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  org.wikipedia.fa://http  .آزاد دانشنامٔه ، پدياويکي  

گيلکي .است  فولکلوريک موسيقي زمينه در نظر صاحب و گيلک موسيقيدان و خواننده پوررضا فريدون

نشا لشت   به خسرو ناصر مدرسه در را ابتدايي تحصيالت .شد متولد در ١٣١١ مهر سوم در پوررضا فريدون
 .پرداخت آريشگري به پدر مغازه در سپس و رساند پايان

 تعزيه کار ١٣٣٣ سال در و آموخت را ايراني آواز بنان غالمحسين و قمي سعادتمند ،دردشتي آواز استادان از او
 سينماي سالن در آن اجراي و تئاتر براي اينمايشنامه سال همان در او .نمود آغاز بهکيش علي همراه به را

 .نگاشت نشاء لشت

گيالن  خواننده عنوان به رسمي طور به و کرد کسب را اول رتبه  راديو خوانندگي آزمون در بعد سال شش
 پژوهشگر عنوان به سال همان در و .کرد آغاز را تلويزيون با همکاري ١٣۵٠ ارديبهشت از.نمود کار به شروع
 ،دانشور سيمين ،طباطبايي محيط ،آتشي منوچهر ايران هنري و فرهنگي مشاهير همراهي با و بومي آواهاي
 .کرد سفر لندن به تهران دانشگاه برجسته استادان ديگر و شاراف ايرج ،عنايت محمود

 و آغاز موسيقي کارشناس عنوان به ايران اسالمي ارشاد و فرهنگ کل اداره با را اش همکاري ۶٧ سال در وي
 .نمود برگزار رشت رادر کنسرتي سال همان در

تهران رشت ، و  آلمان ، همدان ، شيراز  دو .پرداخت کنسرت و برنامه اجراي به  در ترتيب به بعد به تاريخ آن از
 اجرا را باران از پس سريال متن و تيتراژ ١٣٧٩ سال در .اوست انقالب از بعد آثار [1] لو گيله و گيالن مي کاست

 .کرد خود آن از را کشور هاي سريال و فيلم در موسيقي اول مقام بعد سال يک و

 جهانگير با همکاري - جرايد وديگر نامه گيالن در تحقيقي مقاالت چاپ : است شرح اوبدين هاي فعاليت ديگر
 بر گيلکي آواهاي کل اجراي که است "مازندران و گيالن موسيقي" آوري گرد در عبدلي علي ودکتر اشرفي
 سراها فرهنگ تمام در و شد تکثير نوار 6 در ايران موسيقي انجمن وسيله به پژوهش اين) .بود وي عهده
 داوران هيئت عضو -ارشاد به وابسته موسيقي آزاد هاي آموزش و فني رايشو در عضويت -(.باشد مي موجود
 موسيقي ارزشمند کتاب تأليف - 84 تابستان در آواز اجراي و همايش اين در شرکت -شناسي ديلمان همايش

 .پژوهشي طرح عنوان به گيالن فولکلوريک

گيلک   هاي ملودي از او .است داده ارائه فولکلور موسيقي از متفاوت برداشتي پوررضا فريدون ، ديلمان و گالش
 رشد را گيالن موسيقي هاي ظرفيت از بسياري ، موسيقي ء زمينه در تحقيق با او . کرد استفاده راه اين در
  .هستند رشت شهر ساکن اکنون هم پوررضا فريدون .نمود معرفي ايران و گيالن به و داد

 دريا به برکه از

    ir.varg.www://http  

 آواز مسلم استاد اين به ورگ گيلکي، آواز استاد و خواننده پوررضا، فريدون زادروز مهر، سوم مناسبت به
 .پردازدمي گيلکي موسيقي

 و زندمي وي داشترگبز به دست گيلک، هنرمندبزرگ اين حيات زمان در که است شادمان بسيار ورگ
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 جمله از .اندگذاشته ارج را استاد اين ارزش و قدر گيلکان از بسياران او از پيش کهاين از است ترشادمان
 .شد منتشر 1384 سال زمستان در واگيله نشريه توسط که پوررضا فريدون يادگارنامه

 

 نامهويژه مختلف هايبخش ديدن و شنيدن و خواندن به را شما پوررضا، فريدون براي سالمتي آرزوي ضمن
 :کنيممي دعوت ورگ

 

 .مگابايت 69/1 حجم به تصوير شش حاوي فشرده يلفا /استاد خود قلم به /)خاطرات (دريا به برکه از
 )86شماره وا،گيله :منبع ( 

 :هاآهنگ نام هم اين .کنيد دانلودصفحه اين از توانيدمي را استاد صداي با «لو ِ گيل» آلبوم هايآهنگ 
   .گيالن ِ جان /لو ِ گيل /دوقول قوليه .خورآب رنا .دخان گوسند .دسمال بزانيل

   )وارش وبسايت :منبع( 

 

 

 به و واگيله از نقل به ،1384 مهرماه تا پوررضا، فريدون هنري هايفعاليت و آثار زندگي، شمارسال هم اين
 :گردد ارترپرب چنانهم شمار،سال اين که اميد اين با و عباسي هوشنگ کوشش

  نشا مهر تولد در لشت٣ / ١٣١١
   تربيت تحت نظر مادربزرگ–جدايي پدر از مادر  / ١٣١٦
  نشا آغاز تحصيل در مدرسه ناصرخسرو لشت / ١٣١٩
  هاي خواندن در مدرسه اولين زمزمه / ١٣٢٥

http://bp3.blogger.com/_uAFHH6F1Xow/RZxLRrc3e3I/AAAAAAAAAUg/YEoTjRU5gxs/s1600-h/purrezaa-2.jpg�
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  پايان تحصيل ابتدائي و کار در مغازه آرايشگري پدر / ١٣٢٨
مند قمي و  دردشتي، سعادت: تن آواز ايراني در محضر اساتيدي چونسفر به تهران براي آموخ / ١٣٢٩
  حسين بنان غالم
  نشا بازگشت به زادگاه خود لشت / ١٣٣٢
  ازدواج با سرکار خانم منير پوررضا)  روز مانده به کودتا٧( مرداد ٢١ / ١٣٣٢
و اجراي آن در سالن سينماي نامه براي تئاتر  کيش و نگارش نمايش آغاز کار تعزيه به همراهي علي به / ١٣٣٣
  نشا لشت
   خرداد تولد اولين فرزند پسر فريبرز٥ / ١٣٣٤
   خرداد تولد دومين فرزند پسر رحمت٤ / ١٣٣٥
  نشا و زيباکنار نامه در لشت نشا و اجراي نمايش هاي نمايش در لشت همکاري با گروه / ١٣٣٦
  ) داخلي امروزمتخصص( ارديبهشت تولد تنها دختر خانواده فريده ٢٥ / ١٣٣٧
هنرمند (تولد سومين پسر فرهاد )  بعد از ظهر روز نهم ماه نهم٩ دقيقه مانده به ساعت ٩( آذر ٩ / ١٣٣٩

  )موسيقي
  .گي به طور رسمي گي راديو گيالن، کسب رتبه اول و شروع به کار خواننده شرکت در آزمون خواننده / ١٣٣٩
  يراناجراي اولين ترانه فولکلور در راديو ا / ١٣٤٠
  هاي فولکلور از روستاهاي گيالن با هدايت نواب صفا گردآوري ترانه / ١٣٤٠
  اجراي دوبار برنامه در راديو ايران در برنامه شما و راديو / ١٣٤٢
  )فوق تخصص کليه( ارديبهشت تولد پسر چهارم فرشيد ٢٥ / ١٣٤٢
  هاي راديوي صداي ايران شرکت در برنامه / ١٣٤٣
  ولد پنجمين پسر فردين فروردين ت١٧ / ١٣٤٥
  هاي آوازي صداي ايران شرکت در برنامه / ١٣٤٥
  اجراي ترانه به صورت پاپ / ١٣٤٦
   فروردين تولد ششمين پسر فرداد١٧ / ١٣٤٦
   مهر تولد هفتمين پسر امير١٧ / ١٣٤٧
  هاي مختلف ارديبهشت، همکاري با تلويزيون و اجراي ترانه / ١٣٥٠
سيمين : گر آواهاي بومي با همراهي مشاهير فرهنگي و هنري ايران  پژوهشسفر به لندن به عنوان / ١٣٥٥

دانشور، محيط طباطبايي، منوچهر آتشي، دکتر محمود عنايت، دکتر محمود افشار و ديگر اساتيد برجسته 
  دانشگاه تهران

شمار آقاي  چه بر استاد پوررضا گذشت، در سال اين ميانه و در اواخر دهه پنجاه و اوايل دهه شصت، آن[
تواند اين  ها، مي خواننده عزيز خود با رجوع به وضع ايران در آن سال. هوشنگ عباسي مشخص نيست

  ]ورگ. ها را حدس بزند نانوشته
  اجراي اولين کنسرت بعد از انقالب اسالمي در سينما انقالب رشت / ١٣٦٧
  اجراي کنسرت در شيراز / ١٣٧٠
دان آذربايجان  ان از طرف اداره ارشاد و ديدار با عارف بابايف موسيقيارديبهشت ماه، سفر به آذربايج / ١٣٧٢

  شوروي و اجراي آواز شوشتري در کالس درس او
وا، مصاحبه با  نامه گيله مصاحبه با ماه... نامه و ، چاپ مقاالت تحقيقي در گيالن»مي گيالن«انتشار نوار  / ١٣٧٢
  زمين و روزنامه همشهري گيالن
ا جهانگير اشرفي و دکتر علي عبدلي در گردآوري موسيقي گيالن و مازندران، اجراي کل همکاري ب / ١٣٧٣

آواهاي گيلکي بر عهده وي بود، اين پژوهش به وسيله انجمن موسيقي ايران در شش نوار تکثير و در تمام 
  .باشد سراها موجود مي فرهنگ
  من موسيقي ايرانعضويت در هيات مديره انجمن موسيقي گيالن صدر حکم انج / ١٣٧٤
  بار مرگ مادر و برادرزاده جوان و همسر برادرزاده هجوم اندوه / ١٣٧٥
  مرگ همسرش منيرخانم که درد تنهايي را با او يگانه کرد / ١٣٧٧
  اجراي کنسرت در همدان / ١٣٧٧
  »لو گيِل«انتشار نوار  / ١٣٧٨
  .يالني و ايراني مواجه شداجراي کنسرت در آلمان که با استقبال پرشور هنردوستان گ / ١٣٧٨
  اجراي آواز تيتراژ و متن فيلم پس از باران / ١٣٧٩
  هاي کشور در اين سال ها و سريال انتشار نوار فيلم پس از باران و کسب مقام اول موسيقي در فيلم / ١٣٨٠
  )رشت(اجراي دو شب کنسرت در تاالر يادگار امام  / ١٣٨١
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  اي اسالمي شهر رشت به عنوان شهروند شايسته شهريور، تقدير از طرف شور٢٥ / ١٣٨١
 مهرماه، اجراي کنسرت به مناسبت همايش بازشناسي نهضت جنگل به همراهي ناصر مسعودي ١٧ / ١٣٨١

  در دانشگاه گيالن
  براي مبارزه با مواد مخدر) رشت(اجراي کنسرت در تاالر يادگار امام  / ١٣٨٢
  ال آواز مه و شرکت در برنامه کاروان موسيقياجراي برنامه تيتراژ اول و آخر سري / ١٣٨٢
  نشا نشا در تاالر فرنا لشت داشت و استقبال پرشکوه مردم لشت  دي ماه مراسم بزرگ٢٠ / ١٣٨٢
   اسفند از طرف اداره کل ارشاد به عنوان بازرس موسيقي گيالن برگزيده شد٢٦ / ١٣٨٢
  نامه گيالن بهتر  شهريور مصاحبه با هفته٣١ / ١٣٨٣
  اجراي برنامه موسيقي در کاه نياوران به مناسبت هفته جهانگردي / ١٣٨٣
  هاي آزاد موسيقي وابسته به ارشاد عضويت در شوراي فني و آموزش / ١٣٨٣
  جم و اجراي برنامه شرکت در برنامه موسيقي جام / ١٣٨٣
  تقدير در ششمين جشنواره موسيقي نواحي در کرمان / ١٣٨٣
  کسوتان موسيقي گيالن و تقدير از وي  پيش دي ماه، نکوداشت٢٣ / ١٣٨٣
  شناسي انتخاب شد  مرداد، به عنوان عضو هيات داوران همايش ديلمان٢٠ / ١٣٨٤
  شناسي و اجراي آواز تابستان، شرکت در همايش ديلمان / ١٣٨٤
  . مهر، تاليف کتاب ارزشمند موسيقي فولکلوريک گيالن به عنوان طرحي پژوهشي٣٠ / ١٣٨٤

□ 

    پوررضا صداي با آهنگ چند

 از ضمن، در .ببريد لذت شانشنيدن از که اميدوارم .کنممي شما تقديم پوررضا، استاد صداي با زيبا آهنگ چند
 :امگذاشته جااين در شانخوب سايت از را هاآهنگ اين که کنم،مي تشکر وارش سايت چيانزلي رفقاي

 
آغوزه تي بکاشتي بدجايي 

گيالن 
مارزن ِ جان 
کلهکونوس 

وارش  

  ديدار
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mco.blogfa.huzaare://http  هوزاره  

  

يکي از آن بلورهاي چند وجهي .  با ابتذال يکي از بزرگترين ساالر هاي ماست  آقاي پوررضا تو جنگ :آيدا گفت 
بيشتر براي ! از آن هايي که خوبي و صفا و پاکي اش فقط براي آن نيست که اين ها فضيلت است.نادر است

شمع بودنش تنها براي اين نيست که . د آن است که دوستانش بتوانند از دوست داشتن او فيض بيشتري ببرن
" و . ضمنًا به اين دليل هم هست که پروانه ها براي پروانه بودن به اش نياز دارند. ذاتًا دشمن ظلمت است
 " ...خاموشي تقواي او نيست

دو سه سال پيش يک شب با يک نازنين ديگر شبي را در رشت با پوررضا و خانواده اش صبح : شاملو گفت
اگر دنيا اين قدر سياه نبود چه راحت مي شد، در اين جمع به عمق سعادت دست پيدا کرد و  ... .کرديم

مصداق اين کلمه را به چشم خود ديد ، اما آنچه پوررضا براي ما خواند روايت فاجعه ء تلخ حيات ملتي بود که 
  .تار و پود غم و شاديش از جنس واحدي است

   
  » يک هفته با شاملو« از کتاب 

: منبع  ٨۶ شماره ء -گيله وا
   

از چه بگويم؟ از اينکه پوررضا چهارشنبه ها در . و عکس را هم همين امشب گرفتم. از پيش پوررضا مي آيم
مو "  مي کند؟ انگار دوست ندارد بگويد "کاغذ نويسي" لشت نشاء براي مردم نامه مي نويسد، يا به قولي 

  !"کي ميرزا نيم نامه بينويسم
مردم نسخه برايش مي آورند تا برايشان بخواند؟ از اينکه مردم از او حاجت مي خواهند؟ يا از سنگ از اينکه  

  ؟!!!"پوررضا ساواکي است" انداختن هاي يک عده متجر به خانه اش در اوايل انقالب که 
ه آن مي از کجا بگويم ؟ از ترانه هاي عاشقانه اي که خواندنشان ممنوع است؟ از بغضي که مي خواند و ب 

  "جنگل سياه و سردِ  مي آهِ  ديل پور دردِ " بالد ؟ 
؟ يا از پوچ ) که خانه ء استاد آواز گيالن به سادگي خانه ء من است ( از خانه اي که سادگيش بهتم مي آورد 

   "کي خانه بشه اي زمستان ؟ " گويي که مي گويد پوررضا معتاد است ؟ استاد 
" زاي" چه شيرين ما را !پِس چشم هايت چه رنجي نشسته . ه مي کنيچه تلخ نگا! چه تلخ مي خواني 

کي /  مي ديل پورَ  بو َاي خودا جان :مثل همان چوپاني که مي خواند! چه دل پري داري! خطاب مي کني
  ....آتش بيگيره جان ورگان / خانه بشاي اي زمستان 

 که اونِ  واسي سونبوران تي پا گول نازاز  يا   سالگي١۵، به پاکي دوست داشتن هاي نيل بزه دستمالاز  
   "واي مي اَ  ديل بترکستِ "  بگويم ؟ گال پوشي خانه ؟ از عطر صابونيجا کني؟ يا از 

مگر با استاد . از شايعاتي که پشت سرت بسيار است ؟ يا از مرده خور هايي که امروز بدت را مي گويند  
 همه رفيق گرمابه و گلستانش از آب در آمدند ؟ مگر با شيون  نه مگر پس مرگش ناگه .اردشيري همين نکردند

مگر با بسياري بسياري !!! همين نکردند؟ نه مگر حاال مي شنويم که همه ء اشعارش را در حضور آقايان گفته
  ديگر همين نکرده اند و نمي کنند؟ 

   ؟ يک آواز برايمان مي خواني؟چه نياز به پاسخ است در جايي که با يک آواز هر ياوه را مي توان نابود کرد
   

مادرم هر شب برايم يکي از آواز هايش را . پوررضا در ذهن من گره مي خورد به تمامي خاطرات کودکي ام 
  .چرا که کودکي برايم عزيز ترين است .پوررضا برايم عزيزترين است . مي خواند

  
  ٢۶٨۵شماره 

 com.iraninstitute.www://http  
 

 ١۴٢۴ ذيقعده ١٠ -  ١٣٨٢ دي ١٢جمعه 
Fri, Jan 2, 2004 گو و گفت 

 
    

 )خواننده(وگو با فريدون پوررضا  گفت

http://www.iraninstitute.com/index.htm�
http://huzaare.blogfa.com/
http://huzaare.blogfa.com/
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  تمام سازها يك زبان مشترك دارند
 
  جاللي آريا
 

 با پنجاه دهه در وا .خوانند مي خوب اما آم آه است معاصر خوب آوازخوانهاي از دسته آن از پوررضا فريدون
   .رسيد شهرت اوج به گيالن محلي هاي ترانه خواندن

 
 منتشر »باران از پس« و »گيالن مي« ،»لو گيل« نامهاي با آاست نوار سه انقالب از بعد و دارد پرباري آارنامه
  .است آرده

 
 سرزمين ايه ناآامي همه حكايت او صداي« احمدشاملو قول به و دارد انگيزي دل و گرم صداي پوررضا
 »ماست

  
  

 .آنيد بيان اختصار به را آارآرد و آاربرد اين تاريخچه و گيالن موسيقي آارآرد و آاربرد \
 ـ فولكور فرهنگ چارچوب در نيز آن آارآرد و است مرتبط گيالن فرهنگي فضاي به گيالن موسيقي آاربرد *

 اين توانسته مي آه سنتي و ملي موسيقي چارچوب در آن از فراتر شايد حتي و قرارگرفته ـ مردمي فرهنگ
 اين مانده، ما براي آه چيزي آن مابعد يا و ماقبل يا و گيالن تاريخ ازپيدايش متأسفانه .بسازد را آارآرد و آاربرد
 ازوقار آه امروز معناي به هنرمند و اند برده مي پيش رانرامشگ گروه را گيل موسيقيايي فضاي آه است
 رامشگر يك همه از پيش هنرمند يك .است نبوده برخوردار ـ دهد مي بها او به جامعه و است برخوردار جامعه
 .نبود هم نزديك آن به نبود محروم اجتماعي امتيازات از اگر مطرب يك و بود مطرب يك .بود
 مطربهاي جميع از بايد !باشد؟ تواند مي چگونه فضايي چنان در موسيقي چنين رآردآا و آاربرد توصيف بدين
 بوده چه آار آه دانستيم مي بعد و پيوست مي تاريخ به آه جايي تا آمد مي و شد مي آوري جمع زمان آن

 طقهمن هواي و حال آه داشته راهبرد اينطور جمع، در گيالن موسيقي آاربرد و آارآرد صورت هر در .است
 شادماني بود، دادگيل گيالن، موسيقايي صداي يعني است، آرده مي تداعي را گيالن فضاي و عرضه را گيالن
   بود گيل شگفتي بود، گيل نگاه بود، گيل
.... 

 و آاربرد اينكه ولي غلتيده، خط همين بر نيز حال به تا و بوده صورت بدين گيالن موسيقي آارآرد و آاربرد
 همان از .است نبوده ببرند، پيش به را آار پيش، روز از بهتر روز هر آه شده مي خالصه يمسؤوليت در آارآرد
 داده آن به شأن خور در بهايي و بوده منزوي جامعه اجتماعي تحجر از بافتي در موسيقي پيش، سال ۴٠٠٠
 و هنر به سيدهر آگاهانه و صحيح دريافتي به و پاآشيده آه هرچقدر جامعه آه زمان مرور به تا شده، نمي

  .شد گذاشته احترام هنرمند
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 موسيقي اجراي در هايي ويژگي چه و تأثيري چه دربردارند، را خود اقليمي خاص مراسم و آيين آه فصولي \

 اند؟ داشته
 موقع چه اينكه مثًال اند، داشته آه اي مشخصه عاليم ـ و اند آرده آه آارهايي از يكي ـ موسيقي نوع اين *
 چه و آنند اخته را دام بايد موقع چه اينكه و باشند داشته  )گيالنيان آييني مناسبات از يكي ( گجن ورزه بايد
 آنها همه و است مانده يادگار به آنها براي گيالن تاريخ در آه بوده اي ويژه چيزهاي داد، پرورش را دام بايد موقع
 با و اند بوده اخت مرارتي و سختي چه با آه دباش نكته اين يادآور برايشان آه اند آرده بررسي گونه بدين را

 ديروز آه نكته اين يادآوري ساخته، ميسر زندگي اين از را آنها نجات آه اند رسيده ويژگيهايي چه به زمان، مرور
 .شود مي ياد گيالن ديروز فرهنگ عنوان به آن از و ايم رفته مي راه مسير اين در ما
 نظام به آنها درصد هفتاد آه ببينيم را آدمهايي آوه، دامداران در وانيمت نمي حاضر حال در مثال عنوان به

  .باشند بوده وابسته ديروز نشيني آوه سنتي
 
 در تأثيري چه آييني مناسبات اينگونه بوده، مرسوم بندي علم نام به مراسمي گيالن در اي نواحي در \

  باشد؟ داشته توانسته مي گيالن بومي و سنتي موسيقي
 
 آن به تأثيري هم گيالن موسيقي در و است نكرده اقتباس گيالن محلي موسيقي از بندي علم مراسم *

 از توانسته مي موسيقي همين دارد، عزا قسمت گيالن موسيقي خود آه آنجايي از .است نگذاشته صورت
 و آوه انسان مگر .نباشد سنتي ازموسيقي حتي و باشد گرفته سرچشمه محلي موسيقي عزاي بخش
 نبايد باشد؟ داشته زندگي و ناآامي و آامگيري نبايد ! بميرد؟ نبايد باشد آه ديگري هرآجاي و هجلگ

 خود، جاي در جاي آنها موسيقايي آه هستند هايي سوژه اينها همه باشد داشته شادماني و محروميت
 درواقع ،.اشدب داشته ما سنتي موسيقي در تأثيري ها بندي علم اينكه نه .دارند را خود مخصوص درخشش

 در و ساز و ساخت تعبيري به يا عزا موسيقي اين و است داده پا را ها بندي علم آه بوده ما موسيقي اين
 با را خودش وقتي منتهي بخشيده، جالل و شكوه را ها بندي علم چون مراسمي آه بوده روستا موسيقي

 و اند نشسته هم جان در دو هر ،آرده بندي علم موسيقي وقف داريم سراغ آن از آه خاصي مراحل همه
  .اند شده هم مكمل

 
  است؟ بيروني جلگه موسيقي و دروني آوه موسيقي چرا \
 
 به زند مي حرفي آه هم بيرون در حتي و است خودش با درون در دارد، را خودش دنياي و تنهاست آوه *

  …و ندارد خبر رازش از هيچكس است، خودش درون در نوعي
 
 سازها اين .باشد مي نقاره و سرنا لبك، هللا، گيالن ناحيه در موسيقي آالت تأثيرگذارترين واقع ودر بيشترين \

 اند؟ گذاشته برجاي تأثيري چه و اند رفته آار به و اند شده تقسيم مناطق آدام در بيشتر
 و بوده يدانم در يا جمع در اگر مثًال بزنند سازي خواستند و اند داشته اي برنامه اگر آه گيالن آجاي هر در *

 در را هللا اما زدند مي سرنا آنند حاصل اطالع عمومي مشكالت چگونگي از و شوند جمع مردم اند خواسته
 .نواختند مي گرداندند برمي يا و اند برده مي چرا به را گوسفندانش داشتند آه اي خانه در مثًال بهتي، فضايي

 براي را هيچكس و شدن آشنا رازطبيعت با واقع در و دهبو تنهايي و آوير در دادن غربت تصوير هللا مكان و جا
  …توست ناگفته و نگفته فرياد توست، همگويي هللا نوعي به …و نداشتن همگويي

 
 دشت در سرنا احناي به نقاره صداي بردند مي را عروس وقتي آه هست و بوده صورت آن به هم نقاره جايگاه
 عروسي به مردم و است پيش در عروسي آه آرده خبرمي نزديك و دور از را اطرافيان همه و پيچيده مي
 ـ چندبعدي ـ چندسوراخه مختلف اقسام در سرناها .شده ديده هم يونان در حتي سرنا، سابقه .آمدند مي
 و شوند مي نواخته زيبا هم خيلي آه داريم را خراسان آشدار سرناهاي ما ـ مثال بطور باشند مي تمايز قابل
 است اين در عيبشان تنها و زنند مي الدياپازوني آوك از تمامشان و اند وحشي گيالن يسرناها آن مقابل در
 سازي ساز، اين آه دهد مي نشان خصيصه اين و توانندبزنند نمي را گاه سه ندارنديعني را پرده چهارم يك آه

 و تراشيديمش يم خوب بوده، مي ما پرورده دست تنها اگر اينكه و نيست ما به مختص تنها و بوده جهاني
 داشته را اش چهارم چهار نهايت در و پرآند هم را چهارم يك آن و بزند تكميلي بطور را گاه سه تا گذاشتيم مي
 .باشد

 در آردن گوش و زدن و پخش در آنها موزيك بندي تقسيم نيست، خاصي قانون روي از سازها اين بندي تقسيم
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 اين شد اشاره آه همانطور .آنند مي تثبيتش را آن نهايت در و تجربه بعد شده، امتحان اول آه است اين
 منتطقي بندي تقسيم شعور آه بوده اين داليل از شايديكي و نداشته خاصي بندي تقسيم گيالن در سازها
 ي تعزيه در مگر اجراست، قابل خودمان هاي ترانه با باشد هم غربي اگر حتي سازي هر .است نداشته وجود
 مهرباني چه نيست؟ آلمان آشور خشن نسل شده ساخته ترومپت مگر زنند؟ نمي ومپتتر با را غربتي ما

 مگر يا و !آند؟ مي مجسم را ليال غربت شود مي اجرا اآبر علي تعزيه براي وقتي آه است ساطع آن از هايي
  دهد؟ مي پرپرواز را دشتي مايه ديگر سازهاي از بيشتر ويولون اينكه نه
 

 آه دارد نكته اين به بستگي حال هر در و حال هر به حال بيان دارند، مشترك زبان يك جهان در سازها اين تمام
  .باشد دوانده ريشه و بگيرد جا ما فرهنگ در آدامشان

 
  بينيد؟ مي چگونه را خواني تعزيه با گيالن موسيقي تنيدگي درهم \
 
 آه داشته وجود گيالن يعرفان فضاي در شيرين و خواستني غمي دادم، شرح اين از پيش آه همانطور *

 موسيقي آه نيست معنا اين به اين اما .بخواند و بخواهد انگيز شگفت موسيقي گيالني آه شده مي باعث
 غرابت همين دليل به تنيدگي هم در اين و داشته خواستار بيشتر صورت آن به اما پذيريم نمي را شاد

 اينكه اضافه به دارد، تعزيه مراحل با تيدش تقريبي غمگين هاي ترانه بين آه است عزايي موسيقايي
 مي اذان وقت به آه را گيالني عزاي قشنگ هاي گوشه و آورده آم خواني غرابت از نوعي به خوان خودتعزيه
 …آبكناري، خواني، رضا جمله از غربتي، جمله از ماري، ليلي جمله از چسبانده؛ خودش تعزيه در اند خوانده
 همين مردم آه موقعيتي و شرايط اين در تا گذاشته تعزيه آالم آن در و گرفته خودما از را آنها خوان تعزيه پس

 اجراي ازاي به نهايت در و بوده خودشان از آهنگ چون بشوند حفظ را آنها تعزيه شعر با دارند دوست را آهنگها
  .بپردازند پول آنها به بيشتر اي برنامه چنين

 
  داريد؟ نظري چه شعر يا ترانه ودخ و آهنگ ساخت تأخير و تقدم درمورد \
 
 به بپيچد، اش زمزمه اول بايد شود، ساخته آهنگ اول بايد اما شود مي ساخته آهنگ شعرها برروي امروزه *
 شاعر به نشست دل به و بود قشنگ اگر و شود جاري زبان بر دل و ذهن از زمزمه خردخرد آه صورت اين
 .شود داده
 شعري هم او اينگونه و شود داده توضيح آهنگ ساخت تفكر و انگيزه شاعر، شخص براي آه صورت دراين البته
  آند بيان آهنگ سازنده نظريات درخور

. 
 شيرين و نشستني درد اين نيست، گويا آه دارد دردي است، گنگ شود مي جاري آه اي زمزمه اول پس
 برآن شعري و هيمد مي تحويل را درد اين زمان بازبان آه آنگاست چسبد، مي گوش به و شود مي
 دور به قانونمندي از اين بگذاريم، آهنگي آن برروي بخواهيم و باشيم داشته شعري دراينكه و گذاريم مي
 .است
 آه است اين آار قانون .آمده حساب به استثناعات جزو اما شده انجام هم موفقي آارهاي ميان دراين البته
 آه شاعري با را خودش درد بعد و بگويد را خودش درد زآهنگسا اول يعني آه شود ايجاد آار احساس اتحاد
  .بگذارد درميان بگيرد خود متمم را او خواهد مي

 
 پرويز آه روزي مثل .آند همگامي و همخواني و شود يكي راز آن با است احساس اين همزاد و همراز اگر

 آن برروي بگويد خواهد مي چه پرويز اينكه از قبلي اطالع با آرمانشاهي معيني و ساخت مي آهنگي ياحقي
  .گذاشت مي شعري

 
 دانند مي را زيادي هاي رديف آه آنهايي حال بهترشده، گذشته از امروز موسيقايي دانش آه نيست ترديدي
 نوعي من آه همانطور آه اي گونه به بسازند هايي تكه رديفي، موسيقي غريب هاي ازگوشه توانند مي

 و جالب ساخته او آه را آهنگي است ممكن بازهم و سازد يم آهنگي هم موزيسيون.سازم مي آهنگي
 من اما سازد، مي و آند مي حساب است موزيسيون آه آسي چون باشد علمي فقط و نبوده دلنشين
 درمقابل هم استانداردها تمام آه زيباست آنقدر گاهي حس اين .رسم مي تجربه به حس ازروي عاطفي،
  آنند مي آج تعظيم گردن آن زيبايي
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. 
 .نه جهاني استاندارد موسيقي در اما است، جاري ما حسي موسيقي در نوع اين البته
 بنشيند مردم باور در و است زمان زبان نوعي به و دارد فولكلوريك بعد آه آند مي خلق اثري موزيسيوني وقتي
  .خواهدگرفت هويت و خواهدشد استاندارد وصف نهايت به
 

 حسي، آهنگهاي سازي آهنگ ذات در اما .است موسيقي دانش از آگاهي استانداردش جهاني درموسيقي
 تعداد به اما باشند آهنگساز توانند مي همه حسي موسيقي در خواهد مي حس بلكه راهبرنيست علم

 .خواهندرسيد تكرار به آن از پس و نرسد هم دست يك انگشتان تعداد به شايد آه آهنگهايي
 
 .بخواند تا دهند مي خواننده دست به و دهند مي نظم آن به هاست،موزيسيون برعهده آهنگسازي غرب در

 اول از صدايش آه بطوري .است موسيقي علم از تحصيلكرده و سواد با اي خواننده غربي خواننده
 .است آرده آشف را صداها انواع گرفته، سولفوژي بافت اينكه از بعد و يافته تربيت و شده استانداردسازي

  پوررضا؟ فريدون استاد از آخر حرف و \
 

 .ماست هاي ناآامي و ها عشق و ها شگفتي ما، هاي شادماني آالم بي زبان موسيقي *
 دچار موسيقيدان بلكه .ندارد خودش به ربطي شود مي احساس آمبودهايي ما امروز موسيقي در اگر بنابراين
  است هنرمند يك زندگي هاي آشفتگي اثر در آمبودها اغلب .است آشفتگي

. 
  .شود نمي خلق خوب هنرش نباشد قداست در آه نرمنديه
 

 و آند مي تعظيم آند، مي تمنا آند، مي خواهش است محتاج وقتي و نيست دور به تمنا از محتاج هنرمند
  .ندارد را قداست آن ديگر خردشد هنرش وقتي و شود خردمي هنرش آرد تعظيم وقتي

  
  

  

Tuesday, December 19, 2006                       خنياگر گيلک ديدار با فريدون پوررضا ، 

com.blogspot.1tadaneh://http  
  
  

   خوانيميپوسترها مرنامه ها و ي عکس ها و تقديدر شلوغ
  يبسمه تعال

  اهللا جميل و يحب الجمال
   فريدون پوررضايجناب آقا

  مردم جمال شناس ايران مهرتأييد بر هنر شما زده اند
   شود؟يآيا زيبا تر از اين مهر يافت م

  ٨٣آذر  / ٣مدير شبکه 
  

  : سارا ثابت
.  خانه اش هنوز تازه اندياما گل ها. گذرد ي او مي سالگ٧٤ک هفته از تولد ي.  استيزييک روز پاي ظهر بعد از
از روزگاران . ستيگر ني که امروز دي مردياياز ح. دي گوي اش مي دوران کودکي ما نشسته و از هم بازيروبرو

ک شب سرد زمستان را با قصه و ي تواند يم. ن يريک ، تلخ وشيپر است از خاطرات دور و نزد. د ي گويکهن م
 ي گيالن در فضايتمام ترانه ها« :  گويديم. ا يزار ، قصه کوهستان ، قصه دريقصه شال. ترانه به صبح برساند 

الن را تک و تنها ي گيقيگر ، موسي دياو و انگشت شمار اهل دل!دي گويراست م. » ذهن من شناور هستند 
   کنندي مي، پاسدار

  
  يضا در مهرماه سال جاردون پورريته با فريه زي نشريدار اعضاي است از ديتيد رواي خوانيآنچه م

http://tadaneh1.blogspot.com/
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  يدينا توحيت:  عکس سارا ثابت: م يتنظ
  
  
 و وسوسه نيمه ي هميشگيآن يأس لعنت.  رفتيم ي نا اميديتا پا.  تالش کرديم ي گفتگو با پوررضا خيليبرا

 اش ي او که شايستگياما پايان مصاحبه باز دريافتيم سماجت به جاست، برا. کاره رها کردن به سراغمان آمد
  اردرا د

  
در پايان .  ما با او دو ساعت طول کشيد و در اين مدت يک نفس و با حوصله به سؤاالتمان پاسخ گفتيگفتگو

 که ي پيرمرديدر ميان ناباوريمان يك ترانه و دو آواز هم خواند و ما مانده بوديم چه بگوييم از اين همه صفا
   دانستي ما مي صدايش را مرهون جمع صميميلطافت و آمادگ

 را در دست اجرا گرفت يدر ابتدا ترانه هاي.  اش را پس از کسب رتبه اول در راديو آغاز کرديرضا فعاليت هنرپور
 پيشرفت کارش به روستا پناه برد و با يبعد ها برا. ساختنديکه دوستان موزيسين و آهنگسازش در راديو م

   پرداختي روستايي آهنگ هايکمک مدير وقت راديو، نواب صفا به اجرا
  
  

 بعد متوجه يمدت.  خواندمي کردم و با تنظيم دوستان راديو ميمن آهنگ ها را از روستا جمع م:  گويدياو م
اما من که ذوق زده شده بودم . دانندي بيشتر از آن مي خوانم کامل نيست و ديگران چيزي که ميشدم آهنگ

   کردمي تکميلش تأمل نميبرا
  

بعدها تحقيق کردم اين آهنگ .  يک بيت اضافه از آن نباشدي که حتيفهميدم بايد آهنگ را تکميل کنم به طور
و مردم روستا هم به دليل .  کار من بودياين جنبه ء پژوهش.  ساخته و اشعارشان از کيستيها را چه کس

 دادند که با آنها هم سفره شوم و در ي زدند و اجازه مياينکه با صدايم آشنا بودند حرفهايشان را به من م
   در کنارشان باشميو کشاورزخانه 

  
  

 فولکلور هستند که آهنگساز و ياولين دسته ترانه ها:  کنديپوررضا ترانه هايش را به دو دسته تقسيم م
 ي توليت آن فرهنگ و شيوايي گوييم فولکلور ، يعني ميوقت. اينها ازآن مردم اند. شاعر آنها مشخص نيست 

  و مال خود آنها است. د رسي شود و به مردم مياش از مردم گرفته م
  

 ي سازد و شاعر، البته در زمان ما اينطور بود، با او هم نوايي هستند که آهنگساز ميدسته ء ديگر آهنگ هاي
 ي گرفت و ميکار اين ترانه ها هم م.  شود آهنگ در جان ترانه بنشيند ي سبب مياين هم نواي.  کند يم

 ٣٠ ، ٢٠بعد از .  هنوز جا نيفتاده ي مردم در پشتش هست ول مانند فولکلور، باورييعن. شدند شبه فولکلور
   شونديسال اينها هم فولکلوريک خوانده م

  
  

 شهر ي اين آهنگ ها از روستا باعث شد ديگران هم تأثير بپذيرند و از حال و هوايپوررضا معتقد است جمع آور
 افتد و داستان شکل ي با شيون مياد خاطراتش.  متناسب با ذوق روستا بسرايندي بگذرند و ترانه ايزدگ
 ي با چکمه هاي آدمياز اينکه روستاي.  کندي آهنگ معروف بينيوس کاغذ نيويس را برايمان تعريف ميگير
 گفت تا او ي کاغذ نويس حرف هايش را ميبرا) يميدان شهردار( پستخانه ي روبرويگل

  ند و آهنگ را ساختندبنويسد و پوررضا و شيون همانجا به نظاره اين صحنه نشستنامه 
  

تازه ، .  بگوييم ي توانيم پا به پايش گيلکي آورد که نميلهجه شيرين او گهگاه يادمان م
 کيست که ي حوصلگي بيدر اين غوغا.  برديم ي به پيش ميگيرم که مصاحبه را گيلک

   بخواند وآن را ارج بگذارديمصاحبه گيلک
  

  ي غليظ را چسبيديم به ناچاريپس همان فارس
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 موارد با مسائل روز ي ايشان در بسياريترانه ها.  ترانه هايشان پرسيديم ي پوررضا درباره بار اجتماعيز آقاا
   خود به خود بوده يا نه ؟يکنجکاو بوديم بدانيم اين هماهنگ. هم گام بود 

  
 داشته ي سياسي و يا حتي بسرايد که جنبه ء اجتماعي گويم شعري نميهرگز به کس:  دهديپاسخ م

 اين تقاضا ، اين خواسته ، خودجوش شد ، در درون جوشيد و اين نقايص لمس شد و اين درد ياما وقت. اشدب
و اين نه فقط امروز که چهارصدسال پيش هم .  مردم استي خوانم چون بيداريتشخيص داده شد آن را م

رانه ، کوهبار ندارم ، مردم ابزار  چپاول، ارزاق گيتاالن تاالنه، يعن:  گويديمثًال روستايي در ترانه اش م بوده
 سال برسه ي گفتند ، شصت تومني آوردند که بفروشند و به آن کوهبار مي کردند و از کوه ميخود را بار م

 برنج را با ي قيمت برنج به شصت تومان رسيده بود و مردم از نداري بود که بر اثر قحطياحوال ندارم ، زمان
 يکًال مردم روستا برا.  لوبيا چند دانه برنج بود و من اين را خواندم ين دانه ها کردند و در ميايلوبيا مخلوط م

   خوانميو من تمام اينها را م. تمام دردهاشان شعر ساختند 
  
  

 هيز و شيطنت آميز ي گويد که در برابر نگاه هاي وجين مي هايبرايمان قصه دخترکان را در هنگام سخت کار
 يت/ ؟ي نمايي سورخ پيرهنه بر کيت/ي کاکل حناييبولندکول گرد:  دادند ي آواز سرمي شهرينو رسيده ها

   مورسون نانجيب هيچ جا نيده بوميت/  بيده بوميسورخ پيرهنه خيل
  
  

 ي دلم منتظرم که بگويد گال پوشي پرسيم کدام يک از ترانه ها يش را بشتر ز همه دوست دارد؟ توياز او م
  همه را دوست داشتم. استغفر اهللا :  خندد ي در ياد آورده اند اما ميگخانه ، شايد بچه ها هم هر کدام آهن

  
 توانم دست از عزيزان ديگرم ي توانم ، باز نمينم:  گويدي کند و مي سکوت مي اندکيبا اصرار تينا توحيد

  بردارم
  

هر از . قيقت اند  يک حيگاه. يک داستان اند . يک افسانه اند .  پوررضا اغلب تنها يک ترانه نيستنديترانه ها
   نشيندي ترانه در بسيار بيشتر در جان شنونده مي دهد معناي ميگاه که درباره يکيشان شرح

  
 است از روزگار ياما شاک.  عالوه بر آهنگ ها شرحشان را نيز بگويد و فضا را تصوير کند ياو قصد دارد در کاست

 بته به درد نخورِ  خارج خوانده شده از آدم يانه ب تري نيست و هر روز کلي که ديگر تعهد در آن جاريپر شتاب
 يصدايش را قابل تحمل م...  کنند و به زور ضبط و ي شمال تهران نشين که با پولشان يک نفر را پيدا ميها

 ي اش را پنهان نمي نيست و نارضايتي امروز راضياو زياد از روند تند زندگ.  شوديکنند به مردم تحميل م
 ي مغز دل ببندند و اسير آن شوند ، ديگر چه کسي بته و بي و بيردم به آثار تند و هيجان که ميوقت: کند 

 را گوش دهد که در آن تاريخ ترانه و شرح آن گفته شود و اينکه مال کدام روستا بوده و ي کند نواريحوصله م
ا کردند و چگونه اين  داشتند و چه کارهيتکلم آن روستا چه بوده و تاريخشان چه طور بوده و چه جهش هاي

 نه تا ي کنند به جايمردم حوصله نم.آهنگ به اينجا رسيد و چه مقدار ساييده شد و چه مقدار سالم ماند 
االن دو، سه تا آهنگ دارم که اگر با سرگذشتشان همراه . آهنگ ، شش تا آهنگ با سرگذشت گوش بدهند 

سرمايه دار به فرهنگ کار ندارد ، .  کنديار حمايت م از اين کي کدام سرمايه داريول.  کننديباشند کوالک م
 اگر ياگر چه همه ء فرهنگ سرا ها بدون فرهنگ حمايتي هستند حت.  گيرديسود و زيانش را در نظر م

  به هر حال اين طرح مد نظرم هست. سرمايه دار هم نباشند 
  
  

اين کتاب . ن کامل آنها عرضه کرده  فولکلوريک گيالن سرنوشت همه ترانه هايش را با متياو در کتاب موسيق
 شود در سال هشتاد و چهار به پايان ي گيالن محسوب مي جديد در عرصه پژوهش موسيقيکه به حق فصل

 يعدم حمايت مسئوالن منطقه ا. رسيد و در همان سال در بين تأليفات ارشاد گيالن رتبه اول را کسب کرد 
ن سپرده شود و پوررضا اميدوار است تا عيد امسال به بازار  چاپ به نشر ثالث در تهرايسبب شد کتاب برا

.  کنند ياگر هم نشد فردا پسران من چاپش م.  آيد ياگر امسال هم نشد سال ديگر م:  خندد که يم. بيايد
   کنندي من چاپش مياگر نه پس فردا نوه ها

  
 يرا برايمان م»  خوام بشوم رشت امان ،«  کند و داستان ترانه ي اش را باز ميپوررضا کتاب هفتصد صفحه ا
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 و تمام اطالعات مربوطه را ي، همراه با فونتيک و نيز متن فارسيداستان کامل آن به همراه متن گيلک. خواند
درباره . چهل تايشان سرگذشت دارند.  من در اين کتاب آمدهيهشتاد تا از ترانه ها:  گويديم.  دهدينشان م

کاشت و داشت و :  دسته٣ به ي کشاورزيموسيق. يح داده ام  روستا هم توضي موسيقيدسته بند
 گسترده ي برداشت خيليالبته موسيق.  خاص خود را دارندي شود که هر کدام ترانه هايبرداشت، تقسيم م

   در آن موقع به شدت مشغول بوديچون روستاي. نيست
  

:  خوانديشکل گرفته و با همان ريتم م دهد که با ريتم پنبه زدن يک لحاف دوز ي را شرح ميو داستان ترانه ا
   اوستاي اوستا جان هيه
  

 ي کند و مي مياين نقش را مثبت ارزياب.  پرسيمي مي در حفظ زبان گيلکينظر او را درباره نقش موسيق
 ي که چراغ ندارند هم راه پيدا مي به خانه هايي کند و حتي بيش از کتاب در خانه ها جا باز ميموسيق: گويد
اينکه چقدر از مفهوم را دريافت کند ديگر به خود فرد .  کند که شنونده به شنيده ها فکر کنديا کمک مصد. کند

چرا که با .  کند ي کمک مي در پيشبرد زبان گيلکي ديگري بيش از هر قدرت علمياالن موسيق.  دارديبستگ
  احساس سر و کار دارد

  
آن .  من با حس او را يار خود کردم که درد را قبول کندوقتي من پس از باران را خواندم کدام جوان بدش آمد؟

 فهمد و ي اين مسائل را مينسل امروز بهتر از هر نسل ديگر.  دبش چهارصد سال پيش يهم با گيلک
  من سيزده هزار نامه از نسل جوان دارم.  کندي ميبزرگوار

  
  يستحکايت خواندن من است؟ نه ن.  من است؟ نه نيستيآيا اينها حکايت گيلک
   من است؟ بله هستيحکايت سوز صدا

   من از کجاست؟يسوز صدا
   به نام فريدون پوررضاياز فرد

  ي خواند؟ گيلکيفريدون پوررضا چه م
  يگيلک

   را بداندي پذيرد که بايد گيلکي زند و ميو جوان در برابرش زانو م
   شناسديو مرگ هم نم.  صدا بايستد ي تواند جلويهيچ کس هم نم

   جا داريمي تکلم و تلفظ هم به قدر کافي برايو اين يعن.  هستيمي غنيوازما از نظر آ
  

  
 ي نفي داند و جالب اين است که به جاي را مي کردن گيلکياو مشکالت گريبانگير نوشتار

چرا که ما بايد در تلفظ ، اعراب هر .  ندارديزبان ما خاصيت نوشتار: به فکر حل آنها است
و کار . عراب نسبت به هر شهرستان و هر بخش فرق دارندکلمه را حفظ کنيم و اين ا

 را انتخاب يايشان واژه هاي. مگر اينکه مانند مرحوم افراشته عمل کنيم.  شوديسخت م
 بردند و بر آنها تکلم و تسلط ي خود را با آنها راه مي کردند که مردم مراودات اجتماعيم

.  با بقيه ء شعر فاصله داشته باشند سنگين بگوييم و کلماتينبايد کلمات محل. داشتند
   شود کلمات در شعر با هم انس نگيرندياين سبب م

  
   گفتنديمرحوم افراشته شعر ها را باز م

  
 از اين مثل ها و ي امروزه بعضيول.  دارند که در آنها ضرب المثل ها پنهان انديمرحوم شيون هم شعر هاي
  منتقل کنند که با تاريخ و فرهنگ آشنا باشند بايد ياينها را کسان. اصطالحات کمتر رايج اند

 ي گويد که براي مياو شعر را طور.  افراشتهيمانند شعرها.  توان راحت خواندي شعر ها را ميبنابر اين بعض
 يبرا.  آيدي جورنمي لشت نشائياما برا.  آيدي جور مي و کوچ اصفهاني وصومعه سرايي و سنگريرشت

   گيرندي جاها نميباز هم بعض.  توانند شعرش را بگيرندي جاها مبيشتر.  هم همينطوريشرق گيالن
 يبايد از ديگران کمک گرفت و خود را برا.  بايد به خود زحمت دادي خواندن مضامين گيلکيديگر اينکه برا

 جامعه به آن کمک کنند و ي فرهنگي گيلک زبان چاپ شوند و نهاد هايبايد روزنامه ها. دريافت آماده کرد
و . و از اين به بعد هم نخواهند کرد. اگر اين کار را بکنند که نکردند و بماند .اش را فرهنگ خانه ها بدهندبودجه 

   بخوانند؟ي خواهند گيلکي مردم کار کرد و ديد که آيا مياين هم بماند، بايد رو
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 را در يان گيلک که زبي کرده از کساني و فرهنگ گيالن سپريپوررضا که بيشتر عمرش را در خدمت به موسيق
پدرش اصغر است و مادرش :  کند کهي دانند با تمسخراينگونه ياد مي شدن عقب مانده مي جهانيسودا

ديگر زياده از اين .  اش را خواهانيميسالمت. مکرم ، حاال اسم خودش را عوض کرده و گذاشته کامران ، باشد
  بازيها نکند

  
 ، نياز است حاميان نيز دست به کار ي وفرهنگي بر کمک دولت عالوهي پيشرفت زبان گيلکياو عقيده دارد برا

 ي داند و مي مياو بحث و دقيق شدن در ادبيات گيلک را ضرور.  و ادبيات آن را به روز کننديشوند و گيلک
 يشما م. زيبا نيست.  گويد نهي ميکس.  گوييد قشنگ استي کنيد و مي را چاپ ميمثًال شعر: گويد

چه طور ايجاد .  تواند باشد ي چه مياصًال زيباي.  قشنگ هستياز ديد ک. قشنگ نيست ياز نظر ک: گوييد 
   شودويم
  

 اگر مادر ما چهره يحت. ما مادرمان را دوست داريم . ما زبانمان را دوست داريم:  گويديدر ادامه درباره زبان م
آيا ما نبايد او را دوست داشته . ست  هاي او که زيباتر از تمام مادران و مادري نداشته باشد ، مهربانيزيباي

زبان ما مثل مادر .  توانم اين کار را بکنمي مادر؟ من که نميباشيم ؟ با او قهر کنيم و بگوييم قشنگ نيست
  ماست و الحمداهللا ، بسيار هم زيبا است

 اگر نکنيم . کنيم يما بايد با آن زندگ.  قوميت ماستيمهر شناسنامه ا. هويت ماست. زبان ما مادر ماست 
که آن روز اينها بودند ، با .  دهندي سال ديگر به ريش همهء امروزيان ميخندند و ما را درتاريخ سياه جلوه م٢٠

   از بين بردن اين بخش از فرهنگ زدنديسواد هم بودند ، ادعا هم زياد داشتند و بزرگترين ضربه را برا
  

 ي مختلفي کنند دچار مشکالت ريشه اي مي نه حرف زدنيمعتقد است کساني که فرزندشان را از گيلک
 شود پدر و مادر با ياز ديد او همه اينها سبب م.  داند ي تأثير نميهستند و مهاجرت ها را هم در اين قضيه ب

و البته در .  به هم ريزيبا تلفظ.  شرم دارد ي ، که گيلکي ايآن هم چه فارس.  حرف بزننديفرزند خود فارس
آن .  گردند ي بر مياين بچه ها بعد در مدرسه تحت تأثير دوستانشان دوباره به گيلک: رد دايادامه اذعان م

 هم سن و هم آواز او توانست به ي داشتم که بچه مدرسه ايوقت آن پدر و مادر بايد فکر کند که من چه نقص
   را بهش تلقين کنمي بياموزد اما من نتوانستم فارسياو گيلک

  
هم ...  وي دوران خردي هاي ، کمبودها ، نگراني ، تربيتي روانشناسيسام پديده هاعالوه بر اين انواع و اق

 ديروزش عکس العمل نشان دهد و جامعه ي کردن هاي انتقام گرفتن از بد زندگي شود فرد برايباعث م
   ها هستنديمردم ما اسير اين نوع نگران.  کنديناسالم هم اگر در پيش رويش باشد آن را تشديد م

 به ي هستند؟ امروزي ها کيبايد گفت امروز.  هستيميامروز.  گويند ما فرزند روزيمي مي اينکه عده اديگر
  . شودي اتالق ميچه معنا و مفهوم

  
 ي خواهد خودش را روي اند؟ غرب از هر طرف مي غربي هستند که اسير دست تند باد هايآيا منظور کسان

  شدن با فرهنگ غرب است؟ شدن يک دست يآيا منظور از جهان. کار بياورد
  

او .  استي مانند گيلک شنيدني شدن و تکليف فرهنگ هايينظرات پوررضا درباره ء جهان
 مختلف ، طبع ي درجغرافياي توانيم يک دست شويم چرا که زندگيباور دارد که ما هرگز نم

 تکامل ما تحول پذيريم ، تغيير پذيريم ،« : گويد يم.  آوردي متفاوت را به وجود ميزيست
 درصورت يک کاسه يحت. چون آدم ها يکسان نيستند.  شويميپذيريم اما يک دست نم
 يمردم از اين نوع زندگ.  شود ي انقراض اين فرهنگ منحط آغاز ميشدن جهان پس از مدت

 هم زبان هايش گراييده ي به سوي شوند و هر قوم از جوامع بشري هويت خسته ميب
 ي اين متشکل شدن هزينه ها ميو برا.  دهنديه تشکيل مو دوباره با هم گرو.  شود يم

 ي روز خيلي ، نه پيش پري روز متعالينه ديروز قشنگ، نه پر.  رسند به امروزيتا م. دهند
 نداشته شان ي فردايآن وقت برا. برجسته ، نه هفت روز قبل ترش که مانند بهشت بود

   زننديو بر مزار ديروزيان مسبب اين وضع زار م.  گرينديم
  

پس اين بار .  فريدون پوررضاي درباره سليقه موسيقي پرسشي است برايفرصت مناسب
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   دهيد؟ي گوش مي خارجي پوررضا آيا موسيقي پرسيم آقايم
  

البته چند وقت پيش پسرم برايم دو، سه تا آهنگ :  دهديادامه م.  ماندي ميو کم!  گويد نهيدر يک کلمه م
 خوشم ي او خيلياز خوش خوان. يمخصوصًا اون ايتالياي.  خوشم آمديه خيلک.  گذاشتي و ايتالياييآمريکاي
  ». خود را بيرون دهد ديوانه کننده بودي خواست جهش تحريري ميوقت.  خواندي وار ميکول. آمد
  

   دانيد؟ياسمش را نم:  پرسديتينا م
  

   توانم بگويمياگر بدانم هم نم. نه :  گويديپوررضا م
   نبود؟يتاحيانًا لوچينو پاوار

   دانمينم
  

 گفت فقر ، مرگ يشاملو م:  دهدي اينگونه پاسخ مياو به سوأل بهنام پوررجب زاده درباره آينده زيان گيلک
   کندياما بيمارش م.  تواند فضيلت را بکشديفقر نم. اما احتضار فضيلت هست. فضيلت نيست

 هم ياگر کسان.  توانند ببينندي که نمي چشم کسانيبه کور.  ميرديزبان ما نم.  روديزبان ما از بين نم
 را از خدا خواهانيم که اينجور ناباب ها به آن تکلم ي زبان گيلکيدوست ندارند به اين زبان حرف بزنند، سالمت

.  ماندياگر چهار ميليون نفر نماند ، چهارصد هزار نفر که م. که به آن تکلم کننديبأالخره هستند کسان. نکنند
 ي مي بگويند زبان ما باقي اگر چهار نفر در جهان گيلکي نفر ، اگر نه چهارده نفر ، حت هزار٤٠اگر نه ، 

 دهم که اجدادم چه يمن با آن نشان م. نشان تاريخ ديروز کهن من است.  ماهيت من است يگيلک.ماند
 بينيم که يم.  توانيم زبانمان را فراموش کنيميما نم.  شويمياگر زبانمان را رها کنيم هيچ م.  بودنديکسان

اما آنجا که رفت تازه . اينجا که بود ادعا زياد داشت .  کندي صحبت مي رود امريکا و در آنجا هم گيلکيگيلک م
   فهمد که بودهيم
  

 ي ندارم و آن را درست نميمن درباره ء زبان مطالعات تاريخ. مهم اين است که ما به زبانمان اهميت بدهيم 
 ي ترين کلمات گيلک را از هفت قرن پيش در موسيقي قديميه کردم که وقتشناسم تا صحبت کنم اما تجرب
 خوشبينانه به اين يشما هم کم. و جنس صدا و سوز آن هم رابطه برقرار کرد. به مردم دادم ، آن ها گرفتند

  موضوع نگاه کنيد و اميدوارانه برخورد کنيد
  

 کند ، هر جا ي پوررضا آن را سراسر جهان قلمداد م. پرسدي قوم گيلک ميدوستمان اينبار از موقعيت جغرافياي
   صحبت کننديدو نفر باهم گيلک

  

  اگر بخواهند راه بهبود وضع بسيار است

 آورم که البته ي محبوبم را ياد مي از ترانه هاي يکيسکوت به جا.  دارم از سکوتيسوال
از سکوتتان .  داريم به نام سکوتي فصليدر موسيق:  پرسم ي گرفته ميبا صدا. تلخ بود
  واز نخوانديد که آياز زمان. بگوييد

  
 پرنده ي دانم که براياين قدر م.  سکوت او گفته شدهي دانم چقدر از دوره هاينم

 که ياو معتقد است کس.  انديشديپوررضا اما چنين نم. نخواندن بسيار سخت است
چون .  آواز نماندهي سي سال نخوانده ، در آن مدت درخلوت خودش خوانده و بيحت

 ياو سکوت خودش را سکوت آزار دهنده ا.  بود يهم جار از درد جامعه در خودش يبخش
 ي که به يک هنرمند برسد او را شفاف ميهر آزار:  گويدي مبهم ميو با اخم.  داندينم
 کنم يمن گمان نم.  کندي اش کمک ميو اين شفافيت به نشان دادن توان هنر. کند

 ي هايونا بسامان ها ي ها هستند که در ناکاميخيل.  باشديسکوت موجب به هم ريز
 ممکن است نتوانند طاقت بياورند و به يبرخ. و هنرمند نيز هستند.  کنندي ميزياد زندگ
 ممکن است اصًال طاقت نياورند ، يعده ا. اما رويه هنريشان گم نشده است. يک اعتياد کوچک پناه ببرند
 خواهند با يآنها ديگر خود نم. رند که الزم است بمانند ، بمييو زودتر از حد. مچاله شوند و به هم بريزند

. جدال کننديزندگ
  

استاد .  کنندي برگزار نميو اينکه چرا ايشان اخيرًا در رشت کنسرت.  پرسديسارا مهريار از وضع کنسرت ها م
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و گويا چنين .  گويدي مي معمول به موسيقي هاي مهري و نبود سالن و کمبود ها و بياز مشکالت هميشگ
   هايالاقل به اين زود.  ندارديبرنامه ا

  
 کند ي قلمداد مي تر از ديگراني کند و آنها را بسيار صميمياو در کارهاي اخيرش از نوازندگان جوان استفاده م

خود را  ي تواند فرداي گيالن مياز او خواستيم چند نفر را نام ببرد که موسيق. که گاه تجربه هم بسيار دارند 
 شود يو فردا که به دنيا بيايند معلوم م. اينها فرزندان مانده در بطن مادر اند: پاسخ داد . به آنان اميدوار باشد

   است و بهترين پاسخ را به شما خواهد داديزمان معلم صادق. کدام يک اهل سازند و کدام اهل آواز 
چرا « : گويدي داند و مي ديگر مناطق ميحسادت هااو گيالن را اسير . . آخرين سخن او درباره گيالن است

 يآيا نم.  پردازدي به گيالن نمي کند ولي مثال سيستان در کارش استفاده ميفالن هنر مند معروف از موسيق
  داند اينجا هم ترانه دارد و اين هم زيباست؟

  
پوررضا جواب .  شديکم م از گيالن در پايتخت داشتيم اين مشکل ي گوييم شايد اگر موسيقيدان زبردستيم
و هر .  پرمدعاي ، دونفر داريم ، کم خاصيت ولييک.  دان مطرح درتهران نداريم يموسيق. بله :  دهديم

 فرستاديم تهران و اينها نگذاشتند يما چند نفر هنر مند گيالن.  کنندي که وارد شود تخطئه ميهنرمند گيالن
 ي مي آواز مي خوانند کامکاران به احترامشان لباس محليي کردها جاي که وقتيدر حال. برنامه اجرا کنند

  پوشند
  

 رويه را به ي سبزي که حتيبطن سياه.  شناسدياو مشکالت پنهان در زير پوشش سبز اين ديار را م
 که سبب ي خاصيخو.  داندي دخيل مي توجهي ها را در اين بي خاص گيالنيو خو.  کندي بدل ميخاکستر

 خواهند يآنها ابن الوقت نيستند ونم.  هاشان دم نزنندي نپذيرند و از کاست کمکي شود از هر کسيم
 ي تشبيه ميآنها را به دستگاه همايون در موسيق. و مطابق تمايل روز رنگ عوض کنند. اپورتونيست باشند

يون هما. ي نمايد که گريه نکني طبع ش را مي ، و استغناي خود نشوي دارد که از خود بيهمايون وقار: کند
 ها ، به يبه ويژه رشت.  ها باال است و مثل اين دستگاه هستندي گيالنيشعور جمع. فاخر و سنگين است

   کنيد وي کنند که به ما جاده بدهيد و رسيدگيهيچ وقت خواهش نم!  هايويژه رشت
 از يه واژه زااو هم ک.  کنيم که وقتش را به ما داد و صميمانه با ما به گفتگو نشستيدر پايان از او تشکر م

  بماند به وقتش.  دهدي مي جالبي شود ، به ما قول هايلبانش دور نم
  

  ١٣٨٥  مهر ١٧٩ماهنامه شماره  
com.gozaresh.www://http        علوم و ادبياتبخش مقاالت 

بی جا آمده اند و جانشيِن کلماتی شده اند و خواندِن کمی دشوار می ) ؟؟ ( در متِن اصلی ، در جاها جاخا ، دو عالمِت سئوال [ 
 ! ]  گناِه من نيست –کنند 

  خوانم رياد دردهاي آشاورزان را ميمن ف
 مصاحبه با استاد فريدون پور رضا، خواننده آوازهاي سنتي گيالن

هاي سنتي و محلي از  ها و شهرهاي مختلف آوازها و موسيقي در سراسر آشور پهناور ايران زمين در استان
هاي ترآمن تا  آي و رقصها حايز اهميت بوده و از آوازهاي تر گذشته تا به امروز هميشه براي ايراني

هاي سنتي، آمانچه، ني، سه تار، تنبك، فلوت  سازمان سنتي، دستگاه. هاي شاد و دلنشين جنوب موسيقي
ها يدهن پر آن  اما اينكه امروز با ترانه. شان از آوازهاي محلي در اقصي نقاط ايران است و غيره همه و همه

http://www.gozaresh.com/
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هاي  آيا هنوز هم بسان گذشته خواننده. آجا قرار داردآنجلسي موسيقي سنتي در   پاپ يا به اصطالح لس
آردند هنوز هم  سنتي آه با صداي و لحن زيباي خود شادي و آرامش روحي را به نسل گذشته تزريق مي

هاي محلي  هاي پاپ با خوانندگان جوان و مد روز براي موسيقي آيا در آنسرت. گيرند مورد توجه قرار مي
ا استاد فريدون پوررضا خواننده خوش صدا و خوش لحن گيالن اين سرزمين هميشه ماند به همين بهانه ب مي

 . وگو نشستيم بها به گفت

شناسند حتي  ها در سراسر آشور و خارج از آشور به خوبي مي ها و مازندراني فريدون پور رضا را تمام گيالني
 همواره آوازهاي او را با جان و دل گوش بسياري از هموطنان غير گيالني نيز با صداي پوررضا آشنايي دارند و

 . دهند مي

ها را به تسخير خود  پوررضا در سريال پس از باران آه در گيالن ساخته شد با صداي دلنشين و پرسوز خود دل
 . در آورد در خانه آوچك اما با صفاي استاد فريدون پوررضا ميهمان استاد بوديم

 . ه تمامتر پاسخگوي ما بود ما بود و با احساس هر چبان استاد ميز

با تشكر از جناب آقاي آنعاني آهنگساز و تنظيم آننده موسيقي سنتي گيالن و خانم راسخ زاد بابت 
 .  عكاسي

 

 استاد لطفا خودتان را بيشتر معرفي آنيد؟ 

دوران رشد .  در ؟؟ در يك دهستان بزرگ مالكين به دنيا آمدم١٣١١من فريدون پور رضا متولد . به نام خدا
 ٥در . هاي ؟ آشاورزان و ظلم اربابان بوده من با ا؟؟ آردم و با درد آنها آشنايي دارم  البه آودآي من در اليه

 . ابتدايي بود صدام با خواند يكي از سفرهاي فردوسي در مدرسه پيچيد

 بعد از آنجا به البته معلم من خيلي آمك آرد ولي ؟؟ آواز چيه ؟ بعدا فهميد جز در چهار آاخوانده بود هم
هاي ايراني رفتم چندين سال تهران بودم بعد از  ها و فرهنگسراها رفتم بعد به تهران براي فراگيري رديف برنامه

هاي ايراني رفتم چندين سال تهران بودم و  ها و فرهنگسراها رفتم بعد به تهران فراگيري رديف آنجا به برنامه
ازهاي جديد خواندم بعد به رشت آمدم شرآت آردم در آزمون اول از ؟ ها و آو بعد هم رفتم دنبال ؟؟ در دريف

 .  نفر اول شدم٤٩بين 

 جناب پوررضا در حال حاضر مشغول تدريس هم هستيد؟ 

التبه . دم  ها و آوازهاي گيالني ياد مي من هنرجوهاي آواز ايراني مقامات گيالني دارم، مداح دارم، ترانه. بله
خوان زبان گيالني را فراموش آنند و در  گين ولي مي به من نمي. نشين بشن هرانهمه هنرجو دوست دارند ت

البته از من به . خورند در واقع پتيزاخور شدند جوانان گيالني ديگر فسنجان محلي نمي. واقع پاپ خوان باشند
 . شم  ميآنند تا از مد نظرشان در طول تاريخ گم عنوان آخرين شانه يك دوره اخالص هنري استقبال مي

 . اما استاد در سراسر گيالن همه صداي شما را دوست دارند

شعور موسيقي را اينها . پرورد استقبال از صداي من وحشتناك باال است چون اينها طبيعت خاك گيالن مي. بله
قي در واقع شيريني برايشان آوردم در مذهب موسي. بغض داشتند من با پس از باران بغض اينها را منفجر آردم

. مان را در سايه اون ؟ باال ببريم  التبه انديشه-ها زمانه  غم-خواند پايداري ؟؟ غم هم بخواد اگر شادماني مي
ها در موسيقي ما متداول از موسيقي مثنوي گرفته تا قطعات موسيقي ديگر اگر فقط شاد بخوانيم  اين نوع غم

، تعريف شادماني اين است آه برم بخوانم در خوب ما ساخته شديم شاد بمانيم ولي وقتي شادماني نداريم
البته من شاد زياد خواندم .  ميليون حقوق بگيرم شادماني يعني اين آه انگيزه خوشي در من جا بگيرد٤ماه 

  .  زند هاي غم در صدام موج مي ولي گل
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 استاد بعضي صداي شما چيه چرا در تمام آارهاي شما روز و غم وجود دارد؟ 

دهم با اين تفاوت آه سفرهايم را دقت  ت صداي من در جنيست همين هست آه ادامه ميبغض صداي من ذا
آنم بعد ملودي ملودي از آدام جايگاه برخاسته از آدام غم برخواستند، زندگي در آنار ارباب رعيتي  انتخاب مي

ل با آشاورزان بودم  سا٤٠چه قدر درد آور بوده، آشاورز چه قدر زجر آشيده من با اينكه آشاورزي نكردم ولي 
ها را  عاشق روستاي ما هم در جاي اي گيالن باآشاورزان زندگي آردم درد آنها را فهميدم، چشيدم دست

درواقع من صدام را دوست دارم و . خوانم آيد مي و من با تمام احساس آه از عمق دلم بيرون مي. شناسم مي
 صفحه نوشتم با عنوان سرنوشت موسيقي ٧٠٠مردم هم غم صداي من را دوست دارند حتي آتابي را در 

شود من رفتم آنار مزرعه دوستان و زبان راز  گيالن، آيل و تالش و آالش انشاءاهللا به زودي به بازار عرضه مي
 . آرد من از دل مردم بودند اينكه از آسي بشنوم در واقع دردهاي مردم را در قالب آواز خواندم دل مي

 اند؟  ه  چه آساني بودجناب پوررضا استادان شما

من آواز ايراني را از آقاي دردشتي ياد گرفتم در تهران بعد ساز؟ هم خدمت استاد بنان رسيدم از ايشان حدود 
همزمان با من آقاي ويگن آار تازه آورده بود با ما پاپ و جاز بود و مردم هم از .  سال آموختم و به رشت آمدم٢

 . ند از ويگن استقبال آردند ولي من در گيالن مشغول خواندن شدميك زندگي آموز سنتي خسته شده بود

 آقاي پوررضا چرا شما فارسي نخوانديد؟ 

روم  البته يك بار ترانه ؟؟ تنظيم آرده بود من خواندم ولي ديدم در فارس بايد خيلي دقت آنم ؟ هر جا مي
هاي ديگر  ن گيالن و صداهاي خوش زبانآنم من به زبانم اعتقاد دارم اگر به من بگوييند بي فارسي صحبت مي

پس من عاشق گيالن و . گويم فقط زبان گيالني دهم اگر زبان گيالن نباشد مي يكي را انتخاب آن ترجيح مي
 . خوانم خواندن گيالن را من را مست و روان مي. گيالني و آواز گيالني هستم

 گيالني را جا انداختيد؟ آقاي پوررضا در اين مدت سال به نظر شما چه اندازه موسيقي 

من به آارم اعتقاد دارم اگر هزاران نفر آغاسي را تنها بگذارند ولي طرفداران موسيقي سنتي تا آخر عمرم با 
خواندم ولي بعد از  آنم قبل از انقالب هم مي پس من فرهنگ موسيقي سنتي را دنبال مي. من هستند
هاي  آيد در واقع جوان آه از صداي من خوششان مي. ل دارم سا١٥ امضا از جوانان آمتر از ١٣٩٥٠انقالب من 

 روستايي  آنم و جوانان را در فضاي درد آشاورز، امروز در فضاي گذشته نيست ولي من براي آنها تشريح مي
  .  برم مي

 جناب پوررضا چطور شد در سريال پس از باران آواز خوانديد؟ 

برايشان بخوانم به من گفتند .  آه در ديلمان آوازي را جور آنمهاي بچه رشت از من خواست آننده يكي از تهيه
 تا شاگرم ٢بعد رفتم يك با . حتما بايد ديلماني باشد من رفتم از موسيقي ديلمان برايشان صحبت آردم

دوست . آرد آفتاب داشت غروب مي. ها بودند آننده خواندم غروب بود دقيقا هوا گرفته بود شاگردان و تهيه
به من گفتند آماده گفتم چه . ولي با خودم گفتم آجا برم، جايي ندارم برم. د تمام آنم بخوانم و برومداشتم زو

 ماه بود، فوت آرده بودف ٢در همان موقع همسرم . تمام دنيا يك وجه اشتراآي در غم با هم دارند. آماده
 خاصي خواندم ديگر من نبودم ها همه رفتتند سر زندگي خودشان بعد گفتم آجا برم با يك حال و هواي بچه

العاده خوب شد از  تمام دردهاي برخاسته از جوا؟ من من سوزن شدند به من زدند آه آارمن بگويم فوق
شدم در   هزار بار باالي سن رفتم متوجه مي٤هاي مشتاق در سريال پس از باران ديدم من بيش از  نگاه

 .  تا آار هم براي اينكه يك خواندم ولي خوب جواب نداد٣م  هزار نفري بايد دل آنها را شكار بكن١٠هاي  سالن

 تان از چه طريقي حمايت شديد؟  هاي ها يا آنسرت جناب پوررضا شما در توليد آلبوم

ها بر عليه من جنگيدند ولي من آار  خدا هميشه به من آمك آرده خيلي. هيچ ؟ باالتر از خدا نيست. فقط خدا
 نفر روحاني نشسته بودند براي خداحافظي يكي از مديران ٨٠ه وزارت ارشاد خودم را انجام دادم من در جل

ها هم بخوانيد من  خوانيد بياييد براي اين روحاني گفتم آقايان آه پاپ مي. خواندم آنجا بود آه داد آردم بايد مي
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اموش بكنيم ما ما نبايد خودمان را فر. سياهكلي بود آه آل حاضرين استقبال آردند. يك شعري انتخاب آردم
 . توانيم در تمام دنيا زندگي آنيم ولي بايد زبان اصلي خودمان را نبايد فراموش آنيم مي

 آنيد؟  جناب پوررضا جنابعلي موسيقي پاپ را چگونه ارزيابي مي

پاپ . ولي االن ما پاپ نداريم. محلي خواندم شعر براي مرحوم شيون فومني بود.  سال قبل پاپ خواندم٤٤من 
چرا آه آم آاريد چرا شما اين . خبر موسيقي سنتي پاپ اعتراض است به موسيقي سنتي.  نيستهيچي

. گويند دولت بايد از ما حمايت آند خواهيد شاد بمانيد آنها مي آنيد؟ چرا نمي قدر دنبال بنال بنال مي
 فراهم آند ولي نه تواند زمينه را براي موسيقي دولت مي. هنرمنداني آه دولت از آنها آند، هنرمند نيست

. گريزند اآر دولت از من حمايت آند مردم از من مي.  ميليون بگير و برو٤اينكه بگويد پوررضا خوب خوانده بيا 
 . آنند ؟ ندارد پاپ خارجي را الگوبرداري مي. آنيم ببنيد اين پاپ مال آيه آه ما انتخاب مي

ايد  ها گفت چرا شما يك آةنگ در ؟ نساخته دان و پاپها  زن اين پاپ مال موسيقي ماست به همين دليل به پاپ
آنيد پس از واصل  آنيد در اصفهان آار مي آه ؟ دارد ربع پرده چرا آار نكرديد چرا هميشه در شوي آار مي

پذيرم من پاپ  آيد البته پاپ با اصالت و قشنگ رو مي دستگاه ماست منفي آار آردند آه مردم خوششان مي
 . پ قشنگ را دوست دارمخوان نيستم ولي پا

  بيند يا بعد از انقالب؟  استاد شما آاري قبل از انقالب را بيشتر مي

آم ببينيد ولي چون ؟ رفتم جلو و درد مردم را به آواز خواندم خدا را شكر االن  قبل از انقالب آارهايم را آم
لبته هميشه دنبال بهتر شدن ا. و از تمام آارهايم راضي هستم. خيلي خيلي از آارها مردم رضايت دارند

من هنوزم . گيرند خواند از ؟ هم ياد مي حتي باز هم مردم روستا در ميان آشاورزان براي خودشان مي. هستم
  .  روم در ارتفاعات ديلمان در غرب ديلمان مردم دنبال فرهنگ مردم مي

 آنيد يا با برخورد با مردم؟  ردم پيدا ميجناب پوررضا آيا شما هم در فروش باالي آلبوم جايگاه خودتان را در بين م

 هزار تومان دادند بعد ١٠٠اند ولي به من   ميليون تومان فروخته٩٠٠فروش پس از باران من حدود . در هر دو جا
 هزار تومان ديگر به من ٥٠٠ ميليون و ١آنم قرار بود  دلش سوخت به مدير شبكه گفت با سروش هماهنگ مي

 . ومان دادند هنوز نصف پولم را نگرفتم هزار ت٨٠٠بدهند حدود 

 آقاي پوررضا در خارج از آشور هم آنسرت داشتيد؟ 

 . در آلمان شهر آلن، در آذربايجان و جاهاي ديگر داشتم. بله

 آنيد؟  شما براي استراحت آيا موسيقي يا آواز سنتي هم آوش مي

 .  هستمنعاشق خواند.  ايراني. حتما . خوانم بيشتر مي

ررضا به عنوان يك پيشكسوت براي حفظ و حمايت موسيقي سنتي و محلي از مسوولين چه انتظاري آقاي پو
 داريد؟ 

اگر دولت از من حمايت بكند من از . من هر چي مي خواستم از مردم گرفتم. از مسوولين محترم انتظاري ندارم
آش باشم و براي آنها بخوانم از  خواهم با مردم و در دل مردم و روستاييان زحمت  شوم من مي مردم دور مي

  . آنم نشريه گزارش و شما تشكر مي
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 وا  از فريدون پوررضا در گيلهیياد

 
اى است  نامه وا ويژه اين شماره گيله. وا با يادگارنامه فريدون پوررضا منتشر شد نشريه فرهنگى هنرى گيله

مند دردمند آوازهاى فولكلوريك در نكوداشت نام، ياد و آار فريدون پوررضا پژوهشگر توانمند موسيقى و هنر
» از برآه به دريا«ها و مقاالتى چون  هاى هنرى فريدون پوررضا، ترانه سالشمار زندگى، آثار و فعاليت.گيالن

، تى صدا، پوينده موسيقى حسى، پوررضا از نگاه شاملو »تالگوره«، »گا ره ن گاره سرى نى ناى«، )خاطرات(
از مطالب بخش » جادوگر شهر آواز«ى پوررضا و »آوا گيل«وى باران و برنج در اى از شاملو به پوررضا، ب و نامه

، »پوررضا از نگاه مردم«، »عاشق مردم«، »پوررضا نماد فرهنگ و هنر بومى«.يادگارنامه فريدون پوررضا است
از ديگر »  جوانپوررضا از نگاه نوازندگان«و » ها حقيقت عريان ترانه«، »آخرين نسل از خنياگران فولكلور گيالن«

حنجره زخمى «وا مطالب ديگرى چون  در اين شماره گيله.مطالبى است آه در اين يادگارنامه آمده است
فريدون پوررضا، راوى «و » هاى فولكلوريك محلى و نقش آن در صعودهاى آوهنوردى آواز و سروده«، »تغزل

هاى مختلف زندگى و   فريدون پوررضا در دورههايى نيز از در اين يادگارنامه عكس.آورده شده است» روايت رنج
هاى  اى به زبان نشريه» وا گيله«هشتاد و ششمين شماره . همراه هنرمندان ديگر گردآورى شده است

 . صفحه منتشر شده است۶٠ تومان در ۶٠٠فارسى و گيلكى با قيمت 
 
 

 
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgid=2545&Number=86 

 
http://www.magiran.com 

 
  ماهنامه گيله وا

  
  

  ١٣٨٤، دي و بهمن ٨٦ شماره سال چهاردهم
   صفحه٦٠

  
 ٤ ص درباره اين شماره

  سال شمار زندگي ، آثار و فعاليت هاي هنري فريدون پوررضا  

  ٥ ص   هوشنگ عباسي

http://www.magiran.com/�
javascript:Open('cover/mg2545_86icl.jpg',330,430)�
http://www.sharghnewspaper.com/850620/html/online.htm
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgid=2545&Number=86
http://www.magiran.com/
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  ٦ ص ترانه ها  

  )خاطرات ( از برآه به دريا   

  ٧ ص   فريدون پوررضا

  گاره ن گاره سري ني ناي  

  ١٢ ص   مسعود پورهادي

  ١٣ ص پوررضا از نگاه شاملو ، و نامه اي از شاملو به پوررضا  

  تي صدا» تالگوره «   

  ١٤ ص   مهدي اخوان لنگرودي

  پوينده موسيقي حسي  

  ١٦ ص   محمدرضا آيامقدم

  حنجره زخمي تغزل  

 ١٧ ص   رضا مقصدي

  ي پوررضا» گيل وا « بوي باران و برنج در   

 ١٨ ص   رضا مقصدي

  راديو گيالن و استاد فريدون پوررضا  

 ١٩ ص   )چهارمين رييس راديو گيالن ( اسداهللا مؤمن پور سورچاني 

 
  و در مهر آمدنت... با تويي آه تويي  

 ٢٥ ص   سعيد بوستاني

  ي پوررضا» گيل وا « بوي باران و برنج در   

 ١٨ ص   رضا مقصدي

 
  راديو گيالن و استاد فريدون پوررضا  

 ١٩ ص   )چهارمين رييس راديو گيالن ( اسداهللا مؤمن پور سورچاني 

  و در مهر آمدنت... ي با تويي آه توي  
  ٢٥ ص   سعيد بوستاني

com.blogfa.2siyahmashgh://http   اه مشقيس
  ... از سالله جنگل

http://siyahmashgh2.blogfa.com539.aspx/
http://siyahmashgh2.blogfa.com/post-539.aspx
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 پوررضا فريدون : آواز

  دهيد گوش اينجا از

  يا

 دهيد گوش اينجا از

 رفتم دامان و کوه به من تو خاطر به                 بشوماي دامان مو واسي تي
 رفتم ناالن و افسرده                        بشوماي ناالن و افسرده
 سرده و سياه جنگل                             سرده و سياه جنگل
 درده از پر من دل آه                          درده پور ديل آهي مي
 خوابي مي جنگل در چقدر                              خسي جنگال چقدر

 مردم خاطر به                                        وسي مردم
 نميشي خسته و                                     نبسي خسته
 من جانان جان اي                                 جاناناي جان مي

  من نفس اي                                          نفس مي
 مرد بزرگ اي                                       کس پيله آي
 خان کوچک ميرزا                               خاناي کوچک ميرزا

 بلند گردن يا کنم صدا را تو بايد من چقدر                گردن درازه بخونم را تو و چندي
 ابرو و چشم سياه اي                             ابرو چشمه سيا آي

 باال بلند                                             باال بلند
 من جان اي من هيبت                              جان اي  هيبت مي

 تو غيرت نقربا                                قربان غيرته او تي
 ميچرخي دامان و کوه در چقدر                                گردي دامان چقدر

 بسته پاپيچ و دست به تير هفت                 ببسته پاپيچ ، وگيته ششلول
 خان صفر همراه                                  خان صفر همراه
 غيرتت قربان                                قربان غيرته او تي
 کردند دنبال را تو                               بگودن دنبال توراي
  صفايي و                                           صفاييا با

http://arghavan.persiangig.com/audio/poorreza.wma
http://ghobar.persiangig.com/audio/poorreza.wma
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  را خان حيدر و                                    خاناي حيدر با
 دامان به دامان                                   دامان به دامان

                   کوه به کوه                                 کوهان به کوهان
 نامرد قزاقهاي                                     قزاقان نامرده
 باال بلند اي                                            باال بلند

 من جان اي من هيبت                             جان اي هيبت مي
 تو غيرت قربان                          قربان غيرته او تي آي
 کردن دستگير را تو                          بگودن دستگير راي تو

 کردن ماشين سوار                                    بنشانن اوتول
 کردند روانه را تو                                        کودن روانه

 الهيجان بازار به                                       بازار الجونه
                          ها غريبه بين                                       ميان غريبه

 مشيرخان پيش                             خان مشير او پيش
 تو غيرت قربان                           بانقر غيرته او تي آخ
    را تو کردن بازجويي چقدر                            بدي استنتاق چقدر

 بود قرص دهانت ولي                                      بو قرصا مچه
  نامردان آن                                    دست نامردان

 زدند چوب را تو                                   بزن چوب را تو 
 دادند نمايشت و                                        بدن تماشا
  خوردي هم چوب                                    بخوردي چوبم
 نکردي اقرار ولي                                       نکودي اقرار

 خان مشير آدمهاي از                               خان مشير آدم از
  تو غيرته قربان                              قربان غيرته او تي
 پيچيده جا همه                                   چووه جا همه

  طاقته و تاب پر هيبت که                                   تاوه پور هيبت
 کنه نمي اقرار                                  اراقر هيچ نکنه
 است اين ما ديدار                                  ديدار امي اينه
  بازار شنبه سه در                                  بازار شنبه سو

 

 از ستايش در که تاس فولکلور اي ترانه اساس بر پوررضا فريدون احساس با خوانندگي با زيبا قطعه اين 
 زبان از ترانه اين اول قسمت.است شده سروده خان کوچک ميرزا زاده خواهر ، هيبت هاي فداکاري و گذشت
  . هيبت مورد در ــ نوشتم را آن فاصله کمي با من که ــ دوم قسمت و خان کوچک ميرزا مورد در است هيبت

 به قومي آثار احساسترين با و لطيفترين ، ترين زيبا . هخورد گره مردم اين خون و گوشت با فولکلور هاي ترانه 
 گوش اينها به که ايرانيست کدام راستي به. جست توان مي ها ترانه اين در را قوم مفاخر مورد در خصوص
 همان که آنجا...بماند تفاوت بي و بشنود را عشقها اين قصه که کيست ... نيفتد لرزه به وجودش و دهد

  ... آيد مي بسته دست يار که چند هر است غنيمت هم شهر بازار در شنبه سه ديدارهاي

 با که کردند تنظيم خان چک کو ميرزا براي را آن شعر اين در تغييراتي ايجاد با جنگلي کوچک سريال در
 موسيقي  با شباهتي هيچ قطعه اين البته که . شد اجرا ميرزماني محمد تنظيم و مسعودي ناصر خوانندگي

 به توانيد مي سريال، اين تيراژ موسيقي به دادن گوش و بيشتر اطالعات يافتن براي. ندارد سريال نآ تيراژ
  :کنيد مراجعه هارمونيک گفتگوي از زير لينک

html.000394/archives/com.harmonytalk.www://http  

  

http://www.harmonytalk.com/archives/000394.html
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http://gilan.persianblog.com 

کامِل آنرا در اينجا . ، آنجا که مربوط به پوررضاست  »  موسيقی گيالن«بخشی از نوشتهء 
  :بخوانيد 

html.archive_gilan_11_1385/com.persianblog.gilan://http  

بعد از احمد آشورپور ، خانم شمس و آقاي جفرودي تنها آسي آه توانست تا اندازه اي خود را به موسيقي 

اگر بخواهيم آارنامه هنري پوررضا را بررسي آنيم مي توانيم بگوييم آه . آوهستان نزديك آند پوررضا بود 

. وررضا خواننده اي است آه بهترين آثار موسيقي محلي گيالن اعم از شعر و ملودي همزمان با او تولد يافت پ

بزرگاني چون آرياپاد ، خيرخواه ، شيون فومني ، محمد ولي مظفري و بسياري آه نمي شناسمشان ترانه 

غ آه اوًال عمدتًا در آثار اجرايي هايي را به پوررضا دادند آه با صداي ملكوتي او شهره آفاق شدند ولي دري

ثانيًا توضيحات يا به عبارتي ديگر . ايشان نامي از سازندگان آثار و راويان ملودي ها و آهنگ ها برده نمي شود 

توجيهات بعد يا قبل از اجراهاي هنري شان بسيار غير علمي و غير فني مي نمايند و ثالثًا گاهًا استفاده نابجا 

در سريال پرطرفدار پس از باران نوعي ) گيله لو(ًا در سالهاي اخير مانند خوانندگان آواز از ملودي ها خصوص

همه شما احتماًال سريال فوق را ديده ايد و . تحريف يا ناديده گرفتن تاريخ شفاهي گيالن محسوب مي شود 

گيله « لي گيالن تكيه آالم مانند بنده از صداي زيباي پوررضا لذت برده ايد و شايد تمامي شنوندگان و حتي اها

را به معني دختر گيل فهميدند در حالي آه آن چه آه خوانده شد اثر زنده ياد محمد ولي مظفري آجيدي » لو 

! شهربانو !  و اصًال هيچ ارتباطي با خانم آوچيك ١٣۴٩بود و در ارتباط با خيزش جنگل سياهكل در سال 

وررضا مي تواند آواز يا ترانه اي را ماندگار آند و حق با فروغ بود آه اما الحق و النصاف فقط پ. نداشت و ندارد 

 . تنها صداست آه مي ماند 

استاد فريدون پوررضا با توجه به اشتباهات فاحش در خصوص ثبت و ضبط و اجرا و نامگذاري مقام هاي 

 موسيقي نواحي  محقق ارزشمند موسيقي گيالن اقدامات بسيار ارزشمندي را هم در آنار حسين حميدي

تمام شد و حال صحنه به » گيله لو «و » مي گيالن « آشور انجام داده است خصوصًا در دو آاست بي نظير 

هشت « و ْآلبوم » شاباش « استاد حسين حميدي عالوه بر دو آاست فوق در آاست ! نامدگان واگذار شده 

 جداي از آارهاي فوق با تشكيل گروه حميدي. سهمي قابل توجه براي موسيقي گيالن باز نمود » بهشت 

شمشال گيالني به خوانندگي ناصر وحدتي ، انقالبي در موسيقي گيالن شرق به وجود آورد آه بسياري از 

  . هنرمندان اين خطه از آشور را برانگيخت آه جدي تر خود و ماهيت خود نگاه آنند 

  

  

http://gilan.persianblog.com/1385_11_gilan_archive.html
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  است باران از پس صداي پوررضا فريدون
  

  

  com.blogspot.1tadaneh://http

 و بلوچي و آذري و لري و کردي کنم؛مي جمع محلي موسيقي دارم است مدتي
 جو و جست را پوررضا فريدون اسم اينترنت توي .خراساني و خوزي و مازني و لکيگي
  .وبالگ اين به رسيدم که کردممي

 که گفتم و فرستادم ايميلي برايش داشته، ديداري پوررضا با اش نويسنده ديدم
 بود آمده منتقد عنوان به ام،ديده بار يک را پوررضا د؛برسان پوررضا به را من سالم
 نگار و عزيز کتاب زاده حسن عليرضا و قبادي دکتر و نادري افشين همراه به تا تهران

 گيالن موسيقي از هاييگوشه که بود جلسه همان در .کند نقد فرهنگي ميراث در را
  خواند را نگاري و عزيز دوبيتي از يکي جمله از و

 تاريخ پوررضا صداي در" :که او درباره گفته درست چه و کرده دگرگونم هميشه اپوررض صداي. بزرگ شاملوي
  ".است خوابيده ملت يک

 سي اين همراه .فرستاد گيلک هايخواننده ديگر و پوررضا آثار از دي سي دو برايم و کرد لطف ،ثابت سارا
زيته  .جوانه معني به  اسم به فارسي و گيلکي :زبانه دو فرستاد هم اينشريه هادي

 گرافيک، .سردبيري شوراي نظر زير و زاده پوررجب بهنام مديرمسوولي به دانشجويي است ايمجله زيته،
  .است ثابت سارا کار هم جلد روي طرح و آرايي صفحه

 ديلمي، گاهشماري کريستف، ژان از کوتاهي داستان مثل آمده زيته چهارم شماره در که خوبي مطالب از جدا
 محمدولي از وغزلي عامه هايفرهنگ و سنتي هايفرهنگ از حفاظت نامچه توصيه رادي، اکبر معرفي
 با صريح و پرده بي است گفتگويي .ماندمي خيره پوررضا فريدون با تهزي مصاحبه روي چشمم کجيدي، مظفري

 .توحيدي تينا از عکس و است ثابت سارا با گفتگو تنظيم .گيلک خواننده و موسيقيدان اين
 خواندني گفتگوهاي بدانيم تا کنممي منتشر تادانه در دوباره را مصاحبه اين ثابت، سارا کمک با و زيته اجازه با

  .شودنمي انجام نشين پايتخت هايشخصيت و تهران رد فقط

 بي در کنيمي فکر گيالن، دانشگاه در و شودمي منتشر رشت در نداني اگر که است اين زيته بدي فقط
  است نشده اشاره آن به جايي و کندمي سير مکاني

 دليل به گفتگو اين آه آنجا از .شده منتشر هم آارگزاران روزنامه در پوررضا با ثابت خانم گفتگوي ديدم امروز.
 پوررضا، فريدون با ديدار و گفتگو اصل خواندن براي نشده، منتشر آامل طور به روزنامه، صفحات محدوديت
 آنيد آليك را اينجا گيلک هايترانه ديرينه خنياگر و آواز معلم بومي، آواهاي محقق

  
 مرتبط هايلينک

 اينجا ... پوررضا فريدون زندگينامه
 اينجا ... پديا ويکي در پوررضا فريدون

 اينجا ...پوررضا فريدون با ايران روزنامه وگوي گفت
 اينجا ... پوررضا خود قلم به /خاطرات / دريا به برکه از

http://tadaneh1.blogspot.com/2006/12/blog-post_116651087696201435.html
http://huzaare.blogfa.com/post-27.aspx
http://www.ghabil.com/files/aziznegarjamejam.JPG
http://www.ghabil.com/article.aspx?id=46
http://www.sharghnewspaper.com/850121/html/end.htm#s394053
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2545&Number=86&Appendix=0
http://huzaare.blogfa.com/
http://www.daneshjoob.blogfa.com/post-13.aspx
http://www.kargozaraan.com/Released/85-09-28/81.htm#22188
http://tadaneh1.blogspot.com/2006/12/blog-post_116650874484095992.html
http://www.varg.ir/archives/2006/09/post_58.php
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://www.iraninstitute.com/1382/821012/html/dialog.htm#s284025
http://vargir.persiangig.com/document/Az-berke-be%20daryaa.zip
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 اينجا ... پوررضا صداي با لو گيله آلبوم هايآهنگ دانلود
 اينجا ... دانلود و ترانه متن بشوماي، دامان مو واسي تي

 اينجا ... پوررضا فريدون : خواننده .... برار کاس ترانه
 ينجاا ...پوررضا فريدون : خواننده .... ممدلي ترانه
 اينجا ... پوررضا فريدون : خواننده .... پرچين ترانه
 اينجا ... خوانممي را آشاورزان دردهاي فرياد من

 اينجا ... پوررضا صداي با مبارآه بگين همگي
... پوررضا صداي با ديلمان اينجا   کليپ

 چند اينجا ... پوررضا صداي با آهنگ
... باران از پس آلبوم  اينجا 

  
 

 

net.waresh://http  
  

 
 

 )Nil beza dastmal( نيل بزه دستمال -!
 )Gosse dakhan(           غصه داخان -٢
 )Bishim(                                   بيشيم -٣

 )ye ghul du gul(        يه قوا دو قول -۴
  )Gile lou(                                گيل لو -۵
 )Jan e  giulan(                 جان گيالن -۶

 
 
 

  

  com.iransong.www://http

 باران از پس « ررضاپو فريدون
 ٢٧ ترانه شمار
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 htm.2065/album/com.iransong.www://http

  

١پس از باران  ١. 

٢پس از باران  ٢. 

 )متن افزودن( ٣پس از باران .٣

 )متن افزودن( ٤پس از باران .۴

 )متن افزودن( ٥پس از باران .۵

 )متن افزودن( ٦پس از باران .۶

 )متن افزودن( ٧پس از باران .٧

 )متن افزودن( ٨پس از باران .٨

 )متن افزودن( ٩پس از باران .٩

 )متن زودناف( ١٠پس از باران.١٠

 )متن افزودن( ١١پس از باران.١١

 )متن زودناف( ١٢پس از باران.١٢
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 )متن زودناف( ١٤پس از باران.١۴

 )متن افزودن( ١٥پس از باران.١۵

 )متن زودناف( ١٦پس از باران.١۶

 )متن افزودن( ١٧پس از باران.١٧

 )متن زودناف( ١٨پس از باران.١٨

 )متن افزودن( ١٩پس از باران.١٩

 )متن ودنافز(٢٠پس از باران.٢٠

 )متن افزودن( ٢١پس از باران.٢١

 )متن ودنافز( ٢٢پس از باران.٢٢

٢٣پس از باران  ٢٣.

 )متن افزودن( ٢٤پس از باران.٢۴
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   »لوتخ   « هاِی»  آوا« در » ا پوررض« ترانه هاِی 

 

  

 )متن افزودن( ٢٥پس از باران.٢۵

٢٦پس از باران  ٢۶.

 )متن افزودن( ٢٧پس از باران.٢٧
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	  ويکيپديا ، دانشنامهٔ آزاد.  http://fa.wikipedia.org
	چند آهنگ با صداي پوررضا  


