
  

  

  

  

  

تا گزارشي مستند از بنياد توس در لندن برسد كه ما را 

آگاه سازد از آنچه در گردهمائي بررسي و كند و كاو صد 

در ايران از مشروطيت تا به امروز اتفاق افتاده  سال ترانه

الزم ديديم بررسي كوتاهي به عمل آوريم از آنچه 

 گذشته است از زبان يكي دوتن از دوستان كه از لوس

  . آنجلس براي شركت در اين مجلس به لندن رفته بودند

برنامه ريزي دقيقي براي برگزاري و سازماندهي اين 

به اين ترتيب . جلسه در دانشگاه  لندن به عمل آمده بود

كه بخش مهمي از برنامه كه با اجراي توانمندانه و آگاهانه فخري نيكزاد انجام مي گرفت اختصاص يافته بود به 

ت و تجليل از شخصيت هاي قلمرو  موسيقي كه در سال گذشته درگذشته اند با پخش تصوير آنها در پرده بزرگ  نكوداش

  : مي توان  از اين ترانه سراها و خواننده ها ياد كرد

يم ساوجي، ناصر عبداللهي، پرويز ياحقي و حميد قنبري و به هنگام نمايش تصوير حميد ربابك بيات، مهستي، سورن، م

فخري نيكزاد تاريخچه واره اي از يكصدسال ترانه عرضه داشت كه چون . ري ترانه خاطره انگيزي از او ارائه شدقنب

توام با ارائه مستندات آهنگين بود جذاب بود و به اين ترتيب از علي اكبر شيدا و عارف قزويني ياد شد و تصوير اين دو 

. با صداي مرضيه همراه بود» در فكر تو بودم « هايي از ترانه  ترانه سراي راهگشا با پخش تصوير بزرگ آنها و بخش

يتهايي ياد كرد كه راه گشايش يافته عارف قزويني را در قلمرو موسيقي و ترانه دنبال صسپس فخري نيكزاد از ديگر شخ



حسين گل گالب، دستگردي و  بهار، وحيد ءكه از آن جمله از علينقي وزيري ياد كرد و امير جاهد، ملك الشعرا. كردند

ا زبان فاخر و سنگين و مهنگ كننده برنامه يادآور شد كه  دگرگونيهايي در ترانه سرايي به وجود آمد اسپس هما

ترانه را از رونق نيندازد زيرا ترانه زبان سهل و ساده مي طلبد و موسيقي اي پرشور و  باعث مي شد كهمحتواي جدي 

اين دوران سر بر مي آورد و اين نياز ترانه سرايان جوان را به ميدان كشاند حال تا پاسخگوي نسل جواني باشد كه در 

  . كه در ميان آنها ميتوان از بديع زاده ياد كرد كه ترانه هايش را مي توان با ترانه هاي امروزي پاپ مقايسه كرد

ه پخش شد ارائه سازمان يافته همراه با تصوير بديع زاد» يكي يه پوله خروس « به دنبال اين سخن فخري نيكزاد ترانه 

و متنوع تاريخچه آهنگين ترانه سبب شد كه سخنرانان از اطاله كالم پرهيز  كنند و به اختصار از آنچه بگويند كه 

خاطره اي و يادبودي از آنها دارند به همين دليل در اينجا جمشيد شيباني آخرين عضو خاندان ميرزا علي اكبر 

  پدر بزرگ من ميرزاعبداهللا در آن سالها ترانه « : هنر كه به صحنه دعوت شده بود گفتفراهاني معروف به خاندان 

خواند سپس نوبت به  »شعر رهي معيري« را » شد خزان « مي ساخت وقتي مرحوم بديع زاده از اروپا بازگشت، آهنگ 

كه من اجرا مي كردم در آن  تيمسار مين باشيان و برادر او مين باشيان آهنگهايي ساختند 1940من رسيد در سال 

با توسعه اداره هنرهاي زيبا بخشي به نام .  زمان سيستم ضبط برنامه وجود نداشت و همه چيز زنده اجرا مي شد

فعاليتهاي هنري در آن به وجود آمد كه لعبت واال مسئول شاخه موسيقي آن بود و با توسعه كار راديو و ديگر برنامه ها 

از خواننده هاي كوچه و بازار ياد شد كه جايگزين پيش پرده خواني شد كه سرآمدان آن  .قبل از پخش ضبط مي شد

پرويز خطيبي بود كه مبدع و بنيانگزار پيش پرده خواني بود و  خواننده هايي به ارائه پيش پرده پرداختند از آن جمله 

  . مجيد محسني، عزت اهللا انتظامي، حميد قنبري و جمشيد شيباني



نيز از تجربه ها و خاطره هاي خود در راديو در ارتباط با موسيقي سخن گفت و ترانه هايي از مرضيه و آذر پژوهش 

جان « آنگاه از محمد نوري ياد شد كه شيوه اي منحصر به خود داشت و به دنبال آن ترانه . دلكش وهايده پخش شد

با چهارمين سالمرگ او بود به نيكي ياد شد و اين كه به حق لقب از ويگن كه اتفاقا آنروزها مصادف . او ارائه شد» مريم 

سلطان جاز برازنده او بود و خاطرات عطاءاهللا خرم و ناصر رستگارنژاد از و يگن كه در نوار ويدئويي ضبط شده بود 

  در يك نوار  ارائه گشت و بعد از او منوچهر سخائي، روانبخش و عارف و از نقش آنها سخن گفت و ترانه سلطان قلبها

ياد شد كه فصل تازه اي در تاريخچه ترانه سرايي معاصر گشود و آن همكاري  1348از سال ويديويي پخش شد و بعد 

چند تن از جوانهاي ديگر انديش و خالق بود كه در زير زمين خانه اي در خيابان رامسر استوديويي داير كردند به نام 

اوشال، پرويز وكيلي، اردالن سرفراز، واروژان، بابك بيات، تورج نگهبان،  قنبري، محمد رايشه: كساني مانندطنين 

 -از استوديو نقش ساز طنين ترانه پل از ساخته ،بعد از ذكر خاطرات نگهبان. اسفنديار منفردزاده و ايرج جنتي عطايي

  . هاي ايرج جنتي عطايي همراه با تصوير ويديوئي گوگوش عرضه شد

اعيل خوئي و اخوان ثالث را از شاعران اثرگذار در نسل جوان ترانه سرا و از جمله خودش ايرج جنتي، شاملو، اسم

در پايان سخنان . خواند و يادآور شد كه بيشتر ساخته هاي امروزي از تعهد خالي است و مميزي در ايران بيداد ميكند

  . او ترانه هايي از داريوش، قميشي و گوگوش پخش شد

شان در ايران چاپ مي شود ... آنها كه در خارج زندگي مي كنند اما كتابهاي شعر و داستان و  اسفنديار منفردزاده از

با شعر احمد  –شبانه  –انتقاد كرد و گفت انگار فقط حضور جسم ما در ايران ممنوع است و بعد يكي از ساخته هاي او 

فراگيرشدن ترانه پاپ « و يادآور شد كه  سپس فخري نيكزاد به سخن خود ادامه داد. شاملو و صداي فرهاد پخش شد

در شاخه هاي ديگر موسيقي نيز اثر گذاشت و نوآوري هايي در آن پديد آورد و موسيقي سنتي و تصنيف خواني با 

جوان تر ياد كرد كه تحت تأثير موسيقي پاپ  انسپس از ترانه هاي آهنگساز. »دلكش، مرضيه و الهه به اوج خود رسيد

ساختند با تكيه بر مايه هاي سنتي با مضمون هاي محاوره اي كه در اين زمينه مي توان از پوران، ترانه هايي تازه 

پروين، عهديه، سيمين غانم، مهستي و هايده ياد كرد و از ترانه هاي كوچه و بازاري هم سخن گفت و از مهوش، 

 ر، شهره و ليال فروهر، ستانآفري آغاسي، آفت و سوسن ياد كرد و از خواننده هاي موفق موسيقي پاپ رامش، نوش

  . داريوش، فريدون فروغي و ابي را با تجليل نام برد

خانم نازنين انصاري مدير عامل مؤسسه انتشاراتي كيهان لندن و رئيس انجمن روزنامه نگاران خارجي مقيم بريتانيا 

  : فتنقش رسانه هاي گروهي ايراد داشت و از جمله گبا سخناني روشنگرانه در رابطه 

مطبوعات و ديگر رسانه هاي گروهي در مقام دريچه هاي تنفسي هميشه گشوده به سوي مردم به برقراري ارتباط بين « 

توليد كنندگان پديده هاي فرهنگي و مصرف كنندگان اين فرآورده ها يعني اعضاي جامعه كمك بزرگ و در خور توجه 

  : ادآور شد كهسپس در پايان سخنان تأثيرگذار خود ي» ...مي كنند 

مجمع امشب شما در اين مكان نمونه گويا و صادق از ثمربخش بودن همكاري رسانه هاي گروهي با سازمانها و « 

بنيادهايي است كه گسترش فرهنگ مرز و بوم ما را هدف واالي خود ساخته اند و روزنامه كيهان چاپ لندن و ديگر 

و بنياد توس را به خاطر اين اقدام مورد » كان حمايت نموده اندرسانه هاي گروهي از اين تالش و كوشش در حد ام

ستايش قرار ميدهند بعد از گردهمايي مربوط به بزرگداشت لعبت واال اين اولين تجمع زمان يافته سوي بنياد توس 

  ...است و ترديدي نيست كه اين كوشش در آينده و در زمينه هاي مختلف فرهنگي همچنان ادامه خواهد داشت



ر پايان خانم جميله خرازي مدير عامل بنياد فرهنگي توس ضمن سپاسگزاري از حاضران و شخصيت هايي كه در د

برگزاري برنامه نقش داشتند تنديس هايي را جهت بزرگداشت از جمشيد شيباني، ايرج جنتي عطايي، تورج نگهبان، 

  . ستار، عارف، منفردزاده و ناصر چشم آذر به آنها اهدا كرد
  

  

  

  

    


