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در " پارسوا"ساله ايرانی به تازگی در لوگان هال لندن با نوازندگی گروه دختران  ۳۳خواننده محمد معتمدی 
 .برگزار شد به روی صحنه رفت" بنياد توس"برنامه ای که از سوی 

اين شناسائی از نظر قدرت صدا و مهارت های . به شمار می آورند" سوم"در ايران برخی او را شجريان 
 .باشد ولی صدای او جنس و ذات ديگری دارد اجرائی ممکن است درست

و " تاج اصفهانی"آقای معتمدی که در نوجوانی به آواز سنتی عالقمند بود، بعدها راهی محضر استادانی چون 
 .شد" اديب خوانساری"

با ارکستر ملی ايران همکاری داشته و در برنامه هائی در  و" خورشيد"و " شيدا"او با گروه های موسيقی 
 .خارج از ايران نيز شرکت کرده است

 .آنچه در زير می آيد چکيده ای است از مصاحبه با اين خواننده آواز سنتی ايرانی در لندن

کند داشته  موسيقی سنتی ايران در يک قرن گذشته دگرگونی هائی را پذيرفته که اگر چه کافی نبوده و آهنگی
ديگر نه نوازندگان . ولی به هر حال آن را از فرو افتادن در ورطه مالل و يکنواختی مطلق بازداشته است



شما به عنوان . می خوانند" اقبال السلطان"می نوازند و نه خوانندگان چون " آقا حسينقلی"امروز چون 
 هنرمندی از نسل جوان اين تغييرات را چگونه می بينيد؟

اول نوآوری هائی که از دل سنت و با تکيه بر آن به . ت در موسيقی ايران را به دو دسته بايد تقسيم کردتغييرا
دگرگونی از نوع اول زياد بوده است، ولی . دوم نوآوری هائی که قصد تغيير ماهيت آن را دارد. دست می آيد

 !نوع دوم هم آگاهی کامل می خواهد و هم شهامت بسيار

به ويژه . به کار بردند" گوشه ها"، موسيقيدانان کوشش بسيار در پيراستن "درويش خان"از همان زمان 
شما هم دستگاه ها را . که برای شنيدن مجموعه گوشه های يک دستگاه دو سه ساعتی وقت الزم بود

 پيراسته می خوانيد؟

اصلی داريم که " گوشه"ما در هر دستگاهی تعدادی . اين کار هم از نوع اول نوآوری ها محسوب می شود
اين گوشه ها طبيعی است که حضورشان . ساختار آن را پديد می آورند و در درجات مختلف گام ساخته شده اند

ولی بی شمار گوشه های ديگر داريم که شخصيت مستقل ندارند و خيلی هاشان با . در دستگاه ضروری است
" مثنوی"ه در هر درجه گامی می تواند اجرا شود و يا ک" کرشمه"و يا " شهناز"و " سلمک"مثل . هم شبيه اند

 .که در همه دستگاه ها برای خود جائی پيدا می کند

در کار برخی از آوازخوانان نه چندان جوان گاه تحريرها و نغمه های غير معمول و ناسازگار با روح 
می شود اسمش را کارهای  اين از همان مقوله نوآوری های بنيادی است که. موسيقی سنتی به گوش می رسد

 .گذاشت" تجربی"

 .شما قلمداد می کنند" سرمشق"نظرتان را درباره آواز محمدرضا شجريان بگوئيد که خيلی ها آن را 

يکی از دالئل متفاوت شدن او از ديگران . شجريان هم مثل خوانندگان ديگر نقاط ضعف و قدرت خود را دارد
البته . عناصر سازنده آواز را در خود دارد و در خود پرورده است است و بيشتر" جامع"اين است که خيلی 

حرف کسانی که به خوانندگان جوان . يکی ديگر از دالئل شهرت او خالی بودن ميدان در دو سه دهه پيش است
اگر چه در آغاز کار، شجريان تنها سرمشق آنان . ايراد می گيرند که از شجريان تقليد می کنند، نادرست است

 .ده استبو

 محمد معتمدی

است و بيشتر عناصر سازنده آواز " جامع"يکی از دالئل متفاوت شدن شجريان از ديگران اين است که خيلی "
البته يکی ديگر از دالئل شهرت او خالی بودن ميدان در دو سه دهه . را در خود دارد و در خود پرورده است

 ."پيش است

 ريد؟درباره همتايان جوان خود چه نظری دا



موسيقی ايرانی را خيلی خوب شناخته و هضم کرده و . دارم" همايون شجريان"بيشترين ارتباط را با صدای 
در موسيقی هم مثل هنرهای ديگر بايد چيزکی در درون هنرمند باشد که توان . در اعماق جان خود نشانده است

" دوزاری"اول بايد . ننده با هم فرق ندارندخالصه موسيقيدان، نوازنده يا خوا. و ارزش بازتابيدن داشته باشد
 .وگرنه هيچ چيز جالبی نمی توانند عرضه کند. شان افتاده باشد

 کنيد؟ آينده موسيقی ايران را چگونه پيش بينی می

چه طی ده سال  آن. موسيقی ايران با اين نيروی جوانی که من می بينم در آينده يک جهش بزرگ در پيش دارد
موسيقی . های بسيار برای گفتن دارد ود جوش از سوی جوانان عرضه خواهد شد، حرفآينده به صورت خ

  .ايران می تواند جهانی شود
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