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  استادمان، امروز

  

  

  شب است،
  شبي بس تيرگي دمساز با آن.

  خواند، به هر دممي» داروگ«به روي شاخ انجير كهن 
   آورد طوفان و باران را. و من انديشناكم.خبر مي

  

هاي استادان موسيقي ايران است كه نقد آثار، تأليفات و فعاليتاستاد فرامرز پايور از معدود 
ترين اين نمايد؛ چرا كه وي صاحب مدونهاي زايد نمياش، مجريان آگاه را دچار دغدغههنري

ي استاد پايور به داليل مختلف و متعدد به آساني ميسر هاست. تحقيق و تفحص دربارهگونه فعاليت
شده دارد، بنديهاي آموزشي مدون و طبقهبط و منتشر شده، دورهاست؛ چرا كه آثارش چاپ، ض

آنان در مقاطع مختلف به آموزش  ديده تربيت كرده، به طوري كه اغلبشاگردان متعدد و مكتب
اند. فرامرز پايور با چند دهه فعاليت مستمر، منظم و جدي چنان ادبياتي همان مكتب همت گماشته

وجود آورده كه مجال جستجو و تحقيق را براي آيندگان ب ـه ساز سنتورويژبه  ـبراي موسيقي ايران 
       تر باز گذاشته است. اما اينجا اين سوال مطرح است كه در مورد ويبه شفافيت هر چه تمام

  ني است كه فردا ناممكن خواهد بود؟چه كاري امروز شد

                                                            
  به همت كانون موسيقي دانشگاه تهران در تاريخ دوم » استادمان پايور«مراسم بزرگداشت استاد فرامرز پايور با عنوان

اي است كه در آن مراسم ارائه و اين متنِ مقالهي هنرهاي زيباي دانشگاه تهران برگزار شد. در دانشكده 1379اسفند 
  ايراد شده است.

  از نيما يوشيج كه در شروع سخنراني با آواز خوانده شد.» شب است«از شعر  
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توانيم دوباره در بود كامل است كه ميايم كه حال فقط با بهاي شناختهآيا استاد را تنها نوازنده
  اش ادامه دهد؟ي هنر موسيقي كشور بازش يابيم تا به خدمات هنريعرصه

اش هاي هنري و فرديفرامرز پايور را با تمام جنبه ايميا اين كه تا چه اندازه موفق بوده
رآورده خواهد شد، اما تا آن زمان منطبق با امروز بشناسيم. قطعا دعاي ما براي بهبود كامل ايشان ب

  چه؟

اش استاد پايور قلمداد هاي هنريتوان فرامرز پايور را با تمام شاخصتا آن زمان چگونه مي
ا آيا م لق به گذشته است در انتظار آينده!اي متعامروز، نه استاد پايوري كه موقتا گنجينه استاد نمود؟

تي از وي بياموزيم كه همگام و همراه با زمان حركت به درس ايم اين درس راشاگردان توانسته
مگر   ها و كالمش همواره با زمان پيش رفته است؟ها، فعاليتكنيم؟ مگر نه اينكه وي با انديشه

ي هاي آموزشي آن، رديف ابتدايي، ذهنيت و انگيزهچاپ آثارش، تأليف دستور سنتور با سياست
  گري هم دارد؟خلق آن، غير از حركت با زمان تعبير دي

برد؟ اگر فرامرز شناسيم كه مدتي است دست به ساز نمياي مياستادمان را فقط نوازندهآيا 
شناسيم، براي تحقق يافتن تمامي اين ابعاد چه پايور را استادي با ابعاد مختلف در موسيقي مي

رديفدان،   سيقيدان،توان به عنوان مواش ميها شاخص هنريايم؟ فرامرز پايور را از ميان دهكرده
هاي آموزشي، شاگرد استادان معلم موسيقي، آهنگساز، صاحب مكتب  سنتور، مؤلف و مصنف دوره

دين و چند ي بخشي از تاريخ موسيقي ايران و چنهاي متعدد، گنجينهفقيد موسيقي، سرپرست گروه
ود را از دست عنوان ديگر شناخت. كدام يك از اين ابعاد با ضعف موقت جسمي وي موجوديت خ

  دهد؟مي

استاد به امروزش ننگريم و براي اين تجسم از وي مدد نجوييم.  حال چرا از ديدگاه خود
 استاديِ يك هنرمند با مهارت او در نواختن«ي حسين تهراني چنين اظهار داشته است: پايور درباره
استاد همين است كه يك ي ماهر و يك شود. تفاوت بين يك نوازندهاش ثابت نميآلت موسيقي

اش مهارت دارد، ولي يك استاد موسيقي در تمام ماهر فقط در فن نوازندگي آلت موسيقي ينوازنده
اطراف و جوانب آن آلت موسيقيِ بخصوص مطالعه دارد و آنچه را كه در موسيقي به هر نحوي از 

ص كرده و بر آن تسلط كامل كند، جستجو و تفحي تحقيقي او پيدا ميانحا ارتباطي با كار و رشته
تمايزي كه استاد ». كند. حسين تهراني نيز همانند ابوالحسن صبا از اين نوع موسيقيدانان بودپيدا مي

ي توجه است. وي شود، ديدگاهي شايستهي ماهر و يك موسيقيدان قايل ميپايور بين يك نوازنده
  شمرد.تن سازشان نيست كه رفيع ميي صبا و تهراني را به علت مهارت در نواخجايگاه يگانه
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من يك نوازنده و موسيقيدان «ي خود چنين گفته است: اي نيز دربارهاستاد در مصاحبه
  طلبد؟خود چه مي ِ توان تصور نمود كه فرامرز پايور از امروزپس آيا مي» هستم.

ستادي يك داند؛ آن كه معتقد است ااستادي كه خود را عالوه بر نوازنده، موسيقيدان مي
  انديشد؟ي خود چگونه ميشود، دربارههنرمند با مهارت در نواختن سازش ثابت نمي

هر جا سخن از بهبود كامل استاد است؛ دلتنگي و   اگر از چشمان پايور به امروز بنگريم:
هاي مختلف توسط استادان و شاگردان به پاس غمزدگي، قدرداني و بزرگداشت، برگزاري كنسرت

 - ايم دانيم و شنيدهتا آنجا كه مي - اد پايور، مصاحبه و سخنراني و ... كه در هيچكدامزحمات است

نگرانه اند؛ پخش صدا و تصوير وي چه تأثيري جز تشديد تفكر گذشتهخود ايشان حضور نداشته
  دارد؟

دانست كه توان اما فرامرز پايور هميشه به امروز تعلق داشته و اين روز با ما است، و البته مي
اي بهبود، دتمام استادان، همكاران، شاگردان و هنردوستان در انتظار فر«انديشد: اكنون به چه مي

ها من كجا هستم؟ من كه براي كار، ها و سالكنند، ولي اين روزها و ماهروز و شب سپري مي
ونه گردش كند ام چگاي طاقت درنگ نداشتهلحظه ـي موسيقينه فقط در حوزهـ آموختن و دانستن 

  »زمان را براي پيوند ديروز به فردا تاب آورم؟...

شناسيم. مگر عمل، نه در سخن ـ نميبه  ـچرا استاد فرامرز پايور را با تمامي مشخصاتش 
  بايد زمان چند سالي به عقب برگردد تا استاد بگويد كه:

  موسيقي چيست؟
  هدف از آموزش موسيقي چيست؟

  شود؟موسيقي چگونه فراگرفته مي
  نقش معلم موسيقي چيست؟

  جايگاه خالقيت در موسيقي كجاست؟
  اي است؟ارتباط (روش) زندگي با (نوع) موسيقي چگونه رابطه

    موسيقي شنيد و ساخت كه چند دهه پيش  توان طور ديگر زندگي كرد، اما همان گونهآيا مي
  اند؟ساختهاند و ميشنيدهمي

  كدام يك؟آموزش موسيقي يا آموزش سنتور؟ 
  تفاوت يك استاد موسيقي و معلم موسيقي در چيست؟
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  هاي آموزش نوازندگي و آثار يك موسيقيدان/نوازنده در چيست؟تفاوت دوره
  صبا و پايور چه نقاط اشتراك و افتراقي دارند؟

  تلقي اين دو استاد از سنتور چقدر شباهت و تفاوت دارد؟
  چگونه بوده است؟ قبل از پايور، با پايور و پس از ويسنتور 

  چه ميزان از ادبيات موجود براي سنتور توسط فرامرز پايور خلق شده است؟
  ي فعاليت آيندگان در گسترش اين ادبيات چگونه است؟دورنما و محدوده

  شاگردان صبا، شاگردان پايور آيا با هم تفاوت دارند؟ چرا؟
  وي در چيست؟براي يك استاد سنتور، و مروري بر آثار  يتفاوت بزرگداشت

هاي برگزار شده براي ديگر استادان يكسان باشد؟ و بايد اين بزرگداشت با بزرگداشتآيا مي
  هزاران پرسش ديگر.

مگر بايد آرزو كرد كه زمان چند سالي به عقب برگردد تا استاد پايور بتواند كار كند، مطالعه 
ي موسيقي معاصر، اتفاقات، يخ نانوشتهكند، تدريس كند، نت بنويسد، مقاله و نقد منتشر نمايد، تار

  ي تحرير درآورد؟ن طاليي عصرمان را به رشتهاروايات و اقوال استاد

ها، نقدها ها، نوشتهمندان و شاگردان با سوالچرا آرزو؟ پايور امروز با ماست. شيفتگان، عالقه
فاهيمي براي امروزند. و شان، نه فقط در اقصي نقاط ايران بلكه در تمام دنيا، مهاي نگفتهو حرف

  استاد با ما است، امروز.

  شب است،
  .راي در گوجهان با آن، چنان چون مرده

  من انديشناكم باز... *و 
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  سخنراني با آواز خوانده شد.*  بخش ديگري از همان شعر كه در پايان 


