
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتبر گذشته در لندن به روي صحنه ا 21ر پس از چند ماه كار و كوشش د» صد سال ترانه « سرانجام برنامه 

» صحنه اي « به صورت » گزارش مستند فرهنگي « گمان مي كنيم اين براي نخستين بار باشد كه يك . آمد

  گزارش  را خسته - كشد، شنوندگان و بينندگان عرضه مي شود و با آن كه سه ساعت و اندي به درازا مي 

  آميزش عكس و كالم و فيلم و پيام و موسيقي تنوعي پديد مي آورد كه هرگونه ماللي را از ميان . نمي كند

از سوي ديگر حضور برجستگان ترانه پردازي هاي قديم و جديد و ابراز نظراتشان، بر تنوع و غناي . مي برد

  . برنامه مي افزود

د شيباني، تورج نگهبان، ايرج جنتي عطائي و اسفنديار منفردزاده كه غالبا از راه هاي دور مي آمدند، جمشي

شمار ديگري از ترانه پردازان دعوت . ا نمايندگي مي كردندرهر كدام، دوره اي و نوعي از كار ترانه پردازي 

دو سه تني با ارسال پيام تصويري، غيبت  از ميان آنان. لي نتوانسته بودند بياينديشده بودندكه هر يك به دال

لوس « ناصر رستگارنژاد، عطاء اهللا خرم و شهبال شب پره كه اين آخري، موسيقي  : خود را جبران كرده بودند

پخش پيام او به صورت كامل نشان از جامعيت نگاه برنامه ريزان . را نمايندگي و از آن دفاع مي كرد» آنجلسي

بر تمام آنچه گفته شد بيفزائيد، حضور دو صداي رسا و محجوب، ستار و . ه مي افزودداشت و بر جاذبه برنام

  به ويژه كه صداي اول، برنامه را با ترانه بسيار قديمي و فراگير . عارف، را كه برنامه با آن دو پر مي شد

طريق سي دي و صداي خوانندگان ديگر از . از خوانده هاي معروف جمشيد شيباني مي گشود» سيمين بري « 

  . ويدئو در البالي برنامه گنجانده شده بود كه همه براي حاضران خاطره آفرين بود

به سرپرستي خانم جميله خرازي و به كارگرداني توفيق ممتاز » بنياد توس « كه از سوي » صد سال ترانه « 

 -كدام برنامه نخستين را مي. بودعرضه مي شد، با همه امتيازاتي كه بر شمرديم، ناگريز خالي از سهو و ايراد ن

آنها كه از انصاف بهره دارند در اينگونه برنامه ها مته را به خشخاش نمي گذارند و . شناسيد كه چنين نباشد

كار، كار آساني نيست، اگرچه در نگاه نخست براي . ايرادهاي كوچك را به امتيازات برجسته كار مي بخشايند

صد سال را در دو يا سه ساعت خالصه كردن به صورتي كه . ارند، چنين باشدآنان كه دستي از دور بر آتش د

از دل طرح جمع و جور ديگري بيرون آمد » صد سال ترانه « . حق همه جوانب و زوايا ادا شود، از محاالت است

الهاي ولي از آنجا كه ريشه هاي اين موسيقي را بايد در س. كه مي خواست به موسيقي پاپ در ايران بپردازد

انديشيدند، . روبرو مي شدند –و كار  –پس از مشروطيت جستجو كرد، برنامه ريزان به ناگزير با گسترش طرح 
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البته مي دانستند كه . ، آغاز كنندفحال كه چنين است، بد نيست بررسي و نگاه را از مشروطيت، از شيدا و عار

بر آن شدند، تنها سر فصل هاي مهم تاريخچه پس . صد سال را نمي توان به تمامي در دوسه ساعت جاي داد

ناگزير شماري از نام ها در متن . نامدون ترانه پردازي را مطرح كنند و از دست اندر كاران نام آورتر ياد كنند

  . نيامد، نه كه از ياد رفت

از جمله از قلم افتادن بعضي نام ها از حاشيه فيلم ها و تصوير هاي ترانه اي و . سهوهاي ديگري نيز پيش آمد

را برانگيخت و » هميشه معترض « ها كه همين ها اعتراض برخي از هنرمندان » تاريخ « خطا رفتن در بعضي از  

  . و بر گرماي برنامه ها مي افزايد –ش باشد اگر نيست خير پشت –چه بهتر، نقد و اعتراض هميشه سازنده است 

 - با همه بد و خوبش چند نكته اساسي را درباره فرايند ترانه پردازي در ايران برجسته مي» صد سال ترانه « 

  : سازد

از عارف قزويني تا . نخست آن كه نشان مي دهد ترانه آئينه تمام نماي دگرگوني هاي اجتماعي بوده است

 -آنچه عارف مي. رانه پا به پاي فراز و نشيب هاي اجتماعي و فرهنگي دگرگون شده استشهبال شب پره، ت

-ترانه . خواند،  مشروطه را نمايندگي مي كرد و آنچه شهبال مي خواند دستاورد مهاجرت و سرگرداني است

رج، اسفنديار، هاي خرم و نگهبان از نوآوري در جامعه و از موسيقي سنتي ايران خبر مي دهد و ترانه هاي اي

ترانه را همچنان ميتوان در  –شهيار از بروز تنگناهاي سياسي در جامعه و برخورد با سانسور و اين رابطه جامعه 

  . زمان هاي ديگر از اين صد سال جستجو كرد

. دوم آنكه موسيقي پاپ در ايران از آميزش موسيقي عاميانه شهري و موسيقي سبك وارداتي شكل گرفته است

  . و ريتمهاي موسيقي سبك غربي تأثير پذيرفته است –نه و دستمايه آن اگر چه ايراني است، ولي از فرمها پشتوا

عاميانه، نيز تأثير نهاده و آنها  –سنتي : سوم آن كه موسيقي پاپ و فراگير شدن آن در حوزه هاي ديگر موسيقي

  . را به نو ساختن خود برانگيخته است

ي از فراگيري، موسيقي پاپ را قادر ساخته كه در برابر انقالب واپسگراء دوام بياورد چهارم آنكه توانا شدن ناش

نكته جالب اين است كه كارگزاران فرهنگي نظام انقالبي با همه گرد و . را از سر بگذراند» اعدام « و خطر 

ت بد و خوبي كه داشته هر ني. خاكي كه در سالهاي نخست به پا كردند، خودشان مغلوب تأثير فراگير ترانه شدند

  ! مهم اين است كه مغلوب نهادي شده اند كه مي خواستند از ميانش بردارند. باشند، مهم نيست

در را، حتي به روي . نبايد جبهه گرفت –هر نوعي كه باشد  -پنجمين نكته اين است كه در برابر موسيقي

در جريان اين انتخاب، . ي كامل، انتخاب كردهمه چيز را بايد آزاد گذاشت و در آزاد. موسيقي بد نبايد بست

در همه جاي جهان، انواع موسيقي . ارزش ها شناخته مي شود و مي  ماند و بي ارزشي ها از ميان مي رود

هيچكدام جاي . هيچ حوزه اي مخل حوزه ديگر نيست. وجود دارد... كالسيك، سنتي، موجي، عاميانه و پاپ و

موسيقي « در ترانه پردازي  هاي ما نيز . زشها آسيبي به با ارزشها  نمي رساننددگيري را تنگ نمي كند و بي ار

كار خود را مي كند و گزندي هم براي موسيقي سنتي يا پاپ . مخاطبان خود را پيدا كرده است» لوس آنجلس 

  . متعهدانه در بر ندارد

انجام دهد، جامعه  -س از تحقيربدون تر –وقتي هر كسي كار خودش را ! آنها هم كار خودشان را مي كنند

  !     موسيقي، چند صدائي مي شود؛ آن وقت مي توان در آزادي كامل صداي مورد عالقه خود را برگزيد
  


