
  
  
  

   آوريل در لندن 26به مناسبت برنامه موسيقي ايراني در 

  گفتگو با هوشنگ ظريف استاد صاحب نام تار
  هوشنگ از نوازندگان برجسته اركستر فرهنگ و هنر و اركستر گلهاي راديو بود

  
ايرانيان مقيم بريتانيا در انتظار يك كنسرت ويژه 

ل آوري 26موسيقي ايراني هستند كه روز يكشنبه 

  . در لندن به اجرا گذاشته مي شود

اين برنامه از سلسله برنامه هاي هنري است كه 

بنياد هنري و فرهنگي توس به مديريت جميله 

اكبر . كند يمخرازي به هنردوستان عرضه 

گلپايگاني خواننده نامدار  و صاحب سبك موسيقي 

ايران و نيز هوشنگ ظريف استاد مسلم تار در اين 

ارند و قطعاتي از موسيقي اصيل و برنامه حضور د

  . آواز ايراني را به هنردوستان عرضه مي كنند

هوشنگ ظريف نوازنده اي است كه زخمه هاي تار 

مضرابهاي چپ و راست . او بر روح جان مي نشيند

از قطعاتي . او در نزد اهل موسيقي، معروف است

كه وي همراه با ضرب فرهنگ فر اجرا كرد و هنوز 

ا باقي است، قطعه اي است در راست در خاطره ه

پنجگاه كه ظريف در آن گوشه هايي غريب و 

ظريف قبل از . مهجور از موسيقي را عرضه مي كند

اينكه به برنامه گلهاي راديو ايران دعوت شود، 

سالها با وزارت فرهنگ و هنر همكاري مي كرد و 

. در اركستر فرهنگ و هنر چهره اي شاخص بود

  آموزش هنرجويان نيز نقش  عالوه بر اين در

معروف است كه عالقمنداني كه . اي داشت عمده

براي آموزش به فرهنگ و هنر مراجعه مي كردند، 

كه خود سني را پشت سرگذاشته  يعلي اكبر شهناز

بود و حوصله چنداني نداشت، مشتاقان را به 

آموزش سازهايي . هوشنگ ظريف حواله مي داد

در مراحل اوليه، كار مانند تار و ويلن به ويژه 

صله بسيار سخت و پيچيده اي است و استاد بايد حو

هوشنگ ظريف از اين . زيادي به خرج دهد

بردباري و تحمل برخوردار بود و بدينگونه بود كه 

شاگردان بسياري را آموزش داد كه امروز هر يك 

هوشنگ ظريف متجاوز . خود از معروفيت بهرمندند

  .و هنوز هم مي كنداز چهل سال تدريس كرده 



در دوران . ظريف سپس به برنامه گلها پيوست

فعاليت در فرهنگ و هنر و اركستر گلها با نام 

آوران عرصه موسيقي اصيل از جمله فرامرز پايور، 

رحمت اهللا بديعي، ابوالحسن صبا، غالمحسين 

ي، مرضيه و قلمعروفي، روح اهللا خا دبنان، جوا

  . بسياري ديگر همكاري داشت

آوريل در لندن  26 يهان به مناسبت برنامهك

گفتگوي كوتاهي با اين استاد تار انجام داده است 

  .كه مي خوانيد

  

چه عاملي موجب شد كه به برنامه گلها : سؤال

  دعوت شويد؟

زماني كه برنامه گلها تشكيل شد آقاي پيرنيا از : ج

پيش شناختي كه نسبت به اينجانب داشتند و در آن 

روح اهللا خالقي و استاد جواد معروفي زمان استاد 

اركستر گلها را رهبري مي كرند كه آقاي پيرنيا از 

بنده دعوت كردند كه در اركستر گلها نوازندگي 

البته نوازنده تار ديگري چون مرحوم حبيب . كنم

از . اهللا صالحي هم در اركستر گلها حضور داشتند

م آنجا كه بنده در وزارت فرهنگ و هنر شاغل بود

و فعاليت هاي هنري بنده در آنجا متمركز بود، 

وزارت فرهنگ و هنر تمايلي نداشت كه به اركستر 

كه گلها بپيوندم اما پس از مدتها استاد فرامرز پايور 

در وزارت فرهنگ اركستري تشكيل داده بودند كه 

اينجانب هم از اعضاي آن و سوليست بودم، در 

قالب آن اركستر به همكاري با برنامه گلها 

  .  پرداختيم كه برنامه گلهاي تازه بوجود آمد

    

اولين كاري كه با گلها اجرا كرديد كدام : سؤال

  بود؟

  .در حال حاضر دقيقا به خاطر ندارم:ج

شيوه ضبط برنامه گلها در آن روزگار چگونه : سؤال

  بود؟ 

از آنجا كه بنده تنها با برنامه گلهاي تازه : ج

همكاري داشتم بايد عرض كنم تنها از چگونگي 

ضبط برنامه در اين مجموعه اطالع دارم و آن 

اينگونه بود كه همه ما اعم از نوازندگان و خواننده 

آمديم و همه با هم در استوديو راديو گرد هم مي 

نوازندگي مي كرديم و خواننده هم ما را همراهي 

مي كرد كه در حين اجرا برنامه ضبط مي شد و 

هنگام اجرا حس قطعه در همه وجود داشت كه اين 

كار بر خالف ضبط برنامه در اين روزگار است كه 

سازها جدا جدا نواخته و ضبط مي شود و سپس 

. ا را كامل مي كندميكس صورت مي گيرد و آلبومه

. امروزه همدلي در اثر همچون گذشته وجود ندارد

پس از اجراي تصانيف آقاي پايور به بنده و برخي 

سوليست ها چون آقاي حسن ناهيد و آقاي حجت 

  اهللا بديعي و آقاي محمد اسماعيلي اشاره 

  . مي كردند كه بمانيم و جواب آواز را بدهيم

  

ه گلها تاثيري بر آيا شركت شما در برنام: سؤال

  كيفيت كارهاي بعدي شما داشت؟

آن در اركستر بزرگ ديگري  زالبته بنده پيش ا: ج

كه در وزارت فرهنگ و هنر تشكيل شده بود عضو و 

سوليست بودم كه اولين اركستر به رهبري استاد 

ابوالحسن صبا هدايت مي شد و پس از درگذشت 

بر ايشان استاد حسين دهلوي رهبري اركستر را 

عهده داشتند و اركسترهايي از اين دست و جود 

داشت، اما برنامه گلها و اركستر گلها با حضور 

هنرمندان برجسته و نامي موجب تشويق اينجانب و 

بسياري ديگر در كارشان بود و متعاقب آن اين 

يكپارچگي در عمل موجب پيشرفت انسجام خاص 

  . در موسيقي ايران شد

  

تاثيري بر موسيقي ايران  برنامه گلها چه: سؤال

  گذاشت؟



هنگامي كه برنامه گلها تشكيل شد همراه با آن : ج

اركستري شكل گرفت كه نوازنده هاي مختلف به 

همراه سازهاي گوناگون در آن شركت داشتند و با 

توانايي كم نظير به اجراي قطعات مي پرداختند كه 

حال و هوايي ايجاد مي كرد كه با جان شنوندگان 

برنامه گلها هارموني خاصي به . مي شد عجين

  . موسيقي ايران بخشيد

  

آيا شما نقشي در انتخاب نوع موسيقي : سؤال

  داشتيد؟

  .خير بنده تنها نوازنده اركستر بودم: ج

  

آيا خاطره اي از دوران همكاري با گلها : سؤال

  داريد؟ 

به ياد ماندني ترين خاطره مربوط به زماني : ج

مسرم براي نخستين بار به منزل است كه به همراه ه

  . آقاي داوود پيرنيا براي ديدار با ايشان رفتيم

در موسيقي ايران چه جايگاهي براي خود : سؤال

  قائل هستيد؟ 

البته بايد از مردم و از صاحب نظران پرسيد اما : ج

بنا بر لطف بسياري بنده را از مدرسان و نوازندگان 

يم قرن تمام است مجرب امروز ايران مي دانند كه ن

به كار نوازندگي تار و تدريس در دانشگاه ها و 

  . هنرستان هاي موسيقي اشتغال دارم

   
  

  
 
  
  
  
  
  

  


