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موسيقي را از چه زماني آغاز كرديد و چه مراحلي 
را براي تسلط بر آن از سر گذرانديد؟ 

 من متولد مش��هد مقدس هستم. موس��يقي را با آموزش و 
فراگيري رديف هاي قرآني زير نظر اس��تاد اكبري در مشهد 
ش��روع كردم كه در همان ايام موفق ش��دم مق��ام دوم را در 
مسابقات قرآن بين مساجد شهر مش��هد كسب كنم. بعد از 
فراگيري رديف هاي قرآني به كار يادگيري رديف هاي آوازي 
تحت نظارت استاد اكبري و همچنين استاد گلپا پرداختم. 
موس��يقي پاپ را هم نزد آقاي وطن دوس��ت آموزش ديدم و 
سبك شناس��ي موس��يقي پاپ را هم خدمت آقاي فرهادي 
فرا گرفتم. اولين آلبوم رسمي من در سال 92 به اسم »نبض 
صدا« همراه با فيلم »هفت خط« به بازار آمد. آلبوم دومم تقريباً 
كارهايش به اتمام رس��يده و به زودي منتشر مي شود. براي 
مراسم نوروز و لحظه تحويل س��ال 93 كاري را با همكاري و 
مساعدت دوستان افغانستاني براي پخش از تلويزيون و راديو 
افغانستان توليد كرديم. البته همكاري من با راديو تلويزيون 
افغانستان همچنان ادامه دارد و همين چند روز پيش با راديو 
دري افغانستان در رابطه با يكي از آهنگ هايم با عنوان »يار يار« 
مصاحبه اي داشتم. البته كار ديگري با عنوان »بهار رنگ رنگ« 
هم از بنده در رسانه هاي افغانستان كه به صورت مشترك و 

تقريباً به سبك ايراني – تاجيكي تهيه شده، پخش مي شود. 
آيا اثري را براي پخش از رسانه ملي تهيه كرده ايد 

يا خير؟
يكي از وله هاي برنامه »زنده ب��اد زندگي« كه با اجراي آقاي 
خسروي روي آنتن ش��بكه دوم س��يما مي رود را با همين 
عنوان ساخته ام. براي س��اخت و اجراي آهنگ و تيتراژ يك 
سريال و فيلم سينمايي هم صحبت هايي با بنده انجام شده 
كه ان شاءاهلل به زودي منتشر خواهند شد. همچنين تيتراژ 
سريالي با عنوان »چهار س��و« به كارگرداني امين اماني كه 
ظاهراً قرار است در نوروز س��ال آينده روي آنتن شبكه سوم 
سيما برود را خوانده ام. يك استوديو در تهران دارم كه به غير 

از خوانندگي و آموزش هنرجوها كارهاي آهنگ سازي، تنظيم 
و... را براي ديگر هنرمندان و دوستان همكارم انجام مي دهم. 
نظرتان در رابطه با اوضاع شعر و ترانه چيست؟ 
و علت وجود اين همه ص�داي تكراري را در چه 

چيزي مي دانيد؟
متأسفانه آنقدر اوضاع ش��عرها و ترانه ها سير نزولي دارند و 
اينقدر به شكل سهوي و ابتدايي سروده مي شوند كه ذائقه 
مردم را به شدت پايين آورده است و اين سير نزولي در حوزه 
ترانه و شعر به بحث آهنگسازي و تنظيم آثار هم نفوذ و رخنه 
كرده اس��ت. اين مسئله باعث ش��ده كه صداي خواننده به 
نوعي يكرنگ و تقريباً همصدا شوند و اين مسئله به موسيقي 
ايراني لطمه هاي بسيار زيادي مي زند. با اين همه گوشه ها 
و دستگاه هاي موسيقايي كه ما در موس��يقي ايراني داريم 
يك خواننده به راحتي مي تواند بالغ بر 400 تا 500 ترك را 
بدون كمترين شباهتي به همديگر بخواند و روانه بازار كند 
همچنان كه قبل تر چنين نمونه هايي اتفاق افتاده اس��ت. 
روزگاري بود كه يوناني ها، ترك ها و حتي عرب ها موسيقي و 
ترانه هاي ما را گوش مي كردند، ولي متأسفانه امروزه برعكس 
شده و تمايل به آهنگ هاي كاور )كپي و شبيه( در حال رشد 
است. اين باعث مي شود كه موسيقي ايراني دچار لطمه هاي 
سنگين و جبران ناپذيري شود. اين اوضاع در صورتي رو به 
بهبود خواهد رفت كه رسانه ها و ارباب جرايد براي حمايت از 

موسيقي و آثار ايراني به ميدان بيايند. 
بيشتر فعاليت ش�ما در حوزه موسيقي سنتي 

است يا پاپ؟
مردم سال هاي زيادي است از موسيقي سنتي به شكلي كه 
سال ها پيش اجرا مي شد، فاصله گرفته اند. من يك آلبومي در 
حوزه موسيقي سنتي كه مجموعه اي از چند ترك مشتمل بر 
آواز و تصنيف است در دست تهيه و تدارك دارم كه به لطف 
الهي سعي دارم هر چه زودتر و با هدف پررنگ تر كردن بخش 
سنتي در فعاليت هاي موسيقايي ام، روانه بازار شود. البته در 

اجراها و كارهايم سعي مي كنم از س��ازهاي ايراني و اصيل 
استفاده كنم تا حداقل اداي ديني به اين موسيقي گرانقدر 
كه مورد بي مهري قرار گرفته كرده باشم. در همين زمينه يك 
كاري به اسم »بزم همايوني« يا »ضيافت معنوي« دارم كه 
به سفارش صدا و سيماي خراسان رضوي تهيه توليد شده 
و چند وقتي است كه در برنامه هاي مختلف صدا و سيماي 

استان خراسان رضوي پخش مي شود. 
معضالت عمده موسيقي پاپ در روزگار كنوني را 

در چه حوزه اي ارزيابي مي كنيد؟
اگر شما موسيقي پاپ امروزي را ارزيابي و آناليز كنيد خواهيد 
ديد كه آهنگ ها بيشتر از آنكه موسيقي باشند ريتمند! خيلي 
از همين اتفاقات باعث شد تا بزرگان زيادي از عرصه موسيقي 
خارج بشوند و به نوعي خودشان را بازنشسته كنند! نمونه چنين 
اتفاقاتي را مي شود در موضوع استعفاي آقاي بهمني از رياست 
شوراي شعر و ترانه مشاهده كرد. از ابتداي كار تا ملودي يك اثر 
و زماني كه خواننده ورود مي كند يكسري واژه ها و لحن هاي 
اشتباه را مي بينيد كه وارد موسيقي ما شده اند. معلوم نيست 
چگونه به چنين آثاري مجوز مي دهند. مثاًل يك كاري مجوز 
مي گيرد و چندين بار از شبكه هاي مختلف تلويزيوني پخش 
مي شود، اما در كمال حيرت مي بينيم كه مثاًل بخش خبري 

20:30  از همان كار ايراد مي گيرد! خب اگر اين كارها اشكال 
دارند چرا از ابتدا به آنها مجوز پخش و انتشار مي دهند؟! چرا 
به كاري كه مش��كل دارد اجراي اليو)زنده( مي دهند؟! اينها 
تناقضاتي است كه ايجاد مي شوند. خيلي از افراد هستند كه 
بدون پشت سر گذاشتن دوره هاي آموزشي مثل صدا سازي 
يا اينكه س��ولفژ را طي كرده باش��ند اقدام به انتشار آثارشان 
مي كنند!؟ اين عزيزان مي توانند الاقل دوره هاي كوتاه مدتي در 
سبك شناسي و گام شناسي را نزد اساتيد متعددي كه در اين 
زمينه شناخته شده هستند را طي كنند و بعد وارد اين عرصه 
بشوند. مثاًل طرف مي گويد من تنظيم كننده آهنگ هستم، 
وقتي پشت پيانو مي نشيند نمي تواند يك قطعه پيانو بنوازد 
يا حتي يك قطعه كيبرد بزند! يا اينكه فالن ش��خص مدعي 
مي شود كه خواننده است، ولي نمي تواند يك خط شعر را به 
صورت آواز بخواند! كافي است كه از يك خواننده در برنامه زنده 
درخواست شود آهنگ و ملودي را كه مي گويد خودش ساخته 
به صورت آوازي و زنده اجرا كند. آن وقت معلوم مي شود كه 
شخص فقط ادعا دارد يا اينكه از موسيقي، تنظيم، ترانه، ملودي 

و... چيزي در چنته دارد! 
علت و ريش�ه چنين اقداماتي را در چه چيزي 
مي داني�د؟ آي�ا عل�ت آن عجله داش�تن براي 
خواننده و مشهور شدن اس�ت يا اينكه مسائل 

ديگري به وجود آورنده وضع موجود است؟
حتماً شما هم شنيده ايد كه دالل ها نقش تعيين كننده اي در 
اين زمينه دارند. همين افراد به دنبال خواننده هايي مي گردند 
كه حداقل چند فاكتور را داشته باشند؛ يكي اينكه خواننده 
موردنظر بايد از نظر تيپ و چه��ره داراي جذابيت ظاهري 
باشد، ديگر اينكه استايل مناسبي داشته و در كنار اينها حاال 

يك ته صدايي هم داشته باشد. 
چرا در بين صداي خواننده ها به ندرت مي توان 
يك صدايي را ش�نيد كه لحن درست يا صداي 

خوبي داشته باشد؟
ببينيد! امروزه بسياري از كارها را به صورت مقطع خواني تهيه 
مي كنند يا كارهايي كه سبك و سياق ملودي آن براي نوحه 
است. متأسفانه طرف مي آيد يك ريتم »شيش و هشت«ي 
را روي آن مي گذارد و هم��ان كار را در قالب ترانه به خورد 
مخاطبان مي دهند! از آنجايي هم كه گوش مردم در معرض 
صداها و كارهاي س��طحي و نازل قرار گرفته مخاطب ديگر 
نمي تواند بين صداي خوب يا بد و. . . تمييز قائل شود. در واقع 
سليقه موسيقايي مردم به واسطه وفور آهنگ هاي ضعيف 
خيلي پايين آمده و طرف نمي تواند تشخيص بدهد آهنگي 
كه مي شنود نوحه است يا ترانه؟! متأسفانه برخي از مداحان 
هم كه مايل نيستند خودشان را خيلي به زحمت بيندازند، 

مي آيند و بر اساس همان ريتم و آهنگ مداحي مي كنند. 
به نظر ش�ما چنين فضاي�ي به نفع چ�ه افراد يا 

جرياناتي است؟
واقعيت اين اس��ت كه چنين فضايي فقط و فقط به س��ود 
دالل هاست. مثاًل دالل مي آيد و يك قرارداد كاري با نسبت 
90درصد به 10 درصد يا 95درص��د به 5 درصد با خواننده 
مي بندد و خيلي قشنگ شش ماه تا يك سال از آن خواننده 
بهره برداري كافي را مي كنند حتي برايش��ان مجوز اجراي 
كنس��رت مي گيرند و پول هاي خوبي هم درمي آورند. اصاًل 

كل كارها دست خود همين دالل هاست. 
ظاهراً در صداوس�يما ه�م براي اج�راي برنامه 

شرط هاي عجيب و غريبي مطرح مي كنند.
طرف مي گويد تو بايد جزو خوانندگان سازمان باشي و حتماً 
متن ترانه را هم بايد از خودمان بگيري تا بتواني اجرا بروي! خب 
اين يعني چي؟ چرا به جاي حماي��ت از خوانندگان و فعاالن 
حوزه موسيقي چنين شرط هايي مي گذارند؟! من شنيده ام 
كه مي گويند براي خواندن تيتراژ برخي برنامه ها و سريال ها 
مثالً 70 ميليون يا 30 ميليون تومان درخواست پول كرده اند! 
يا مي گويند به بعضي افراد گفته شده اگر مي خواهي به فالن 
برنامه بيايي بايد 5 ميليون تومان پرداخت كني! آيا اين درست 
است كسي مثل من كه حدود 13 سال در محضر اساتيد بزرگ 
كشورمان مشغول آموختن بودم براي اجراي برنامه فالن مقدار 
پول پرداخت كنم؟! البته چنين اوضاعي به نفع افراد پولدار 
است چراكه با پرداخت مبلغ مورد نظر به فالن جريان به راحتي 

مي توانند در هر برنامه اي كه بخواهند اجرا داشته باشند! 
تبعات چنين رويكردهايي را چطور ارزيابي مي كنيد؟

ما در كشورمان استعدادهاي بسيار زيادي داريم كه به دليل 
برخي تنگ نظري ها يا عدم حمايت از آنها عقب رانده مي شوند. 
نكته اصلي و مهم اين اس��ت كه نظارت ب��ر همه عرصه هاي 
موسيقي از توليد و ساخت گرفته تا انتشار و. . . به شكل قوي 
صورت نمي گيرد و چنين رويكردي زمينه ساز جوالن دالل ها 
مي ش��ود. البته واضح است كه اين مس��ئله نه تنها در حوزه 
موسيقي بلكه در هر جايي كه قرار باشد خدمتي يا هنري ارائه 

شود اما نظارت كافي نباشد، شروع به نشو و نما مي كند. 

اگر شما موسيقي پاپ امروزي را ارزيابي و 
آناليز كنيد خواهيد ديد كه آهنگ ها بيشتر 
از آنكه موسيقي باش�ند ريتمند! خيلي از 
همين اتفاقات باعث ش�د تا بزرگان زيادي 
از عرصه موس�يقي خارج بشوند و به نوعي 

خودشان را بازنشسته كنند!

آهنگ ها بيشتر از آنكه موسيقي باشند ريتمند!
در گفت و گوي »جوان« با فرهاد قرباني مدرس، تنظيم كننده و خواننده موسيقي پاپ مطرح شد

 سليقه موسيقايي مردم به واسطه وفور آهنگ هاي ضعيف 
خيلي پايين آمده و طرف نمي تواند تشخيص بدهد آهنگي كه مي شنود نوحه است يا ترانه؟! 

   حسن روانشيد*
 هن��ر صحنه گرداني از ديرزمان و قبل از ش��روع 
در ديگر سرزمين هاي دنيا اما به سبك و سياقي 
متفاوت در كشور ما حضور داشت. نگاهي به تاريخ 
كهن ايران نش��ان مي دهد اگرچه پادش��اهان و 
اميران آن تا حدودي مستبد و قائم به رأي بودند 
اما با حضور مش��اوراني زيرك در كنارش��ان كه 
بعضي براي تعدي��ل رأي هايي كه به ضرر جامعه 
صادر مي شد در دربار نفوذ و با استفاده از برتري 
فهم و علمشان توانس��ته بودند تأثير بسزايي در 
اش��اعه فرهنگ و تلطيف نظرات حاكمان داشته 
باش��ند و با لطايف الحيل رأي مثبت آنها را براي 
ايجاد فضايي هم��راه با علم و معرف��ت دريافت 
كنن��د و اين گونه و مس��تند بر ح��ذف بعضي از 
اح��كام ظالمانه توفي��ق حاصل كنن��د. ازجمله 
التيام هاي روحي كه مي توانست حكام را متوازن 
كند و اجازه نده��د خ��ارج از روح لطيف و رقت 
قلب انس��اني آرايي صادر شود، فلسفه استفاده از 
نمايش در قالب صحنه بود كه در البه الي مجالس 
عيش و عشرت توسط همين مشاوران و وزيران 
فرهيخته گنجان��ده مي ش��د و در نهايت نتايج 
رقت بار و بي محتواي آنه��ا را به پندآموزي تغيير 
مي داد چراكه با اين اميران خودرأي قسي القلب 
نمي ش��د از راه ديگ��ري كه مؤثر باش��د مذاكره 
كرد تا تعامل و انس��انيت را در آراي خود رعايت 
كنند. نصب زنجي��ره عدل در زمان انوش��يروان 
كه لقب عادل را ب��ه خود اختص��اص داده بود و 
ايده هاي بوزرجمهر وزير كه بزرگمهر لقب يافت 
از نمونه هاي بارز اين اقدام��ات عام المنفعه براي 
جوامع ايران باستان است كه به  مرورزمان توانست 
صحنه هاي نمايش را به سن تماشاخانه سوق داده 
و عبرت جاي عشرت ها را بگيرد تا نه تنها اميران و 
پادشاهان بلكه آحاد جامعه بتوانند از اين مكتب 
نمايشي براي احراز دانسته هاي جديد بهره برده 
و روح خود را از وجود بد و كج انديشي ها برهانند. 
صحنه هاي نمايشي اگرچه در بيش از 3هزار سال 
گذش��ته تغييرات زيادي پيداك��رده اما هدف و 
انگيزه همان است كه در ذهن فرهيختگان باستان 
اين مرزوبوم مي گذش��ت. متفك��ران علوم همه 
انديشه هاي اصالحي خود را در اين باره از جوامعي 
گرفته اند كه تاريخي مستند و ارزشمند همچون 
ايران باستان داشته و امتحان خود را پس داده و 
توانسته اند از روي همين سكوها كه امروز صحنه 
نام گرفته به آموختن درس زندگي بپردازند. تحول 
انديشه هنر كه با گذر از دوران خيمه شب بازي و 
عروسك گرداني به سن تماشاخانه هاي دهه 30 
و  40 رسيده و دو يا سه پرده اي شده بود، حوصله 
تماش��اچيان را براي مش��اهده ادامه داستان در 
فاصله نس��بتاً طوالني تغيير دكور در صحنه سر 
مي برد. مرحوم استاد اس��ماعيل مهرتاش مدير 
تماشاخانه جامعه باربد را بر آن داشت تا براي پر 
كردن اين زمان »پِرت« راهي بينديش��د. پس از 

چندي به صداي مرحوم استاد بديع زاده برخورد 
و توانست ترانه فولكلوريك »يك پول خروس« را 
براي او آماده سازد كه در اين فاصله ازدست رفته 
اجرا نماي��د. اين برنامه كه بعده��ا نام پيش پرده 
و ميان پرده را به خود اختصاص داد، به  س��رعت 
جاي خود را در تماشاخانه هاي آن زمان كه اكثراً 
در خيابان الله زار بودند باز كرد و صفحات 33 و 
44 دور آن  كه در آغاز حاصل دست استوديوهاي 
هندوستان بود به ترانه هاي همين پيش پرده ها و 
ميان پرده ها اختصاص داشت كه هم اكنون تعداد 
قابل توجهي از آنها در موزه موسيقي ايران موجود 
است. همه اين ميان پرده و پيش پرده ها همچون 
»ماشين مشدي ممدلي بي ترمز و بي صندلي« از 
بين عادت هاي كالمي روال زندگي مردم عادي 
به دس��ت آمده بود كه عنوان پيش پرده را به خود 
اختصاص داد و از ميان واقعيات جامعه ش��روع 
و سپس با عواطف پيوند مي خورد. اين ترانه هاي 
ماندگار و جاويدان اكثراً بعد از 2۸ مرداد 32 ظاهر 
ش��دند و همچنان ادامه يافتند تا توانستند جاي 
خودش��ان را در پيش پرده هاي تماشاخانه هاي 
الله زار باز كنند كه در فرصتي مناسب كارگراني 
كه در پشت صحنه هستند بتوانند دكورها را براي 
قسمت بعدي نمايش تغيير دهند و آماده سازي 
نمايند. رگه موسيقي پاپ در كشور كه از مرحوم 
»بهرام سيير« شروع شد با تغيير آهنگ »زهره« 
داريوش رفيعي از س��نتي به پاپ آغاز و در قالب 
پيش پرده و به صورت موسيقي روان عرضه گرديد. 
اگر نگاهي كارشناسانه به ملودي هاي خوانندگان 
در گذش��ته و به خصوص موسيقي شمال كشور 
بش��ود، مالحظه مي ش��ود كه در اي��ن موزيك 
نيم پرده اي ازجمله صداي استاد ناصر مسعودي 
گونه هاي مشهود از موسيقي پاپ هويداست. اين 
رنگ موسيقي و اين چفت وبست ها آغاز تحول در 
تمايل به سوي پاپ شد تا تصنيف هاي نواب صفا 
هم به اين سو تمايل پيدا كند. فرم اين ريتم يكي 
دو ملودي بيشتر ندارد اما همچنان موفق است كه 
مي تواند بيان احساس باش��د. امروز با گذر از ربع 
پرده هاي موسيقي ايراني كه همه كس نمي توانند 
آنها را بخوانند مي شود موزيك پاپ داخلي را كه 
يادگار به جا مانده از ميان پرده ها و پيش پرده هاي 
ابداعي مرحوم استاد اس��ماعيل مهرتاش است 
همچنان زنده نگه داشت و در دنيا مطرح و ثبت 
ميراث جهاني كرد تا ج��اودان بماند كه از طرق 
مختلف دس��ت درازي در محتواي آن نش��ده و 
توسط ديگران به س��رقت نرود. براي رسيدن به 
اين منظور، بها دادن به موسيقي توأم با طنز كه 
نوعي از پاپ است و بيش از نيم قرن در برنامه هاي 
صبح جمعه راديوايران ارائه شده و هنوز هم ادامه 
دارد مي تواند از اولويت هاي كاري مركز مطالعات 
رسانه ملي باشد و از اين طريق ميراث فرهنگي را 

مجاب به ثبت جهاني كند. 
*روزنامه نگار پيشكسوت

نقش آوا در ميان پرده هاي ماندگار

   مصطفي شاه كرمي
فره�اد قربان�ي از جمله فعاالن حوزه موس�يقي اس�ت ك�ه نامش به عن�وان تنظيم كنن�ده و خوانن�ده براي 
بس�ياري از خوانن�دگان جوان و چه�ره موس�يقي پ�اپ آشناس�ت. وي فعاليتش را ب�ا آم�وزش و فراگيري 
رديف هاي قرآني و س�پس رديف ه�اي آوازي نزد اس�اتيد اهل فن و از مس�اجد مش�هد مقدس آغ�از كرده 
اس�ت. برخي حواش�ي پيرامون موس�يقي پاپ، اوضاع ش�عر و ترانه و برخي واقعيات پيدا و پنهان اين عرصه 
از جمله وج�ود دالل ها بهانه اي ش�د تا گ�پ و گفتي ب�ا اين مدرس و فعال حوزه موس�يقي داش�ته باش�يم. 


