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مردمنـو؛ سـجاد پورقنـاد، زاده۱۳۶۰در تهـران و نوازنـده تـار و سـه تار، خواننـده آواز 
اپراتیک، روزنامه نگار ایرانی، مؤسـس جشـنواره نوشـتارها و سـایت های موسـیقی و سـردبیر 

مجلـه »گفتگـوی هارمونیک« اسـت.
موسـیقی را از سـال ۱۳۷۷ بـا فراگیـری سـاز سـه تـار نـزد مسـعود شـعاری و تئـوری 
موسـیقی نـزد هوشـنگ کامکار شـروع کـرد و پـس از آن از محضر اسـتادانی مانند حسـین 
دهلـوی، منوچهـر صهبایـی، کیوان میرهادی، شـاپور رحیمـی، علی نوربخش، بهرام سـاعد، 
محمدسـعید شـریفیان، فلورانـس لیپـت، خسـرو علمیـه، آرویـن صداقت کیـش، هومـان 

اسـعدی، محسـن حجاریـان، محمدرضـا آزادفـر و پیـام یوسـف اسـتفاده کرد.
پورقناد از سـال ۱۳۷۸ یکی از اولین فعاالن موسـیقی در فضای اینترنت بود و به صورت 
پراکنـده بـه فعالیت هـای نوشـتاری در زمینه موسـیقی می پرداخـت. پس از سـامان گیری 
سـایت های موسـیقی فارسـی زبان در اینترنـت، او همـکاری خـود را بـا این سـایت ها آغاز 
کـرد و پـس از تأسـیس ژورنـال روزانـه موسـیقی »گفتگـوی هارمونیک« مدتـی به صورت 
نویسـنده ایـن سـایت و بعداز سـه سـال به سـردبیری ایـن مجله رسـید که این پسـت تا 
امـروز در اختیـار اوسـت. وی غیر از ایـن فعالیت های اینترنتی، در روزنامه های فارسـی زبان 
نیـز فعالیـت داشته اسـت. او مقاالت زیـادی در روزنامه کلمه سـبز، روزنامه شـرق، روزنامه 
بهـار، روزنامـه ایـران، روزنامه روزگار و روزنامه آرمان داشـته  اسـت. همچنین در مجله های 
کاغـذی همچـون مجلـه هنر موسـیقی و مجله هفت هنـر مقاالتـی داشته اسـت. مردم نو، 
به بهانـه سـالروز تولد اسـتاد حسـین دهلـوی، گفت وگویی با سـجاد پورقناد داشـته که در 

ادامـه می خوانید.
دربارهنحوهومیزانآشناییتانبااستاددهلویبگویید.

ایشـان را خیلـی سـال پیـش از آشـنایی، می شـناختم. از قدیـم نـوار کاسـت یکـی از 
آلبوم هـای ایشـان بـه دسـتم رسـیده بود کـه این آلبوم را بسـیار دوسـت داشـتم و گوش 
می دادم. بعداز مدتی در سـال ۱۳۸۳، این خوشـبختی نصیب من شـد و به واسـطه یکی از 
دوسـتانم بـه نـام آقای نصیـری که با اسـتاد در ارتباط بودند، چند سـالی با اسـتاد دهلوی 
در ارتبـاط باشـم و سـپس کالس هـای »پیونـد شـعر و موسـیقی« را کـه در منزل ایشـان 
برگـزار می شـد، شـرکت کـردم. آقـای دهلـوی در آن زمـان به تازگی دچار مشـکل آلزایمر 
شـده بودنـد و ایـن بیماری در حال رشـد بود. من به ایشـان خیلی سـر مـی زدم و به دکتر 
می بـردم یـا کارهـای دیگـری که داشـتند برای شـان انجـام مـی دادم. دکتر ایشـان تجویز 
کـرده بـود کـه حتمـاً به سـینما بروند؛ هفته ای یـک یا دو بار، اسـتاد را به سـینما می بردم 
و بعـد ایشـان را بـه منـزل بازمی گرداندم. خیلـی مواقع هـم در پارکی نزدیک منزلشـان با 
ایشـان بـه پیـاده روی می رفتـم. اتفاقـاً اولین بـاری که بـا ایشـان صحبت کـردم، در همین 

پارک مشـغول پیـاده روی بودند.
این برنامه های متنوع سینما و پیاده روی ها با استاد، تا سال ۱۳9۰ ادامه داشت.

اگربخواهیددرچندجملهایشانراوصفکنید،چهمیگویید؟
وصـف کردن اسـتاد در چند جمله کار بسـیار سـختی اسـت، امـا می توانم بگویم ایشـان 
به لحـاظ آکادمیـک بزرگ تریـن موزیسـین زنـده ایـران هسـتند. یعنـی اگـر بخواهیـم دو 
موزیسـین را نـام ببریـم کـه خدمـت بسـیار زیادی بـه موسـیقی ایرانـی کرده اند، ابتـدا باید 
نـام اسـتاد وزیـری را بگوییـم کـه بنیان گـذار ایـن مکتـب بوده انـد و دوم کسـی اسـت کـه 
ایـن مکتـب را بـه اوج رسـانده و آن یک نفـر آقـای دهلـوی اسـت. اسـتاد دهلـوی در مـورد 
استانداردسـازی سـازهای ایرانی، هارمونی نوشـتن برای موسیقی ایرانی، اسـتفاده از سازهای 
ایرانـی در ارکسـترهای بـزرگ و در گروه نـوازی چه با سـازهای ایرانی و چه در کنار سـازهای 
غیرایرانـی تـالش بسـیاری کرده انـد و خیلی با دقـت و نظـم، همراهی ها را سـامان داده اند و 

در مـوردش نوشـته اند.
اسـتادحسـیندهلوی،همانطـورکهشـماهماشـارهکردید،آهنگسـازی
اسـتکهبهمقولهاصالحسـاختمانسـازهایایرانیتوجهبسـیارداشـتهاست.

درخصوصاصالحبررویسـاختمانسـازهاتوسـطایشـان،توضیحدهید.
ایشـان بـرای سـازها، کارهای بسـیار زیـادی انجـام داده انـد، به خاطر اینکـه به صورت 
کامـاًل جـدی، سـازهای ایرانـی را در ارکسـترها اسـتفاده می کردنـد، هـم ارکسـتر غربی 
و هـم ارکسـتر ایرانـی. درواقـع می توانـم بگویـم ارکسـتر تلفیقـی از سـازهای ایرانـی و 
غربـی. ایـن اسـتفاده از سـازهای ایرانی مانند بسـیاری از آهنگ سـازهای ایرانی تنها یک 
رنگ آمیـزی سـاده نداشـت. به عنـوان مثـال یـک ارکسـتر به طـور کامـل غربـی اسـت و 
فقـط یـک تـار در این میان وجـود دارد کـه آن را هم به وسـله تقویت صدا بـا میکروفون، 
صدایـش را زیـاد می کننـد و جمله ای در میان اصوات مختلف ارکسـتر از تـار هم نواخته 

می شـود و یـک رنگ آمیـزی سـاده در ایـن میـان به وجـود می آیـد.
آقـای دهلـوی نگاهشـان بـه سـازهای ایرانی بـه این صـورت نبـوده اسـت. همان طور که 
سـازهای ارکسـتر سـمفونیک در بخش آهنگ سـازی و در بخش چندصدایی کار و موسیقی 
چندصدایـی اجـرا می کننـد و چیزی که اجرا می شـود هارمونـی و کنترپوان دارد، سـازهای 
ایرانـی هـم در این ارکسـتر همین کارهـا را انجام می دهنـد؛ لذا برای این همراهی سـازهای 
ایرانی با ارکسـتر نیاز بود دسـت به تغییر برخی سـازها ببرند، به همین دلیل ابتدا پیشـنهاد 
دادنـد تعـدادی از سـازهای ایرانی که این امـکان را ندارند، امکان تمیز نواخته شـدن ندارند و 
صدای شـان بسـیار با یکدیگر درهم می آمیزد مانند نی که در آن زمان نت »سـی« نداشـته 
اسـت، اصـالح شـود و آقای حسـین عمومی ایـن کار را کردنـد، البته هیچ وقت فرصت نشـد 

که ایشـان از نی در کارهایشـان اسـتفاده کنند.
از کمانچـه و قیچـک هیچ وقت اسـتفاده نکردند. بـه این دلیل که اعتقاد داشـتند به خاطر 

پوسـت سـاز در هنگام ارتعاش سـیم ها، صدای اضافه از آن ها تولید می شـود 
و نیـاز بـه اصـالح دارنـد کـه ایـن اصـالح هنـوز هـم اتفـاق نیافتـاده اسـت. 
به تازگـی 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 

می توانسـتند به صـورت کروماتیـک اجرا کنند و کوک شـوند.
ایشـان در نوشـتن متد آموزشـی سـه سـاز، همفکری کردند. یکـی از این 
سـازها تمبـک بـود و بـرای اولین بار بـود که متد آن نوشـته می شـد. دیگری 
سـاز قانـون بـود کـه بازهم بـرای اولین بـار، متـد آموزشـی بـرای آن در ایران 
نوشـته می شـد. سـومین سـاز هم عود بود. متد آموزشـی برای سـاز عود هم 

بـرای اولین بـار بـود که در ایران نوشـته می شـد.
کتاب هـای مربـوط بـه قانـون و عـود بیشـتر بـا مشـاوره ایشـان نوشـته 
شـده اند، امـا کتاب تمبـک با همکاری حسـین تهرانـی، کاماًل زیرنظر اسـتاد 

دهلـوی و به پیشـنهاد ایشـان نوشـته شـده اسـت.
اولیـناثرایشـانبـانام»سـبکبال«برایارکسـترملینوشـته

شـد،کمیدربـارهاینقطعـهبگویید.
»سـبکبال« یکـی از آثـار بسـیار معـروف ایشـان اسـت کـه درواقـع اولین 
اثـری اسـت کـه اسـتاد دهلـوی آهنگ سـازی آن را انجـام دادند کـه این خود 
نشـان دهنده اسـتعداد و قریحـه بسـیار خـوب آهنگ سـازی ایشـان اسـت. 
زمانـی که ایشـان شـاگرد آهنگ سـازی اسـتاد حسـین ناصحی شـده بودند، 
ایـن قطعـه را می سـازند که البتـه به گفته آقای دهلـوی: »به دلیل اسـتفاده از 
ربـع پـرده، اسـتاد ناصحی از این اثر اسـتقبال نکردند؛ چراکه من در سـرکلید 

کار »ربـع پـرده« گذاشـته بودم.«
اپـرای»مانـاومانی«بـرایکـودکان،مدتهااجازهاجرانداشـت
ودرسـال1391توسـطعلـیرهبـریبـاارکسـترفیالرمونیـک
براتیسـالوااجـراشـد.علـتاینوقفهچـهبود؟ایشـانتـازمانی

کـهدرسـالمتبودنـد،نتوانسـتندایناپـرارااجـراکنند.
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 گرگ هـا را یـک خواننده خانـم اجرا می کـرد. به همین 
دلیـل بـرای انتشـار ایـن کار مشـکل به وجـود آمـد و هیچ وقـت اجـازه اجرا و 
ضبـط پیـدا نکرد. البتـه در قوانین وزارت ارشـاد زمانی که خانم ها صدایشـان 
را تغییـر می دهنـد، می تواننـد مجـوز ضبـط بـرای آن اثـر بگیرنـد، امـا آقای 
دهلـوی ایـن قانون را نمی دانسـتند و به همیـن دلیل هیچ وقـت آن را پیگیری 
نکردنـد، بـا اینکـه سـال های بسـیاری از اینکـه ایـن اپـرا مجـوز نمی گیـرد، 

ناراضـی بودند.
آقـای رهبـری در براتیسـالوا فقـط بخش ارکسـتر این اثر را ضبـط کردند. 
چـون خواننده هـای ایرانـی نیـاز داشـت. تـا امـروز بخش ارکسـترال ایـن اثر 

ضبـط شـده، بخـش کـر و سولیسـت ها ضبط نشـده اند.
ازمیـانآثـارایشـانکـدامرابانگاهوسـلیقهشـخصیانتخاب

میکنیـد؟دلیـلانتخابتانراهـمبگویید.
اگر بخواهم بین آثار ایشـان یک اثر را انتخاب کنم که کار بسـیار سـختی 
اسـت، »بیـژن و منیـژه« بـرای ارکسـتر سـمفونیک را انتخـاب می کنـم کـه 
یکـی از بـا ارزش تریـن 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.
کتـابایشـانبهنام»پیوندموسـیقیآوازیوشـعر«کـهجوایز
متعـددیداشـتهبهچـهمیپـردازدوخوانـدنآنرابهچهکسـی

میکنید؟ توصیـه
ایـن کتـاب به گفتـه صاحب نظـران، کتابـی اسـت یگانـه. نه تنهـا در ایران، 
بلکـه در تمـام دنیـا. »پیونـد موسـیقی آوازی و شـعر« دربـاره موضوع بسـیار 
مهمـی صحبـت می کند؛ اینکـه چگونه می توانیم اکسـنت هایی را که توسـط 
فرکانس هـای بـاال و پاییـن روی کلمـات می گذاریـم و معنـی آن هـا را عوض 
می کنـد، در موسـقی هـم بـه کار ببریـم، به طـوری کـه معنـی آن هـا دچـار 
اختـالل نشـود. ایـن کتاب سال هاسـت جـزء دروس اصلـی دانشـگاه ها جای 
گرفتـه و خوانـدن آن بـرای کسـانی کـه حتـی آشـنایی ابتدایی با موسـیقی 
دارنـد، توصیـه می شـود. مخصوصـاً کسـانی کـه در رشـته ادبیـات تحصیـل 
می کننـد، مناسـب اسـت کـه ایـن کتـاب را به کمک کسـی که با موسـیقی 
آشناسـت مطالعه کنند؛ چراکه بخش موسـیقی آن سـخت نیست و می توانند 

کمک بگیرند و آشـنا شـوند.
استادحسـیندهلویهنرمندبسـیاربزرگیاسـتکهموسیقی
ایرانزمینبهایشـانمدیوناسـت،امامتأسـفانهبسـیاریایشـان
رانمیشناسـند،حتـیکسـانیکـهدرزمینهموسـیقیبهاشـکال

مختلـففعالیـتدارند.علتاینناشـناختهماندنچیسـت؟
دلیـل اینکـه آقـای دهلوی آن طـور که بایـد، مورد توجـه قـرار نگرفته اند، 
مخصوصـاً بعـداز انقالب، به خاطر ذهنیت هایی اسـت که آن زمان شـکل گرفته 
بـود؛ ذهنیت هایـی درباره برداشـتی کـه از موسـیقی ایرانی می شـد. می توانم 
بگویـم کـه امـروز می دانیـم کـه برداشـت اشـتباهی بـوده اسـت. بسـیاری از 
موزیسـین ها هرنـوع اختالط موسـیقی ایـران را با چیزی که موسـیقی غربی 
می نامیدنـد، یـک اشـتباه بـزرگ دانسـته و آن را نمـودی از غرب زدگی عنوان 
می کردنـد، درصورتـی کـه از ایـن موضـوع اطـالع 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 می رود و موسـیقی 
کالسـیک اروپـا را تشـکیل می دهـد. اینکـه موسـیقی ایرانـی را دسـته بندی 
کنیـم و بگوییـم موسـیقی ایرانـی، موسـیقی شـرقی محسـوب می شـود و 
موسـیقی اروپا، موسـیقی غربی، اشـتباه بسـیار بزرگی بوده اسـت؛ چراکه اگر 
مـا بخواهیـم در موسـیقی چنین تقسـیم بندی انجام دهیم، موسـیقی شـرق 
دور شـامل کشـورهای چیـن و ژاپـن، موسـیقی شـرقی هسـتند و موسـیقی 
آن هـا 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 موزیسـین ها ازجمله آقای دهلوی که روی تلفیق موسـیقی غربی 
و ایرانـی کارهـای زیـادی نوشـتند، به عنوان آهنگ سـازان تحت تأثیـر غرب و 

غـرب زده معرفی شـوند.
درحـالحاضـرایشـانکجاهسـتند؟بهچـهکاریمشـغولندو

وضعیتجسـمیایشـانچگونهاسـت؟
در حـال حاضـر ایشـان گاهـی منـزل خودشـان و گاهـی منـزل خواهـر و 
برادرشـان هسـتند. متأسـفانه هم اکنون فراموشـی ایشـان بسـیار زیاد شده و 

خیلـی کمتـر صحبـت کـرده و کمتـر کسـی را به خاطـر می آورند.
وسخنپایانی؟

می دانم صحبت درباره آقای دهلوی بسـیار زیاد اسـت و کار سـختی اسـت 
کـه بتوانـم در یـک وقـت کوتـاه درباره ایشـان چیـزی بگویم. تنهـا، توصیه ام 
ایـن اسـت کـه از طریق اینترنت و مجـالت درباره آقای دهلـوی مطالعه کنند 
و بیشـتر بداننـد. مخصوصـاً کسـانی کـه اهل موسـیقی هسـتند. کسـانی که 
موسـیقی ایرانـی یـا موسـیقی کالسـیک غربـی تحصیـل می کننـد یـا دوره 
می بینند، حتماً باید با ایشـان آشـنا باشـند. به خوبی آثار ایشـان را بشناسـند 

و از آثارشـان مهم تـر بایـد با شـخصیت و نوع تفکر ایشـان آشـنا شـوند.

در گفت وگوی اختصاصی مردم نو با یک آهنگ ساز و منتقد موسیقی به بهانه سالروز تولد حسین دهلوی؛

استاد دهلوی بزرگ ترین موزیسین زنده ایران است

آقای دهلوی 
نگاهشان به 
سازهای ایرانی 
به این صورت 
بود؛ همان طور  که 
سازهای ارکستر 
سمفونیک در بخش 
آهنگ سازی و در 
بخش چندصدایی 
کار و موسیقی 
چندصدایی اجرا 
می کنند و چیزی 
که اجرا می شود 
هارمونی و کنترپوان 
دارد، سازهای 
ایرانی هم در این 
ارکستر همین کارها 
را انجام می دهند؛ 
لذا برای این 
همراهی سازهای 
ایرانی با ارکستر 
نیاز بود دست به 
تغییر برخی سازها 
ببرند، به همین 
دلیل ابتدا پیشنهاد 
دادند تعدادی از 
سازهای ایرانی 
که این امکان را 
ندارند، امکان تمیز 
نواخته شدن ندارند 
و صدای شان بسیار 
 با یکدیگر 
درهم می آمیزد، 
اصالح شود





اشــاره:حســیندهلــوی،زاده۷مهــر13۰۶درتهــرانوموســیقیدان،
آهنگســازورهبــرارکســترایرانــیاســت.

ــج ــیقیراازپن ــوزشموس ــد.اوآم ــاآم ــرانبهدنی ــوی،درته دهل
ــر ــاگردانعلیاکب ــهازش ــویک ــندهل ــدرش،معزالدی ــزدپ ــالگین س
شــهنازیبــود،آغــازکــردودر9ســالگیبــاتشــویقمــادرشبــهســاز

ــد. ــدش ــنعالقهمن ویول
ــن ــت.اوهمچنی ــیگرف ــاپ ــنصب ــزدابوالحس ــنران ــریویل فراگی
ــر ــوتویب ــیوهایم ــزدحســینناصح ــیقین ــیموس ــتانعال درهنرس
ــهاز ــنزمین ــیدرای ــکلخصوص ــهش ــت.اوب ــازیرافراگرف آهنگس
ــه ــد.»بال ــدش ــزبهرهمن ــدنی ــتینداوی ــاسکریس ــایتوم آموزشه

ــت. ــاراواس ــنآث ــبکبال«ازپرآوازهتری ــژه«و»س ــژنومنی بی
درنوزدهمیــندورهانتخــابکتــابســالدرســال13۷9کتــاب»پیوند
شــعروموســیقیآوازی«نوشــتهحســیندهلــوی-برنــدهجایــزهکتــاب

ســالشد.
ــوان ــدگاردرســال13۸۲بهعن ــایمان ــشچهرهه اودرســومینهمای

»چهــرهمانــدگار«معرفــیشــد.
ــتر ــریارکس ــال133۶رهب ــادرس ــتادصب ــتاس ــسازدرگذش پ
ــده ــا«نامی ــداً»ارکســترصب ــهبع ــاک ــایزیب ــکادارههنره ــمارهی ش
ــه ــال13۴1ب ــوی،درس ــیندهل ــد.حس ــذارش ــویواگ ــهدهل ــدب ش
ریاســتهنرســتانموســیقیملــیبرگزیــدهشــدوتــافروردیــن13۵۰
ایــنســمتراعهــدهداربــود.اوخــوددردورهدومهنرســتانرشــتههای
تئــوریموســیقیایــران،تلفیــقشــعروموســیقی،فــرمموســیقیایران،
هارمونــیوارکســترراشــخصاًآمــوزشمــیداد.درایــنســال،ویبــرای

ســفردوســالهمطالعاتــیبــهآلمــانواتریــشرفــت.
ــادی ــیتالشهــایزی ــوآوریدرموســیقیایران ــهن ــویدرزمین دهل
داشتهاســت.تدویــنمتــدتمبــکبهوســیلهاووجمعــیدیگــر
ــیو ــادفخرالدین ــراب،فره ــیپورت ــی،مصطف ــینتهران ــهحس ازجمل
هوشــنگظریــفبــرایبهبــودجایــگاهتمبــکدرموســیقیایرانــیو
آسانســازیآمــوزشایــنســاز،توجــهبــهســاختســنتورکروماتیــک
ــتفادهدرارکســتر ــرایاس ــازب ــنس ــوکای ــرانمشــکلک ــرایجب ب

ــد. ــنمواردن ــهای ازجمل


