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محرم از نگاه
رهبرمعظم انقالب

هر کسی که در خانه شما
حضور دارد باید بداند هنگام
وقوع زلزله چه اقدامی انجام
دهد حتی اگر شما موقع وقوع
حادثه آنجا نباشید.

والسالم به ا ّمت اسالمی این است که برای حقّ  ،برای عدل ،برای اقام ه
درس حسینبنعلی علیه ّ
الصاله ّ
عدل ،برای مقابل ه با ظلم ،باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود را به میدان آورد؛ در آن سطح ودر آن
لقیات ما ،با عادات ما متناسبباشد چرا؛
مقیاس ،کار من و شما نیست؛ ا ّما در سطوحی که با وضع ما ،با خُ ّ
بایدیادبگیری م.
1392/۰۳/22

بررسی نواهای عاشورایی در گفتوگوی «شهروند» با قاسمافشار

در موسیقی آیینی ُمدگرا شدهایم
برخی از مدیران صداوسیما بر اساس سلیقه و میل خود عمل میکنند

پس از تولید اثر تعزیه ،به شعر اشکال گرفته شد و صفر تا صد این اثر را رد کردند
شهروند| قاسمافشارازآغازگرانموسیقیپاپ
پس از انقالب اسالمی اس��ت .خواننده کهنهکار
موسیقی پاپ که مخاطبان موسیقی او را در قالب
ترانههای آیینی یا با اثر «متبرک» میشناسند؛
همان تران ه خاطرهانگیــزی که در نیمه دوم دهه
هفتاد منتشر شــد ،همان ترانهای که بسیاری از
ما آن را زمزم ه کردهایم« :واسه بنده افتخاره زیر
سایتون بشینم_شما ســروری و واال من بنده
کمترینم» .اما متبرک تنها اثر آیینی قاسم افشار
نیست .در کارنامه این خواننده موسیقی پاپ که
این روزها جایش در عرصه موسیقی بسیار خالی
اســت ،ترانههایی در وصف امیرالمومنین(ع) و
دیگر بزرگان دینی دیده میشود .قطعه «تعزیه»
هم یکی از همین آثار است؛ قطعهای عاشورایی
که در مدح امامحسین(ع) سروده شده و شاعر در
مضمون این شعر هم به هنر تعزیهخوانی پرداخته
اســت .آنچه در ادامه میآید ،گفتوگوی کوتاه
«شهروند» با قاسم افشار ،خواننده موسیقی پاپ،
است« .شهروند» در این گفتوگو با قاسم افشار به
یعاشوراییپرداختهاست.
بررسینواها 
«تعزیه» شــاخصترین اثر شــما در قالب
ترانههای عاشورایی است ،اگر موافق هستید،
برایشروعدرموردهمیناثرصحبتکنیم.
بله؛ اثر تعزیه حدود پنجسال پیش با شعر «عبدالجبار
کاکایی»وآهنگسازیوتنظیم«امیرهوشنگشاهرخی»

منتشر شد؛ حقیقتا کار هم یک کار دلی بود ،من دوست
داشتماثریدرزمینهعاشورادرکارنامهخودداشتهباشم.
این اثر تاکنون از شبکههای تلویزیون پخش
نشدهاست؟
بله؛ همانطور که گفتم من دوســت داشتم کاری را
منتشرکنمبرایعاشورا؛امامتاسفانهایناثرازصداوسیما
پخش نش��د و مورد حمایت هم قرار نگرفت .البته این را
هم بگویم که در ابتدا از صفر تا صد اثر رد شد؛ ب ه طور مثال
شبکه نسیم سیاســت خاص خود را دارد و ظاهرا جدا از
بدنه سازمان فعالیت میکند .برخی از مدیران صداوسیما
سلیقه و میل خود عمل میکنند و این موضوع

براساس
مشهوداست.
چرا؟
به شعر اشکال گرفته شــد .البته مخاطبان ادبیات و
موسیقیبهخوبیآقایعبدالجبارکاکاییرامیشناسند؛
ی هســتند ،مذهب را
ایشــان هنرمند دغدغهمنــد 
میشناسند و به این حوزه عال م هستند .قلم این هنرمند
همقلماشتباهینیست.
انتقادات بســیاری به آثاری که این روزها در
زمین ه موســیقی آیینی تولید میشود ،توسط
برخی از منتقدان مطرح میشود ،شما چه نگاهی
بهاینموضوعدارید؟
بســیاری از این آثار اثرهای ارزشــمندی هستند؛ اما
در برخی موارد هم آثار کلیشهای و نخنما است .خیلی از
دوستان تنها میخواهند کاری منتشر کنند که در ایام
تاسوعا و عاشورا پخش شود؛ اصال در برخی موارد اشعار

مرتبط نیست .مشخص نیســت با چه انگیزهای این اثر
تولید شده است .در محرم اگر میخواهیم کاری داشته
باشیم ،باید اتاق فکری باشــد تا درنهایت یک کار خاص
تولید شــود ،هنرمند باید بداند که قرار نیست یک کار
عاشقانهواجتماعیتولیدکند،هدفتولیدیکاثرمذهبی
است؛ آن هم برای امامحسین(ع) باید با دقت و وسواس
بیشتری انجام شود .اما میبینیم که این روزها مد شده
است که در تاسوعا و عاشــورا اثری تولید شود ،مثل این
مدهایی که برخیها در پوشــشهای مــاه محرم به راه
انداختهاند.درموسیقیآیینینباید ُمدگرابود.
اثر «متبرک» شــاخصترین اثر شما در شعر
آیینیاست؟
بله؛ این ترانه یکی از قطعــات آلبوم «خواب گریهها»
اس��ت کهســال هفتادوهشت منتشر شــد .شاعر این
مجموعه اکبر آزاد بود .از ابتــدای تولید هم این اثر مورد
حمایتشرکتتولیدکنندهوصداوسیماقرارگرفت،شعر
هم مرتبط با مذهب است و همانطور که در مورد تعزیه
گفتم این اثر هم کاری دلی بــود و الحمدهلل ماندگار هم
شد ،هنوز هم از صداوسیما در برخی مناسبتها پخش
میشود.
  به دنبال تولید اثری جدید در زمینه موسیقی
آیینینیستید؟
اگر چــه من دلــی در این حــوزه فعالیــت میکنم
امــا تا زمانــی که موســیقی آیینــی مــورد حمایت
قــرار نگیــرد ،هنرمنــد از تولیــد چنیــن آثــاری
دلسردمیشود.
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خوانندگانپرطرفدارکشورکهمعموالسبککاریشانپاپاست،تکآهنگهاییبرایمحرمتولیدکردهاندکهدراینایامبیشترشنیدهمیشود.دراین
فهرست،ازمحسنیگانهوچاوشیتابنیامینورضاصادقیحضوردارند.
علیرضاطلیسچی؛روزنهم
علیرضا طلیسچی درسال  ۹۰قطعه «روز نهم» را منتشر
کرد .همانطور که از اسم این اثر مشخص است ،ترانه مربوط
به روز تاسوعاست .آهنگســازی ،تنظیم و ترانهسرایی این
قطعهنیزتوسطعلیرضاطلیسچیانجامشدهاست.
محسنیگانه؛کربال
اثر «کربال» یکی از کارهای قدیمی محســن یگانه است.
این خواننده «کربال» را در اواسط دهه هشتاد منتشر کرد.
یگانه ،ترانه این قطعه را ســروده و مضمون کار درباره روز
عاشوراست.
علیعبدالمالکی؛نشد
«علی عبدالمالکی» از آن دســته خوانندههایی است که
تقریبا هر ســال یک کار با محور محرم تولید کرده است.
«نشد» یکی از این موارد است .ترانه این کار از سرودههای
علیرضا مرتضی قلی است و علی عبدالمالکی ملودی آن را
ساختهاست.
رضاصادقی؛قرصماهخونین
رضا صادقی هم یکــی دیگر از خوانندههایی اســت که
قطعات ویژهای برای ایام ســوگواری محــرم تولید کرده
اســت« .قرص ماه خونین» یکی از این آثار اســت که او در
رثای حضرت عباس (ع) و با آهنگسازی خودش تولید کرده
است .امیرحسین الهیاری ترانه کار را سروده و تنظیم هم برعهده
شجاعتشفاعیبودهاست.
ماهانبهرامخانوهومنسودمند؛خوابدیدم
هومن ســودمند درســال  ۸۹اثر «خواب دیــدم» را با
همصدایی ماهان بهرامخان تولیــد کرد .ماهان بهرامخان
وظیفه آهنگسازی این قطعه را برعهده داشت و موضوع آن
بهاتفاقاتپسازواقعهکربالمربوطمیشود.
شاهینآرین؛علمدارحسین
شاهین آرین درسال « ۹۰علمدار حسین» را اجرا کرد.
ترانهسرای این کار حمیدرضا نصراللهی است و فربد یزدانفر
همکارساختآهنگوتنظیمشراانجامدادهاست.
محسنچاوشی؛راهکربال
محسنچاوشیقطعاتمذهبیمختلفیاجراکردهاست.
او درسال  84قطعه «راه کربال» را با ترانهای از امیر ارجینی
منتشر کرد .این خواننده عالوه بر آهنگسازی در کنار رضا

فوادیان تنظیم این کار را هم انجام داد .در این قطعه از سازهایی استفاده شده
کهدرمراسمعزاداریوسینهزنیازآنهابهرهبردهمیشود.
امیرحسینمدرس؛باغوبهار
امیرحســین مدرس یکی از نوحههای قدیمی را با صدای
خودش منتشر کرد .این قطعه «باغ و بهار» نام دارد که مورد
اســتقبال مخاطبان قرار گرفت .گفتنی اســت ،امیرحسین
مدرس درســال  85آلبوم «ماه نــی» را تولید کــرد .در این
آلبوم که  ۱۲قطعه داشــت از اشــعار و نوحههــای قدیمی تهران
استفاده شده بود.
بنیامین بهادری و سهراب پاکزاد؛ قلب محرم و موج
محرم
شاید جالب باشد که بدانید نخستینبار بنیامین بهادری با
انتشارقطعههاییکهمضمونعزاداریمحرمداشت،بهمخاطب
معرفی شد .این قطعات مدتی بعد در قالب یک آلبوم غیررسمی به
نام «بوی محرم» دست به دست چرخید و مورد توجه قرار گرفت .این خواننده
سال گذشته به همراه سهراب پاکزاد دو قطعه به نامهای «قلب محرم» و «موج
محرم» را منتشــر کرد .آنها ملودی این دو قطعه را ساختند و ترانهاش از
سرودههایفریداحمدیاست.
علیاصحابی؛محشرکبری
«محشر کبری» دیگر قطعهای است که درباره محرم منتشر
شده است .موضوع آن در مورد شهادت حضرت عباس(ع) است
و علی اصحابی کار ساخت آهنگ و تنظیم آن را انجام داده است.
حامدمحضرنیا؛شرمندتم
حامد محضرنیا «شرمندتم» را در محر م سال ۹۲منتشر کرد.
تنظیم این قطعه توسط اســتار باند انجام شد .این قطعه برای
ویژهبرنامه«امروزهنوزتمومنشده»ساختهشدهبود.
علیلهراسبی؛کاکا
قطعه «کاکا» اثری از علی لهراسبی است .ترانه این کار اثری از
حامد عسگری اســت که در آن بخشی از رشادتهای حضرت
عباس(ع) بیان شده اســت .فواد غفاری و مهدی خیرخواهی
آهنگسازوتنظیمکنندهایناثرهستند.
امیدعلومی؛ماتم
امید علومی هم قطعات متعددی درباره محرم اجرا کرده است.
یکی از این کارهــا «ماتم» نام دارد .علومی «ماتــم» را با ترانه
خودش به مخاطبان ارایه کرده است .آهنگسازی و تنظیم این
اثر توسط میثاق راد و حامدبرادران انجام شده است.

پیروز ارجمند ،آهنگساز و موسیقیشناس:

خوانندگان پاپ تکنیک قویتری از مداحان دارند
پیروز ارجمند ،آهنگساز و موسیقیشناس است .او
درباره مداحی خوانندگان پاپ معتقد است« :مداحی
خوانندگان کار ســختی نیســتو میتواند ارتباطی
احساسیتر با مخاطب برقرار کن د.»
این موسیقیشناس در گفتوگویی با ایرنا به بررسی
مداحی خوانندگانی کهامروزه هم تاحدودی مرســوم
شده پرداخته است .آنچ ه در ادامه میآید دیدگاه این
آهنگساز اســت« :در دوره صفویه به دلیل محرومیتی
که برای موسیقی پیش آمد و موسیقی ممنوعیت پیدا
کرد ،موسیقیدانهای ایرانی آواها ،مقامها و آوازهایی را
که در آن زمانمرسوم بود به مداحان ،روضهخوانان و
تعزیهخوانان آموزش میدادند و به آنها میســپردند.
بدینوســیله موســیقی ایرانی وارد شــیوهمداحی،
نوحهخوانی ،تعزیهخوانی و روضهخوانی میشــود .در
دورههای بعــدی و در دوران پهلــوی و معاصر مجددا
ممنوعیتش کهاز اواخــر دوره قاجار وجود داشــته،
برداشته میشود .ما میبینیم نسل زیادی از خوانندگان
از خاندان مداحان هستند .مثال در اصفهانتاج اصفهان
به اسم تاجالواعظین بود .یعنی ایشان در اصل از خانواده
واعظین و اهل منبر هستند یا در اقبال السلطان و ظلی
تعزیهخوان و مداح بودهاند .نسل اول خوانندگان سنتی
ما عموما مداحی میکردند و تعزیهخوان و نوحهخوان
هــم بودهاند .امــا االنبرعکس شــده اســت ،یعنی

خوانندگان ما به سمت مداحی روی آوردهاند.
چون موسیقی پاپ موسیقی مردمی است ،طبیعتا
مداحی خوانندگان در جریان یک آیین کهنی که ریشه
در باورها و اعتقادات مادارد و خیلی هم فراگیر اســت
و طرفداران بســیاری هم دارد ،از دو مرحله میگذرد؛
خواننــدگان پاپ دنبــال مخاطبان جدیــد و فروش
بلیتها و جذب مخاطبان جدیدی برای ســالنهای
کنسرتشــان میگردند که این را از قشــر مذهبی و
افرادی کــه گرایشهای مذهبیدارنــد فراهم کنند.
فرضیه دیگر این است که براســاس اعتقاد قلبیشان
میتوانند این روش ابزاری برای خوانندگیشان باشد.
تقریبا درچهارســال اخیر خیلی از آثار را میبینید در
مداحی و نوحهخوانی اجرا میشود که از ترانههای پاپ
و محلی و سنتی روز هستند ومیبینیم که شعرشان
تبدیل به مداحیها میشو د .خوانندگان پاپ تکنیک
قویتری از مداحان دارند .اما تعداد مداحانی که سعی
کردنداز تکنیک پاپ اســتفاده کنند بیشــتر است.
مثال بنیامین خوانندهای اســت که از مداحی میآید
در صورتــی که چند نفــر از مداحان ما توانســتندبه
موفقیت بنیامین دست پیدا کنند .بنابراین ،خوانندگی
پاپ ســختتر از مداحی است .لذا مداحی خوانندگان
کار سختی نیســت ومیتواند ارتباطی احساسیتر با
مخاطببرقرارکن د. »

