
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال ترانه از انقالب مشروطه تا كنون به همت بنياد توس با  100

حمايت بانوي فرهنگساز خانم جميله خرازي و ياران او در 

گردد با ميدر لندن برگزار )  1386مهر  29(اكتبر  21يكشنبه 

تورج نگهبان، ايرج جنتي عطايي و : پرآوازه شركت ترانه سازان

كننده و نوازنده نامدار منوچهر چشم آذر و آهنگساز و تنظيم 

  . خواننده هاي معروفي چون عارف، ستار و جمشيد شيباني

در اين مجلس، همچنين آذر پژوهش دوست آزاده سالهاي دور 

. و دير من شركت خواهد داشت و خانم فخري نيكزاد و خوشا

ت داشتم فراخوان توفيق را براي حضور در اين مجلس و سدو

  تان قديم مي پذيرفتم كه نشد و حيف اما ديدم ديدار دوس

  . نمي توانم

  . بمانم» كاغذ اسپيد نابنوشته « 

  
♦♦♦  

با گرمترين درودها به بانوي فرهيخته فرهنگيار خانم جميله 

خرازي و ديگر ياران بنياد توس كه به برپائي مجلسي همت 

 گماشته ايد درباره موضوعي به اهميت ترانه، آنهم در يكصد سال

اوج و فرود ترانه در ايران و آنهم با شركت ترانه سرايان 

راهگشا و نقش سازي چون تورج نگهبان، اردالن سرفراز و ايرج 

جنتي عطايي و روزنامه نگار و موسيقي شناس برجسته اي چون 

دكتر محمود خوشنام و آهنگساز و موسيقيدان پرآوازه اي  چون 

نده برجسته و معروفي چون منوچهر چشم آذر  و خواننده هاي مسئولي اسفنديار منفردزاده و آهنگساز و نواز

آنهم در دوراني كه ترانه به نازلترين سطح خود تنزل كرده است تا آنجا كه در مركز توليد . و عارف چون ستار

ترانه دستمايه و واسطه اي شده است براي پيغام هاي خصوصي عاشقي به ) لوس آنجلس ( ترانه هاي پاپ 

  نامه اي به يك دوست

  

 )لندن(بحث و گفتگو درباره يكصد سال ترانه در ايران 



مايه  در  يق حتي با نام بردن از او تا ناله ها و ندبه هاي بيمارگونه اش را با واژه ها و اصطالحهايي بمعشو

قالب به اصطالح ترانه عرضه كند و رسانه هاي گفتاري و تصويري نيز بدون اداي وظيفه و مسئوليت خطيرشان، 

اض، آنهم سخت محتاطانه روبرو شوند، بيست و چهار ساعته به مخاطب ارائه دهند كه وقتي احتماال با اعتر

 - بگويند اينها خواننده ها و ترانه سراهاي نسل جوان هستند كه مي كوشند با آنها كه زبان فارسي هم كم مي

دانند ارتباط تنگاتنگ بيابند حال آنكه خود آنها پيوسته ناظر و شاهد عيني اين رويدادها هستند كه وقتي 

مي گذارند اغلب بيش از هفت هزار و تا دوازده  داريوش يا ابي و گوگوش كنسرت

راهايشان هنوز، ترانه سراياني سخواننده هايي كه ترانه  . زار و بيشتر، جوانهاي مشتاق را جذب مي كننده

پيشگامان جنبش راهگشاي ترانه سرايي نوين . چون اردالن سرفراز، ايرج جنتي عطايي و شهيار قنبري هستند

خواننده هايي چون ستار و يا فرامرز اصالني براي حفظ موضع و موقع خود كه در طول  ايران و مي بينيم كه 

ت و در هم شكستن بن بستهاي بازدارنده به دست آورده اند، چگونه از سالهاي دراز فعاليتشان با تحمل توهما

دقت الزم به ) تنظيم كننده و ترانه سرا ، آهنگساز( اقبال عمومي برخوردارند چراكه در انتخاب همكارانشان 

د، اينك بعد از نزديك به سي سال كه مي بايد تحول و تبدلي در ترانه سرايي به وجود مي آم. عمل مي آورند

بحراني كه . ما با بحراني به مراتب گسترده تر از دوران اوج بحران در دهه هاي چهل و پنجاه ايران روبروايم

طلوع ترانه سرائي نوين ايران را طلب كرد و توانست هدف مترقي خود را، آنهم درمقابل شوراي دولتي ترانه 

كه در همان دوران، كم نبودند در مطبوعات و يادم هست . اعمال كند و ترانه را بركرسي شايسته خود بنشاند

  . حتي در دو رسانه دولتي گفتاري و تصويري، آنهايي كه به حمايت از اين جنبش برخاستند

  

زنده ياد دكتر نير سينا رئيس شوراي ترانه در راديو كه بر انجمن ترانه سرايان ايران كه خود بنياد نهاده بود  

باشگاه دانشگاه تهران تشكيل  وت كرده بود كه در گردهمايي انجمن كه درنيز رياست فائقه داشت از من دع

ياد دارد كه  هحتما دوست گرانمايه ام اردالن سرفراز كه شاهد و ناظر در آن مجلس بود، ب. ميشد سخنراني كنم



و به قول  (من به رغم آنچه اين جلسه و فضاي حاكم برآن اقتضا ميكرد، برشوراي دولتي ترانه بي پروا تاختم  

، يادآور شدم كه تحول و دگرگوني زمانه درتنه رگهاي گردن به جهت ق) شيخ شيراز با داليل قوي و معنوي

  : اجاقي در خور زمان، سنگ چين و سوخت باري ديگرگونه مي طلبد و به گفته موالنا

  آبي ميان جو، روان

  آبي لب جو، بسته يخ

  آن تيزرو، اين سست رو

  ريهين، تيزرو، تا نفُس

اينها را گفتم تا براين مهم تاكيد ورزم كه تشكيل اين گردهمايي آنهم با حضور چنين فرهيختگاني در عرصه 

مسئوليت و انديشه ورزي تا چه اندازه واجد ارزش و اهميت است و وقتي ثمر بخش تر خواهد بود كه متن 

ترانه هايي كه مورد استناد واقع  سخنراني ها در دفتري فراهم آيد و حتي ويديويي تدارك يابد كه بعد با

همت وااليتان را مي ستايم و خواهان موفقيت هاي بيشترتان هستم در قلمرو . ميشود همراه و به بازار ارايه شود

  ! و چنين باد و چنين تر باد ،هنر و فرهنگ سرزمين مان
 


