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در گفتوگوی اختصاصی مردمنو با یک آهنگساز و منتقد موسیقی بهبهانه سالروز تولد حسین دهلوی؛

استاد دهلوی بزرگترین موزیسین زنده ایران است



آقای دهلوی
نگاهشان به
سازهای ایرانی
به این صورت
بود؛ همانطورکه
سازهای ارکستر
سمفونیک در بخش
آهنگسازی و در
بخش چندصدایی
کار و موسیقی
چندصدایی اجرا
میکنند و چیزی
که اجرا میشود
هارمونی و کنترپوان
دارد ،سازهای
ایرانی هم در این
ارکستر همین کارها
را انجام میدهند؛
لذا برای این
همراهی سازهای
ایرانی با ارکستر
نیاز بود دست به
تغییر برخی سازها
ببرند ،بههمین
دلیل ابتدا پیشنهاد
دادند تعدادی از
سازهای ایرانی
که این امکان را
ندارند ،امکان تمیز
نواختهشدن ندارند
و صدایشان بسیار
با یکدیگر
درهم میآمیزد،
اصالح شود



اشــاره :حســین دهلــوی ،زاده  ۷مهــر  ۱۳۰۶در تهــران و موســیقیدان،
آهنگســاز و رهبــر ارکســتر ایرانــی اســت.
دهلــوی ،در تهــران بهدنیــا آمــد .او آمــوزش موســیقی را از پنــج
ســالگی نــزد پــدرش ،معزالدیــن دهلــوی کــه از شــاگردان علیاکبــر
شــهنازی بــود ،آغــاز کــرد و در  ۹ســالگی بــا تشــویق مــادرش بــه ســاز
ویولــن عالقهمنــد شــد.
فراگیــری ویلــن را نــزد ابوالحســن صبــا پــی گرفــت .او همچنیــن
در هنرســتان عالــی موســیقی نــزد حســین ناصحــی و هایمــو تویبــر
آهنگســازی را فراگرفــت .او بــه شــکل خصوصــی در ایــن زمینــه از
آموزشهــای تومــاس کریســتین داویــد نیــز بهرهمنــد شــد« .بالــه
بیــژن و منیــژه» و «ســبکبال» از پرآوازهتریــن آثــار او اســت.
در نوزدهمیــن دوره انتخــاب کتــاب ســال در ســال  ۱۳۷۹کتــاب «پیوند
شــعر و موســیقی آوازی» نوشــته حســین دهلــوی -برنــده جایــزه کتــاب
ســال شد.
او در ســومین همایــش چهرههــای مانــدگار در ســال  ۱۳۸۲بهعنــوان
«چهــره مانــدگار» معرفــی شــد.
پــساز درگذشــت اســتاد صبــا در ســال  ۱۳۳۶رهبــری ارکســتر
شــماره یــک اداره هنرهــای زیبــا کــه بعــدا ً «ارکســتر صبــا» نامیــده
شــد بــه دهلــوی واگــذار شــد .حســین دهلــوی ،در ســال  ۱۳۴۱بــه
ریاســت هنرســتان موســیقی ملــی برگزیــده شــد و تــا فروردیــن ۱۳۵۰
ایــن ســمت را عهــدهدار بــود .او خــود در دوره دوم هنرســتان رشــتههای
تئــوری موســیقی ایــران ،تلفیــق شــعر و موســیقی ،فــرم موســیقی ایران،
هارمونــی و ارکســتر را شــخص ًا آمــوزش مـیداد .در ایــن ســال ،وی بــرای
ســفر دو ســاله مطالعاتــی بــه آلمــان و اتریــش رفــت.
دهلــوی در زمینــه نــوآوری در موســیقی ایرانــی تالشهــای زیــادی
داشتهاســت .تدویــن متــد تمبــک بهوســیله او و جمعــی دیگــر
ازجملــه حســین تهرانــی ،مصطفــی پورتــراب ،فرهــاد فخرالدینــی و
هوشــنگ ظریــف بــرای بهبــود جایــگاه تمبــک در موســیقی ایرانــی و
آسانســازی آمــوزش ایــن ســاز ،توجــه بــه ســاخت ســنتور کروماتیــک
بــرای جبــران مشــکل کــوک ایــن ســاز بــرای اســتفاده در ارکســتر
ازجملــه ایــن مواردنــد.

مردمنـو؛ سـجاد پورقنـاد ،زاده۱۳۶۰در تهـران و نوازنـده تـار و سـهتار ،خواننـده آواز
اپراتیک ،روزنامهنگار ایرانی ،مؤسـس جشـنواره نوشـتارها و سـایتهای موسـیقی و سـردبیر
مجلـه «گفتگـوی هارمونیک» اسـت.
موسـیقی را از سـال  ۱۳۷۷بـا فراگیـری سـاز سـه تـار نـزد مسـعود شـعاری و تئـوری
موسـیقی نـزد هوشـنگ کامکار شـروع کـرد و پـساز آن از محضر اسـتادانی مانند حسـین
دهلـوی ،منوچهـر صهبایـی ،کیوان میرهادی ،شـاپور رحیمـی ،علی نوربخش ،بهرام سـاعد،
محمدسـعید شـریفیان ،فلورانـس لیپـت ،خسـرو علمیـه ،آرویـن صداقتکیـش ،هومـان
اسـعدی ،محسـن حجاریـان ،محمدرضـا آزادفـر و پیـام یوسـف اسـتفاده کرد.
پورقناد از سـال  ۱۳۷۸یکیاز اولین فعاالن موسـیقی در فضای اینترنت بود و بهصورت
پراکنـده بـه فعالیتهـای نوشـتاری در زمینه موسـیقی میپرداخـت .پساز سـامانگیری
سـایتهای موسـیقی فارسـیزبان در اینترنـت ،او همـکاری خـود را بـا این سـایتها آغاز
کـرد و پـساز تأسـیس ژورنـال روزانـه موسـیقی «گفتگـوی هارمونیک» مدتـی بهصورت
نویسـنده ایـن سـایت و بعداز سـه سـال به سـردبیری ایـن مجله رسـید که این پسـت تا
امـروز در اختیـار اوسـت .وی غیر از ایـن فعالیتهای اینترنتی ،در روزنامههای فارسـیزبان
نیـز فعالیـت داشتهاسـت .او مقاالت زیـادی در روزنامه کلمه سـبز ،روزنامه شـرق ،روزنامه
بهـار ،روزنامـه ایـران ،روزنامه روزگار و روزنامه آرمان داشـتهاسـت .همچنین در مجلههای
کاغـذی همچـون مجلـه هنر موسـیقی و مجله هفت هنـر مقاالتـی داشتهاسـت .مردمنو،
بهبهانـه سـالروز تولد اسـتاد حسـین دهلـوی ،گفتوگویی با سـجاد پورقناد داشـته که در
ادامـه میخوانید.
درباره نحوه و میزان آشناییتان با استاد دهلوی بگویید.
ایشـان را خیلـی سـال پیـشاز آشـنایی ،میشـناختم .از قدیـم نـوار کاسـت یکـیاز
آلبومهـای ایشـان بـه دسـتم رسـیده بود کـه این آلبوم را بسـیار دوسـت داشـتم و گوش
میدادم .بعداز مدتی در سـال  ،1383این خوشـبختی نصیب من شـد و بهواسـطه یکیاز
دوسـتانم بـه نـام آقای نصیـری که با اسـتاد در ارتباط بودند ،چند سـالی با اسـتاد دهلوی
در ارتبـاط باشـم و سـپس کالسهـای «پیونـد شـعر و موسـیقی» را کـه در منزل ایشـان
برگـزار میشـد ،شـرکت کـردم .آقـای دهلـوی در آن زمـان بهتازگی دچار مشـکل آلزایمر
شـده بودنـد و ایـن بیماری در حال رشـد بود .من به ایشـان خیلی سـر مـیزدم و به دکتر
میبـردم یـا کارهـای دیگـری که داشـتند برایشـان انجـام مـیدادم .دکتر ایشـان تجویز
کـرده بـود کـه حتمـاً به سـینما بروند؛ هفتهای یـک یا دو بار ،اسـتاد را به سـینما میبردم
و بعـد ایشـان را بـه منـزل بازمیگرداندم .خیلـی مواقع هـم در پارکی نزدیک منزلشـان با
ایشـان بـه پیـادهروی میرفتـم .اتفاقـاً اولینبـاری که بـا ایشـان صحبت کـردم ،در همین
پارک مشـغول پیـادهروی بودند.
این برنامههای متنوع سینما و پیادهرویها با استاد ،تا سال  1390ادامه داشت.
اگر بخواهید در چند جمله ایشان را وصف کنید ،چه میگویید؟
وصـف کردن اسـتاد در چند جمله کار بسـیار سـختی اسـت ،امـا میتوانم بگویم ایشـان
بهلحـاظ آکادمیـک بزرگتریـن موزیسـین زنـده ایـران هسـتند .یعنـی اگـر بخواهیـم دو
موزیسـین را نـام ببریـم کـه خدمـت بسـیار زیادی بـه موسـیقی ایرانـی کردهاند ،ابتـدا باید
نـام اسـتاد وزیـری را بگوییـم کـه بنیانگـذار ایـن مکتـب بودهانـد و دوم کسـی اسـت کـه
ایـن مکتـب را بـه اوج رسـانده و آن یکنفـر آقـای دهلـوی اسـت .اسـتاد دهلـوی در مـورد
استانداردسـازی سـازهای ایرانی ،هارمونی نوشـتن برای موسیقی ایرانی ،اسـتفاده از سازهای
ایرانـی در ارکسـترهای بـزرگ و در گروهنـوازی چه با سـازهای ایرانی و چه در کنار سـازهای
غیرایرانـی تلاش بسـیاری کردهانـد و خیلی با دقـت و نظـم ،همراهیها را سـامان دادهاند و
در مـوردش نوشـتهاند.
اسـتاد حسـین دهلوی ،همانطـور که شـما هم اشـاره کردید ،آهنگسـازی
اسـت که به مقوله اصالح سـاختمان سـازهای ایرانی توجه بسـیار داشـته است.
درخصوص اصالح بر روی سـاختمان سـازها توسـط ایشـان ،توضیح دهید.
ایشـان بـرای سـازها ،کارهای بسـیار زیـادی انجـام دادهانـد ،بهخاطر اینکـه بهصورت
ً
کاملا جـدی ،سـازهای ایرانـی را در ارکسـترها اسـتفاده میکردنـد ،هـم ارکسـتر غربی
و هـم ارکسـتر ایرانـی .درواقـع میتوانـم بگویـم ارکسـتر تلفیقـی از سـازهای ایرانـی و
غربـی .ایـن اسـتفاده از سـازهای ایرانی مانند بسـیاری از آهنگسـازهای ایرانی تنها یک
رنگآمیـزی سـاده نداشـت .بهعنـوان مثـال یـک ارکسـتر بهطـور کامـل غربـی اسـت و
فقـط یـک تـار در این میان وجـود دارد کـه آنرا هم بهوسـله تقویت صدا بـا میکروفون،
صدایـش را زیـاد میکننـد و جملهای در میان اصوات مختلف ارکسـتر از تـار هم نواخته
میشـود و یـک رنگآمیـزی سـاده در ایـن میـان بهوجـود میآیـد.
آقـای دهلـوی نگاهشـان بـه سـازهای ایرانی بـه این صـورت نبـوده اسـت .همانطور که
سـازهای ارکسـتر سـمفونیک در بخش آهنگسـازی و در بخش چندصدایی کار و موسیقی
چندصدایـی اجـرا میکننـد و چیزی که اجرا میشـود هارمونـی و کنترپوان دارد ،سـازهای
ایرانـی هـم در این ارکسـتر همین کارهـا را انجام میدهنـد؛ لذا برای این همراهی سـازهای
ایرانی با ارکسـتر نیاز بود دسـت به تغییر برخی سـازها ببرند ،بههمین دلیل ابتدا پیشـنهاد
دادنـد تعـدادی از سـازهای ایرانی که این امـکان را ندارند ،امکان تمیز نواختهشـدن ندارند و
صدایشـان بسـیار با یکدیگر درهم میآمیزد مانند نی که در آن زمان نت «سـی» نداشـته
اسـت ،اصلاح شـود و آقای حسـین عمومی ایـنکار را کردنـد ،البته هیچوقت فرصت نشـد
که ایشـان از نی در کارهایشـان اسـتفاده کنند.
از کمانچـه و قیچـک هیچوقت اسـتفاده نکردند .بـه این دلیل که اعتقاد داشـتند بهخاطر
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پوسـت سـاز در هنگام ارتعاش سـیمها ،صدای اضافه از آنها تولید میشـود
و نیـاز بـه اصلاح دارنـد کـه ایـن اصلاح هنـوز هـم اتفـاق نیافتـاده اسـت.
بهتازگـی برخـی سازسـازان مانند آقـای ضیایی درحـال انجام تغییـرات برای
رفع این اشـکال هسـتند.
در مورد تار؛ سـیم پنجم تار یعنی سـیم هنگام را در ارکسـتر حذف کردند
و در مورد سـنتور؛ پیشـنهاد سـاخت سـنتورهایی را دادند که این سـنتورها
میتوانسـتند بهصـورت کروماتیـک اجرا کنند و کوک شـوند.
ایشـان در نوشـتن متد آموزشـی سـه سـاز ،همفکری کردند .یکـی از این
سـازها تمبـک بـود و بـرای اولینبار بـود که متد آن نوشـته میشـد .دیگری
سـاز قانـون بـود کـه بازهم بـرای اولینبـار ،متـد آموزشـی بـرای آن در ایران
نوشـته میشـد .سـومین سـاز هم عود بود .متد آموزشـی برای سـاز عود هم
بـرای اولینبـار بـود که در ایران نوشـته میشـد.
کتابهـای مربـوط بـه قانـون و عـود بیشـتر بـا مشـاوره ایشـان نوشـته
شـدهاند ،امـا کتاب تمبـک با همکاری حسـین تهرانـی ،کام ً
ال زیرنظر اسـتاد
دهلـوی و به پیشـنهاد ایشـان نوشـته شـده اسـت.
اولیـن اثر ایشـان بـا نام «سـبکبال» برای ارکسـتر ملی نوشـته
شـد ،کمی دربـاره این قطعـه بگویید.
«سـبکبال» یکـی از آثـار بسـیار معـروف ایشـان اسـت کـه درواقـع اولین
اثـری اسـت کـه اسـتاد دهلـوی آهنگسـازی آنرا انجـام دادند کـه این خود
نشـاندهنده اسـتعداد و قریحـه بسـیار خـوب آهنگسـازی ایشـان اسـت.
زمانـی که ایشـان شـاگرد آهنگسـازی اسـتاد حسـین ناصحی شـده بودند،
ایـن قطعـه را میسـازند که البتـه بهگفته آقای دهلـوی« :بهدلیل اسـتفاده از
ربـع پـرده ،اسـتاد ناصحی از این اثر اسـتقبال نکردند؛ چراکه من در سـرکلید
کار «ربـع پـرده» گذاشـته بودم».
اپـرای «مانـا و مانی» بـرای کـودکان ،مدتها اجازه اجرا نداشـت
و در سـال  1391توسـط علـی رهبـری بـا ارکسـتر فیالرمونیـک
براتیسلاوا اجـرا شـد .علـت این وقفه چـه بود؟ ایشـان تـا زمانی
کـه در سلامت بودنـد ،نتوانسـتند این اپـرا را اجـرا کنند.
مانـا و مانـی یـک اپـرا بـرای کـودکان اسـت و از صداهای مختلفـی در آن
اسـتفاده شـده اسـت ازجمله صـدای دختربچـه و صداهایی مربـوط به گرگ
کـه بایـد صـدای مادر گرگهـا را یـک خواننده خانـم اجرا میکـرد .بههمین
دلیـل بـرای انتشـار ایـنکار مشـکل بهوجـود آمـد و هیچوقـت اجـازه اجرا و
ضبـط پیـدا نکرد .البتـه در قوانین وزارت ارشـاد زمانی که خانمها صدایشـان
را تغییـر میدهنـد ،میتواننـد مجـوز ضبـط بـرای آن اثـر بگیرنـد ،امـا آقای
دهلـوی ایـن قانون را نمیدانسـتند و بههمیـن دلیل هیچوقـت آنرا پیگیری
نکردنـد ،بـا اینکـه سـالهای بسـیاری از اینکـه ایـن اپـرا مجـوز نمیگیـرد،
ناراضـی بودند.
آقـای رهبـری در براتیسلاوا فقـط بخش ارکسـتر این اثر را ضبـط کردند.
چـون خوانندههـای ایرانـی نیـاز داشـت .تـا امـروز بخش ارکسـترال ایـن اثر
ضبـط شـده ،بخـش کـر و سولیسـتها ضبط نشـدهاند.
از میـان آثـار ایشـان کـدام را با نگاه و سـلیقه شـخصی انتخاب
میکنیـد؟ دلیـل انتخابتان را هـم بگویید.
اگر بخواهم بین آثار ایشـان یک اثر را انتخاب کنم که کار بسـیار سـختی
اسـت« ،بیـژن و منیـژه» بـرای ارکسـتر سـمفونیک را انتخـاب میکنـم کـه
یکـی از بـا ارزشتریـن آثار سـمفونیک ایرانی اسـت .این اثر توسـط ارکسـتر
فیالرمونیـک نورمبـرگ به رهبری آقـای علی رهبری و ارکسـتر رادیو وین به
رهبری پروفسـور کریستسـن داوید اجرا و ضبط شـده اسـت.
کتـاب ایشـان به نام «پیوند موسـیقی آوازی و شـعر» کـه جوایز
متعـددی داشـته به چـه میپـردازد و خوانـدن آنرا به چه کسـی
توصیـه میکنید؟
ایـن کتـاب بهگفتـه صاحبنظـران ،کتابـی اسـت یگانـه .نهتنهـا در ایران،
بلکـه در تمـام دنیـا« .پیونـد موسـیقی آوازی و شـعر» دربـاره موضوع بسـیار
مهمـی صحبـت میکند؛ اینکـه چگونه میتوانیم اکسـنتهایی را که توسـط
فرکانسهـای بـاال و پاییـن روی کلمـات میگذاریـم و معنـی آنهـا را عوض
میکنـد ،در موسـقی هـم بـهکار ببریـم ،بهطـوری کـه معنـی آنهـا دچـار
اختلال نشـود .ایـن کتاب سالهاسـت جـزء دروس اصلـی دانشـگاهها جای
گرفتـه و خوانـدن آن بـرای کسـانی کـه حتـی آشـنایی ابتدایی با موسـیقی
دارنـد ،توصیـه میشـود .مخصوصـاً کسـانی کـه در رشـته ادبیـات تحصیـل
میکننـد ،مناسـب اسـت کـه ایـن کتـاب را به کمک کسـی که با موسـیقی
آشناسـت مطالعه کنند؛ چراکه بخش موسـیقی آن سـخت نیست و میتوانند
کمک بگیرند و آشـنا شـوند.
استاد حسـین دهلوی هنرمند بسـیار بزرگی اسـت که موسیقی
ایرانزمین به ایشـان مدیون اسـت ،اما متأسـفانه بسـیاری ایشـان
را نمیشناسـند ،حتـی کسـانی کـه در زمینه موسـیقی به اشـکال
مختلـف فعالیـت دارند .علت این ناشـناخته ماندن چیسـت؟
دلیـل اینکـه آقـای دهلوی آنطـور که بایـد ،مورد توجـه قـرار نگرفتهاند،
مخصوصـاً بعـداز انقالب ،بهخاطر ذهنیتهایی اسـت که آنزمان شـکلگرفته
بـود؛ ذهنیتهایـی درباره برداشـتی کـه از موسـیقی ایرانی میشـد .میتوانم
بگویـم کـه امـروز میدانیـم کـه برداشـت اشـتباهی بـوده اسـت .بسـیاری از
موزیسـینها هرنـوع اختالط موسـیقی ایـران را با چیزی که موسـیقی غربی
مینامیدنـد ،یـک اشـتباه بـزرگ دانسـته و آنرا نمـودی از غربزدگی عنوان
میکردنـد ،درصورتـی کـه از ایـن موضـوع اطلاع نداشـتند؛ نیای موسـیقی
ایرانـی و غربـی یکیسـت و یـک موسـیقی در قدیـم بـوده بـه نـام موسـیقی
آریایـی و بعدهـا ایـن موسـیقی از طریـق یونـان به اروپـا میرود و موسـیقی
کالسـیک اروپـا را تشـکیل میدهـد .اینکـه موسـیقی ایرانـی را دسـتهبندی
کنیـم و بگوییـم موسـیقی ایرانـی ،موسـیقی شـرقی محسـوب میشـود و
موسـیقی اروپا ،موسـیقی غربی ،اشـتباه بسـیار بزرگی بوده اسـت؛ چراکه اگر
مـا بخواهیـم در موسـیقی چنین تقسـیمبندی انجام دهیم ،موسـیقی شـرق
دور شـامل کشـورهای چیـن و ژاپـن ،موسـیقی شـرقی هسـتند و موسـیقی
آنهـا هیـچ ارتباطـی بـا موسـیقی ایرانی مـا نـدارد ،اما موسـیقی مـا ارتباط
بسـیار زیـادی بـا موسـیقی غربـی دارد .چنین تفکر اشـتباهی باعث شـد که
بسـیاری از موزیسـینها ازجمله آقای دهلوی که روی تلفیق موسـیقی غربی
و ایرانـی کارهـای زیـادی نوشـتند ،بهعنوان آهنگسـازان تحتتأثیـر غرب و
غـربزده معرفی شـوند.
در حـال حاضـر ایشـان کجا هسـتند؟ به چـه کاری مشـغولند و
وضعیت جسـمی ایشـان چگونه اسـت؟
در حـال حاضـر ایشـان گاهـی منـزل خودشـان و گاهـی منـزل خواهـر و
برادرشـان هسـتند .متأسـفانه هماکنون فراموشـی ایشـان بسـیار زیاد شده و
خیلـی کمتـر صحبـت کـرده و کمتـر کسـی را بهخاطـر میآورند.
و سخن پایانی؟
میدانم صحبت درباره آقای دهلوی بسـیار زیاد اسـت و کار سـختی اسـت
کـه بتوانـم در یـک وقـت کوتـاه درباره ایشـان چیـزی بگویم .تنهـا ،توصیهام
ایـن اسـت کـه از طریق اینترنت و مجلات درباره آقای دهلـوی مطالعه کنند
و بیشـتر بداننـد .مخصوصـاً کسـانی کـه اهل موسـیقی هسـتند .کسـانی که
موسـیقی ایرانـی یـا موسـیقی کالسـیک غربـی تحصیـل میکننـد یـا دوره
میبینند ،حتماً باید با ایشـان آشـنا باشـند .بهخوبی آثار ایشـان را بشناسـند
و از آثارشـان مهمتـر بایـد با شـخصیت و نوع تفکر ایشـان آشـنا شـوند.

