پیگیري این موضوع است و احتماال در هفته آتی با کمیسیونفرهنگ و ارشاد در حکل اداره 

  .در کمیسیون به نتیجه نهایی می رسد و اجرا می شود برنامه هاي پیش بینی شده  انشاهللا .نشست خواهند داشت 
  

ی یاز نگاه شما بعد از استاد لطفی موسیقی سنتی چه در گرگان و چه در کشور به چه سمت و سو
  می رود ؟

.  اشدبموسیقی سنتی کشور می تواند ست که قسمت اعظم آن ا یکی از مسائل فرهنگی کشور ما حفظ آثار هنر سنتی ما
مختلف  باید مورد حمایت بخش هايو این مسائل فرهنگی و سنتی بی تفاوت باشیم  مسائلما نباید نسبت به از بین رفتن 

  .بها که نسل به نسل انتقال پیدا کرده االن از بین برود  میراث گرانفرهنگی قرار بگیرد و نگذاریم این 
آن چیزي که ما امروز احتیاج داریم این است که دستگاه ها باید تالش کنند  ند .آقاي لطفی پدر موسیقی سنتی ایران بود

 ین برودو از ب رفتهه خاموشی و نگذارند که خداي ناکرده مسائل سنتی ما رو ب شوداین آثار توسط شاگردان استاد حفظ تا 
کمی بحث هاي فرهنگی و سنتی ما کمرنگ شده و الزم است دستگاه هاي متولی فرهنگی در این بحث ها حضور  . امروزه

تند راث فرهنگی ما هسیاین ها م .نسل به نسل انتقال دهیم ضمن حفظ آثار گذشته آنها را چشم گیر تري داشته باشند و 
بهترین راه   .د و این شایسته مسائل فرهنگی ما نیست نل آن ها بی تفاوت باشیم قطعا کمرنگ می شوو اگر نسبت به انتقا

گرامیداشت استاد لطفی این است که بتوانیم آثار هنري ایشان را زنده نگه داریم و تالش کنیم که در شهر گرگان با احداث 
 .اشاعه دهیمبراي نسل هاي آینده  ورا زنده نگه داریم استاد  بتوانیم آثار  سنتی خانه موسیقی
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  گرگان داشتند ؟ اهالی منطقهبه نظر شما استاد لطفی چه تاثیري بر جوانان و 
یري را تاثیر چشم گدید . نوع نگاه به موسیقی سنتی حضور جوانان در روز تشییع پیکر استاد  دررا می توان حد تاثیر گذاري 

 بحث هاي معنوي نیز ختلف دارد درمقطعا موسیقی سنتی در کنار اثرات روانی که براي قشر  .در جوانان و مردم ما داشت 
در  یاديز عالقه مندان نوع موسیقی قطعا این با سبک و سیاقنوعی انتقال احساس و فرهنگ است . موسیقی  .ار است ذتاثیرگ
مباحث فرهنگی مان را به نسل و از طریق موسیقی سنتی می توانیم خیلی از  وجود داردموسیقی سنتی به کشور ما  وشهر 

توانسته  است در جوان  نشان این بود که این موسیقیدر مراسم استاد لطفی حضور چشم گیر جوان ها  . جدید انتقال دهیم 
  هاي ما اثرات مختلفی داشته باشد .
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 مهمترین خاطره از یک استاد نه خاطره ي شخصی بلکه خاطره ي جمعی مردمی است که حتی جداي از جمع                
 معاشرین ، به احترام این خاطره کاله از سر بر می دارند و فارغ  دوستان نزدیک و حلقه هاي مریدان و مانوسین و............       

 از مرید و منتقد بودن ، به آن روح ، به آن شاکله و آن چهارچوب تاثیر گذاري ، تعظیم می کنند ، بی گمان هر .........          
 کس تعریف جدا و خاص خود را از این خاطره ي جمعی دارد بسته به جایگاه خود و منظر و مرأیی که می نگرد         ......     

  اما در نگاه همگان احترام و ستایش را می توان دید.............    
 قیه خوب و در اوج نباشد یا با خاطرات نه اینکه ب. را انتخاب می کنم  " چهره به چهره "من .....           از بین آثار ایشان ،  

 پر دریغ و درد یک فراق  ،بار  علیرغم حکایت حسرت " چهره به چهره "مهم روزگارمان پیوند نخورده باشد ، شعر ....             
که وصلی بر آن مترتب نیست ، بسیار پر انرژي است ، شعر از نیمه ي فاعلی روان شاعرش حکایت می شود و .....          

... ذلیالنه و منفعالنه نیست ، خواننده و آهنگساز هم گرچه از آرزوهاي محالشان می گویند اما   علیرغم این حرمان و جدایی و 
یک اضطراب خوب در همه هست که چقدر  " چهره به چهره " ر آنکه در، دیگ یکسره ناله سر نمی دهند و نوحه نمی سرایند

، به اندازه ي آثار متاخر  ، اطمینان استادانه از چیره دستی خود مقبول واقع خواهند شد و چقدر مورد توجه قرار خواهند گرفت
  . وجود ندارد و همین شنیدنی تر کرده است

براي ما به ارمغان آورده اما به گمان قضیه ي تار استاد لطفی چیز دیگري است همه سازهایی که نواخته اند نواهاي ماندگار 
و متفرق بودن آرا در این زمینه ، مقبول و ماندگار   هرچند کمانچه نوازي ایشان هم علیرغم آن بحث ها و فضاهاي رسانه اي

  . است اما لطفی را به گمانم با تار می شناسند

  جاي لطفی با شاگردانی که تربیت کرده است خالی نمی ماند .
انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا
  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا

 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یت تا از اهالما را بر آن داش ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در................   

 

کریمیدکتر محمدهادي   
 فیلمنامه نویس و کارگردان سینما

 مصاحبه گونه
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موسیقی ایرانی قائم به اشخاص نیست گرچه تحت تاثیر مثبت و یا گاه منفی از سوي اشخاص می تواند قرار 
گیرد خوشبختانه استاد شاگردان بسیاري تربیت کرده اند و گوشهاي بسیاري با نواهاي ایشان تربیت شده 

 که نخواهند گذاشت جاي خالی ایشان براي همیشه خالی بماند.
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  .هایشان را دنبال کنم کنسرت سعادت نداشتم ، متاسفانه                       
 محمد معتمدي یکی از دوستان خوب من .  آلبوم خاطره انگیزي برایم بود "ایران اي سراي امید  "آلبوم                      
 . است ...........              
 را بسیار می پسندیدم و فکر می کنم یکی از اساتید چیره دست این رشته در کشور استاد لطفی سه تار نوازي                      
 .بودند ....                  
امیدوارم رهروان این استاد ارجمند این خال را . حس می کند  ینقصان و خال بزرگ موسیقی یکبدون ایشان                      
  تاد همیشه مدنظرشان بوده و رهرو آن بودند ،ـــخوبی پر کنند که آن مسیري که اس نحوِبه به شایستگی و .                    

  .شایستگی ادامه دهند  بتوانند این راه را بههم تر ها  دوستان و جوان                    
  

 پس از لطفی یک نقصان و خالء بزرگ در موسیقی ایران ایجاد شد . 

انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف
کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر همه هنرمندان و همه مردم بودند و،  که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  واهد رفت ؟...آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خ..............   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 خیــام وقارکاشانی
 کارگــــردان و بازیـگر تئـاتر 

 مصاحبه گونه
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  .عوض شد  مبه نوعی رنگ موزیک ایران برایو  مدر نوجوانی با صداي سه تار ایشان جذب موزیک سنتی شد                 
 جوانی خیلی جذب موزیک سنتی و کالسیک نمی شوید و در این فضا ها نیستید . ولی با صداي ودر سن نچون                  
  که به آن گوش می دهمبخش مهمی از موسیقی ، دیگر نسبت به موزیک عوض شد و از آن روز  مساز ایشان نظر......................  
  .  شدموزیک سنتی ................      
پله جلو  بهگذاشت و من پله  تاثیر زیادي روي منکه آقاي شجریان خواندند "  چهره به چهره" و " خموشانه "                 
  گاه نو و کاري که با موزیک سنتیـــــن ها ،بداهه نوازي  ، دکارهایی که ایشان به تنهایی اجرا می کردن .می رفتم .               

  دند فضا را از قالب خشک در آورد و فضاي جدیدي در موسیقی ایجاد کرد . ایشان در کارهایشان حس داشتندکر                
  ر من با نواختن سازــبه نظ، باعث تصویر سازي براي شنونده می شد و چون کار من سینما است این حس که                  
  این مهم ترین کاري است که مرحوم لطفی انجام دادند .  ،تصویر سازي می کردند                  
در سه تار و تار تاثیر ویژه اي گذاشتند . من اساسا با ساز سنتی مشکل داشتم ولی شنیدن نوازندگی ایشان                   

ر بود . موسیقی حس انگار که فرشته اي از آسمان در حال عبو. داشت  روي من ایشان و صداي استاد شجریان تاثیر عجیبی
  زمینی ندارد .

ري استاد شجریان ، استاد ناظ مثلما استادان بزرگی در مورد سمت و سوي موسیقی ایران پس از استاد لطفی باید بگویم که 
  رو به جلو ته وــاز بین نرف . در هر صورت کاري که در حال انجام است نشان می دهد که موزیک سنتی ماداریم ها  و کامکار

  

 استاد لطفی با نواختن ساز تصویرسازي می کردند .
انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا
  تند .یسگر دم بودند و، همه هنرمندان و همه مر که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا

 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 کاوه سجــادي حسینی
 کارگردان سیـــنما

 مصاحبه گونه
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کاري که در حال انجام است  .با نگاهی نو حضور دارند  و حرکت می کند . آقاي علیزاده به صورت مدرن تر
کم ندارد و حتی تاثیر امیدوار کننده است چون این موسیقی از موسیقی دنیا چیزي هم هم قابل تقدیر و 

اده فــــکه از همین ساز ها است ، متوجه می شوید گذار است . شما موسیقی هاي تلفیقی اروپا را بشنوید
موسیقی تاجیک ها از ایران نشات گرفته  . حتی می بینید همدر موسیقی هند این تاثیر را حتی  .می شود 

د از ریسک کردن و تجربه کردن ترسید و شاید بشود با این تاثیر روز به روز بیشتر می شود . نبای است .
مخصوصا در موسیقی نواحی که قدرت تاثیر ، کارهاي جذابی کرد بدست می آورند تجاربی که جوان ها 

  .  ها چه در جشنواره هاي بین المللی و چه دیگر جشنواره، گذاري باالیی دارد 
وان ها به آن سمت ـــــنظر قرار دهیم می بینیم که جاگر تاثیر همایون شجریان و علیرضا قربانی را مد 

هرام ش االن کنسرتی از همایون شجریان ، اگر می روند و به موسیقی سنتی گوش می دهند . مطمئن باشید
ت اجرا کنسر که ش به مراتب بیشتر از گروه پاپی استانتعداد تماشاگربرگزار شود ناظري و یا کامکار ها 
دهد که چند نسل درگیر موسیقی سنتی هستند و این موسیقی از ناخودآگاه جمعی  می کند . این نشان می

  ما خارج نمی شود . 
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  ببینم و ،وقت قسمت نشد که به کنسرت استاد بروم  چاز این رو هی ،نیستم  رفتن متاسفانه خیلی اهل کنسرت                 
  ه بهالب و آنهایی کــــولیکن تصاویري که به صورت پراکنده از کنسرت هاي ایشان حتی قبل از انق. لذت ببرم                  
  ته و گریختهــــو بعد از انقالب هم جسرا دیده ام  استاد شجریان در جشن هنر شیراز گاها اجرا می شدهمراه                  

  مشخص بود که ایشان در حرفه ي. در حد امکان گوش می دادم را کارهایی که از ایشان پخش می شد                          
  از وانمـــاز نزدیک بت که تمـــهیچ وقت افتخار این را نداش ولیکن. هستند  خود به معناي واقعی استاد                          
 .استفاده کنم  ي ایشانکنسرت ها                          
  تر از همه ـــــاست که بیش "چهره به چهره  "قطعه براي من از همه خاطره انگیز تر از بین آثار ایشان                            
 . براي من آشنا تر است  این قطعه .شنیده شده است                            

نوان بیشتر به ع وهرگز خودم را وارد این قضیه نمی کنم  ونمی توانم نظر تخصصی دهم  چون حوزه ي فعالیت من تئاتر است
حوزه موسیقی چه در حوزه تئاتر ، آن  فکر می کنم چه در. گاه موسیقی سنتی را دنبال می کنم  یک شنونده ي موسیقی گه

در حوزه تئاتر باز هم . به عنوان مثال همچنان حفظ می شود   استما که به سنت و گذشته مربوط  راث هنريیبخشی از م
به ییرات و تغ کمیمی بینیم که برخالف چیزهایی که گفته می شود هنوز نمایش تعزیه پا برجاست ، نمایش تخته حوضی با 

ه هستند ک همچنان کسانی. در حوزه موسیقی سنتی هم همینطور است و این اتفاق می افتد . پابرجاست  شمایلیشکل و 
  ما مثال. ایجاد می شود  هم ما تغییراتیــــــحفظ سنت گذشته حت دربه هر حال . ادامه دهنده ي راه اساتید گذشته باشند 

 

 لطفی در حرفه خود واقعا استاد بود .
انتقاد او  زیت یغآنان که از تیا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهبود که همه او را دوست داشتند، از دوستان و نزد يمرد یاستاد محمد رضا لطف

کنند و  یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه در امان نمانده بودند و تا
  تند .یسگر ، همه هنرمندان و همه مردم بودند و که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا

 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا شهیهر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و
دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   

 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهزاواز  یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي
  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   

 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 رامین سیاردشتی
تئــــاترکارگردان و بازیگر   

 مصاحبه گونه
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ی هستیم و خواننده هایی را می بینیم که از دل موسیقی سنتی ـبه نام پاپ سنت اهد پدیده ايـامروز ش
ا چه ت تغییراتاین من وارد این موضوع نمی شوم که . مو سیقی پاپ انجام دادند در را  آمده اند و تغییراتی

ما ادامه ـــو حت به هر حال حفظ شود سنت هامهم آن است که . است حد مورد قبول اساتید موسیقی 
تغییراتی می شود که مخاطبین امروزي هنر چه در حوزه  دچارولی قطعا این ادامه پیدا کردن . پیدا کند 

ن ای. ارتباط برقرار کنند  با آن چه در حوزه تئاتر و چه در حوزه هاي دیگر می توانند بیشتر ،قی ـموسی
ینیم که سنت هاي گذشته ي تئاتري ما ، گاها توسط بیعنی می  ،طه تئاتر هم رخ می دهد ـدر حی اتفاق

اتري ما با ــــبرخی کارگردان هاي جوان به چالش کشیده می شود ، یعنی تکنیک ها و شگردهاي تئ
 م اتفاقگاها خالقیت هاي ویژه اي ه، تئاتر مدرن امروزي ترکیب می شود و در این ترکیب  يتکنیک ها

.  قرار می گیردمی افتد که هم تماشاگران عام را جذب می کند و هم مورد توجه مخاطبین و منتقدین 
بلکه تغییر عمده می کند و این  نشودواقعیت این است که خدایی نکرده چیزي از میراث گذشته نابود 

مندان هنر ي را باید به عهدهحاال این که این تغییر چقدر مثبت و منفی ست آن . اتفاقی ست که می افتد 
  بگذاریم . که موجب این تغییرات هستند و بعد مخاطبین 
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  و ها تعریف از ترـبیش. شناختم می را ایشان بودند من صمیمی دوستان از شاگردانشان که ي واسطه به بیشتر                  
   روهگ این و تیم این.  ندارد گفتن که هم شجریان استاد با ایشان کارهاي.  شناختم می را ایشان کارشان ، روش                  
  قدري به موسیقی این.  ماندگار شده است همه ذهن در که کردند خلق آثاري و بودند خوبی ي مجموعه هم با                 

  . هستند زندهاین طور  بزرگان این و ماند خواهد ما ملت همه ذهن در که است بومی............             
  پسندم می خیلی را ایشان آهنگسازي هم و تار سه نواختن هم مندر میان سازهایی که ایشان می نواختند                      
  . شود می شاد روحم و دارم بهتري حال تار سه صداي با من                     

ل مث کسیاز دست دادن  ، مطمئنا کنم می دنبال را، آن  سنتی موسیقی شنونده عنوان بهفقط  که من نظر                  از
ست به ا شده ایجاد سنتی موسیقیحال حاضر در  در که تغیراتی با این حال دارد .بر موسیقی مان  زیادي تاثیر ، لطفی آقاي

 ودکند دیده می ش می کار قربانی علیرضا و خلعتبري آقاي با دوستی که آن و شجریان آقاي پسر آخر هاي آلبوم در خصوص
   . رفته اند سنتی موسیقی از جدیدي سوي و سمت به همه ،

در حقیقت من نمی گویم فن ( طرفدار ) خوب ایشان هستم ولی هم آن مدل را دوست دارم و هم این استایل (سبک) را . به 
بانی می سازد و شعر هایی که آقاي قربانی در موسیقی آقاي خلعـــتبري نظر من موسیقی که آقاي خلعتبري براي آقاي قر

می خواند خیلی جذاب است . همینطور همایون شجریان که استایل جدیدي از این استایل موسیقی را به وجود می آورند . 
وش دادن به قدیمی ها هم من بیشتر به این کار ها گوش می دهم و با این دوستان ارتباط بیشتري برقرار می کنم . ولی گ

 حال خود را دارند .

 آثار استاد لطفی در ذهن همه ماندگار است .

انتقاد  زیت یغکه از تآنان یا سرسخت اش و  ینتا منتقد یکانش گرفتهدوست داشتند، از دوستان و نزد بود که همه او را  يمرد یاستاد محمد رضا لطف
 کنند و یرا فراموش نم انقالبشان ناب ي، نوا شنوند و هرچه را که فراموش کنند یرا م یقی، آنان که ساده موس مردم همه او در امان نمانده بودند و تا

  تند .یسگر ندان و همه مردم بودند و، همه هنرم که همه ی، مراسم مشاهده کرد یشانا خاکسپاري مراسم یرتوان در تصاو یرا م یتواقع ینمصداق ا
 . یم راجع به او بپرس چند سوال کوتاه ي ،ا یشههر اند با هنر، از هر رشته و یما را بر آن داشت تا از اهال ی ،و هنر لطف یشهاند یجهان شمول ینا و

دارند  يخاطره ا ي ایشـــانازکنسرت هاکه  یمبپرس ؟ آنان کدام است يبرا یاز استاد لطف ین قطعهتر یزخاطره انگکه  یمبپرس................   
 یند ، اینکه از نظر نگاه خودشان از استاد بگو یهاز زاو یمبخواه و دارند؟ کدام ساز استاد را دوست يصداکه  یمبپرس ؟ نه یا .........  ي

  آنها موسیقی ایران پس از لطفی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟.................   
 کرد . یدکوتاه را مشاهده خواه يمصاحبه ها ینادامه حاصل ا در..................   

 

 ایمــان اسکندري
 کارگـــــردان تـــــئاتر

 مصاحبه گونه
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