
  
  

  

و تالشهاي بي وقفه جين لويزون در » برنامه گلها«

  حفظ يكي از بزرگترين پديده هاي فرهنگ ايران

  
مجموعه كاملي از برنامه هاي گلها با كمك كتابخانه بريتانيا و همكاري جين لويزون 

  تهيه شده و در دسترس عالقمندان است

عصر روز بيست و ششم آوريل برنامه ويژه اي به 

در لندن برگذار » برنامه گلها « زرگداشت منظور ب

شد كه با استقبال بسيار وسيع عالقمندان شعر و 

در اين برنامه كه به . ادب و موسيقي روبرو گشت

همت و ابتكار بنياد فرهنگي توس به مديريت خانم 

جميله خرازي برپا شد شماري از هنرمندان 

سرشناس و دست اندركاران برنامه هاي مختلف 

 -راديو ايران شركت داشتند، از جمله چهره گلها و

هايي كه در اين برنامه حضور داشتند جين لويزون 

خانم جين لويزون كه به . پژوهشگر بريتانيايي بود



زبان فارسي مسلط است و عالقه اي وافر به فرهنگ 

و موسيقي ايران دارد از سال ها قبل تالش هاي 

گسترده اي براي جمع آوري و حفظ آثار 

رمندان بزرگ كه در برنامه گلها  اجرا شده است هن

قيقات گسترده اي حبه عمل آورده و عالوه بر آن ت

در اين زمينه انجام داده كه حاصل آن قرار است 

   .به صورت كتاب منتشر شود
  

خانم لويزون من شنيدم شما در مورد برنامه : سؤال

موسيقي گلها سالها تحقيق كرديد و در اين زمينه 

مي خواستم . خيلي وسيعي انجام داديد ايپژوهشه

بپرسم چرا اين تحقيق شروع شد و چرا شما نسبت 

  عالقمند شديد و ما چه جوري» برنامه گلها « به 

مي توانيم به كارهاي تحقيقي شما دسترسي داشته 

  باشيم؟

  

در ايران  1979تا    1973من از سالهاي : پاسخ

  گوش   گلها  برنامه  به   راديو   طريق   از    و    بودم

مي دادم و به آن عالقمند بودم و بعد در سالهاي 

كه نوارهاي گلها را ضبط ديجيتالي  2005تا   2004

مي كردم، متوجه شدم در مورد برنامه گلها كار 

تحقيقي و علمي صورت نپذيرفته است و از اساتيد 

ادبيات و موسيقي در ايران هم كه سؤال كردم 

كاري تاكنون صورت نپذيرفته  متوجه شدم كه چنين

  . است و به آرشيو گلها هيچكس دسترسي ندارد

به همين خاطر من از طريق دانشگاه دنبال پشتيبان 

مالي بودم كه در همين راه كتابخانه بريتانيا به اين 

دليل كه طبق دستورالعملهاي آنان آرشيوهايي را 

كه در خطر نابودي هستند، آنها مورد حمايت قرار 

دهند و در داخل كتابخانه و دانشگاه حفظ و مي 

. نگهداري مي نمايند پشتيبان مالي اين موضوع شد

من با آنها مذاكره كردم كه برنامه گلها خيلي 

برنامه ارزشمندي است و هم براي ادبيات و 

موسيقي ايران و هم جهان مهم است و در خطر 

اگر گردآوري نشود، صدمه اي . نابودي است

ر به اين بخش از موسيقي جهان وارد جبران ناپذي

خواهد شد زيرا اين موسيقي روي نوار هست و در 

حال پوسيدگي و از بين رفتن؛ پس بايستي جمع 

آوري و در گنجينه موسيقي جهان حفظ و نگهداري 

آنها نيز اعالم حمايت كردند و قرار شد با . شود

آن  زبعد ا. پشتيباني آنان اين امر تحقق پيدا كند

ه ايران رفتم و مالقاتهاي زيادي با افراد من ب

مختلف از جمله عاشقان برنامه گلها داشتم و آرشيو 

هاي مختلفي را ديدم و با خانواده آقاي پيرنيا 

دسترسي پيدا كردم و آنها نيز مرا خيلي مورد 

حمايت و تشويق قرار دادند و از اين كه يك 

 -سازمان بين المللي نظير كتابخانه بريتانيا مي

خواهد آرشيو برنامه گلها را جمع آوري و حفظ و 

  . به جهان معرفي نمايد، ابراز خرسندي نمودند

سسات و افراد مختلف ؤپس از آن با مراجعه به م

كم كم به آرشيو برنامه گلها دسترسي پيدا كردم كه 

در اين راه بيش از همه، دوستداران و عاشقان 

. گذاشتندگلها، كلكسيونهاي خود را در اختيارم 

همسو با همين كار و در همان زمان تالش نمودم با 

افرادي كه در آن زمان با آقاي پيرنيا و بعدها 

برنامه گلها را به عهده ...آقايان ابتهاج، معيري و 

داشتند مصاحبه نمايم و مصاحبه هاي آنان نيز 

هست و تقريبا دو تا پنج سال طول كشيد كه همه 

حال حاضر يك نسخه اينها جمع آوري شد و در 

كامل آن در كتابخانه بريتانيا موجود است و هر 

كسي كه تمايل داشته باشد مي تواند با مراجعه به 

آنجا برنامه هاي گلها را گوش دهد و تحقيقات خود 

  . را آنجا انجام بدهد

اميدوارم شرايطي فراهم گردد كه اين مجموعه كه 

بودم  از سال هفتاد و پنج به گردآوري آن مشغول



در طيفي وسيع به وسيله و شيوه هاي بهتر در 

  . اختيار  مردم و دانشگاهيان قرار گيرد

  

در مورد اين برنامه اخير كه قرار است در : سؤال

سسه بنياد ؤبيست و شش آوريل در لندن توسط م

توس برگذار شود آيا شما هم دراين برنامه 

  همكاري داريد؟ 

سه آشنا شدم در اولين باري كه با اين موس: پاسخ

صد سال « آستانه برگذاري برنامه اي بود به نام 

به كوشش خانم جميله خرازي و با همكاري » ترانه

خانم پژوهش كه در آن شركت كردم و خيلي 

.  و خيلي مفصل  و خوب بود پرشكوه برگذار شد

بعد از آن خانم خرازي از طرف بنياد توس با من 

فته و ابراز در مورد يك پروژه ديگر تماس گر

» گلهاي جاويدان « عالقمندي نمودند كه در مورد 

برنامه اي داشته باشند و من هم اعالم نمودم 

چنانچه نياز به همكاري من هست به اين كار تمايل 

دارم و چنانچه بتوانم  كمكي بنمايم آماده خدمت 

از آن زمان با اين بنياد همكاري داشته ام و . هستم

ستم انجام داده ام كه البته هر كاري كه مي توان

زحمت عمده اين كار به عهده خانم خرازي بوده 

  . است

  

تاثيري در » برنامه گلها « به نظر شما آيا : سؤال

  ت موسيقي ايراني يا حتي جهاني داشته است؟ فيكي

يكي اينكه در : به دو دليل. حتما داشته است: پاسخ

  اساتيد    از   بسياري  برنامه ها    اين   اجراي   زمان

موسيقي حضور داشته اند كه كم كم به سن باال و 

آخر فعاليتشان مي رسيدند مثل آقايان صبا، اديب 

خوانساري، مرتضي محجوبي، حسين ياحقي و 

هنرمنداني نظير  اينان كه پايه گذار موسيقي 

ايراني بوده اند و كم كم به سن باال مي رسيدند و 

در راستاي شركت درخواست و كوشش آقاي پيرنيا 

اين اساتيد در برنامه گلها سبب شد كه آثار آنان 

براي هميشه در تاريخ موسيقي ثبت شود و در 

دسترس همگان و نسلهاي بعدي قرار گيرد و از 

طرف ديگر خيلي از اساتيدي كه در برنامه اوليه 

گلها شركت كردند كساني بوده اند كه سينه به سينه 

اين گروه از . ندموسيقي را فرا گرفته بود

نوازندگان شور و حال خاصي داشته اند و چنانچه 

آثار آنان ضبط نمي گرديد االن ديگر در دسترس 

  پلي بين موسيقي ايران قبل از  برنامه   اين  و   نبود 

مي باشد و از نظر تاريخ » نت « و بعد از   »نت « 

تحول موسيقي ايران موضوع بسيار با اهميت و 

جهتي ديگر، نحوة پخش اين برنامه  از. مهمي است

 - سبب شد به شكلي فرا –كه از طريق راديو بود  –

گير و عمومي مخاطبان زيادي در ميان اقشار 

مختلف مردم داشته باشد؛ زيرا بسياري از مردم به 

وسايل ارتباط جمعي نظير تلويزيون دسترسي 

نداشتند و راديو از اين بعد به عامه مردم كه تعداد 

دان در آن نيز كم نبودند كمك كرد كه از بيسوا

اين برنامه هاي ارزنده بهره مند گردند و بايستي 

اين نكته را اضافه نمود كه قشر بيسواد كه بودند و 

نيز بيشتر آنها در روستاها بودند از رسانه هاي 

جمعي نظير راديو، تلويزيون و روزنامه ها و كتابها 

اين لحاظ  صرفا به راديو دسترسي داشتند؛ از

برنامه گلها كه در آن بيش از پانصد و شصت شاعر 

در افزايش آگاهي و معرفي شده بود نقش بسزايي 

سطح سواد عمومي مردم داشته است و يكي از 

اساتيد دانشگاه كه هنوز در قيد حيات هستند و در 

شوراي نويسندگان راديو در آن زمان حضور 

مي گفتند داشتند، به نام آقاي دكتر شاه حسيني 

كه استاد جالل الدين همايي كه از اساتيد برجسته 

ادبيات ايران بوده اند زماني كه به تهران براي 

بيشتر  هتحصيل آمدند از انوري در حد يك جمل

پس ! نمي دانستند، حال چه برسد به مردم عادي



اين برنامه نقش بسزايي در آشنايي مردم مملكت 

تمام . شته استبا عمق فرهنگ و ادبيات ايران دا

اشعاري كه در قالب دكلمه از طريق خانمها 

مردم رايج و  روشنك و پژوهش خوانده مي شد بين

  . حفظ شده و جزو فرهنگ مردم قرار گرفته است

  

  از موارد جالبي كه من در برنامه گلها : سؤال

مي بينم اين است كه هم از آالت موسيقي ايراني 

سيقي غربي مثل استفاده مي شود و هم از آالت مو

؛ در حال حاضر سعي ...ويلون، فلوت كالرينت و 

مي شود كه حالت سنتي موسيقي حفظ شود ولي 

به نظر شما . در آن زمان اين مرز وجود نداشت

  علت چه بود؟ 

البته من در اين زمينه آنچنان تخصصي : پاسخ

به برنامه هاي  ندارم ولي احساس مي كنم كه اگر

مي بينيد كه آنها يك گروه  كنيداوليه گلها توجه 

اركستر ايراني كوچك و به تعداد چهار پنج نفر 

آقاي صبا، آقاي محجوبي، آقاي . بيشتر نبودند

  بعد كم كم وقتي كه ترانه ها  را . حسين تهراني

مي خواستند در برنامه جاي  دهند چون در ابتدا 

گلهاي جاويدان بود كه ترانه اي نداشت و ترانه 

ي رنگارنگ شروع شد، به اين ترتيب با عمال با گلها

كمك آقاي خالقي و جواد معروفي ترانه ها وارد  

برنامه شد و اين اركستراسيون مفصل بيشتر نتيجه 

و بعد . زحمات آقايان خالقي و معروفي بوده است

نيز ... اركستر وسيع تر شد و كنتر باس، كالرينت و 

يز اشاره البته بايد به اين نكته ن. وارد اركستر شد

كرد كه چون ايراني ها خالق و مبتكر هستند، 

خيلي چيزها را آدابت مي كنند و نيز به اين سازها 

صرفا ساز خارجي اطالق نمي شد زيرا بسياري از 

اين سازها را آدابت و جزو موسيقي ايران كردند و 

  تجويدي يا  ،اگر به نوشته هاي آقاي خالقي

يسندگان  هايي كه از طريق شوراي نو مقاله

موسيقي در مجله راديو چاپ مي شد دقت شود 

سعي آنان بر اين بود كه چون اكثرا تحصيلكرده 

خارج از كشور بودند تحولي در موسيقي ايراني 

ايجاد كنند مشروط بر اين كه به اصل و بنياد آن 

خللي وارد نشود، در اصل مي خواستند اين شور و 

  . شودحال موسيقي ايراني حفظ شده و رقيق ن

  

آيا تحقيقات شما به زودي در قالب كتاب : سؤال

  چاپ خواهد شد؟

در حال . انشاءاهللا. البته همينطور است: پاسخ

حاظر دانشگاه يك سي دي در اين خصوص به 

عنوان نمونه به همراه يك دفترچه منتشر نموده 

است و تمايل داريم و كوشش مي كنيم كه اين 

فارسي زبان و تحقيق و پژوهش در اختيار مردم 

اما حجم . بخصوص عاشقان برنامه گلها قرار گيرد

يش فايل صوتي، ب 1500. اين كار تحقيقي زياد است

كه ... صفحه نت و  1500صفحه شعر، تقريبا  200از 

خواهد شد جلد  10تا  15چنانچه چاپ شود بيش از 

اما در تالش . و براي انتشار به زمان نياز دارد

  . ن امر به حقيقت بپيونددهستيم هرچه زودتر اي

  

تشكر مي نمايم از زحمات و كوشش هايي : سؤال

 -و يكي از پديده كشيده ايدكه شما در اين زمينه 

هاي بزرگ فرهنگي ايران را اين چنين حفظ 

نموديد و حداقل شما بوديد كه آمديد و چنين 

  . كاري را انجام داديد

ه نه من تنها نبودم و اين كاري بود كه ب: پاسخ

خواست خدا انجام شد و با كمك عاشقان گلها 

مخصوصا آقاي پيرنيا، فرزندان و دوستان ايشان و 

عاشقان فرهنگ و موسيقي ايران صورت پذيرفت كه 

خيلي به من كمك نمودند و من در اين كار نقش 

  . بسيار كمي داشتم و بيشتر تماشاچي بودم



  توضيحات بيشتر جين لويزون در مورد گردآوري برنامه گلها 

  
  صفحه      همين    در      گذشته   هفته 

مصاحبه اي با جين لويزون پژوهشگر 

لندن   SOASموسيقي از دانشگاه 

ي از يچاپ شد كه متاسفانه قسمتها

مصاحبه از قلم افتاده بود بدين وسيله 

آن قسمتها را در اين شماره مي 

وريم ضمن سپاس و پوزش از خانم آ

لويزون به بقيه اين مصاحبه توجه 

  . بفرماييد

  

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 اختيار  كرد بورسيه فعاليت مي

من گذاشت تا كل آرشيو برنامه هاي 

گلهاي راديو را كه مرحوم داوود 

 1358تا  1335پيرنيا بنيان گذاشته بود  و از سال 

در راديو ملي ايران پخش شده گردآوري كنم و از 

  . آن نسخه برداري ديجيتالي نمايم

ي از بهترين اين مجموعه  بي نظير شامل برنامه هاي

اين . نمونه هاي موسيقي و ادبيات ايران بود

شاعر كالسيك و نوپرداز  560مجموعه آثار بيش از 

  . هنرمند را در بر مي گرفت 240و 

در طول جمع آوري آرشيو گلها با همكاري 

ملي ايران،  وبسياري از مؤسسات از جمله رادي

موزه موسيقي و خانه موسيقي در تهران و مجموعه 

ان شخصي در ايران و آمريكا و اروپا توانستم دار

بسياري از كاست هايي را كه در اين مجموعه 

وجود داشت تكميل كنم و همچنين توانستم با بيش 

هنرمند اصلي برنامه هاي گلها  ديدار و  40از 

  . مصاحبه كنم

 1488برنامه از مجموعه  1315در نهايت بيش از 

پيرنيا را گردآوري كردم و به صورت  برنامه گلهاي

  . كامپيوتري از آنها نسخه برداري نمودم

برنامه گلهاي  60از كل مجموعه گلها حدود 

رنگارنگ هرگز ضبط و پخش نشد و همچنين بيش 



برنامه گلهاي  جاويدان كه پخش شده بود  80از 

با توجه به اين موارد كل . ندهرگز ضبط نشده بود

برنامه باشد كه در  1344ايد برنامه هاي گلها ب

برنامه را  1315جريان اين پژوهش موفق شدم 

اين مجموعه در حال حاضر در يك . گردآوري كنم

گلهاي جاويدان، گلهاي : نك اطالعاتي كه شاملاب

رنگارنگ، برگ سبز، يك شاخه گل و گلهاي 

صحرايي كه داوود پيرنيا آنها را تهيه كرده بود و 

زه كه به اهتمام هوشنگ ابتهاج برنامه گلهاي تا 202

 27تهيه شده بود، در كتابخانه ملي بريتانيا كه در 

به ثبت رسيده است و عالقمندان مي  2008مه 

 Nationalتوانند به اين آرشيوها تحت عنوان 

Sound Archive    در بخش موسيقي جهان در

  . كتابخانه ملي بريتانيا مراجعه نمايند

اين پژوهشها در آينده  كل آرشيو گلها به همراه

نزديك با حمايت بنياد ميراث ايران از طريق 

براي . اينترنت در اختيار عالقمندان قرار مي گيرد

 jane@golha.co.ukكسب اطالعات بيشتر با ايميل 

  . تماس حاصل نماييد

قابل ذكر است كه اينجانب به عنوان مشاور 

هشي در تجليل اخيري كه تحت عنوان گلهاي پژو

در لوگان هال  2009آوريل  27جاويدان در 

دانشگاه لندن برگزار شد همكاري داشتم و بايد 

اذعان كنم كه اين برنامه به ابتكار و حمايت 

انحصاري بنياد توس و به كوشش و مديريت خانم 

جميله خرازي مدير بنياد توس با شكوه بسيار 

  . برگزار گرديد

   


