




به آن بـه چشـم  توان میکه  هردیف تازه و بسیار متفاوتی از مقام مورد اجرا پدید آوردثارش آاز  یبسیاردر وی 
ی که هـر یاند، گو ی ناپذیر کالمیجدا ءها جز ها  و نغمه نغمه آمیخته در ،کالم: در این شیوه .گریستآهنگسازی ن

 های نـادر ایـن نـوع کـار بـا کـالم را در کـار تصـنیف نمونه .واحد است اثریک  اند و مجموعه دو با هم پدید آمده
 برای همیشه گـوشجاوید و شنویم که آثارشان  میو برخی آهنگسازان معاصر  »عارف قزوینی«چون سازانی  
  .ز شنونده موسیقی ایران استانو 

بر اساس خصوصیات سازی ها  حالت تحریرییر غت و ها های مختلف صدا، تنوع در اجرای تحریر استفاده از رژیستر
، شـعرکـار و ی مناسب با روح کلییاجمالت موسیقکلمات و  بیان سرعت سنجیده دهد، انتخاب که جواب آواز می
در آواز او هـیچ حرکتـی جنبـه نمایشـی نـدارد و . از خصوصیات بارز هنر اوست ،های به موقع دینامیک و سکوت

  .ستاموسیقی  بهبودانتخاب بم و زیرها در خدمت 
آواز  قطعاتکند و خواننده اثر در میان  در موسیقی ایران رسم بر آن است که آهنگساز اثر قطعاتی را آماده می

او در بسـیاری از مـوارد از آهنگسـاز  لـیکار رفتـه و هثار محمدرضا شجریان نیز این شیوه بآدر غالب  .خواند می
پـارچگی ایـن ایـن خـود بـه یکالبته . است ظاهر شدهقطعات  تر از خالق پیشی گرفته و در جذب شنونده موفق

بیـاد بیـاد بیـاد بیـاد «کـه اثـر  ،در مواردی نیز این تقابل بـه زیبـاترین شـکل خـویش انجـام شـدهلیکن  ، صدمه زده ها مجموعه
  .آن است بارز های از نمونه    »»»»دستاندستاندستاندستان« یا »»»»بیدادبیدادبیدادبیداد«،     »»»»عارفعارفعارفعارف

های کـار یکـدیگر قـرار گیرنـد، دسـتاوردی های کـار یکـدیگر قـرار گیرنـد، دسـتاوردی های کـار یکـدیگر قـرار گیرنـد، دسـتاوردی های کـار یکـدیگر قـرار گیرنـد، دسـتاوردی     بدیهی ست،هنگامی که دست اندر کاران یک اثر تحت تاثیر زیبائیبدیهی ست،هنگامی که دست اندر کاران یک اثر تحت تاثیر زیبائیبدیهی ست،هنگامی که دست اندر کاران یک اثر تحت تاثیر زیبائیبدیهی ست،هنگامی که دست اندر کاران یک اثر تحت تاثیر زیبائی
و هم طراز بودن پدیدآوردنگان یک اثر و عالقه آنان به کار یکدیگر نیز یکی دیگر از زمینه و هم طراز بودن پدیدآوردنگان یک اثر و عالقه آنان به کار یکدیگر نیز یکی دیگر از زمینه و هم طراز بودن پدیدآوردنگان یک اثر و عالقه آنان به کار یکدیگر نیز یکی دیگر از زمینه و هم طراز بودن پدیدآوردنگان یک اثر و عالقه آنان به کار یکدیگر نیز یکی دیگر از زمینه     اینچنین خواهد داشتاینچنین خواهد داشتاینچنین خواهد داشتاینچنین خواهد داشت

        .     .     .     .     های پیدایش اینگونه مجموعه هاستهای پیدایش اینگونه مجموعه هاستهای پیدایش اینگونه مجموعه هاستهای پیدایش اینگونه مجموعه هاست
      

واهد بود اگر کـه مسـیر را بـه نخ بی نتیجهقابلیت بسیاری برای آهنگسازی دارد و  استاد شجریانهای آوازی  ایده
  .یمتجربه کننیز را بر اساس آوازی از او  یآهنگسازطریق دیگری برویم و 

و هریک از آواز و هریک از آواز و هریک از آواز و هریک از آواز . . . . شیوه وی این هنر را از بند های تخصصی مقام و گوشه رهانیده و آواز را شنیدنی کرده استشیوه وی این هنر را از بند های تخصصی مقام و گوشه رهانیده و آواز را شنیدنی کرده استشیوه وی این هنر را از بند های تخصصی مقام و گوشه رهانیده و آواز را شنیدنی کرده استشیوه وی این هنر را از بند های تخصصی مقام و گوشه رهانیده و آواز را شنیدنی کرده است
                                    . . . . دستمایه کارنوین دیگری ستدستمایه کارنوین دیگری ستدستمایه کارنوین دیگری ستدستمایه کارنوین دیگری ست    های او به مثابه یک موضوع یا یک داستانهای او به مثابه یک موضوع یا یک داستانهای او به مثابه یک موضوع یا یک داستانهای او به مثابه یک موضوع یا یک داستان

اوست و آنچه او کسـب کـرده بـدون  ی وقفه ها کار و آموزش بی محمدرضا شجریان مدیون سالساز کوک آواز 
خوانـان جـوانی کـه امـروز در صـحنه آواز .بـوده و خواهـد بـودسطح خوانندگی در ایـران  بهبودگشای  شک راه

مـا نیازمنـد  و فردایامروز جوان  دگانخواننشک  بی .جملگی فرزندان هنری اویند کنند، جلوه میموسیقی ایران 
  .آوازی استادند های و دستاورد تجربیات
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