
 خوانندوقتی ملتی در کنار هم می

 حسین عبده تبریزی

هنرمندی توانا سرافرازانه ر اگذصرفاً نقطة پایان بر درگذشت استاد بزرگ و یگانه آواز ایران 

، ذهن دل، بلکه به معنای عبور از فصلی از تاریخ موسیقی آوازی ایران است. موسیقی او با نیست

شق در موسیقی استاد شجریان بیانگر درک عمیق از کند. زیبایی، خرد و عو روح صحبت می

شجریان برای ایرانیان در این روزهای سخت  داست. شنیدن خبر درگذشت استا یانسان نهاد

 تحریم و کرونا ویرانگر بود.

ساز شجریان سنگ بنای تجدید حیات موسیقی سنتی ایران شد. آن گاه صدای جادویی و دوران

 ،شنویبهار را با صدای شجریان می که ترانه نسیم سحر محمدتقی

 نسیم سحر بر چمن گذر کن

 ز ما بلبل خسته را خبر کن

 بگو آشیان ز آب دیده تر کن

 ز بیداد گل آه و ناله سر کن

 شبی سحر کن –شبی سحر کن 

 ،روییا آن زمان که به میهمانی آواز باد خزان محمدتقی بهار می

 چهرة گل، نهان شد  باد خزان وزان شد

 خون روان شد هچو ابر بهمن ز چشم من / چشم        ر خزان/ از دو طرف عیان شدکیة لشطال

، اصیل ایرانیصدایی قدرتمند، صدایی نمادین، با شعری در اوج و با سازهای  هکنندترکیب خیره

تا امروز به  50کند. این صدای متمایز از دهه هنرمندی شجریان میتا ابد دلبسته شنونده را 

 توانسته در دل و جان پیگیر  یتالشبا تصوری دست یافته و این استعداد های غیرقابلیتموفق

 ایران بنشیند.مردم 



ماند؛ عارفی که در جوانی از موسیقی اصیل داشت، از عارف غافل نشجریان با عشقی که به 

به میان مردم های خود را درد نباشد و ترانهبی هکارالمجالس مشتی بیدربار فرار کرد تا زینت

میهن را در دل  هاغراق بار دیگر یاد آن دلسوختد. شجریان چند ترانه از عارف خواند که بیربَ

انگیز خون جوانان، بهار دلکش، افتخار آفاق و... که با آن های شگفتایرانیان زنده کرد. ترانه

 ارد.دمیزنده نگاه تاریخ ایران در  و عارف را شجریان یادماندگار اجرا شد،  کیفیت ملودیکِ

چین، عشق تو، و های پرشور و حال شیدا از چشم گوهرپسند شجریان پنهان نماند. ای بتترانه

متولد شده بود. این توان « شدنستاره»نبود ز رخت را گوش کنید تا بپذیریم که شجریان برای 

 انی تبدیل کرد.موسیقی ایر هبرجست هها را به نشانخوانی شجریان بود که این ترانهتصنیف

 عشق تو آتش، جانا زد بر دل من

 بر باد غم داد، عشقت، آب و گِل من

*** 

 نبود ز رُخت قسمت ما غیر نگاهی

 گاهیبهآن هم ندهد دست، مگر گاه

بود که دامنه انتخاب از شعر  ریآواز آن قدر سختگ یشعر برا نشیدر گز رانیآواز ا لیبدیاستاد ب

صدای محدود کرده بود.  یو مولو یحافظ، سعد یعنیبزرگ غزل، ما را به استادان  کیکالس

بود براستی سرود ناهید شعر  انیاز نوگرا چند ییبزرگان و آوازها نیبا اشعار اشجریان درآمیخته 

تنوع  دهندهنشانربنای شجریان  گون این سرزمین طنین می انداخت.در فلک آبیکه 

  نشیند.بر روح میکه  است انیشجر یصدا ییتوانا کنندهرهیخ

احساسات به شنونده  قیتزر بیعج تیبا قابل زیانگحال روح نیمسلط و در ع یلحن انیشجر آواز

 را دارد. 

رفت از راه برون یبا هوشنگ ابتهاج و محمدرضا لطف ییآشنا یدر پ یهنر آواز و ییشکوفا

به سبک  یسنت یقیرا که از موس یرا نشان داد و جوانان یو تکرار کنواختی یسنت یقیموس



عارف،  دا،یبزرگ اواخر قاجار )ش دانانیقیتازه از آثار موس ییها ناخرسند بودند، با اجراگل

 اخواند. فر رانیا یسنت یقیپرارزش موس نهیجاهد و...( به گنج ریام خان،شیدرو

زنده  یکه با اجرا یها و افرادبر شرکت یعنی ران،یا کیبر صنعت موز انیهنر شجر ریثأت

موضوع  تواندیم گذرانند،یم ی... زندگو یقیو آالت موس دئویو کیضبط صدا و و موز ،یقیوسم

 ان،یسراترانه یو مال یاقتصاد یبر زندگ یریثأاو چه ت یقیموس نکهیباشد. ا  نامهانیها پاده

مدرسان  ،یقیموس یخوانندگان، نوازندگان، رهبران ارکستر، رهبران گروه اجرا ان،آهنگساز

مهندسان،  ،یقیو ناشران موس کنندگانهیته ،یقیموس یهاکالس رانیو مد یقیموس

ضبط و  یوهایبرخط، مالکان و کارکنان استود یقیو موس یقیفروشان محصوالت موسخرده

شک اما بیپژوهشگران اقتصاد است؛  یبرا یموضوع مهمدارد، فروشندگان محصوالت آنها و... 

را ویژه در عرصه آموزش( )بهصوالت موسیقیایی سنتی فروش مح ،محبوبیت موسیقی شجریان

 سابقه رساند.ها گرفتار رکود بود، به اوجی بیکه مدت

 یژگیو انیشجر یصدا .رودیمرزها م نیاو به مراتب فراتر از ا یقیموس یآثار اقتصاد یاما بررس

او  یقیموس ،یتیمحدود چیبدون ه ،یانهیهز چیرا داشته است. بدون تحمل ه «یعموم یکاال»

است که غالبا  «یخدمت» ای« کاال» یعموم یقابل استفاده بوده است. کاال یدر چارچوب عموم

 یخدمات دهد؛یجامعه قرار م یهمه اعضا اریداشت کسب سود آنها را در اختدولت بدون چشم

بخش  .«تازه یهوا»به  یو دسترس« مناسب ستیزطیمح» ،«یدفاع مل»، «اعمال قانون»چون 

عامه  اریرا در اختمتاعی  نیچن انی. شجرکندیم دیتول «یعموم یکاالها» یهم گاه یوصخص

که از آن به  دادیجامعه قرار م اریدر اخت «یعموم یکاال» ،سود داشتچشمیقرار داده بود و ب

به استقالل عمل دارد.  ازین شکیب «یعموم یکاال» دی. تولجستندیلذت برده و بهره م تیغا

 دیرفاه جامعه تول یارتقا یرا برا یامکان نیکه چن یکس یها برااست که دولت یشگفت یجا

 یمجار «،یعموم یکاالها»کمک به عرضه گسترده  یقائل شوند و به جا تیمحدود کند،یم

 .کنندآن را محدود  عیتوز



سب حثیر آن قرار گرفته و برتأکه صنعت ضبط موسیقی به شدت تحتدر عصر دیجیتال امروز 

« هبازار ثانوی»درصد بازار خود را در سطح جهان از دست داده است،  50نزدیک به  ین آمارآخر

موسیقی نقش مهمی در گسترش این محصول فرهنگی دارد. این بازار به پخش رادیویی و 

. صدور مجوز مربوط استها و تبلیغات ها، بازینوهای تلویزیون، کارتتلویزیونی، پخش در فیلم

زند. برندسازی می درا به بازار ثانویه پیونبیشتری موسیقی محصوالت « ازار اصلیب»در موسیقی 

المللی همه منابع های بین)نشان تجاری(، حمایت مالی )اسپانسرها( و تجارت بین شبکه

گیرند. جای جای می« زار ثانویهبا»توانست باشد که در دل جدیدی برای موسیقی ایران می

صه نیز این امکان فراهم نشد که از برند پرآوازه شجریان برای تقویت سف است که در این عرتأ

اندرکاران بازار دانان جوان و دستبازارهای موسیقی اولیه و ثانویه و کمک گسترده به موسیقی

 موسیقی استفاده شود. 

تر نقش اقتصادی محصوالت هنری شجریان در چارچوب اقتصاد رفتاری موسیقی بسیار برجسته

 «حق انتخاب انسان»ها را برای مطالعه رفتار فردی از موقعیتموسیقی طیف منحصربهاست. 

در مقیاس بزرگ هنر شجریان را از این دیدگاه تحلیل  دهد. دشوار است که موقعیتِ ارائه می

موسیقی شجریان توانایی به  یشناختانه و بسیار احساسکرد. ماهیت غنی، چندحسی، زیبایی

ها را تعمیم داده نگمان من دامنه نفوذ آه ها در این زمینه را دارد و بظریهکشیدن برخی نچالش

دهد که نقش او را در گسترش رفاه در جامعه، است. اقتصاد رفتاری موسیقی به ما امکاناتی می

سازی روان برای کار دشوار آحاد جامعه، در آماده کاریدر ایجاد آرامش فکری، در توسعه توان 

میالدی از دریچه اقتصاد سنتی )بایون،  70ارزیابی کنیم. اقتصاد سنتی از دهه ... و اقتصادی

استیگلر و بکر( به بررسی نقش هنر در اقتصاد پرداخته است. تنها در دهه آخر قرن گذشته بود 

. از انددانستهکه بررسی موضوع از دیدگاه اقتصاد رفتاری را قالب بهتری برای رسیدن به نتیجه 

صنعت صدا  درهای فعالیت که شجریان طی سالپرداخت باید به نقش عظیمی لم دریچه این ع

 .استو آواز برعهده گرفته 



بر قدرت ملت افزوده است. آوازهای به  و صدای قدرتمند شجریان بر قدرت تمدن ایران

یادماندنی او از درد زندگی واقعی مردم کاسته است. دامنه آوازی شش دانگ کامل وی امضای 

 اند.کردهای ایران یاد به عنوان صدای آوازخوان افسانهاز صدای او یان است. معاصرانش شجر

های ثیرگذارترین صدا در موسیقی ایران است. تصنیفأترین و تشدهبدون شک این صدا شناخته

ای های طوالنی در هر گوشهاش یگانه و ماندگار خواهند ماند. شجریانی که سالکنندههخیر

چنان در اوج دهه آخر از عمر پربارش، آن دوکرد، حداقل در موسیقی ایران را دنبال می هایتازه

 نداشت.  ءروی و نقد از خود برای ارتقابود که راهی جز دنباله

تصنیف مرغ سحر با صدای شجریان صدای ملتی است که در کنار یکدیگر آینده بهتری را برای 

 کشند.این سرزمین فریاد می

 

 


