
 
 
 
 
 
 

 *آواز بنان
 

 دكتر غالمحسين يوسفي

 
ـ  1290) هشتم اسفندماه سالگرد درگذشت غالمحسين بنان

استاد نامـدار واا  ارـران اسـته بـي همـين مناسـ ت  ش(1364

تاد دكتر غالمحسـين رسسـف  سراد ااي منتشر نشده ا   ندهمقالي

 دهكنيمه راد هردا هنرمند گرام  بادر  مينة واا  بنان منتشر م 
 

افكند ا خسش ختاني ارن نساي انگيز بنان در جانها شسر م صداي گرم ا دل

خاك  پرجاذبي ا گيرا بي مدد نسار ض ط صدا هميشي باق  است هرچند پيكر اا در

 فرا خفتي استه ساعات ا را ها ا ش هار  كي واا  دلرباي اا اقـت مـرا خـسش

 ا بيـان چگـسنگ  ارا ـا داشتي ا ذاق ا حال بي من بخشيده است فرااان است 

 اردهدوفررن خسد لطف  درگر عاطف  با ون وااي شسق

خط ا مسسيقيدان الدالي )پدر بنان( مستسفي  خسشخان بناناند كررمنسشتي

اي بسد ا غالمحسين بنان نخست در كسدك  ا  راي دستگاه فسنـسگرا  اسـتساني

كرده استه بعـالاه م كي واا  پدر بر راي ون ض ط شده بسد صداي اي را اقليد 
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دسـتگاه پيـانس ا اگرد در دسـترش غالمحسـين قـرار  (1)در ااالر خانة متنعم ونهـا

دااد ـ كي اسـتعداد اي را در داشت ا اا در خردسال  بي اشسرق استاد مراض  ن 

مسسيق  اشخيص داده بسد ـ بي نساختن ارد ا خسانـدن انـنيپ پرداخـت ا بـا 

گاه پسرخالة بسد، در عين حال ا  اعليمات گاه بي مقدماا  كي مادرش فراهم وارده

دااد بـي خان نـ اي واا  را در درس مراضـ هشد ا گسشيخسرش برخسردار م 

سپرده ش   نيز در حضسر جمع  ا  خسانندگان ا نسا نـدگان كسانش بي خاطر م 

الدالي بسدند ـ غالمحسين شش سالي بـي پيشـنهاد معرا   مان ـ كي در خانة بنان

اي را نساخـت ا خسانـد كـي مـسرد احسـين ادر پشت ارد قرار گرفت ا قطعـيم

حاضران ااقع شد ا پـدر مسافقـت كـرد اي مسسـيق  بيـامس ده بعـد ا  مراضـ  

دااد، استادان بنان در واا  مير ا طاهر ضياءالذاكررن رسار  ا استاد ناصر سيپ ن 

رااان داشـت ا ارـن بسدنده عالاه بر ارن اا بي ادبيـات ا شـعر فارسـ  عالقـة فـ

كـرد وشـكار بستگ  ا  همان  مان كي در مدرسة ثرات احنـي  م گرارش ا دل

بسده بعدها بنان در انجمن مسسيق  مل  با كلنـ  علينقـ  ا رـري ارا ـا  سـپ  

اهلل خـالق ، راحها ومسخـت ا نيـز معاشـرت بـا خسرشااندي رافت ا ا  اا نكتي

فـت اا را در مسسـيق  ررمنـدان معابسالحسن ص ا، مراض  محجـسب  ا درگـر هن

اش را الطيپ كرد ا هم ا  ردرـپ مسسـيق  اررانـ  وگـاه  اكمي  ا ذاق هنري

امام رافت ا مداها در انجمـن مسسـيق  ملـ  خساننـدل اال بـسده سـالها بعـد در 

« گلهــاي رنگارنــ »ش( ا بخنــسد در برنامــة  1319همكــاري بــا رادرــس )ا  

رچي خسشتر درخشـيد ا قلمرارـ  بيشـتر را  رـر شادراان دااد پيرنيا واا  بنان ه

 نفسذ گرفته

* 
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ارل ارنها ا بسياري مطالب درگر را دربارل ارـن هنرمنـد نـامسر ـ كـي در د

اسان گفـته امـا فعاليت هنري خسرش سيند ا پنجاه برنامي اجرا كرده است ـ م 

ا  اي است لطيپ ا ون ارنكي بـي گمـان مـن ونچي مرا مجذاب واا  اا كرده نكتي

اي( حق ام كمتر كس  مث  اا )ا حسين قسام : فاختيكسان  كي واا شان را شنيده

شـك مسسـيق  خـسد اـيثيري شعر ا كالم را بي  ر ار  ا كمال ادا كرده استه ب 

انگيز ا سحرگسني دارد ا وهنگسا ان ارجمندي كي بنـان وثارشـان را اجـرا شگفت

اند در اـرار  واا شدها  خسرش با اا همكرده ا را نسا ندگان  اسانا كي با سا  دلنس

اـر رن فراخهنر اا ايثيري بسزا دارند اما قطعات مسسيق  ا واا  ارران  عالم  ا  ا

شسد دا نيـراي بـزرد بـا ركـدرگر همگـام دارده مسسيق  اقت  با واا  همراه م 

گردند: ايثير وهن  ا قدرت نفـسذ سـخنو ا اگـر اركيـب ارـن دا هنرمندانـي م 

 وردهگيرد اثري بزرد ا پاردار پدرد م صسرت 

بعالاه درمسرد واا  ارران  دا نكتة مهم درخسر مالحظي است: رك  ون كـي 

گاه ن سغ هنري ارران  اسـته بـي ع ـارت درگـر اررن جلسهشعر فارس  درخشنده

بار اررن مظهر استعداد ا قررحة هنري ارران  شعر فارس  استه بنابرارن برخسرد 

 ميني بارد بسيار وگاهانـي صـسرت گيـرده بـدره  اسـت ادا كـردن  با شعر در هر

كلمات شعر ـ كي هررـك داراي ار ش معنـسي ا صـسا  خاصـ  اسانـد بـسد ـ 

رارا  است مسلمه اما نكتـة درگـر ون كـي ضصسرا  راشن ا مفهسم در واا ، بي

عالاه بر ا ن ا بحر خاد خسد، ا  لحاظ اركيب كلمـات ا سـا گاري ا شعر بي

ها ا سكساها ا ايكيدهار  كي در بافت سـخن منـدر  الفيق حرا  ا اكييحسن 

است مسسيق  دران  دارد كي شـناخت ا كشـپ ا وشـكار گردانـدن ون محتـا  

شـناس اسـته ارنجاسـت كـي معرفت ا بنيرت خاد ا گسش حساس ا وهن 
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شـسده اقتـ  شـناس پدرـدار م واا ِ ناوگـاه ا هنرمنـدِ سخنفرق خسانندل خسش

رابند ا ا  عهـدل سراران ارن نكات را درنم يم بسياري ا  وهنگسا ان ا ارانيبينم 

نامـي، ورنـد ا بـي قـسل عننـرالمعال ، نسرسـندل قابسسالفيق شعر ا وهن  برنم 

، ونگاه بي ار ش كار كسان  كـي «سرادشان جاي درگر است ا  خمي جاي درگر»

رن نكتـي كـي مسسـيقيدان  بنـير چنين هنري دارند بهتر پ  اسانيم برده بنابرارن، ا

مانند وقاي حسينعل  مالح دربارل بنان نسشـتي اسـت در كـار اي امتيـا ي اسـت 

ــان در الفيــق شــعر ا مسســيق  ســخت خسش»بــزرد:  ــسد ا اسجــي بن ســليقي ب

 «اي بي راشن ادا كردن كلمات شعري داشتهگسنياسساس

* 

ب درك كـرده دهد اي شعر راح فارس  را خسونچي بنان خسانده نشان م 

ها را با امسّ  معان  ا فرا  ا فراد واا  ا  رر ا بم صداي خسد ا احرررها ا اكيي

داده استه بي ع ارت درگر با هماهنـ  گردانـدن ا ظرارپ سخن كامالً پيسند م 

افسسن صدا ا مسسيق  با حركت ا اپش دران  شعر ا اراني، ايثيري شـگر  بـي 

رر ا اقـپ ا ايكيـد ا اا  ا فـراد در وااي خسرش بخشيده استه كشش ا احر

اي را بشكند ا نابجا درن  را شتاب شسد كلميگاه شنيده نم واا  اا بجاسته هيچ

كند، را بر سر حرا  صامت ا انسدادي براي احررر دادن االش  ع ث نمارد، رـا 

ع ارا  را كي با نساي بم سا گارار است با صست  رر بخساند ا برعك ه خالصي 

شنسرم مسسيق  ا شعر ا واا  همي داراي راحـ  ااحـد ا ي در ونچي ا  اا م ونك

وهنگ  ظررپ ا هنرمندانيه بعـالاه اا در همنسا ا همگامند، ون هم در كسست هم

 نـد متنـسّو ا متناسـب در هـر عرضي داشتن ارن كيفيت بي ابتكارهار  دسـت م 

كـي در واا  ااسـت بـراي هار  ها ا كرشميمسرد، چندان كي احرررها ا  رر ا بم
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شنسندل وشنا خسد در حد مسسيق  ا وهنگ   ر ا ا شعري بلند، كشش ا رگبارش ا 

 جلسه ا اابش دارده

 كاف  است بار درگر بي ارن قطعات با ايم  گسش دهـيم اـا ارـن نكـات را

 بهتر احساس كنيم:

 همي عمر برندارم سر ا  ارن خمار مست  )ماهسر(ه

 گاه(هيپراا اس كردي )س مرا عاشق شيدا، مست ا ب

 وهن  كاراان با درلمان )دشت (ه

 گاه(همن ا  را  ا ل درساني بسدم )سي

 )عشاق ا بسسليك(هحاال چرا؟ 

 گاه(هكرد )سيسالها دل طلب جام جم ا  ما م 

 امرا ، مها، خسرش   بيگاني ندانيم )ابسعطا(ه

 كنسن كي صاحب مژگان شسخ ا چشم سياه  )شسر(ه

 گاه(ه)سي بي راد ص ا

خسان  ا اجـراي فقط در مركّـببنان با صداي گـرم ا دلپـذرر خـسرش نـي

هاي علينق  ا رري ـ كي محتا  مهارت امام است ـ ارـن لطـپ قررحـي ا ساختي

ها )نظير وهن  داد بلكي در خساندن درگر انساو ارانيهنرمندي را ا  خسد نشان م 

ني دل مفتسن »ها مانند: ا ضرب « رهدست بي دستمالم نزن، دستمالم حرر»بختياري: 

 نظير بنان را در خسانندگ نيز كمال ذاق را بي خر  داده است: شيسل ب «( دل ندي

سب  وقاي نساب صفا، شاعر معاصر، كي با اا همكاري هنري داشتي است بي ارن خـ

 «سا مهگفت: من صدا را با گلسي خسدم م بنان بي من م »كند: بيان م 

* 
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دادند را خسد انتخاب حساب شده بسد ههه غزل  را كي بي اا م  احرررهارش

كرد اا ب يند اجراي ون با كدام دسـتگاه اناسـب سنجيد ا  مزمي م كرد ق الً م م 

الدالة شيرا ي در بحسرااللحان مسرد بحث قـرار داده دارد، همان كاري كي فرصت

داده راي حر  م  حرررخساند ا سپ  ااسته شعر واا  را مانند مرحسم ظلّ  م 

شكسـت ا نـامفهسم جـا نم داد، شـعر را بـا احرررهـاي ب صدا احررر نمـ ب 

ده خسانـده غزلـ  را اجـرا كـركرد ا بعد م فهميد، هضم م كرده شعر را م نم 

را انتخاب كرده ا « نشينم»، «ب سسم»سرا بي جاي كي غزل (2)«نشينم»است با ردرپ 

رـن ارفتي ا غزل را اجرا كرده كي  هر ا ابتذال كلمي را گ بنان با چنان مهارا  ارن

 وردهكاري است كي ا  عهدل همي ك  برنم 

اررن صـدار  اسـت كـي صست بنان ههه لطيپ»اهلل خالق  نسشتي است: راح

غلطاند بقدري احرررهـارش مـنظم ا امه اا اقت  صدا را در گلس م ااكنسن شنيده

الاه بـر ارـن گـسش عتر نظير داشتي استه وهن  ا ر است كي كممراب ا خسش

اي را خار  بگيرده بنان در واا  ام كي پردهبنان بسيار حسّاس است ا هرگز ندرده

نظير دارد ههه در خساندن س ك  ماهرانـي ا بسـيار مطلـسب دارد كـي استعدادي ب 

شـارد بتـسان ا  درـدگاه »قسل وقاي حسـينعل  مـالح ا بيههه« خاد خسد ااست 

ي شناس  صست خسش بنان را بي خط منحن  اش يي كرد كي عاري ا  هرگسن ر ار 

 ااري است ا شنسنده مطلقـاً  بـري، درشـت  ا رـا عـدم نـرمش ا  ون احسـاس 

 «كندهنم 

* 

اي داستار بي رـاد كسـ  شناس باشم، بي عنسان شنسندهونكي مسسيق من ب 

شسق سرشار كرده است كي سالها ااقات عمر مرا با واا  ا هنر خسرش ا  شسر ا 
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دهم كي با  گسش جان بي وااي اكنسن بي خسد نسرد م نسرسمه همارن سطسر را م 

 دلنسا  ا هنر جاادان بنان بسپارم ا قطعات  رر را بشنسم:

 دان  )دشت (هاس سس  وه من، اي مرغ شب، چي م 

 گاه(هدل  دارم خرردار مح ت )سي

 مارسن(هومد اما در نگاهش ون نسا شها ن سد )ه

 داد حگسنت بي اس اعليم خسدورار  را )دشت (ه

   )اصفهان(هكچن  راد

 رك را  در وغسش اس ورام گرفتم )ابسعطا(ه

 انم در كسرل اب سس د امشب )افشاري(ه

 رك شب وخر دامن وه سحر خساهم گرفت )دشت (ه

* 

ا ام ا امسا  دررشنسم گسر  بر ساحل  ارستادههراقت واا  مسّا  بنان را م 

اـدرر  مـرا در ورنـد ا بينرم نرم بي سسي من در حركتند، اندك انـدك فرااـر م 

برندو ا را چسن عطري مط سو ا سكروار اسـت كـي كشند ا با خسد م وغسش م 

كنده برخسرد واا  اا بـا اعنـاب مـن كم مشام جان را پر م رسد ا كما  دار م 

هـاي جـانم را بـي نـسا ش دهچنان است كي انگار سرانگشتان مهربان مح ـسب  پر

 واردهدرم 

* 

من هميشي رك  ا  مظاهر بار  صنع خدااند را در هنر ا وفررنش هنرمندان 

نـسر  ا رـا در بخش ون نقّاش ا پيكراـراش ا خسشامه شگفتا در قلم جاندرده

پسي نسا نده ا لحن وفررن ا در وااي شـسرانگيز حنجـرل خساننـده چـي پنجة گرم
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ي كي هرچند ا  حيث پيكر ا اندامها نظيـر هـزاران فـرد درگرنـد كار رفتسحري بي

 اي ا  هنر ونان را بي اجسد وارند؟!اسانند ذرّههزاران ان بي مددِ هم نيز نم 

 افشان كنيمخيز اا بر كلك ون نقّاش جان  

 كارن همي نقش عجب در گردش پرگار داشت!  
 1364اسفند 

 ها:يادداشت
 الدالي، برادر ناصرالدرن شاه قاجار بسدهمير ا ركن ، ركنده محمداق ه مادر بنان دختر شاهزا1

 ه منظسر ارن قطعي است: خساهم اي گ  خار گردم اا بي دامانت نشينم )همارسن(ه2


