ﺷﺠﺮﯾﺎن و ﻧﻮآوری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺳﻨﺖ
ﻣﮫﺮک ﮐﻤﺎﻟﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﺮد ﺧﺮدهﻓﺮھﻨﮓھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب را ﺑﺎ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﻪای و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮدهﻓﺮھﻨﮓ ﺳﮑﻮﻻر و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن
در ﺳﺎل  ١٣۵٧ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﻣﺎ ﺳﯿﻄﺮهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮدهﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ در
دھﻪی ﺷﺼﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻠﻄﻪی ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ .از  ۵٧ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﺮھﻨﮓ
ﺳﮑﻮﻻر ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﻔﻮق ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺴﯿﺎری از
درﮔﯿﺮیھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،و ھﻨﺮی ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﺧﺮدهﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﮑﻮﻻر و ﺧﺮدهﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮫﺎﺟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺪﯾﺪآﯾﯽ ،اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ،و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن را ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺬف ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺪرن
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،طﺮد زﻧﺎن ،و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺎزھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .در ھﻨﮕﺎﻣﻪی
طﺮد و ﺣﺬف ،ﺗﻼشھﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ،ﺳﮑﻮﻻر و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺳﻪ دھﻪ ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﻮد .اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن را در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ روﻧﺪ ﺑﻪ ھﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪی ﺣﻔﻆ ،ﻧﻮآوری و
ﺣﺬف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ رﯾﺸﻪھﺎی ﻗﻮی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯽﻗﺎﻋﺪه ﻧﺒﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم »ردﯾﻒ«
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺑﺮادرزاده و ﭘﺴﺮان آﻗﺎ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ و دﯾﺮﺗﺮ ،ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺤﻤﻮد
ﮐﺮﯾﻤﯽ ردﯾﻒھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺬھﺒﯽ در
ﻣﺴﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺖ .رﯾﺸﻪھﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﻮﻟﻮدیﺧﻮاﻧﯽ،
روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ ،ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ،و ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺗﮑﯿﻪھﺎ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن دورهی رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی ﮐﺎر ﺧﻮد را از
ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن از ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
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ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮآﻣﺪ .در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺎری ﻗﺮآن ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺟﻮاﻧﯽ ردﯾﻒ آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺎداﻧﺶ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ .ﺷﺠﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺖ در ﺳﻨﺖ ﻣﺬھﺒﯽ و دﺳﺘﯽ
ﭼﯿﺮه در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ردﯾﻒ داﺷﺖ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ،آھﻨﮕﺴﺎزان و
ﺷﺎﻋﺮان ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﮑﻮﻻر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎر
ﺷﺠﺮﯾﺎن را ﺣﻔﻆ و ﻧﻮآوری ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ.
ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻧﯿﻤﻪی دوم دھﻪی ﭼﮫﻞ را ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدی اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎدی ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻮادهی
ﻣﺬھﺒﯽ او ﺑﺎ آواز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و از ھﻤﯿﻦ روی ﺗﺎ دھﻪی ﭘﻨﺠﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رادﯾﻮ
ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﺎم ھﻨﺮی ﺳﯿﺎوش ﺑﯿﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ،
او از ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺨﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺨﻄﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .در »ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻔﻆ و اﺷﺎﻋﻪی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ« ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻄﻔﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰاده و ﭼﻨﺪ ﻧﻮازﻧﺪهی دﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ و ھﻤﮑﺎر
ﻆ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﻪ
ﺷﺪ .در اداﻣﻪی ھﻤﯿﻦ ھﻤﮑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔ ِ
ﻧﻮآوریھﺎﯾﯽ در ﺳﻨﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺷﺎن از اﯾﻦ دﺳﺖ،
ﺗﺼﻨﯿﻒ »داروگ« ﺑﻮد .داروگ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﻌﺎر ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ،از ﻓﮑﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻞﮔﺮا
ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺪرن ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺮاﻧﻪ
ِ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻄﻔﯽ از »داروگ« ،ﺷﻌﺮی ﺑﺪون ردﯾﻒ و ﻗﺎﻓﯿﻪ و ﻋﺎری از ھﺮ ﻧﻤﺎد
ﻣﺬھﺒﯽ ،آﻏﺎز ﻧﻮآوریھﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺎل  ۵٧ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رادﯾﻮ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ در
 ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رادﯾﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺠﺮﯾﺎن و
ﻟﻄﻔﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﻧﺪ و ھﻨﺮ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻮر و ﺣﺎل اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ارادهی
ﺷﺠﺮﯾﺎن و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد و ﺗﺼﻨﯿﻒھﺎ و ﺳﺮودھﺎﯾﯽ را رﻗﻢ زد ﮐﻪ از ﺣﺎل و
ھﻮای رﺧﻮتآﻟﻮد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دور ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮودھﺎی »ژاﻟﻪ ﺧﻮن ﺷﺪ«،
»ﺷﺐﻧﻮرد« )ﺑﺮادر ﮐﺎﮐﻠﺶ آﺗﺶﻓﺸﻮﻧﻪ( و »آزادی« )آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﮫﺎدم ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎی
آزادی( را ﭘﯿﺶ از و در روزھﺎی اﻧﻘﻼب ،و ﺗﺼﻨﯿﻒ »ﺳﭙﯿﺪه« )اﯾﺮان ای ﺳﺮای اﻣﯿﺪ( را
در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۵٨ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ھﻤﻪی اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ردﯾﻒھﺎی
آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺷﯿﻮهھﺎی ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ،و
ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺻﺪاھﺎ آﻧﮫﺎ را از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﮐﺎر ﮔﺮوه را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺪرن ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺎر ﺷﺠﺮﯾﺎن و ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در
اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﻧﺸﺎندھﻨﺪه ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ در
ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺘﻮر و ﺗﺎر و ﺳﻪﺗﺎر ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ ھﻨﺮی ﺷﺠﺮﯾﺎن در
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دھﻪھﺎی ﺑﻌﺪ ،ﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﮔﺎه دورﺗﺮ از آن ﺗﺎ روزھﺎی آﻏﺎز ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ
در ﺳﺎل  ١٣٩۵اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺠﺮﯾﺎن در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ
ﺧﺮدهﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد و ﮐﺎرھﺎﯾﺶ آﻣﺎل طﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﮑﻮﻻر ﺷﮫﺮی را
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮد .اوج اﯾﻦ ھﻤﺮاھﯽ را در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﺪﯾﻢ .اﻣﺎ ﮐﺎر
ﺷﺠﺮﯾﺎن و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺮوژهی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺬف زﻧﺎن و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﻤﺰﻣﺎن
ﺷﺪ .ﭘﺮوژهی ﺣﺬف ،راه ﺑﻘﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺠﺮﯾﺎن را ھﻤﻮارﺗﺮ ﮐﺮد.
ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ١٣۵٧اﯾﺮان ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ و آواز ﺧﻮاﻧﺪن زﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺑﻪ
ﺷﺮطﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮودھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ
و ﺗﺮاﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﺷﻌﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺗﺮاﻧﻪھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﺷﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ رﻗﺺ واﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .در ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯿﻪ،
ﺻﺪای زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺎدﮐﻨﻨﺪه و ھﯿﺠﺎنآور ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﭘﺨﺶ ﺻﺪای زﻧﺎن را از
رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
)زﻧﺎن( و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻮد .آﻧﮫﺎ ،در ﻧﮕﺎھﯽ
ﺳﻄﺤﯽ ،ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در اﻓﻘﯽ دورﺗﺮ ،ﺣﺬف زﻧﺎن از ﺑﺮد و ﺗﻮان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺎﺳﺖ .ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺻﺪای زﻧﺎن را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ،۵٨او و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﯾﮏ آﻟﺒﻮم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ھﻨﮕﺎﻣﻪ اﺧﻮان ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮد .او و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
دوﻟﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ،زﻣﺎن ﺟﺪل ﺑﺮ ﺳﺮ آواز
ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﺳﺎز زدن زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﺠﺮﯾﺎن آﺳﺎن اﺳﺖ .او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ روز
ﺑﻪ روز و ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در داد و
ﺳﺘﺪی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮھﺮی ﻓﺪا ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﺳﻠﺐ ﻧﺸﻮد .اﻗﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﻧﮓ ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﻄﺮﺑﯽ و ﭘﺎپ
و ﻏﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﯿﭻ ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ آنھﺎ را ﺑﺮای دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ دھﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ،داﺷﺘﻦ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﺎزھﺎی ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ ھﻢ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺗﮏ
ﺻﺪاھﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﺷﺠﺮﯾﺎن و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﺬف زﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه
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ﺑﻮد ،ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺬف اﻧﻮاع ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﺎزھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ.
ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ در رادﯾﻮ ،ﺑﯿﺶ از
ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ ﭘﺎپ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ آﯾﺎ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺣﺬف اﯾﻦ رﻗﯿﺐ
ﻗﺪر ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ
اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در او رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رﻗﺒﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ
اﻟﻘﺎء ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ واﻣﯽدارد،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯽﺧﯿﺎلھﺎﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ ،ﻧﺒﻮد رﻗﺒﺎ راه را ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪی ﯾﮏ ﻧﺴﻞ را ﺷﮑﻞ دھﻨﺪ .ﺑﺎزار ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎپ
دور از اﯾﺮان ھﻢ ﺳﺮد ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺻﺪاھﺎی اﻣﺜﺎل ﺷﺠﺮﯾﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺠﺮﺑﻪی
زﯾﺴﺘﻪی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از طﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﮫﺮی ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻮد.
ﭘﺮوژهی ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ و ﻧﻮآوری در آن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ارادی و ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺮﻓﻪای و
ھﻨﺮی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ را از ﭘﯿﺮاﯾﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ﭘﺎک و ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻠﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و ﺳﮑﻮﻻر ﻣﺠﮫﺰ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژهی ﺣﺬف ﺻﺪای
زﻧﺎن و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺎرج از ارادهی ﺷﺠﺮﯾﺎن و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺎ
ﺳﺎلھﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد آﻧﮫﺎ را ھﻢ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ دو روﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﻀﺎ را ﺗﮏﺻﺪاﯾﯽ
و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﺳﺎزھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ زده ﻣﯽﺷﺪ .آنﭼﻪ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او ﻧﯿﺰ اﻓﺰود .او ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺧﻠﻮت ﺑﻮدن ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﮐﺎرھﺎﯾﺶ
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻨﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﻮد ﺑﺴﺎزد و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد.
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