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خانم لويزون لطفا بفرماييد : سؤال

پژوهش شما در برنامه گلها به وسيلة 

  كدام نهادها پشتيباني شدند؟ 

بريتيش اليبري  2006در سال : پاسخ

كه زمينة ) كتابخانه ملي انگلستان(

ر برنامه نجات آرشيوهاي درخط

اي در  كرد بورسيه فعاليت مي

اختيار من گذاشت تا كل آرشيو 

برنامه هاي گلهاي راديو را كه 

در راديو ملي ايران پخش شده گردآوري كنم  1358تا  1335مرحوم داوود پيرنيا بنيان گذاشته بود  و از سال 

  . و از آن نسخه برداري ديجيتالي نمايم

اين مجموعه آثار . ي از بهترين نمونه هاي موسيقي و ادبيات ايران بوداين مجموعه  بي نظير شامل برنامه هاي

  . هنرمند را در بر مي گرفت 240شاعر كالسيك و نوپرداز و  560بيش از 

ملي ايران، موزه موسيقي و  ودر طول جمع آوري آرشيو گلها با همكاري بسياري از مؤسسات از جمله رادي

ان شخصي در ايران و آمريكا و اروپا توانستم بسياري از كاست هايي را خانه موسيقي در تهران و مجموعه دار



هنرمند اصلي برنامه هاي گلها   40كه در اين مجموعه وجود داشت تكميل كنم و همچنين توانستم با بيش از 

  . ديدار و مصاحبه كنم

پيرنيا را گردآوري كردم و به صورت كامپيوتري  برنامه گلهاي 1488برنامه از مجموعه  1315در نهايت بيش از 

  . از آنها نسخه برداري نمودم

برنامه  80برنامه گلهاي رنگارنگ هرگز ضبط و پخش نشد و همچنين بيش از  60از كل مجموعه گلها حدود 

ايد با توجه به اين موارد كل برنامه هاي گلها ب. ندگلهاي  جاويدان كه پخش شده بود هرگز ضبط نشده بود

اين مجموعه در حال . برنامه را گردآوري كنم 1315برنامه باشد كه در جريان اين پژوهش موفق شدم  1344

گلهاي جاويدان، گلهاي رنگارنگ، برگ سبز، يك شاخه گل و گلهاي : نك اطالعاتي كه شاملاحاضر در يك ب

زه كه به اهتمام هوشنگ ابتهاج تهيه شده برنامه گلهاي تا 202صحرايي كه داوود پيرنيا آنها را تهيه كرده بود و 

به ثبت رسيده است و عالقمندان مي توانند به اين آرشيوها  2008مه  27بود، در كتابخانه ملي بريتانيا كه در 

  . در بخش موسيقي جهان در كتابخانه ملي بريتانيا مراجعه نمايند   National Sound Archiveتحت عنوان 

اين پژوهشها در آينده نزديك با حمايت بنياد ميراث ايران از طريق اينترنت در اختيار  كل آرشيو گلها به همراه

  . تماس حاصل نماييد jane@golha.co.ukبراي كسب اطالعات بيشتر با ايميل . عالقمندان قرار مي گيرد

 27هشي در تجليل اخيري كه تحت عنوان گلهاي جاويدان در قابل ذكر است كه اينجانب به عنوان مشاور پژو

در لوگان هال دانشگاه لندن برگزار شد همكاري داشتم و بايد اذعان كنم كه اين برنامه به ابتكار  2009آوريل 

و حمايت انحصاري بنياد توس و به كوشش و مديريت خانم جميله خرازي مدير بنياد توس با شكوه بسيار برگزار 

  . گرديد


