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 لویسونبا جین ه مصاحب

Jane Lewisohn 

Director of the Golistan project 

 بریتانیا ۀگلها برای کتابخان ۀآرشیو برنام ۀمسئول پروژ

 
به ویژه با زبان  ،آرمان باقبول مصاحبه سپاس از  لویسونخانم جین  آرمان:

چگونه برای خوانندگان آرمان بگویید  .فارسی شیوایی که سخن می گویید

 1 آغاز شد و آنرا چگونه پیش بردید؟ "هاگل ۀبرنام آرشیو  پروژه"

ی بریتانیا انجام دادیم با همکاری کتابخانه "ی گلهاپروژه"ای که ما به نام پروژه :لویسونجین 

من با این کتابخانه تماس گرفتم و  . "آرشیوهای در خطر"ای داشتند برای . آنها یک پروژهبود

دانستیم، کسی تا بود، تا آنجا که می ۲۰۰۵توضیح دادم. سال  "آرشیو گلها"ی برایشان درباره

آوری آوری نکرده بود و ممکن بود از بین برود. از آنها برای جمعموقع، تمام آرشیو را جمع آن

ز سال بورس گرفتم. اما ا ،پیرنیا بودداوود که مبتکرش آقای  "های گلهابرنامه"و دیجیتال کردن 

آوری طول کشید. اول با آقای داریوش پیرنیا این جمع ۲۰۰۸و حتی  اوایل  ۲۰۰۷تا اواخر  ۲۰۰۵

ی گلها با پدرش، زحمت کشیده بود. و بعد رفتم مصاحبه کردم که خیلی روی تهیه کردن برنامه

                                                 
متن نوار مصاحبه توسط خانم حوا و خانم لوینسون پاسخ های این مصاحبه را با فارسی شیوا داده  -۱

 سلیمی پیاده و تنظیم شده است.
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تم و ی گلها داشتند تماس گرفهایی از برنامهایران و در آنجا با افراد مختلفی که کلکسیون

 کارهایی را با هم رَد و بدل کردیم.

    
 (۲۰۱۸ونارد لویسون )درگذشت ئزنده یاد ل                                                                                              

ایشان البته اولین کلکسیونی که گرفتم از دوست عزیزمان آقای پرفسور ویلیام چچیک بود که 

-دوازده سال در ایران زندگی کرده بود و تا قبل از انقالب، خودش آنها را از رادیو ضبط می

ی گلها بود. من با هر کسی که همکاری تا نوار ریل داشتند که روی آنها برنامه ۳۰تا  ۲۰کرد. 

 کردم از کسانی بودند که یا خود کلکسیون شخصی داشتند و یا اینکه از کارکنان رسمیمی

ی موزیک تهران بودند. در هر حالت هرچه ما ی موزیک تهران یا خانهآرشیو رادیو، موزه

دادیم و هرچه که آنها داشتند و ما نداشتیم، ما یک داشتیم که آنها نداشتند، یک کپی به آنها می

 گرفتیم. هیچ وقت در کار ما، خرید و فروشی انجام نشد.کپی از آنها می

 الیبرریرا برای بریتیش  "گلها"های گ آرشیو کردن برنامهشما کار بزر : آرمان

ی زندگی و  سوابق تحقیقی خود بگویید و اینکه چه اید. کمی دربارهانجام داده

مند شدید که فارسی را به ه قدر عالق شد به زبان فارسی و موسیقی ایرانی این

 ؟کنید و موسیقی ایرانی را دوست داریدروانی صحبت می
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ی کار ما با ایران شناسی بود. من و شوهرم ی سابقهالبته سئوال اول شما درباره: ونلویسجین 

ی ایران رفتیم به ایران. ما دانشجویان دانشگاه پهلوی بودیم و آنجا در رشته ۱۹۷۳در سال 

 شناسی، ادبیات فارسی و تاریخ ایران مطالعه کردیم. 

 

ما دو نفر مشغول تحقیقات و  ۲۰۰۷تا   ۱۹۷۳التحصیل آن دانشگاه شدیم و از سالِ ما فارغ

اش در ادبیات کالسیک ایران، خدمت به فرهنگ ایران و ایران شناسی بودیم. شوهرم تخصص

و من، هم ادبیات عرفان کار بود های ادبیات کالسیک و ادبیات عرفان مخصوصاً روی غزل

همچنین روی اِن جی اوهای کردم و هم تحقیقات انسان شناسی و مردم شناسی مطالعه کردم. و 

کردند و احتیاج به مترجم و مختلف در آمریکا برای کمک به کسانی که از ایران مهاجرت می

 همکاری کردم.  ،راهنمایی داشتند

خواستند که آوری شد همه دوستان از من یک کپی از آن را میکه این آرشیو جمع ۲۰۰۸سال 

رست کرده بودیم. یک فهرست خیلی مفصل برای داشته باشند. مخصوصاً از آن فهرستی که د

گلها درست کرده بودیم از تمام محتویات گلها که این قابل سِرچ هم بود. همه دوستان از ما 
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 خواسته بودند. از این لحاظ من تصمیم گرفتم که یک کاری بکنم که همه بتوانند به این قسمت

 دسترسی داشته باشند.  ها

 

ی خیریه که یک موسسه Iran Heritageنستم از ارفتم که تونتی میبه دنبال یک بورس یا گر

که در امریکا بود،  Pars Foundationتوی انگلیس هست، پشتیبانی بگیرم و آنها هم با 

ما در  رم. وی گلها را روی اینترنت بیانستم این پروژهاکردند. من با همکاری آنها توهمکاری می

هم گرنت گرفتیم که شوهرم   British Academyکردیم از همین موقع که روی این کار می

در این برنامه  نست تمام وقت کمک ما باشد. ایکسال و نیم از درس مرخصی گرفت تا تو

-ی گلها ذکر میو شعرا را که اسمشان در برنامه نی کاملِ همه هنرمندامخصوصاً ما زندگینامه
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شعرها، چه دکلمه، چه ترانه و چه آواز که در  شود به انگلیسی و فارسی گذاشتیم و هم از تمام

ما همه را نوشتیم و آنها را با خود دیوان چک کردیم که مطمئن باشیم که نویسنده  آید گلها می

، اکثر این دیوانها هنوز شدو شاعراش درست ذکر شده باشد. چون زمانی که گلها پخش می

کردند. های شخصی استفاده میو یا از گفتهیا بیشتر اینها هنوز تصحیح نشده بودند  چاپ نشده،

ها را هم جمع کردیم و همه های ترانه ی اینها چک شود. ما تمام نُتاز این رو الزم بود که همه

را رایگان در اختیار مردم گذاشتیم تا هم دانشجویان و هم عاشقان فرهنگ ایران و هم استادان 

 موسیقی بتوانند ازشان استفاده کنند.

 کمی بگویید. الیبرری ی این آرشیو در بریتیشدرباره :آرمان

ی آوری و دیجیتال کردن برنامهخواستم فقط یادآوری کنم که برای جمعمی: لویسونجین 

یا  ""Endangered Archives بخشی و ری بریتانیا، بریتیش الیبرگلها از کتابخانه

ی گلها در بریتیش ی برنامههمهی کامل از کمک گرفتم. و یک نسخه "در خطر هایآرشیو"

-می www.golha.co.ukی در اختیار مردم هست و اضافه بر سایت خود گلها که در رالیبر

های برنامه که ها را با تکستهای ترانه و شعرا و هم نُت نی همه هنرمنداتوانید هم زندگینامه

 ی مختلف هستند، بیابید. همه قابل سِرچ با هجده واژه

مورد ابتکار و کار بزرگ داوود پیرنیا چه نظری دارید و اهمیت آنرا  در :آرمان

 بینید؟در چه می

هم  خواننده هایتانو  انیدد حاال از آقای پیرنیا. آقای پیرنیا همان طوری که می: لویسونجین 

اما ی گلها بود، آقای پیرنیا بوده و البته نه فقط مبتکر برنامه "ی گلهابرنامه"مبتکر  ،دانندمی

ی خیلی متشخص و خُب، بالخره معاون نخست وزیر بوده، پسر مشیرالدوله، از یک خانواده

پرست و دار و مهمِ اصیلِ ایرانی هم آمده بود و اصلِ و نَسبِ خیلی روشن داشته و یک وطناسم

ی دوستِ به تمام معنا. و ایشان بعد از جنگ و کودتا و آشفتگی ایران در وسطِ دههفرهنگ

میالدی  ایشان دید که نزدیک است که با موج جدید نفوذهای مختلف فرهنگی و ادبیات  ۱۹۵۷



               ۱۷شماره                                                      آرمان                                                                

 

11 

 

 

همه جاهای مختلف روی موسیقی ایران، موزیک اصیل  از هند و ترکیه و عرب و غرب و این

. ایشان تصمیم گرفتند که یک کاری کنند که شودایران یا شعر اصیل ایران، به فراموشی سپرده 

شروع کرده و به قول پسرشان  "جاودانگلهای "ی بمانند. بنابراین، اول با برنامهاینها جاودان 

نوری بود که آنجا آقای  خواجهی آقای خانه دریک محفلی در گلندوئک،  ،آقای داریوش

های شدند و با موزیسینهای صفی علیشاه جمع مینوری و درویش خواجهپیرنیا با دوستان آقای 

کردند که همان حال و احوال عشق به فرهنگ و ادبیات آمدند و سعی می اهل عرفان و اهل حال

ی گلها بیشتر گوییم برنامهی رادیو در اختبار مردم بگذارند. ما وقتی میو موسیقی ایران را بوسیله

ی گلها درست . اما آقای پیرنیا چند جور برنامهمی آید مردم تو ذهنشان همان گلهای رنگارنگ

تر بوده و در آن ترانه نبوده بود که یک خورده سنگین "گلهای جاویدان"ی امهکرد. اول برن

های مختلفِ ادبیات کالسیک ایران با ی موضوعو آواز بود و بحث و توضیحاتی درباره

اساتید ادب  و رهی معیری، آقای صورتگر دشتی،  مثل آقای از کسانی شعرهای کالسیک ایران 

شدند و ی گلهای جاویدان هم شعرها دکلمه میکردند. توی برنامهآمدند و صحبت میایران می

ها همکاری داشتند. پس از مدت کوتاهی آنها تصمیم و هم بهترین موزیسین ندخواندآواز می

ای هم باشه که شاید یک ای با وسعت بیشتر که در آن ترانهکه یک کار، یک برنامه دگرفتن

گلهای "ی ی برنامهبه تهیه دمند کند. اینها شروع کردنه خُرده بیشتر، جمعیت بیشتری را عالق

هم سولو و هم  ،هم دکلمه ،هم ترانه ،ی گلهای رنگارنگ هم آواز بودبرنامهدر . "رنگارنگ

هایی ارکستره شده. با کسایی مثل آقای خالقی، آقای تجویدی، آقای یاحقی، آقای مجد، قطعه

ا همه اول از گلها همثل الهه، پوران و این نیشد و کسا معرفیآقای بنان، مرضیه. مرضیه که آنجا 

 . دجامعه پخش شد و از گلها معروف شدن یی گلها توو اسمشان از برنامه دشروع کردن

درست کنه که مخصوص ادبیات عرفان  بعد از مدتی آقای پیرنیا تصمیم گرفت که یک برنامه

هایی مثل ادیب خوانساری، آقای دهبود. آنجا خوانن "برگ سبز"آن نام ایران باشد، که 

ن اهای برگ سبز آقای. البته اکثر برنامهدذبیحی، آقای بنان و خانم خاطره پروانه شرکت داشتن

های گلها ا هم بودن. آقای گلپا هم بود. آقای گلپا در همه برنامهه و یک چند تایی از خانم دبودن
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رست کردن که این برنامه خیلی کوتاه بود، ای دی دیگه. و بعد از آن یک برنامهدشرکت داشتن

. یک شاخه گل، یک موضوع یا یک شاعری را انتخاب "یک شاخه گل"یک ربع، به نامِ 

کرد و با شعرهایی که مربوط یا آن موضوع تعریف می اوی آن شاعر و زندگی کرد و دربارهمی

خواندن و یا بصورت یا میکردن، شد و یا شعرهایی از آن شاعر را دکلمه میبه آن موضوع می

شاعرِ خانم را از  ۶۱ست که ا این پیرنیاکه . یکی از ابتکارهای خیلی جالبی دخواندنای میترانه

. این برنامه، واقعا یک ابتکار بزرگی بود چون که به دزمان سامانی تا زمان پهلوی معرفی کردن

ی دیگری درست کرده ک برنامهشد. بعد از آن یهای شاعر، اصوالً خیلی کمتر توجه میخانم

 "گلهای صحرایی"ای بود که به افتخار خانم سیما بینا درست شد به اسمِ که آن هم باز برنامه

آوری کردن و از کسانی مثل آقای ای بود که از سراسر کشور جمعهای محلیکه در آن آهنگ

ی رادیو و خوانندها و کردن براتجویدی و آقای خالقی و آقای معروفی اینها را ارکستره می

 کسانی مثل آقای مسعودی، خانم سیما بینا و کسانی دیگر که توی برنامه شرکت داشتند.

ی گلها بود، بلکه . اما آقای پیرنیا نه فقط مبتکرِ برنامهدآقای پیرنیا درست کردنرا این پنج برنامه 

 "ی کودکبرنامه"بنامِ ی تاثیرگذاری بود، ی دیگری که خیلی هم برنامهمبتکرِ یک برنامه

ها هم های بچهها بود، بلکه پدر و مادرها و معلمی کودک هدفش نه فقط بچهبودند. این برنامه

چون شخصیت  ،ها یک احترامی الزم دارندکه بچه وندبیشتر متوجه بش دخواستنبودند، که می

، با ودفسشان کمک بش. باید اینها تشویق و به اتکاء نوددارند و نباید این شخصیت خُرد بش

هایی مثل عهدیه، خانم های خانمهای مختلف و با ترانهآور، با مسابقه های نشاطساختن داستان

ها از ، این ترانهدخواندنهایی می، ترانهسیما بینا و دیگران. خانم سوسن مطلوبی در این برنامه

مرضیه یا الهه یا پدر و ، مثل پوران، دهایی بودند که بزرگترهایی خوانده بودنآهنگ

آهنگ خواند روی مادرهایشان... مثالً خانم سیما بینا خُب پدرش خیلی از شعرهایی را که او می

های او گذاشته بود و خانم مطلوبی هم خیلی از شعرها را روی آهنگبرادر گذاشته بود. هایش 

ها خوانایی تر با خود بچههمین آهنگها که خیلی هم معروف شدند اما با شعرهایی که معنایش بیش

، خانم هما دداشت. از این برنامه خیلی استقبال شده و بعد از اینکه آقای پیرنیا از رادیو رفتن
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احسان برنامه را گرفتن و ایشان هم با یک دید تازه و یک روش تازه برنامه را با موفقیت اداره 

 کرد.می

چه نظری دارید و اهمیت آنرا در مورد ابتکار و کار بزرگ داوود پیرنیا  :آرمان

 بینید؟در چه می

ست. واقعاً هم ا آقای پیرنیا، یعنی همه ادبیات ایران واقعان مدیون آقای پیرنیا: لویسونجین 

 . دموسیقی و هم ادبیات ایران را نجات دادن

فراگیر های فرهنگی قرن بیستم هست. بخاطر اینکه رادیو به نظر من گلها یکی از مهمترین پدیده

رفت و مجانی مردم را با موزیک خوب، شعر خوب و با ای میبود و تو هر دهاتی و هر کوچه

کرد. خیلی مفید بود و چیزهای دیگه مثل مدرسه عالی موسیقی یا مثال ی صحیح آشنا میدکلمه

ی خاصی، هدف خاصی های دیگر که برای موسیقی رواج داشت. خُب اینها با یک ایدهبرنامه

اما رادیو چون که فراگیر بود تمام جامعه چه با سواد و چه بیسواد را در برگرفته بود و به  داشت

 داد که چه موسیقی عمیقی و غنی با چه شعرهای جاودانی دارند. آنها عمالً نشان می

کودکان به ابتکار داوود پیرنیا  برای برنامه جدید خود آرشیو ی از پروژه :آرمان

 مان بگویید.برای خوانندگان آر

ی جدیدی . پروژهدی جدیدی که شروع کردیم سئوال کردیی پروژهدرباره: لویسونجین 

، www.golistan.orgهست که در  "ی گلستانپروژه"کنیم به اسم که داریم درست می

. داریم می آید رسمی ما باال آنجا یک دموسایت داریم که انشااهلل در یکی دو ماه دیگه سایت

تا  ۱۸۸۰نیم که یک منبعی برای همه هنرهای اجرایی ایران در یک قرن گذشته از کسعی می

دور یا مثال  ۷۸ی گلها و این در تمام این را رایگان در اختیار مردم بگذاریم مثل برنامه ۱۹۸۰

-های مختلف رادیو و برنامهدور و کاست ۴۵های دورها، صفحه ۴۵ها و م صفحه سنگیوییگمی

-دیو بجز برنامه گلها، مثل ساز و سُلو، تک نوازان، ساز و سخن، شاعران قصه میهای مختلف را

هایی که قبل از انقالب در ایران گویند، شما و رادیو، یادی از هنرمندان و غیره. و بعد تمام فیلم
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فیلم است و اینها همه باز در اختیار سایت خواهد بود که  اندیاکران شده که نزدیک به هزار و 

خواهید پیدا کنید، شده و قابل جستجوست. هر آهنگ با هر نوازنده و هر آهنگسازی که می تازه

های مختلف با افراد مختلف. کسانی آرشیوهای شخصی خود را و نیز مصاحبه ودش آنجا پیدا می

مثل آقای یارشاطر که آرشیو نوارهای شخصی شان را در اختیار ما  ،در اختیار ما گذاشتند

گذاشت. اساتید مختلف، محققین مختلف موسیقی آرشیوهاشان را در اختیار ما گذاشتند. ما 

قبل از انقالب مربوط به های ی اینها را در اختیار مردم خواهیم گذاشت. خیلی از مجلههمه

ی آنها را اسکن کردیم و به صورت نو و قابل پ شدهفرهنگ عامیانه و فرهنگ اجرایی، چا

ی هایی مثل: توفیق، تهران مصوّر، فیلم و سینما، ستارهگذاریم. مجلهجستجو در اختیار مردم می

سینما، نگین، سپید و سیاه، تماشا، خواندنیها، هنر و مردم و با چند تای دیگر که االن به ذهنم 

ها از بریتیش ی این مجلهدم خواهند بود. برای اسکن کردن همهرسد. همه اینها در اختیار مرنمی

 شان به ما کمک کردن و همچنین"آرشیو در خطر"ی کمک گرفتیم که باز از همان راهِ رالیبر

هم به ما کمک کرد که توانستیم آنها را اسکن کنیم.  ""Endangered Archives ۀپروژ

ی هم در اختیار همه خواهد بود. امیدوار ریبری اینها توی سایت بریتیش الیک نسخه از همه

نیم کاملِ این سایت را الیو کنیم. البته االن هم یک اهستیم در یک ماه تا یک ماه و نیم دیگر بتو

دموسایت هست که به عنوان نمونه چند تا چیز آنجا گذاشتیم، مثال چند تا صفحه سنگی، چند 

ا، آنجا گذاشتیم. اما سایت اصلی را انشااهلل بزودی ی رادیویی و چندتایی مجله و از اینهبرنامه

 توانیم راه بیندازیم. می

فقط به کمک عاشقان ایران و ایران دوستانِ و با پشتیبانی عاشقان فرهنگ ایران را البته همه اینها 

 نستیم بکنیم  از هیچ جای دیگه پشتیبانی نداشتیم.اتو

توانید باز ی بود، میرالن جواب دادم. اگر سئوال دیگها را اکنم همه سئوالاز این لحاظ فکر می

  تماس بگیرید. من حاضرم باز سئواالت دیگرتان را هم جواب بدهم.

 ۀ.  برای شما آرزوی موفقیت در کار ارزندلویسونآرمان: سپاس فراوان خانم 

 این آرشیوها داریم.
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دشوار است. سخن گفتن دربارۀ داوود پیرنیا 

چون سخن از دلسوخته موسیقی شناسی ست 

که سالها با دلِ خونین لب خندان آورد، چون 

در کنج  طی سال ها کیمیاگری تنها ساعت ها

میدان ارک خلوت گزید و زرِ نابی را که با 

مشقت به بار آورده بود رایگان به گرسنگان 

بخشید و از عوعوی سگانشان هم در پایان 

 امان نخواست. 

إحیاگر موسیقیِ سنّتی شایسته عنوانی ست درخور کار داوود پیرنیا در برنامۀ گلها که در زمان 

حیاتش از او دریغ داشتند. یازده سال سر و کله زدان با حساس ترین قشر جامعه: یعنی 

نوازندگان، و از نوازش مضراب های پراکندۀ آنها رایحه ای چنین روح نواز درآوردن اگر 

ست. او اکسیری پیوسته با خود همراه داشت که کارساز مسلماً کیمیاگری اشد جادوگری نب

ی و گذشت و مهمتر عشق به ایران و ایرانی بودن بود که همیشه رو دمشکالتش بود. آن جوانمر

او موسیقی دان به معنای موزیسین نبود، اما شیفته بلکه فریفتۀ موسیقی بود. به تزائدش می دید. 

و ادبیٌات بخشی از عشق بزرگترش به ایران بود. ایران برایش یک الگوی پر  عشق او به موسیقی

 داوود پیرنیا

إحیاگر موسیقیِ آیینی 

 ایران

 احمد کاظمی موسوی

استاد تاریخ در دانشگاه جرج 

 واشنگتن 
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 -از راز و رمز بود. در برخورد با هر گونه زیبایی و اصالت، ریشه اش را نخست در نماد ایران می

جست.  جلوه ها و جاذبه های ایران را عاشقانه دوست داشت: تاریخ باستان، عرفان عاشقانه، 

کمربستگی و ارادت، ادبیٌات، و موسیقی درون مایه های اصلی این عشق آیین جوانمردی، 

 بودند. 

عشق و ارادتی که او به پای آیین های ایرانی ریخت بزرگترین عامل در شهرت و شناختی ست 

که امروز ما از موسیقی سنّتی و چهره های شاخص آن داریم. اگر خوانندۀ پاکبازی چون محمد 

ا آفریتی در آواز رسید به گونه ای که در سوک مرگش ملتی به ماتم رضا شجریان به اوج معن

نشست؛ اگر امروز در بسیاری از خیابان های تهران تابلوی تدریس موسیقی آواز می بینیم، عامل 

آن فرهنگ موسیقی شناسی جدیدی ست که داوود پیرنیا زمینه ساز اصلی اما خاموش آن بوده 

نوشتۀ استاد خالقی نشان می دهد که رواج و اقتباس  یرانسرگذشت موسیقی ااست. نگاهی به 

ناآگاهانه از موسیقی غربی، هندی و عربی در دهه های هزار و سیصد بیست و سیِ خورشیدی به 

جایی رسیده بود که استاد موسیقیدانی چون او را ناگزیر به چانه زدن با دست اندر کاران زمان 

"داشته باشید، ما هم موسیقیِ ملیِ خود را.شما کنسرواتوآر خود را  "می شود که 
ما خواهیم   1

دید که کار پیرنیا در هماهنگ ساختن شعر با ساز و نوا، و معرفیِ جانانۀ او از انواع و ابعاد کم 

شناختۀ موسیقیِ بومیِ ما چه تأثیر  جادویی در بازشناسی جایگاه خنیاگری های آیینیِ ما داشته 

 است.   

خورشیدی در تهران در خاندانی پرپیشینه در وزارت و دانش دوستی زاده  ۱۲۷۹داوود پیرنیا در 

 ۱۲۸۵شد. پدرش حسن پیرنیا )مشیرالدوله( در نوشتن قانون اساسی اول )نطام نامۀ انتخابات / 

خورشیدی(، اصول محاکمات جزائی و حقوقی، و تأسیس مدرسۀ علوم سیاسی در تهران نقش 

مسکو تحصیل کرده بود و به زبان های فرانسه و روسی تسلط اساسی داشته است. او که در 

داشت، چهار بار ریاست وزرا را در دورۀ پادشاهی احمد شاه به عهده گرفت، و در زمان 

را با توجه به منابع روسی و فرانسه به نگارش درآورد. داوود  تاریخ ایران باستانبازنشستگی نیز 

                                                 
  . ۱۲۶، ص ۳، انتشارات صفی علیشاه(، ج ۱۳۸۵) سرگذشت موسیقیی ایران روح هللا خالقی، .۱
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ن نویسی و تأسیس مدرسۀ علوم سیاسی به چشم دیده در کودکی تالش های پدرش را برای قانو

بود، و گفتگوهای پدر با پدر بزرگش میرزا نصراهلل مشیرالدوله، که او هم رئیس الوزرای 

مظفرالدین شاه بود، برای تدوین قانون اساسی اول در گوش داشت. داوود هنوز به ده سالگی 

خورد. این زمانی بود که جلسات  نرسیده بود که سروده های وطنی عارف قزوینی به گوشش

محفل اهل صفا مبدل به شبه کنسرت هایی توسط انجمن اخوت با کمک نوازندگانی چون 

درویش خان و شکری خان شده بود، و عارف قزوینی و و مرتضی محجوبی نوجوان نیز گاه در 

 آن شرکت می کردند. 

تحصیل کرد. این مدرسه از سال  داوود که خانۀ پدری اش در الله زار بود در مدرسۀ سن لویی

خورشیدی توسط کاتولیک های الزاریست فرانسوی در الله زار تهران بنیاد یافته بود.  ۱۲۴۰

افزون بر آن، دو معلم سرخانه به نام های عماد الکتاب و درویش پیرنظر برای تعلیم خط و 

ار بهره برد. این عماد الکتاب کتابت به خانۀ مشیر الدوله رفت و آمد داشتند که داوود از آنها بسی

معلم خط  داوود بود که عشق به موسیقی را در دل او کاشت. درویش پیر نظر نیز دوتار کهنه ای 

داشت که گاه زیر عبای خویش مخفیانه به اندرون می آورد و اگر رخصتی می یافت چند پنجه 

ه های موسیقی ایرانی را می نواخت. بیشتر از خطاطی، داوود از این دو تن دستگاه ها و مای

این دو در واقع قوّال سنّتی بودند که از راه موسیقی قادر به تأمین معاش نبودند، بیشتر  1فراگرفت.

از راه تعلیم خط نان می خوردند. معلم ادبیات داوود استاد نظام وفا بود که او هم گوشۀ چشمی 

. شگفت اینکه باور کردنی نیست به موسیقی داشت ولی خود را آلوده به نواختن ساز نمی کرد

خورشیدی سال های ثبت و انتقال همۀ میراث موسیقی آیینی ایران:   ۱۲۹۰که این زمان یعنی دهۀ 

از ردیف میرزا عبداهلل گرفته تا تصنیف های شیدا و عارف و درویش خان، باشد، و در عین حال 

خته شود یا یک هنر و صنعت خود موسیقی آن قدر ارزش اجتماعی نداشته باشد که آشکارا نوا

 به حساب آید.

                                                 
های فرزندش شادروان داریوش پیرنیاست  نویسنده از کودکی داوود پیرنیا برگرفته از شنیده . آگاهی۱

میالدی در واشنگتن نقل کرده بود.  ۲۰۰۷که برای این نگارنده در  
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خورشیدی داوود پیرنیا عازم مسافرت و تحصیل در سوییس شد. اینک او هیجده بهار  ۱۲۹۷در 

را در ایران گذارنده بود و آموزش های مقدماتی در فرهنگ ایران را در همۀ زمینه ها دیده و 

تۀ حقوق تحصیل کرد. پنج سال بعد تجربه کرده بود. در سویس به دانشگاه لوزان رفت و در رش

که به ایران برگشت حقوقدانی مسلط به زبان فرانسه و آشنا با زبان های آلمانی و انگلیسی بود 

که رساله اش را در زمینۀ  تطبیق قوانین جزا نوشته بود. با این همه کار اداری را در ایران از سطح 

خ( که وزیرش قوام السلطنه بود، سپس ۱۳۰۲پایین شروع کرد: نخست در وزارت دارایی )مالیه، 

در وزارت عدلیه. این در زمانی بود که پدر داوود مشیرالدوله ریاست وزرا را داشت، اما دوست 

که علی اکبر داور دست به  ۱۳۰۷نداشت که فرزندش کار را از سطح باال شروع کند. در 

و به ریاست ادارۀ إحصائیۀ  تأسیس دادگستری زد، داوود پیرنیا در این زمان خوش درخشید،

گذاشت، و  ۱۳۰۹قضائی رسید. در همین سمت بود که بنای تشکیل کانون وکال را در 

تر رئیس مجمع وکالی رسمی بود، به ریاست کانون پیشنهاد  الدین نهاوندی را، که پیش جالل

به وزارت  خود به نیابت از او کارها را به عهده گرفت. چند سال بعد با انتقال داور کرد، و

 دارایی، داوود پیرنیا نیز به وزارت دارایی رفت و در آنجا ادارۀ آمار را بنیان گذاشت.   

داوود پیرنیا دو سالی را  ۱۳۲۵در نخست وزیریِ چهارم قوام السلطنه در  ۱۳۲۰پس از شهریور 

در مقام ریاست بازرسی کل کشور و سپس معاونت نخست وزیر کار کرد. خاطرۀ فراموش 

بود، و اشک هایی که به   ۱۳۲۵آذر  ۲۱نشدنی اش مسافرت سه ماهه اش به آذربایجان پس از 

پای تبریز فرو ریخت. خاطرۀ دیگری از این دوره که گریبان پیرنیا را هرگز رها نکرد، اجرای 

برنامۀ انجمن موسیقی ملی به رهبری روح اهلل خالقی در حضور نخست وزیر بود که در آن 

با صدای بنان اجرا شد. به میان آمدن نام الله و آهنگ  "ای آتشین الله "زیبای  آهنگ افشاری

افشاری کافی بود که پیرنیا را به ابتکار برنامه ای برای اهدای گل الله از چند سبد توسط چند 

 دختر خردسال به یکایک حضار بکشاند.
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 خ۱۳۰۹داوود پیرنیا در میان دیگر بنیانگذاران کانون وکالی ایران در 

این برنامه به خوبی اجرا شد و بازتاب خوبی در جراید زمان یافت و افزون بر آن آغازگر آشناییِ 

پس از پایان نخست وزیری قوام، پیرنیا به کارهای فرهنگی  1بیشتر او با اهل موسیقی ملی گردید.

روی اطالعات ماهانه و مهر ایرا ن تن مقاالت تاریخی و تحقیقی در مجله های و بیشتر به نوش

آورد. البته گاه به ادارۀ تبلیغات و رادیوی زمان نیز سر می زد. حسن شهباز مترجم و نویسندۀ 

داوود پیرنیا وقتی که فهمید من در مرکز مطبوعاتی  ۱۳۳۲دراواخر سال "معروف می نویسد: 

ران کار می کنم و دسترسی به دستگاه های ضبط صوتی دارم که در ادارۀ سفارت آمریکا در ته

تبلیغات و رادیو در آن زمان یافت نمی شد، فوراً حسین یاحقی و حسین تهرانی را برای ضبط 

برنامه به دفتر کارم آورد؛ و من به اصرار او بجای تنظیم مصاحبه در بارۀ کارکردهای اصل چهار 

خ(. ما نمی دانیم ۱۳۶۷بهار  ره آورد،چۀ یاحقی و ضرب تهرانی پرداختم )در ایران به ضبط  کمان

پیرنیا از کجا فهمیده بود که ضبط موسیقی اصیل ماندگارتر از کارهای اصل چهار آمریکا در 

 ایران است. این چرخش بسوی موسیقی راهکار زندگی او در سالیان بعد شد.  

                                                 
.۳/۱۰۲موسیقی ایران،  بنگرید به روح هللا خالقی، سرگذشت .۱   
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بیشتر شد. آن زمانی بود که پرویز عدل برای مدتی  ۱۳۳۳تماس گاه به گاه پیرنیا با رادیو از سال 

سخنگوی دولت سپهبد زاهدی وسرپرست تبلیغات و انتشارات شده بود و او پیرنیا را دعوت به 

همکاری با برنامه های رادیو کرد. در این همکاری پیرنیا برنامۀ کوتاهی به صورت شعر و سخن 

ی شد. این برنامه عنوان و آرم ویژه ای نداشت، و راه انداخت که در آن موسیقی هم نواخته م

مدت زمان آن نیز بیشتر از ده تا پانزده دقیقه نبود. در ادامۀ همین برنامۀ شعر و سخن، گلهای 

عنوان یافت.  این زمانی است که ناصر ذوالفقاری معاون نخست وزیر  ۱۳۳۴جاویدان در پاییز 

و تبلیغات شده و نصرت اهلل معینیان به سمت  وقت )حسین عال( سرپرست ادارۀ کل انتشارات

معاونت خویش به رادیو آمده بود. در این زمان سازمان برنامه با پشتوانۀ درآمد شرکت نوبنیاد 

نفت بودجه ای را برای تبلیغات اختصاص داده بود که پیرنیا توانست بخشی از آنرا دستمایۀ 

ند. دو برنامۀ نخستین گلهای جاویدان هنوز گردآوری هنرمندان و وسایل الزم برای کار خود ک

شماره و آرم ویژه ای ندارند. آواز عبدالعلی وزیری با دکلمۀ شعر توسط او با سنتور رضا ورزنده 

با قره نی پرخروش شیرخدایی در مخالف  "گلهای جاویدان " ۱۳۳۴شنیده می شود،. از زمستان 

ی وزیری عنوان می یابد. این برنامه گفتاری سه گاه و آواز آرام بخش غالمجسین بنان وعبدالعل

از خود پیرنیا دربارۀ چگونگی لسان الغیب نامیده شدن حافظ دارد که خانم کوکب پرنیان قرائت 

را در دستگاه  "بارها گفته ام وباردگر می گویم"کرده بود. سپس بنان با سنتور رضا ورزنده غزل 

زی از ویلن صبا در بیات زند )ترک( گوش نواز شور اجرا می کند، در پایان آن نغمۀ دل انگی

سالمی چو بوی خوش "غزل دیگری از حافظ می شود. به دنبال آن عبدالعلی وزیری غزل زیبای 

 -نمی"را همراه با سه تار احمد عبادی به پایان می برد. جالب دکلمۀ پایانی وزیری بود:  "آشنایی

"قی کجایی؟دلم خون شد ای سا –بینم از همدمان هیچ بر جای 
1  

                                                 
گلهای . در مورد برنامه های گلهای جاویدان بنگرید به کار ارزندۀ هنرمند جوان آقای علی شریفی، ۱

.۵۷-۵۴، همدان: خلی شریفی( ص ۱۳۹۵، )انگیز طلیعه ای بر کوسیقی ایران جاویدان: دل   
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را از زبان خود داوود پیرنیا  "گلهای جاویدن"در اینجا شایسته است که چگونگی شروع 

( دربارۀ ۱۳۳۹فروردین ) ۵۶شمارۀ  مجلۀ رادیوبشنویم. زنده یاد پیرنیا در یادداشتی برای نشر در 

 شروع برنامۀ گلها چنین نوشته است:

اولین برنامه با همکاری آقایان عبادی و عبدالعلی وزیری به مدت ده دقیقه با مختصر "

 گفتاری دربارۀ حافظ با این غزل اجرا شد: 

بدان مردمِ دیدۀ روشنایی                                  ---سالمی چو بوی خوش آشنایی 

 یی بر آن شمع خلوتگه پارسا  ----درودی چو نور دل پارسایان 

 دلم خون شد ازغصه ساقی کجایی --نمی بینم از همدمان هیچ بر جای 

این غزل آمیخته به آهنگی بود اثر استاد علینقی وزیری و منظور من از حیث تطبیق آهنگ 

با شعر یعنی مفهوم آهنگ و معنای شعر کامال تأمین بود. دومین برنامه نیز به مدت ده دقیقه 

 ی به سبک انشاد خواند آغاز شد:           با این رباعی که آقای روحان

                       کنم درآتش خویش چون همی جوش کنم   خواهم که ترا دمی فراموش 

 در جام درآیی و ترا نوش کنم    ---گیرم جانی که عقل بیهوش کند  

آقای بنان با آوای  "من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه"در پی آن غزل معروف موالنا 

پخش گردید. ضمن همین برنامه بود که تعلق دیوان شمس به موالنا خاطر نشان گردید. 

سومین برنامه از سعدی و چهارمین از عراقی بود که جز در نزد خواص معروف نبود. وقتی 

 این چند بیت به سمع شنوندگان رسید ارزش این شاعر بزرگ عرفانی بر همه معلوم شد.

 جدایی که رقیب درنیاید به بهانۀ --سر چو سگان برآستانت همه شب نهاده ام

 "که میان سنبلستان چرد آهوی ختایی  --مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید  

شش ماهی که از اجرای برنامۀ گلهای جاویدان گذشت، داوود پیرنیا در اندیشۀ گستراندن برنامه 

د. علت آن استقبال برخی از هنرمندان و بسیاری از و متنوع کردن با آوردن شعر از چند شاعر افتا
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شنوندگان از معرفی دلپذیر و معنا بخش پیرنیا به موسیقی بود که با انتخاب شعر مناسب، با آواز و 

گویندگیِ درست انجام می شد. مهمتر، عالقۀ پیرنیا به اجرای ضربی و مترنم کردن اشعار بود و 

ا به صورت ابتدایی انجام داده بود. پیشبرد این کار نیاز به در برنامه های پیشین هم این کار ر

تشکیل یک ارکستر داشت که پیرنیا پیشهادش را به  ذوالفقاری و معینیان داد، و آنان این فکر را 

 -پذیرفتند؛ چون هم از نفوذ بیرونی و محبوبیت داخلیِ او بین هنرمندان خبر داشتند و هم می

بود برنامه و آشفتگی موسیقی دارد. پیرنیا عنوان برنامۀ دوم را دانستند که رادیو چه قدر کم

گذاشت که بیانگر مقصود او از تنوع اشعار از چند شاعر باشد در ضمن  "گلهای رنگارنگ"

و  "برگ سبز"سپس  "گلها"اشاره به ترنّم آهنگ ها داشته باشد. اینکه چرا این قدر از واژگان 

این برنامه ها استفاده شده؟ باید بگوییم که شیفتگیِ  در "گلهای صحرای"و  "یک شاخه گل"

پیرنیا به گل و طبیعت کمتر از شیفتگی اش به مظاهر ایران نبود. باز باید بیفزاییم که اصطالح 

خ ۱۳۴۰که اینک در ایران برای نامیدن خیابان و میدان نیز به کار می رود، پیش از دهۀ  "گلها"

 نوشته می شده است.    "گل ها" چنین کاربردی نداشته، و به صورت

برای تشکیل ارکستر، پیرنیا نیاز به حضور هنرمندانی داشت که بتوانند تمام وقت برای موسیقی 

کار کنند. او به تازگی هنرمندان جدیدی چون علی تجویدی را برای همکاری در برنامۀ گلها 

دعوت کرده بود، اما او در استخدام وزارت دارایی بود و بنان هم در استخدام وزارت کشور. 

درگیر ساختن موزیک برای فیلم های سینمایی نیز بود. صبا، محجوبی، عبادی و دیگران  خالدی

نیز یا گرفتاری تدریس به شاگردان و یا اشتغاالت دیگر داشتند. انتقال رسمی علی تجویدی و 

غالمحسین بنان به رادیو نخستین دستاورد اداری داوود پیرنیا در مذاکره با مقامات دولتی بود. 

مان کوشش برای همنوا کردن این هنرمندان فرارسیده بود. این کار ذوق و شمٌی نیاز اینک ز

داشت که فقط ازداوود پیرنیا ساخته بود. در واقع او نه فقط ذوق و شمٌ که شور و شوق این کار 

او برخی از  ۱۳۳۰را داشت. دلبستگی پیرنیا به موسیقی و موسیقی دانان به حدی بود که از دهۀ 

ن و نوازندگان چون ابوالحسن صبا و مرتضی محجوبی  را با خود به نشست های دوستانۀ هنرمندا

( جلسه های ۲۰۰۵ادبی می برد، و به نوازش ساز وا می داشت. به گفتۀ داریوش پیرنیا )در اوت 
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اهل عرفان در ویالی نظام السلطان خواجه نوری سفیر سابق ایران در ایتالیا در باغ گلندوئک 

مع مویسقی نوازان اهل دل شده بود که به گونه ای مجلس سماع دراویش را لواسان مج

 یادآوری می نمود.  

با چنین آشنایی که داوود پیرنیا با موسیقی دانان داشت، گردآوری هنرمندان برایش دشوار نبود، 

ن مهم نگهداری و تأمین مالی آنان بود که پیرنیا در این کار موفقیت شگرفی به دست آورد. ای

موفقیت تنها بخاطر تأمین بودجه از سازمان برنامه وغیره نبود، بلکه بیشتر بخاطر رفتارِ شخصیت 

سازی بود که پیرنیا در دعوت ومعرفی نوازندگان و خوانندگان داشت، البته بدون اینکه از 

زحمات و کارکرد خودش نامی به میان آورد. در واقع جز در صدر برخی از گفتارهای گلهای 

یدان که به قلم خود پیرنیا بود، ما هرگز نام او را در برنامه های متعدد گلها نشنیدیم. جاو

 "صدای لطیف"، "آوای دلنشین"، "زخمه های استادانه"، "کمان سحّار"، "هنرمندان ارجمند"

عناوینی بودند که پیرنیا طی جمالت بسیار صمیمانه ای برای معرفی هنرمندان  "تحریر جذاب"و 

کار می برد. دیباچۀ دلنشینِ پیرنیا و لحن صمیمی او در معرفی هنرمندان و ترانه سرایان خود به 

گلها وزن و وقار ویژه ای به برنامۀ گلها می داد.  بیش از همه تجویدی که از جوان ترین 

 -این گونه معّرفی ها، که تا آن وقت سابقه نداشت،  الهام می هنرمندان  دور اول گلها بود از

در صدر  "هنرمندانِ ارجمند"او بعداً در برنامه ای مخصوص گفته بود که همین قید   گرفت.

برنامه ها موجب می شد که ما کار خود را جدّی تر بگیریم و شب ها گاه تا ساعت دوی صبح 

 در استودیو بمانیم و روی یک برنامه کار کنیم.        

به راه انداخت. تکنوازی و آواز هنوز بیشتر از  تدریجاِ ۱۳۳۵ارکستر گلها را داوود پیرنیا در سال 

همنوازی به گوش می رسید. گلهای رنگارنگ نه تنها گلچین گسترده تری از شعر چند شاعر به 

بار آورد که راهگشای ورود تصنیف به عرصۀ گلها شد. اولین برنامۀ گلهای رنگارنگ روی 

خانم مرضیه و گویندگی خانم  خ( با صدای ۱۲۸۵تصنیف قدیمی علی اکبر شیدا )درگذشت 

کوکب پرنیان پا گرفت. ایدۀ اجرای این تصنیف باید از همان مرضیه نشأت گرفته باشد، چون او 

خ این تصنیف را با نوازندگی حشمت دفتر راد در رادیو اجرا کرده بود. ۱۳۳۰بود که پیشتر در 
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حاتمی با صدای پخته تری  او این بار تصنیف شیدا را با تنظیم و ویلن تجویدی و تار شاپور

عرضه کرد و مختصر آوازی را در ماهور به آن افزود. جالب اینکه شادروان پیرنیا با همۀ دقت و 

رغبتی که  به معرفی سرایندگان و هنرمندان داشت، در اینجا نه شیدا را معرفی کرد و نه خواننده 

تمی و ضرب مجیدی خواننده تصنیف قدیمی و ویلن تجویدی و تار شاپور حا"را، فقط به ذکر 

به هرحال، این اجرا خیلی زود قبول عام یافت که علت آنرا   بسنده کرد. "را همراهی می کنند

در زیبایی ملودی شیدا و سازگاری آن با طنین های ویژۀ صدای مرضیه باید جست. با اینکه 

تصنیف را از آهنگ های شیدا توسط خوانندگان دیگر بارها خواننده شده، من اجرای این 

 نندۀ دیگر تاکنون نشنیده ام.اخو

می بینیم که به راه افتادن ارکستر گلها با همنوایی سه نوازندۀ جوان با یک خواننده صورت 

گرفته است. خبری از استادان بزرگ چون صبا و محجوبی که در گلهای جاویدان حضور 

را نشان می دهد که پیرنیا را وادار داشتند نیست. این امر کمبود امکانات و پراکندگی هنرمندان 

به انجام رساندن کار با امکانات موجود می کرد. برنامۀ دومِ گلهای رنگارنگ نیز با آهنگی از 

تجویدی در مایۀ شوشتری با آوای بلورین خاطرۀ پروانه همراه با نی کسایی و سنتور جهانگیر 

مرضیه قبال در گلهای جاویدان شنگرفی و ضرب حسین تهرانی صورت گرفت. خاطرۀ پروانه و 

برنامه آواز خوانده بودند، اما اجرای تصنیف با صدای آنان گام تازه ای در پر  ۹۲و  ۹۱شمارۀ 

طراوت کردن گلها بود. خاطرۀ پروانه هنرمند جوانی بود که در رادیوی آن زمان هنوز برنامۀ 

ج برنامه در گلها رادیو را ترک ویژه ای مانند بنان، دلکش و مرضیه نداشت. او پس از اجرای پن

کرد و به سازمان هنرهای زیبا و سپس وزارت فرهنگ و هنر زمان پیوست، و در برنامه های 

 موسیقی آنجا به اقتضای زمان خوش درخشید. 

در سومین برنامۀ گلهای رنگارنگ بنان در مایۀ دشتی آواز خواند، اما از تصنیف خبری نبود. البته 

شعر زیبای منصورۀ اتابکی )زهره( را به صورت یک ترانۀ ضربی همراه با  بنان پس از آواز،

تنها تویی، تنها تویی در "نوازش سازهای عبادی، خالدی، کسایی، ورزنده و همدانیان اجرا کرد: 
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با این همه، تفاوت ضربی خوانی  "تنها تو می خواهی مرا با این همه رسواییم.  --خلوت تنهاییم  

 کار بود. مترنم کردن یک غزل یا رباعی به صورت ضربی نمی توانست  جایبا آهنگسازی آش

 
 داوود پیرنیا و رهی معّیری

ملودی سازی و گوشه و کنارهای تصنیف را بگیرد، هرچند زیبا و خوش خوانده شود. در برنامه 

عبدالعلی وزیری، عماد خراسانی و سید جواد ذبیحی آواز های  ۱۱۷و  ۱۰۷، ۱۰۶های

شورانگیزی خواندند، و تصنیفی در کار نبود. همین جا باید بیفزایم که انتخاب عبدالعلی وزیری 

و بنان و سپس قوامی، شهیدی، گلپایگانی و شجریان که فنی ترین و تعلیم دیده ترین آوازها را 

رنیا را نشان می دهد. البته او با ذوق سلیمی که داشت از دیگر داشتند، موسیقی شناسی خوب پی

دارندگان آوای خوش چون عماد خراسانی، سید جواد ذبیحی و امیرحیاتی در جای خود بهره 

 گرفت. 

به این ترتیب دور اول ارکستر گلها با همنوایی چند نوازنده با یک یا دو خواننده به راه افتاد. 

 -ت پیش ساختۀ خود را اینک با دکلمه های شعری متناسب هماهنگ میهنرمندان کارها و قطعا

(، صدای ویلن ۱۰۹( و سپس نهم )شمارۀ ۱۰۷دیدند. از گلهای رنگارنگ هفتم )شمارۀ 
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ابوالحسن صبا استاد موسیقی زمان را در ارکستر گلها می شنویم. در این دو برنامه قطعات دل 

آن به نظر می رسد کار استاد صبا باشد، اما در برنامه انگیزی در سه گاه اجرا می شود که آهنگ 

رنگارنگ مرضیه چند بیت از  ۱۰۹یادآوری و تصریحی در این خصوص نمی شود. در برنامۀ 

غزل سعدی را در دستگاه سه گاه می خواند که آهنگ آن باید ساختۀ استاد صبا باشد. این 

ا دارد. پس از آهنگ بیات ترک آهنگ ضربی معمولی نیست بلکه ریزه کاری های تصنیف ر

که صبا روی شعر وحشی بافقی ساخته بود، این دومین آهنگ موزونی که وی روی این ابیات 

 سعدی ارائه نمود: 

بدین کمال نباشد جمال انسانی                                     --نگویم آب و گل است آن وجود روحانی     

 گل بهشت مخمّر به آب حیوانی    --ق  اگر تو آب و گلی همچو سایر خل

شنیدیم.  ۱۳۳۵رنگارنگ در زمستان  ۱۲۴اسم استاد صبا را به عنوان رهبرارکستر گلها در برنامۀ 

در این برنامه تجویدی تصنیف شیرین را در دستگاه همایون نثار صاحبدالن کرده بود که هم 

ی طناز مرضیه به رهبری صبا خبر از آهنگِ آن و هم شعر شورانگیزش از خانم منیر طه با اجرا

پیشرفت های تازۀ گلها می داد. شکی نیست که صبا در به بارآوردن گلهای جاویدان و 

رنگارنگ با پیرنیا همکاری و همفکری نزدیک داشت، اما چنین پیداست که او نیز مثل پیرنیا 

اندن شاگردان خود و عالقه ای به به میان آوردن نام خود نداشته و بیشتر در فکر به پیش ر

نورسیدگان راه موسیقی بوده است. افزون بر آن، این زمان سرآغاز دوران خستگی و کسالت 

( منجر به خاموشی و درگذشت وی می گردد. با این همه ۱۳۳۶صیا بود که یک سال بعد )آذر 

بری حضور داشت هرچند که دیگر ساز نمی نواخت و به ره ۱۷۸صبا در رهبری گلها تا برنامۀ 

 اکتفا می کرد. 

در دومین برنامۀ گلهای رنگارنگ بود که ما برای نخستین بار آوای آرام بخش دکلمۀ خانم 

روشنک )صدیقۀ سادات رسولی( را شنیدیم. پیوستن روشنک به برنامۀ گلها مائده ای آسمانی 

نک یافته برای داوود پیرنیا بود. او گویی نیمی از معنویت گمشدۀ خود را در شیوۀ بیان روش

 دل سوختۀ  یا  صبا  خستۀ  روح از  دالنِ برنامه   صاحب است. او دیگر الزم نبود برای گفتگو با 
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 روشنک )صدیقه سادات دسولی(

محجوبی شاهد بیاورد؛ صدای نیم سوختۀ روشنک خود این مطلب را می رساند. لحن بیان 

روشنک نه تنها ادیبانه و مسلط بود که صفا و صمیمیتی داشت که با شنونده ارتباط قلبی برقرار 

می نمود. این نگارنده بعدها از آقای داریوش پیرنیا همچنین از خانم مرضیه در پاریس شنیدم که 

پیرنیا در دکلمۀ اشعار به وی خیلی کمک می کرد و روشنک گاه از شدت پای بندی به  داوود

 کار خود بر اشتباهات ناخواسته اش می گریست و به تصحیح آن می کوشید. 

( گلبانگ پیانوی مرتضی محجوبی به گوش رسید که ۱۰۵در پنجمین برنامۀ گلهای رنگارنگ )

ترک نواخت. او اعجوبه ای در نواختن نغمه ها و آهنگی از ساخته های خودش را در بیات 

گوشه های موسیقی ایرانی با پیانو بود. کسی مثل او نتوانست صدای ربع پردۀ ایرانی را چنان 

لطیف در تار و پود پیانو بپرورد و به نوازش دربیاورد.  نغمات پیانوی محجوبی همیشه روح پرور 

ردیف "به تازگی نت نویسی شده و به عنوان  و دلنواز به گوش می رسد. سبک نوازندگی او

(. به دنبال آن ۱۳۹۶ثبت حافظۀ جهانی موسیقی شده است )اطالعات، اسفند  "مرتضی محجوبی

 منتشر گردید. ۱۳۹۷کتاب ردیف پیانوی مرتضی محجوبی نیز در 

او سال ها در رادیو تکنوازی می کرد، ولی ارزش کار و آهنگ های دلنشین او شناخته شده 

بوده اند. برنامۀ گلها به او زندگی تازه ای بخشید و زمینه را برای بالندگیِ کارهای او فراهم ن

ساخت. آهنگ بیات ترک او )عمری ست سر کوی تو، مستانه نشستیم، جانا( هم شور و حال 
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عرفانی و هم قر و اطوار سنتی موسیقی ایران را داشت، و از هر دو جهت در خور صدای مرضیه 

این تصنیف دو اجرا: یکی گرانبار از قر و ناز و دومی بدون آن از رادیو پخش شد که  بود. از

ز در این برنامه خواند، و ینظارت خوب پیرنیا  بر کارکرد هنرمندان را می رساند. مرضیه دو آواز ن

محجوبی و تجویدی گوشه هایی از بیات زند را این دو برنامه نواختند که به درستی شایستۀ 

 ارندگان پنجۀ خالق و کمان سحّار بودند که از سوی پیرنیا به آنان داده شد. وصف د

اوج هنرنمایی پیانوی محجوبی را در همراهی با آواز بنان نمایان می شود. او به طرزی شگفت 

آور نه تنها گوشه کنارهای آواز بنان را بازمی تابد که زمینه را برای گوشه و پرده رفتن های تازه 

فتی بود برای موسیقی گلها که داوود پیرنیا بخوبی از آن گسازد. بنان خود ارمغان هن فراهم می

بهره برد. او سالها در انجمن موسیقی ملی با روح اهلل خالقی و سپس در ارکستر شمارۀ یک 

کار کرده بود، اما شکوفایی هنر و  ،رادیوی آن زمان با جواد معروفی و حسینعلی مالح و دیگران

یقی او در برنامۀ گلها و بیشتر با ساز محجوبی و سپس تار عبادی و ویلن خالدی و دانش موس

تجویدی جلوه کرد. زیبایی کار بنان فقط در تحریر های مخملی درست او نبود، بلکه به خاطر 

آگاهی خوب او از ارتباط گوشه هایی بود که در موسیقی ایرانی قرن ها روی آن کار شده بود، 

 گلها تنها میراث دار آن گردیده بود.  و اینک برنامۀ 

شکی نیست که پیرنیا احاطۀ کافی بر ادبیات فارسی و چه بسا بر زبان فرانسه داشت، اما آنچه 

عبارات او را رونق می بخشید فقط بالغت بیان نبود، بلکه صمیمیت و شور وحالی بود که از 

 "به مشام صاحبدالن می رسانیم،این بار رایحه ای از گلزار عطار "واژگانِ او می چکید. 

آنگاه با کالم سعدی صاحبدالن " "جذابتر از کالم موالنا برای برنامۀ گلها چه می تواند باشد،"

کالم عرفانی و شیوای عطار را چون طلیعه ای درخشان در " "را به اهتزاز روحی می کشانیم،

منیر طه آمیخته با آهنگی از  مطلع برنامه ای قرار داده ایم که طی آن نظمی از صاحبدلی چون

هنرمندان ارجمند محجوبی، تجویدی، ورزنده و فرهنگ شریف بر آن شدند که " "تجویدی..،

در واقع روح معنویت و احساس  "در آهنگ شور، شور و غوغایی در دل های دردآشنا بر کنند.

استثنایی ذوق و صفایی که در دو سال اول برنامه ی گلها موج زد، به چشم اهل نظر، یک فروغ 
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هنر بود که بر ایام ایران گذر کرد. گذار این فروغ را بسیاری از شنوندگان عصر به گوش جان 

 نیوشیده اند.    

سالگی درگذشت. مهدی خالدی و علی تجویدی  ۵۴ابوالحسن صبا در سن  ۱۳۳۶آذر  ۲۹در 

ین نوازش آرشۀ آهنگ های دلنشینی در رثای استاد خود در گلها اجرا کردند. خالدی آخر

سحّارش را با آواز بنان در این برنامه به کار برد. در برنامه هایی که به پاس درصبا گلها اجراکرد، 

داوود پیرنیا نهایت ذوق خود را در گزینش اشعار متناسب با آهنگ و فضای پیرامون آن نشان 

از در و بام و   --یخت  یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می ر"داد. شعر زیبای باستانی پاریزی: 

پیشتر در گلهای رنگارنگ دکلمه شده بود، اما آواز دشتی بنان بر این شعر  "هوا گل می ریخت

 جلوۀ دیگری به آن داد.

مضافاً چندین بیت زیبا از حافط و موالنا پیام سوگ درگذشت صبا را تعالی بخشیدند: روشنک 

به یادگار بمانی که بوی او   –داری  صبا تو نکهت آن زلف مشکبو"از حافظ دکلمه کرد: 

خود از کدام خم ست اینکه در سبو داری.  –به جرعۀ تو سرم مست گشت نوشت باد   "داری.

مانندۀ  –رفتی تو بدین زودی تو باد صبا بودی  "مرضیه غزل موالنا را در مثنوی سه گاه خواند: 

از نور خدا بودی در نور خدا  –بوی گل با باد صبا رفتی.  نی باد صبا بودی نی مرغ هوا بودی 

 "رفتی.

به موازات رونق گرفتن گلهای جاویدان و گلهای رنگارنگ، برنامۀ آواز دیگری به ابتکار داوود 

ن برنامه افزون بر بنان و پیرنیا به نام برگ سبز به راه افتاد که جنبۀ عرفانی  بیشتری داشت. در ای

فاخته ای، پیرنیا از آواز خوانندگان دیگر چون ادیب خوانساری، تاج اصفهانی، اکبر گلپایگانی، 

عبدا لوهاب شهیدی، محمودی خوانساری، به ویژه سید جواد ذبیحی بهره برد. آنان  آوازهای 

مجد، پرویز یاحقی،  شورانگیزی با سازهای محجوبی، خالدی تجویدی، حسن کسائی، لطف اهلل

جلیل شهناز، ورزنده و فرهنگ شریف اجرا کردند که برخی از آنها از بهترین کارهای آوازی ما 

 به شمار می روند. طرفه اینکه سید جواد ذبیحی  بدون  همراهی  ساز  اشعار زیبایی  از  عراقی و
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 گلها  ۀهنرمندان برنام

 

 عبدالوهاب شهیدیزنده یادها محمدرضا شجریان و 

هاتف اصفهانی و دیگران را به آواز خواند که گویندگیِ بیشتر آنها را اسداهلل پیمان به عهده 

 داشت. پیمان صدای گیرا و تسلط بسیار خوبی در گویندگی داشت اما بجز در برنامۀ سید جواد 

ذبیحی در کمتر برنامه ای از گلها شرکت کرد. برنامه های برگ سبز را پیرنیا پیوسته با این دو 

به تجلّی ست از در  --بیت از قصیدۀ فریدالدین عطار آغاز می کرد: چشم بگشا که جلوۀ دلدار 
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یت از غزل در پایان نیز با این ب "لیس فی الدار غیره دیّار. –و دیوار / این تماشا چو بنگری گویی 

 "هر کو که به امیدی بر خاک درت افتد  --زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز   "عراقی: 

وداع می نمود. پیداست که مضمون عرفانی این ابیاتِ دستچین شده جلوۀ دیگری به برگ سبزِ 

 اهدائی درویش می بخشید. 

موسیقی کوتاهی داد که استاد یک شاخه گل عنوان برنامۀ حدیدی ست که پیرنیا بدواً به اجرای 

ابوالحسن صبا در ماه های آخر حیاتش همراه با سنتور فرامرز پایور با صدای زیبای خانم آذر 

( برنامه های شعر و سخن همراه با ۴۶۵عظیما اجرا نموده بود. این عنوان بعداً یک رشته )بالغ بر 

رفی زندگی و آثار شاعران و موسیقی )اغلب تصنیف( در بر گرفت که در آنها پیرنیا به مع

هنرمندان اغلب معاصر )از دورۀ قاجار به بعد( پرداخت، و کارهای خوب آنها را همراه با 

موسیقی مناسب به گوش شنوندگان رساند. زیر همین عنوان برنامه های مخصوص دیگری به 

برگرفته از گلهای مناسبت مراسم و اعیاد ملی و مذهبی اجرا گردید. موسیقی این برنامه ها بیشتر 

رنگارنگ و جاویدان و گاه از گلهای صحرایی، اغلب بدون آواز بود. اما گاه می شد که پیرنیا 

را با تنظیم خوب  "گلین یسار"ارمنی آهنگ های ناب موسیقی همسایگان ایران مانند آهنگ 

ند. خاچاطوریان و صدای ویگن با سه شعر فارسی، ترکی و ارمنی به گوش شنودگان می رسا

دقیقه نوسان می کرد. قلم دلنشین پیرنیا پیوسته  ۴۵تا  ۱۵طول برنامه های یک شاخه گل نیز بین 

دل افروز آهنگی ست از درویش "در رونق کار شاعران و آهنگ سازان در گردش می آمد: 

خان در ماهور که همراه با شعر سخنور نامی بهار با آوایی خوش بشنوید، به کنج دل راهش 

  "عزیزش بدارید.دهید و 

ترانه های محلی یکی دیگر از جاذبه هایی بود که جلوۀ آنرا داوود پیرنیا بیشتر در دشت و صحرا 

استاد احمد عبادی خوانندۀ جوانی را از گیالن به نام  ۱۳۳۹و کوهپایه های ایران می دید. در 

ار استاد سپس با را با سه ت "بنفشه گل"ناصر مسعودی به پیرنیا معرفی کرد که آهنگ محلی 

آی "سنتور رضا ورزنده عرضه کرد. زیبایی این ترانۀ محلی که همزمان با پخش ترانۀ لری 

گلهای "در یک شاخه گل شده بود، پیرنیا را به فکر بنیاد برنامۀ جدیدی دیگری به نام  "باللم
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برساند. انداخت که نغمات بومی ایران را با گویش و لهجۀ محلی به گوش شنوندگان  "صحرایی

برنامۀ گلهای صحرایی ضبط شد که در آن خوانندگانی چون کورس سرهنگ زاده، سیما  ۶۲

بینا، آذر عظیما، یاسمن، و الهه شرکت داشتند. آهنگ ها بیشتر گیلکی، بیرجندی، مازندرانی، 

 دشتستانی، لری،  شیرازی، جهرمی، و ارمنی بوده است.   

گسترش بیشتری به ارکستر گلها داد و با دعوت روح اهلل ( داوود پیرنیا ۱۳۳۹در همین سال )

خالقی بنیانگذار انجمن و هنرستان ملی موسیقی به گلها هارمونی و چند نوایی را نیز بر موسیقی 

گلها افزود. خالقی که در این زمان نه تنها آگاهترین که دلسوزترین موسیقی دان ایران بود، 

و با آوردن جواد معروفی تکنیک نوازش و  رهبری ارکستر گلها را به دست گرفت

آمدی جانم به "ارکسترآرایی را در گلها تغییر داد. آهنگ بوسلیک خالقی روی شعر شهریار: 

اولین اجرای هامونیزه گلها بود که با صدای بنان اجرا گردید. پس از آن  "قربانت حاال چرا؟

رضا محجوبی با پیانوی جواد مرتض محجوبی با چارمضراب برادرش  "کاروان"آهنگ زیبای 

فی به طرز بسیار دل انگیزی با صدای بنان و مرضیه به گوش رسید. از این زمان بود که  ومعر

نغمات سازواره شدۀ گلها، بنا به نوشتۀ خود پیرنیا، چون پرواز پروانه ها با نسیم مالیم بهاری به 

فتگو با صاحبدالن خود را به برنامه گوش دوستداران موسیقی ایرانی رسید. از این زمان پیرنیا گ

برد؛ چون ارکستراسیون جدید گلها پذیرای گفتارهای عرفانی به آن  "یک شاخه گل"های 

 صورت دیگر نبود. 

افزون بر برنامه هایی که در باال برشمردیم، داوود پیرنیا چندین برنامۀ مخصوص برای 

کرد. زیبایی نوشتار پیرنیا و برآورد  گرامیداشت روز یا چهرۀ شاخصی از موسیقی ایران تنظیم

دقیق او از کارهای هنرمندان زمان خویش درخور توجه است. اولین برنامه دربزرگداشت کلنل 

علی نقی وزیری و نقش او در مدرنیزه کردن موسیقی ایرانی و تربیت شاگردانی چون ابوالحسن 

 نتیجۀ   را  برنامۀ گلها  خود در نهایت فروتنی دستاوردهای  پیرنیا با  صبا و روح اهلل خالقی است. 

کارکرد آموزشی استاد وزیری خواند، و او را به خاطرتأسیس هنرستان موسیقی جدید و آهنگ 

گذاشتن به طرز نوین بروی اشعار سخنوران نامی ادب فارسی ستود. دومین برنامه در فروردین 
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یادآوری می کند. پیرنیا  "گلها"ی سنّتی ایران و به خدمات مرتضی محجوبی را به موسیق ۱۳۴۴

او را پس از شیدا بهترین تصنیف ساز آیینی ایران می نامد، و به خاطر تبحرّی که محجوبی در به 

ترنّم در آوردن نغمات خود چه در پیانو و چه در ساختن آهنگ داشت، او را برتر از عارف و 

می آورد. سومین برنامه در آبان همان سال اختصاص به بهتر ازهمۀ آهنگ سازان معاصر به شمار 

روح اهلل خالقی و درگذشت نا به هنگام او در اطریش یافت. او که رهبر ارکستر گلها و 

خدمتگذارترین شخصیت فنی موسیقی ایران در شرایط سخت زمان بود، بیش از دیگران با پیرنیا 

ه بود انتظار می برد که خالقی ادامه دهندۀ راه او تفاهم داشت، و پیرنیا که خود ناراحتی قلبی یافت

در پیشبرد موسیقیِ اصیل باشد. اینک در آخرین سال خدمت خود در گلها ناچار رثاگوی 

 سومین رهبر ارکستر خویش پس از صبا و محجوبی می شود.  

تعفا از پیرنیا ناگزیر به دست کشیدن از کار باغبانیِ گلهای خودپرورده اش و اس ۱۳۴۵در آبان 

رادیو می شود. ما پیشتر گفتیم که پیرنیا آن قدر ایران را دوست داشت که جفای آنرا به هر 

شکل تحمل کند، اما وقتی که کار بدخواهی و حسادت به کینه توزی و حذف برسد، چاره ای 

ا جز کنار کشیدن باقی نمی ماند. در اینکه برنامه های گلها بی نقص و عیب نبوده، و شخص پیرنی

هم موزیسین نبود حرفی نیست. اما همین برنامه های پیرنیا بیشترین نرخ تأیید شنوندگان و 

باالترین میزان نفوذ در فرهنگ موسیقی و ادب زمان را داشتند. در اینکه برخی از هنرمندان و 

دست اندرکاران به دالئلی ازکار پیرنیا دلخور بودند، شکی نیست. مسأله این است که دستگاه 

ولتی چرا چنین بی پروا در راستای رسم بدخواهی گام برداشت. تا زمانی که معینیان و سپس د

پاکروان وزیر اطالعات و سرپرست رادیو بودند، اجازۀ سرشکن کردن خرده حساب های 

شخصی در مسؤولیت های اداری را نمی دادند. نصرت اهلل معینیان در واقع پیوسته یکی از 

هوشنگ انصاری وزیر اطالعات شد. او که در آن  ۱۳۴۵یا بود. در اوایل مشوقان و حامیان پیرن

هنگام هنوز چهل سال نداشت و چنان شیفتۀ اقتصاد بود که جایگاهی برای هنر نمی شناخت، و 

نداشت. او راه را برای از  -هر چند هنری یا ادبی باشد -دیگری را در رادیو "وزنۀ"تاب تحمل 

 از خود را در رادیو باز گذاشت.  میان برداشتن هر وزنه غیر
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از قول بیژن قصه شمع ماجرای استعفای زنده یاد پیرنیا را شادروان اسماعیل نواب صفا در کتاب 

دکتر منوچهر  ۱۳۴۵صبح یکی از روز های آبان "فرازی آورده که خالصۀ آن این است: 

بدون اجازه یا اطالع  تسلیمی معاون وزارت اطالعات و مهندس رضا عاطفی مدیر کل فنی رادیو

قبلی به عنوان بازرسی وارد اطاق پیرنیا شدند. آن روز پیرنیا سیزده برنامه تازه حاضر و آماده 

داشت. آقایان وارد شدند، پیرنیا به هیچ یک اعتنایی نکرد. به من گفت هر برنامه ای می خواهند 

ضبط گذاشتم، پس از این که  در اختیارشان بگذار. من هم یکی از برنامه های تازه را بر روی

مقداری از مقدمه برنامه پخش شد دکتر تسلیمی اظهار داشت، پس چرا در میان ارکستر، تنبک 

وجود ندارد؟ به ایشان توضیح دادم که مدتهاست در ارکسترهای بزرگ و موسیقی های 

ش را نوشت و هارمونیزه شده تنبک الزم نیست. آنها رفتند و پیرنیا نیز بالفاصله استعفای خود

"برای وزیر فرستاد و وزارتخانه را برای همیشه ترک کرد.
در اینجا مرحوم نواب صفا یادآوری  1 

می کند که پیرنیا در ازای خدماتی که در رادیو انجام می داد حقوقی نمی گرفت و بودجه ای 

در اختیارش نبود که احتیاج به بازرسی داشته باشد. نکته دیگری که نواب صفا اضافه می کند 

ک می کنند، از جمله مرضیه که دو تن از خوانندگان علیه پیرنیا شروع به تحری"آین است که: 

"همۀ شهرتش را مدیون گلها می باشد نامه ای علیه ایشان نوشت و تکثیر کرده بود.
ما باید،   2

فارغ از فرهنگ تالفی و تسویه حساب، بیفزاییم که ماجرای نامۀ مرضیه و تکثیر آن در اواسط 

نیز به گلها دعوت کرده بود و مرضیه اتفاق افتاد، آن زمانی بود که پیرنیا خانم الهه را  ۱۳۳۷سال 

نداشت. در هشت سال فاصلۀ  ۱۳۴۵آنرا در آن وقت برنتابیده بود، و ارتباطی به استعفای پیرنیا در 

بین این دو تاریخ مرضیه و الهه هر دو ترانه های بسیاری را در گلها اجرا کردند و خبری از 

امه ای که در زیر می آوریم خواهیم دید پیرنیا تیرگی رابطۀ آنها با پیرنیا نشد. به طوری که در ن

بیشتر از تازه به دوران رسیده های اداری  و نوشته های جرائد شکایت داشته است. این نامه را 

به شادروان روح اهلل خالقی که در سالزبورگ اطریش برای  ۱۳۴۴مهر   ۱۸مرحوم پیرنیا در 

                                                 
   ۵۸۵، نشر البرز(، ص ۱۳۷۸)قصۀ شمع اسماعیل نواب صفوی؛ ۱

  همانجا. ۲
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لقی آنرا در اوراق پدرش یافته و در کتاب معالجه اقامت داشت، نوشت، و زنده یاد گلنوش خا

 خود نقل کرده است. ای ایران 

 :دوست عزیزم     

نامۀ مورخ چهاردهم مهر جنابعالی به من رسید و از الطافی که نسبت به بنده مبذول فرموده 

اید متشکرم. همان طور که تشخیص فرموده اید هستند کسانی که شدت غرور چنان 

جز خود نمی بینند و این درست بر خالف آنچه است من در کورشان کرده که کسی 

طریقت جویای آنم، و بدبختانه تا کنون در این راه کامیاب نشده ام. بدیهی ست از اینکه 

اینان تا حد انکار و حق ناشناسی  خودبین هستند، رنج می برم و این مرا تا سرحد مرگ یک 

خیص های بیجا و اظهار نظرهای بی مورد این بار کشانیده است چون ماه ها از بی انصافی تش

قبیل اشخاص رنج برده و اعصابم گداخته است. باری چه می توان کرد؟ کسانی که فاقد 

تربیت خانوادگی هستند و از تنگدستی حاال به زحمت به جاهایی رسیده اند ظرفیت تحمل 

ل تر از تحمل اقبال تحمل ادبار سه"این اقبال را ندارند. ]مصداق[خوب این مثَل هستند: 

 هرچه غرور بیشتر باشد فروافتادن دردناکتر خواهد بود... "است.

چنانکه می دانید من اعتنا به این یاوه گویی ها و مقاالت بی سر و ته ندارم. خاصه در این سن 

من  با وجود کسالتی که هر آن دم مرگ هستم، عزیزتر از آن است که برای جواب گویی 

فرهنگ  –ودات تلف شود. آنهایی که باید بدانند می دانند من برای ایران به این قبیل موج

ایران )ادبیات و موسیقی( چه کرده ام و پس از من یقیتاً اشخاصی مانند جنابعالی خواهند بود 

که قضاوت عادالنه دربارۀ خدمتم بنمایند. امیدوارم خداوند شما و سایر آقایان عزیزی که 

نند محفوظ بدارد که نگذارند این خدمت به هدر برود، اعم از قدر این خدمت را می دا

اینکه نام بنده بماند یا نماند. مشغول گفتگو با شما هستم که جواب مثبت صندوق تعاونی 

 1رسید. خواسته اند که شخصاً وام بگیرم و برای جنابعالی بفرستم.

                                                 
  .۵۴۶هنری ماهور(، ص -، مؤسسۀ فرهنگی۱۳۸۵گلنوش خالقی، ای ایران ) ۱
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ایران موسیقی و ادبیات تش به این رنجنامۀ بنیادگذار یک برنامۀ فرهنگ ساز در دهمین سال خدم

در سال بعد او با بازرسیِ اداری و رفتاری حق ناشناسانه روبرو می شود. آنهم نه به خاطر . است

ظهور هماورد یا جانشینی بهتر و جوانتر بلکه به خاطر خودبینی ای که رشد موازی نهادهای 

عفا دیگر به رادیو برنگشت و با خودخوش را در نظام اداری نمی توانست ببیند. پیرنیا پس از است

آنکه رکود کار گلها با رفتن پیرنیا محسوس بود، دعوتی جدی از او به بازگشت به عمل نیامد. 

 رنجیدگی پیرنیا از محیط آن زمان یادآور این بیت شاعر محبوبش میرزا حبیب خراسانی است:

 1گر کند عمر وفا ترک وفا خواهم کرد              در دلی نیست نشانی ز وفا من هم نیز  

از داریوش پیرنیا شنید که هوشنگ انصاری بعداً گفته بود که قصد رفتن  ۲۰۰۷این نگارنده در  

به منزل پیرنیا و درخواست برگشت به کار از او را داشته است، ولی مجال این اقدام را پیدا 

عالقه مند به سرنوشت گلها بود و اگر  نکرده بود. خود داوود پیرنیا نیز با وجود کسالت هنوز

زمینه را مساعد می یافت از بذل کوشش دوباره دریغ نداشت. نگارنده به یاد می آورد که در 

خوانده بود که پیرنیا در  ۱۳۷۴یکی از روزنامه های عصر تهران )اطالعات احتماالً( در سال 

 "فرماید به گلها بر می گردم. اگر اعلیحضرت امر"مصاحبه با یکی از خبرنگاران گفته بو: 

پیداست پیرنیا انتظار پشتوانۀ استوارتری برای بازگشت به کار داشت، اما عدم شناخت مقامات از 

ارزش کاری که پیرنیا در گلها انجام داده، امکان ادامۀ آنرا به بن بست رسانده بود. سرانجام 

ود، اما سرافراز از گنجینۀ گرانبار داوود پیرنیا همچون کیمیاگری ناکام در شناساندن عیار خ

 چشم از جهان فرو بست.   ۱۳۵۰خویش در آبان 

نشان داد. چندین ارکستر رسماً به بازنوازی  ۱۳۵۰میراث پیرنیا نخستین بارقه اش را در دهۀ 

اهنگ ها و نغمات سنتی روی آوردند. کسی نپرسید چرا ارکستر شیدا به سرپرستی محمد رضا 

به ابتکار پرویزمشکاتیان، ارکستر مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی به رهبری لطفی، گروه عارف 

                                                 
شی ست که شعر نیکو می سروده ( از فقیهان عارف من۱۲۸۷حاج میرزا حبیب خراسانی )درگذشت:  ۲

و داوود پیرنیا با عرضه کردن اشعار او در برنامه های گلها در شناساندن این شاعر نقش مؤثر داشته 

  است.
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حسین علیزاده حتا گلچین هفتۀ هوشنگ ابتهاج با تشکیل ارکستر سماعی همه به فکر بازسازی 

تدریجاً  ۳۰و  ۱۳۲۰موسیقی آیینی ایران افتادند؟ چرا موسیقیِ هندی و عربیِ شایع در دهه های 

ی نیز راهی برای سازش تکنیکی با موسیقی ایرانی یافت و فروکش کرد و موسیقی غرب

هنرمندانی چون حسین دهلوی، مرتضی حنانه و فریدون شهبازیان در این راستا گام زدند؟ 

چگونه آواز آیینی ایران که مالل آور تلقی می شد پیشروانی چون محمد رضا شجریان یافت 

برساند؟ پس می توان گفت که  ۸۰و  ۱۳۷۰که آنرا به اوج تنوع و معنا آفرینی در دهه های 

میراث پیرنیا راه خود را برای تداوم پیدا کرده است. تنها لطیفه ای از کار پیرنیا که ادامه اش 

ممکن نشد، شیرینی و صمیمیت کالم خود پیرنیا در همدلی با شنوندگان صاحبدل خویش بود 

    1که ظاهراً تکرارناپذیز است. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
۱

  
یکی از کسانی که به جمع آوری و بازشناساندن ارزش برنامۀ گلها همت گماشت خانم جین لویسون  
(Jane Lewisohn است که از سال )با مسافرت های متعدد به ایران و انگلیس توانست  ۲۰۰۵

مجموعۀ نسبتاً خوبی از برنامۀ گلها را گرداوری و عرضه کند. جین لویسون و همسر ایشان 
به ایران آمدند و زبان فارسی آموختند، و به فرهنگ و عرفان  ۱۹۷۰لئونارد لویسون در دهۀ   آقای

دن این فرهنگ برای خود باقی نگذاشتند. تألیفات آقای ایران چنان دل بستند که کاری جز بازشناسان
"میراث تصوف" و "ایمان و وفاداری" شایستۀ نه تنها یادآوری که سپاسگزاری از از جمله  لویسون

   سوی ایرانیان است.
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خورشیدی، داوود پیرنیا پس از  ۱۳۴۴در سال 

ها را به عهده داشت،  ده سال که مدیریت گل

از سمت خود کناره گرفت. بعد از وی 

« محمد میر نقیبی»سرپرستی این برنامه به 

ساز و نوازنده ویلن سپرده شد که با  آهنگ

شاعر نامدار معاصر، « رهی معیری»یاری 

های مزبور را ادامه دهد. بعد از  برنامه

« پژمان بختیاری»گذشت رهی معیری، در

دیگر شاعر مشهور برای همکاری میر نقیبی 

 انتخاب شد.
 

های مدیریتی وی، تا مدتی روند کارها  با توجه به شخصیت ممتاز و آگاه داوود پیرنیا و کفایت

های گرانبهایی که از وی باقی مانده بود، ادامه داشت، اما به تدریج امور این  براساس میراث

های فراوان  ها و نارسائی ها با آشفتگی نظمی مواجه شد. کیفیت برنامه نامه با ضعف و فتور و بیبر

ها را  همراه گشت که به هیچ وجه با آثار دوران پیرنیا قابل قیاس نبود. هنرمندانی که باید برنامه

وها حاضر ها در استودی کردند، به موقع برای تمرین و یا برای اجرای نهائی برنامه اجرا می

نظرانه بین  های کوته های برخی از هنرمندان و رقابت ها و خودمحوری شدند. خودخواهی نمی

گذاشت. در انتخاب اشعار توجه الزم به عمل  آنها نیز در روند کارها تأثیر منفی به جا می

 ها، بیشتر به یک اداره دولتی تبدیل شده بود. آمد و به طور کلی برنامه گل نمی

مسئول این مؤسّسه، به « رضا قطبی»مسئولین سازمان صدا و سیمای ایران، به خصوص  به تدریج

 واالی ادبی و   پشتوانه  چنین  با  و  ای به این شأن و اعتبار این باور رسیدند که دریغ است برنامه

به قلم مرتضی حسینی دهکردی و تنظیم و ویرایش محمد حسین  هزار آوا*از جلد چهارم کتاب 

 ابن یوسف.

 گلها بعد ازبرنامه 

 * داوود پیرنیا 

 دوران مدیریت

 هوشنگ ابتهاج  

 مرتضی حسینی دهکردی
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موسیقائی به این سرنوشت گرفتار آید و برآن شدند که مدیری الیق و آگاه و با کفایت برای آن 

 انتخاب کنند.

 ها انتخاب هوشنگ ابتهاج به مدیریت برنامه گل

، با تخلص شد، هوشنگ ابتهاج های پیشین این نوشته به تفصیل ذکر همانطور که در بخش

آید، در موسیقی  عالوه براینکه از برترین شعرای معاصر ایران به شمار می شاعری ه. الف. سایه،

 نظر است. ایرانی نیز فردی آگاه و صاحب

وی از کودکی شیفته موسیقی بود و در پرتو عالقه و استعداد فراوانی که در یادگیری نغمات 

ها و آوازهای سنتی و محلی را در حافظه پربار خود نگهداری  ز ترانهموسیقی داشت، بسیاری ا

کرد. بعدها که به تهران آمد، بین او و استاد ابوالحسن صبا و حسین تهرانی و دیگر اساتید  می

های دوستی و موّدت برقرار شد و به تدریج موسیقی بخش بزرگ و ارجمند  موسیقی، رشته

های فراوانی که  واختن سازی آشنا نبود ولی به سبب دلبستگیزندگی وی شد. گرچه ابتهاج با ن

ای  شناخت و به طور گسترده های مختلف را به خوبی می ها و دستگاه به موسیقی داشت، ردیف

از تاریخ موسیقی ایران و نقاط ضعف و قوت آن آگاه بود. از کودکی صدای خوشی داشت و 

نّم بود. در نوجوانی مدتی به فراگیری ساز ویلن های او متر ها، همواره بر لب آوازها و آهنگ

داند که  های عمیق زندگی خود را در این می پرداخت، اما آن را ادامه نداد و اتفاقاً یکی از تأسّف

چرا از ابتدا، به جای شعر و شاعری، به دنیای موسیقی رونکرد و در عالم خیال و آرزو بر آنست 

 1موسیقی بپردازد.که اگر بار دیگر به دنیا آمد، به 

مدیر و سردبیر نشریه معتبر دفتر هنر، چاپ امریکا « پور بیژن اسدی»در گفتگوهایی که ابتهاج با 

 گوید: انجام داد، در همین زمینه چنین می

های من بود که تا  خواست آواز یاد بگیرم. آواز یکی از عالقه در اوائل زندگی دلم می

امروز هم مانده است. من حاال هم شب و روز در حال زمزمه کردن هستم و تقریباً 

                                                 
 . برگرفته از مكالمات تلفني نگارنده با هوشنگ ابتهاج. ۱
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ای نیست که ساکت بمانم. من موسیقی ایرانی را از طریق رادیو شناختم و چون  لحظه

شدم. حتی یک  یک بار شنیدن، مو به مو حفظ می حافظه قوی داشتم، یک لحن را با

توانستم همه  شدم و با این حافظه می قصیده صد بیتی را با یکبار خواندن حفظ می

های قمر و دیگر  ها را تقلید کنم و از آن جمله با تمام آوازها و آهنگ آوازها و آهنگ

 1خوانندگان آشنا بودم.

 
 هوشنگ ابتهاج

ها بود که مسئولین صدا و سیما بر آن شدند تا از هوشنگ ابتهاج دعوت  با توجه به این قابلیت

ها را  های گل کنند تا سرپرستی واحد موسیقی رادیو و از آن جمله سرپرستی و تهیه برنامه

 دار شود. عهده

در گفتگوهای تلفنی که نگارنده با هوشنگ ابتهاج داشتم، از وی پرسیدم که چطور شد به 

من به اتفاق  ۱۳۵۱ی انتخاب شدید؟ جواب داد در تعطیالت نوروز سال مدیریت واحد موسیق

های  های خود در یکی از استراحتگاه نویسنده و مترجم معروف، با خانواده« رضا سیدحسینی»

ها از رادیو پخش شد. این برنامه با  های گل بردیم. روزی یکی از برنامه به سر می« بندر انزلی»

                                                 
 .۵۲۰-۵۲۱صفحات  ۵امریكا، شماره نامه هوشنگ ابتهاج، چاپ  . دفتر هنر، ویژه۱
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راه بود. من این مشکالت را برای رضا سید حسینی توضیح دادم. در ها و مشکالتی هم نارسایی

مراجعت به تهران، ایشان بدون این که مرا مطلع کند، به دیدار آقای رضا قطبی رفته و موضوع را 

ها آگاه بود بر آن شد تا با من  ها بود از مشکالت برنامه گل نماید. قطبی که مدت با وی مطرح می

 ها با من گفتگو کند. و از نزدیک در باب مسائل و مشکالت برنامه گلدیداری داشته باشد 

 
 رضا قطبی

مدتی بعد از مراجعت ما از بندر انزلی به تهران، روزی از سازمان صدا و سیمای ایران به من تلفن 

شد و به من اطالع دادند که آقای رضا قطبی مایل است با من مالقاتی داشته باشد و در مورد 

های فرهنگی و هنری رادیو با من مذاکره کند و این دعوت را با فروتنی غیرقابل تصور،  برنامه

بدین نحو بیان کردند که آقای قطبی مایل است به دفتر شما و یا هر محل دیگری که تعیین 

کنید آمده و با شما مشورت کند. این ادب و فروتنی غیرمنتظره به حدی مرا تحت تأثیر قرار  می

ترین بهانه و مجالی پیدا نکردم که از زیر بار این دیدار شانه خالی کنم. باالخره روزی  که کم داد

به دفتر آقای قطبی رفتم و او پس از گفتگوهای بسیار به من اطالع داد که در نظر دارد تغییراتی 

را در کادر مدیریت موسیقی رادیو به وجود آورد و از من دعوت کرد که سرپرستی این واحد 

بپذیرم. من قبول نکردم ولی ایشان مصرّانه مرا به پذیرفتن این مسئولیت تشویق کرد و نهایتاً در 

شنهاد بیشتر فکر کنم و پاسخ خود را اعم از یبرابر انکار و امتناع من، خواهش کرد که به این پ

 های بیشتر به وی اعالم دارم. مثبت یا منفی، پس از بررسی
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ها در باب مسائل مربوط  قطبی، چند بار دیگر تجدید شد و هر بار ساعتهای من و آقای  مالقات

نمودیم، هر پیشنهادی که من مطرح  های کار با هم گفتگو می ها و دشواری به برنامه گل

پذیرفت، از آن جمله یکی از شرایط من واگذاری کامل اختیارات  کردم، او با سعه صدر می می

های موسیقائی رادیو بود که مورد تأیید  ی در حوزه فعالیتو عدم مداخله هیچ مقام و دستگاه

کامل ایشان قرار گرفت و باالخره چند ماه پس از نخستین دیدار، من به سرپرستی واحد موسیقی 

 ها انتخاب شدم. های گل رادیو از آن جمله سرپرستی برنامه

ری از کارکنان رادیو جریان دیدارهای من با رئیس سازمان صدا و سیمای ایران، به گوش بسیا

 رسیده بود و روزی که من به دفتر آقای محمد میرنقیبی رفتم، همه منتظر من بودند.

ای ضبط شود و  از آقای میرنقیبی جریان امور را پرسیدم، معلوم شد در همان روز قرار بوده برنامه

ننده )آقای اکبر ها در استودیو، منتظر آمدن خواننده بودند ولی چون خوا ارکستر ساعت اعضاء 

 گلپایگانی( نیامد، اجباراً اعضاء ارکستر را مرخص کردند.

 

 ها در دوران سرپرستی ابتهاج برنامه گل ۀادام

ای مرتفع کند و میراث باقی مانده از زمان پیرنیا را  ابتهاج بر آن بود که مشکالت را به طور ریشه

ترین  نارسائیها بیش از حد بود. مهمدر جایگاهی قرار دهد که سزاوار آنست اما تنگناها و 

های مناسب و کمبود آهنگسازان  مشکلی که حلّ سریع آن قابل تصور نبود فقدان آهنگ

 های رادیو باشد. های برنامه ای بود که بتوانند پاسخگوی نیازمندی حرفه

رنگ شد،  ها و تحقیرهای چند صد ساله در ایران کم تحریم ت،گرچه بعد از نهضت مشروطی

دانهای  های عمیق نداشت و اکثر موسیقی ی باید به یادداشت که هنر موسیقی در جامعه ما ریشهول

ای در روند موسیقی ایران به  ای بودند که با رفتن آنها، خالء قابل مالحظه برجسته، افراد یگانه

به  و امثال آنها« مرتصی محجوبی»و « اهلل خالقی روح»و « ابوالحسن صبا»آمد. وقتی  وجود می

کس نتوانست جای آنها را پر کند. در حالی که در کشورهای متمدن و  ابدیت پیوستند، هیچ
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ها یا  های عمیق دارد، بعد از مرگ هر هنرمند، ده مترقی دنیا که هنر موسیقی در جامعه ریشه

 توانند در جایگاه وی قرار گیرند. طراز می صدها فرد با استعداد و هم

ای توجهی به  انند، متأسفانه تاکنون در ایران به تربیت آهنگسازان حرفهد به طوری که اهل فن می

ساز  ای که بتواند برای موسیقی ایرانی، آهنگ عمل نیامده و هیچ کنسرواتور و هنرستان و مؤسسه

ای و تحصیل کرده که قادر به  تربیت کند، تأسیس نشده است و هنوز هم ما کارشناسان حرفه

 شناسیم. ند در ردیف موسیقی ایرانی باشد، کمتر میهای ارزشم آفرینش آهنگ

در یکصد و بیست سال گذشته نوابغ و نوادر بزرگی در عرصه موسیقی ایران درخشیدند که بعضاً 

ساختند، ولی جز چند نفر معدود، هیچ یک از آنها نیز آهنگسازی را براساس  آهنگ نیز می

سی فرانگرفته بودند، اما با استعداد و ذوق شنا موازین علمی و هنری و با رعایت اصول زیبایی

اند که بسیاری از آنها به  ها و نغمات موزونی خلق کرده سرشاری که داشتند بعضاً آهنگ

اکبر شیدا، عارف قزوینی، مرتضی نی داوود و مرتضی  ماندگاری رسیده است. به طور مثال: علی

ای فراگرفته باشند، در پرتو  مدرسهمحجوبی، بی آنکه نت بدانند و یا اصول آهنگسازی را در 

آهنگ  اند که از هر حیث با موازین علمی و موسیقائی هم هایی نائل آمده نبوغ خویش به آفرینش

 آید. ترین آثار هنری در ایران به شمار می است و آثار آنها در زمره برجسته

زی پرداخته و سا ، به آهنگ۱۳۵۷دانهایی که از دوران مشروطیت تا سال  از جمله موسیقی

 توان از افراد زیر یاد کرد: های ماندگاری از آنها بر جای مانده است، می آفرینش

علی اکبر شیدا، عارف قزوینی، محمدعلی امیر جاهد، مرتضی نی داوود، ابوالحسن صبا، موسی 

اهلل خالقی، مرتضی محجوبی، جواد معروفی، مهدی خالدی، علی تجویدی،  معروفی، روح

اهلل بدیعی، حسن کسائی، محمود ذوالفنون،  ، مجید وفادار، پرویز یاحقی، حبیبهمایون خرم

انوشیروان روحانی، جواد لشگری، حسین یاحقی، اسداهلل ملک، عباس شاپوری، فرامرز پایور، 

عماد رام، عطاءاهلل خرم، محمدرضا لطفی، حسین علیزاد، جالل ذوالفنون، محمد سریر، فرهاد 

 پازوکی، پرویز مشکاتیان، فریدون شهبازیان.فخرالدینی، جهانبخش 
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نفر، بقیه با قوانین علمی آهنگسازی آشنایی نداشته و تنها در پرتو  ۳-۴از بین اساتید فوق جز 

 های خویش، موفق به آفرینش آثاری چند شدند.  ذوق و استعداد و خالقیت

اتید مانند ابوالحسن صبا، دورانی که ابتهاج شروع به کار کرد، متأسفانه بسیاری از این اس در

اهلل خالقی و مجید وفادار به ابدیت پیوسته بودند، بعضی  حسین یاحقی، مرتضی محجوبی، روح

مانند نی داوود به علت دیرسالی قادر به فعالیت نبودند و گروهی نیز مانند عباس شاپوری رغبتی 

رک یار و دیار کرده و یا سازی نداشتند و باالخره برخی چون محمود ذوالفنون ت به کار آهنگ

های زیبا و مطلوب،  سازی دور بودند و بدین ترتیب کمبود آهنگ های آهنگ از عرصه فعالیت

شد، مشکلی که حل نزدیک  های موسیقی رادیو محسوب می ترین مشکالت برنامه یکی از مهم

 مدت آن دور از دسترس بود.

کرد و  مسیر طبیعی امور را منحرف می ها قرار داشت و مشکل دیگری که در برابر مسئولین گل

ها و  جا و خودمحوری برخی از هنرمندان و رقابت قبالً نیز به آن اشاره شد نخوت و غرور بی

شد. به عنوان مثال قرار بود گروهی از  هایی بین آنان بود که بعضاً دردسر آفرین می ناسازگاری

هایی چند به ممالک اروپایی اعزام  کنسرتهای سنتی ایران برای اجرای  دان ترین موسیقی برجسته

شوند. بعضی از اساتید، شرکت خود را در این گروه مشروط بر آن کرده بودند که رقبای آنها 

 در این گروه نباشند که در نتیجه محدودیت و محذورات فراوانی فراهم شد.

رو است، ادامه  بهای که از هر حیث با کمبود اهل فن رو مجموعه این شرایط نامساعد در جامعه

 ساخت. طبیعی و منطقی کارها را دشوار می

ها که کمبود پول و اعتبار موجب رکود و توقف  به گفته ابتهاج، برخالف بسیاری از دستگاه

ها  های مادی مطرح نبود و اکثر نارسایی های هنری رادیو، محدودیت کارها است، برای فعالیت

 .در مسائل اجتماعی و فرهنگی ریشه داشت

با توجه به مشکالت مزبور، ابتهاج تصمیم گرفت که در قالب مقدورات و امکانات موجود، 

های رنگارنگ به سبک و  ها داده شود، لذا پس از تهیه چهار برنامه گل تغییراتی در برنامه گل
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های  های جاویدان، رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گل سیاق گذشته، ادامه گل

را بنیاد « گلچین هفته»و « های تازه گل»ساخت و به جای آنها دو برنامه: صحرایی را متوقف 

 1نهاد.

 

 های تازه گل

کشید و عالوه بر دکلمه اشعار زیبا و  دقیقه طول می ۳۰ای بود که حدود  های تازه برنامه گل

دلنشین، برترین خوانندگانی که در قیدِ حیات بودند مانند: حسین قوامی، عبدالوهاب شهیدی، 

حسین خواجه امیری )ایرج(، اکبر گلپایگانی، محمود محمودی خوانساری، محمدرضا شجریان 

ها، به نحو بسیار مطلوب  گان، در یکی از دستگاهترین نوازند و نادر گلچین همراه با ساز برجسته

ترین  این برنامه از نظر کیفیّت در زمره واالترین و بدیع خواندند. و مؤثر و دلنشین آواز می

رفت و از  های معاصر ایران بود و در تهیه آن همه گونه دقّت و توجه الزم، به کار می موسیقی

 اد و اشکالی نداشت.ترین ایر شناسی کم نظر دلنشینی و زیبایی

از آنجا که ابتهاج خود شاعر بزرگی بود و به تاریخ ادبیات پارسی اشراف داشت و آثار 

ترین اشعار را  کرد، لذا مناسب وران متقدّم و متأخّر را در حافظه پربار خود نگهداری می سخن

، فضای روحانی نمود و استفاده از جادوی شعر پارسی برای دکلمه کردن و یا خواندن انتخاب می

کرد، به خصوص آنکه بعد از عارف قزوینی  ها و آوازها فراهم می آویزی را برای ارائه نغمه دل

های اجتماعی  شد، بعضاً دارای پیام برای نخستین بار بود که اشعاری که در این برنامه خوانده می

عالوه بر ساز و آواز سنتی، های زیبا و ارزشمندی در اختیار بود، در این برنامه  اگر آهنگ  بود.

تو ای پری »های مشهور یکصد سال اخیر ایران مانند:  یافت. برخی از ترانه ای نیز انتشار می ترانه

                                                 
هللا بدیعي نوازنده نامدار ویلن به آمریكا آمده بود، دو برنامه  . چند سال بعد از انقالب، ایامي كه حبیب ۱

)اصفهان( به خوانندگي خانم مهستي و  ۵۸۳گاه و  در سه ۵۸۲هاي رنگارنگ شماره  موسیقي به نام گل
ها از لیال  تاب تهیه كرد كه آهنگ آنها از بدیعي و اشعار ترانهآقاي سّتار و گویندگي خانم مولود زه

ها قرار دارد. گفتني است  داران گل اكنون این دو برنامه در اختیار برخي از مجموعه كسري بود و هم
 برنامه داشت. ۵۸۱هاي رنگارنگ كه در تهران تهیه شده  كه گل
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به وسیله این برنامه به جاودانگی رسیده « پرکن پیاله را» و «گریز»، «ساقی»، «بسوزان»، «کجایی

 است.

ازه، با توجه به نوع موسیقی و پیام اشعار، نام های ت مطلب دیگر آنکه ابتهاج برای بسیاری از گل

دالن، تا تو با منی،  همزبان، سوته کرد، مانند: جدایی، دشت خاوران، بی ای انتخاب می شاعرانه

های باران، گل حسرت، شام غریبان، گل  انگیز، قول و غزل، پیوند روح، گریه شبانه، دانه بهار غم

ان بودم و امثال آنها که ابتکاری زیبا و ارجمند به شمار انتظار، آمدی وه که چه مشتاق و پریش

 کرد. ها هویّت پیدا می های موسیقی گل رفت و برنامه می

برنامه از رادیو ایران انتشار  ۱۹۳برنامه تهیه شد ولی تنها  ۲۰۱های تازه جمعاً  به گفته ابتهاج از گل

گر زمان آنها را از بین  که دست تطاولبرنامه بقیه مجال انتشار پیدا نکرد. امید است  ۸یافت و 

 نبرده و در آرشیو صدا و سیما، در جای امنی نگهداری شوند.

 

 گلچین هفته 

خورشیدی به وسیله امیرهوشنگ ابتهاج  ۱۳۵۴های موفّق و ارجمندی که در حدود سال  از برنامه

« گلچین هفته»)ه ـ ا ـ سایه(، در رادیو ایران بنیاد گرفت و با استقبال هنردوستان رو به رو شد، 

 است.

های متنوع، بدیع و پرمحتوایی از موسیقی معاصر ایران بازتاب  برنامه گلچین هفته، بخش ۱۱۶در 

ها و  توانند نه تنها از شنیدن مطالب گوناگون و آهنگ یافته و دوستداران هنرهای اصیل ایران می

ها لذّت ببرند، بلکه با قسمتی از تاریخ موسیقی معاصر ایران نیز آشنا شده و با بینش  ها و ترانه نغمه

 تری مسائل مربوط به تحوالت موسیقی ایران را مورد نقد و بررسی قرار دهند. گسترده

مطالب و مقاالت بسیار نوشته شده « ها های گل برنامه»مورد با وجودی که در چند دهه گذشته در 

ها، به دفعات مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، اما در باب  و کیفیّت هر یک از برنامه
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های متعالی این برنامه برای بسیاری از  گلچین هفته تاکنون کمتر سخن به میان آمده و ارزش

 ست.مردم، ناشناخته و کمرنگ باقی مانده ا

های مختلف ایران و سرگذشت  توان جُنگ بزرگ و پرمحتوایی از موسیقی گلچین هفته را می

برخی تحوالت هنری یکصد سال اخیر دانست. جنگی مؤثر و دلنشین و جذّاب که هر هفته تعداد 

یافت. در حقیقت  زیادی آهنگ و ترانه و مطالب ارزشمند هنری و تاریخی در آن انتشار می

های موسیقیایی ایران را  های مهمی از فعالیت ای است که بخش که این برنامه آئینه توان گفت می

توان سیر تکامل و تحوالت موسیقی معاصر ایران را در آن بازشناخت. با  دهد و می بازتاب می

اهلل خالقی و مرتضی  آثار شیدا و عارف و امیر جاهد و علی نقی وزیری و ابوالحسن صبا و روح

ای آشنا شد و از نغمات نوازندگی جلیل شهناز، فرهنگ  های افسانه دیگر چهره نی داوود و

 اهلل بدیعی، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، و جالل ذوالفنون لذت برد. شریف، حبیب

از « گلچین هفته»توان با هم مقایسه کرد، ولی به تحقیق  های فرهنگی و هنری را نمی گرچه پدیده

های اصیل ایرانی  هایی است که تاکنون در زمینه معرفی موسیقی ن برنامهترین و پرمحتواتری غنی

یافت، به تحقیق فرهنگ کاملی  انتشار یافته است. چنانچه این برنامه یکی دو سال دیگر ادامه می

 ماند. های ایرانی به یادگار باقی می ها و نغمه ها و ترانه از آهنگ

های هفته، با نقدهای آگاهانه همراه  هر یک از گلچینچنانچه مانند دیگر کشورهای متمدن دنیا، 

گرفت،  شد و محتویات آن به وسیله آگاهان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می می

ها را مورد توجه قرار دهند و به ارزش  تری این برنامه توانستند با دید گسترده دوستداران هنر می

 واالی آن واقف گردند.

های زیر تشکیل  کشید و از بخش گلچین هفته حدود یک ساعت طول می های هر یک از برنامه

 شد: می
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 ها  ها و ترانه آهنگ -۱

ها و  های هفته به معرفی و ارائه ترانه قسمت اعظم گلچین

انگیز اختصاص داشت و موسیقی  های بدیع و دل آهنگ

 شد. آوازی به ندرت در آنها منتشر می

تا حوالی نهضت مشروطیت ایران، آهنگ و ترانه و قطعات ریتمیک در موسیقی ایران، حضوری 

ها و  در خواندن آواز، در محدوده مقامات و گوشه  اهمیت داشت و موسیقی غالباً رنگ و بی کم

های  نیف و دیگر موسیقیشد و فرهنگ غالب بر جامعه، با تص برخی قطعات ضربی خالصه می

آهنگین سازگاری نداشت. اکثر مردم قطعات ریتمیک را به عنوان لهو و لعب و غنا، مغایر 

کردند. حداکثر موسیقی مجاز، همان آوازها و  های مذهبی و اخالقی ارزیابی می ارزش

علّت هنرهای شد به همین  ها اجرا می خوانی ها و روضه زنی ها و سینه هایی بود که در تعزیه آهنگ

سرایی در ایران پایگاه و جایگاه ارجمند و محترمی نداشت و طبعاً با  سازی و ترانه آهنگ

سرایی کند، و  شد که ترانه گونه نوآوری و تحولی روبرو نبود. کمتر شاعر مطرحی حاضر می هیچ

د. ن بوجمایه و بعضاً مسته به همین علت تصانیف قبل از مشروطیت دارای کالمی سست و بی

میرزا، برای تحقیر و تخفیف رقیب خود، عارف  حتّی شاعر روشنفکر و آگاهی مانند ایرج

 «.سازی تو شاعر نیستی تصنیف»قزوینی گفته بود: 

( خورشیدی و عارف قزوینی ۱۲۲۲-۱۲۸۵با ظهور هنرمندان با استعدادی چون علی اکبر شیدا )

الدین  ( و رکن۱۲۵۱-۱۳۰۵خان ) ( و غالمحسین درویش مشهور به درویش۱۳۱۲-۱۲۵۹)

( و ۱۲۸۵-۱۳۴۴اهلل خالقی ) ( و روح۱۲۶۶-۱۳۵۸( بعداً علی نقی وزیری )۱۲۷۰-۱۳۵۳مختاری )

سرایی ایران، تغییرات  سازی و طبعاً ترانه ( و دیگران هنر آهنگ۱۲۷۹-۱۳۴۴مرتضی محجوبی )

 بنیادین یافت.

شناسی، آثاری  هایی پرداخند که از نظر هنری و زیبایی ها و ترانه شیدا و عارف به خلق آهنگ

کالم و موزون، زیبایی به نام  خان و مختاری، قطعات بی رفت و درویش واال به شمار می

موسیقی گل ها به راستی 

رنسانس بزرگی در تاریخ 

ار فرهنگ و هنر ایران به شم

 می آید.
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رو شد و  درآمد را به ردیف موسیقی ایران افزودند که به زودی با اقبال جامعه روبه پیش

تواند بخش ارجمندی از  کالم می نر دریافتند که آثار آهنگین اعم از با کالم یا بیدوستداران ه

ای  موسیقی اصیل ایرانی را نمایندگی کند و از آن پس این هنرها در موسیقی ایرانی اهمیت ویژه

 یافت.

بعد از شیدا و عارف و درویش خان و مختاری، نوابغ دیگری مانند: علی تقی وزیری، ابوالحسن 

اهلل خالقی و مرتضی محجوبی در عرصه موسیقی ایران درخشیدند و با آفرینش  ا، روحصب

سرایی را دگرگون کردند. در این  سازی و ترانه ها و نغمات بدیع و موزون، امر آهنگ آهنگ

های زیبا و  مرحله شعرای بزرگ و نامدار نیز مالحظات قبلی را فراموش کرده و با سرودن ترانه

الشعراء بهار اثر  سرایی ایران مطرح نمودند. از جمله ملک جدیدی را در ترانهمؤثر، مفاهیم 

داوود سرود و دکتر حسین  درآمدهای مرتضی نی جاودانی مرغ سحر را بر روی یکی از پیش

 را به وجود آورد.« ای ایران»گالب، سرود ماندنی  گل

بل توجّهی را تجربه کرد. از سرایی، تحوالت بدیع و قا سازی و ترانه از آن پس هنرهای آهنگ

هزار آهنگ و ترانه ساخته شد، اما از آنجا  ۵۰نظر کمّی بعد از نهضت مشروطیت تاکنون بیش از 

که اکثریّت قریب به اتفاق این آثار، ارزش هنری و ادبی نداشت، به زودی از خاطرها فراموش 

های جذاب  ه به سبب آهنگاثر دلنشین به ماندگاری رسیده ک ۲۰۰-۳۰۰شد، در این میان حدود 

و اشعار پرمحتوا و اجرای مطلوب، در موسیقی معاصر ایران، جایگاه واالیی پیدا کردند. از 

های موفق و ماندگار و  رو تأسیس برنامه گلچین هفته که قسمت اعظم آن به بخش ترانه همین

و ترین  های موزون اختصاص داشت، از ضروری کالم و دیگر موسیقی های بی آهنگ

 های سنتی ایران، اتّخاذ شد. ترین اقداماتی بود که برای حفظ و اشاعه موسیقی شایسته

سال قبل از انقالب  ۱۵شاید برای برخی از خوانندگان این نوشته باور کردنی نباشد که تا حدود 

ایران، هنوز بسیاری از خوانندگان مطرح در رادیو، خواندن ترانه و تصنیف را دون  ۱۳۵۷سال 

دانستند و هنر واقعی برای آنها در خواندن آواز در چهارچوب ردیف خالصه  خود میشأن 

های بزرگ و آشنایی چون غالمحسین بنان، محمود محمودی خونساری،  شد. حتی چهره می
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ها از خواندن ترانه امتناع داشته و اجرای آن را  اکبر گلپایگانی و محمدرضا شجریان نیز تا مدت

دانستند و بدین ترتیب اقدام به معرفی و انتشار هرچه بیشتر  مغایر میبا حرمت هنری خویش 

های موزون و موفق گذشته، در گلچین هفته اقدامی به جا و به موقع و  ها و موسیقی تصنیف

ضروری بود، به خصوص آنکه در موقع انتشار هر اثر، نام همه هنرمندانی که در خلق آن، 

شد. اگر ترانه و آهنگی، ضبط نامناسبی داشت، نسبت به  شرکت داشتند، به طور کامل ذکر می

های جدید، ضبط مطلوبی از این  بازسازی آن اقدام و با ارکسترهای مجهز و استفاده از تکنولوژی

 گردید. آثار ارائه می

های آهنگین بدون کالم به میان آمد، گفتنی است که تا اواخر دوران قاجارها،  سخن از موسیقی

سیقی ایرانی، قطعاتی به نام پیش درآمد وجود نداشت و اصوالً هنرمندان برای آثار در ساختار مو

دانی به نام های غالمحسین  ریتمیک ارزش و اهمیّتی قائل نبودند. در آن زمان نوابغ موسیقی

های هر دستگاه، قطعات موزونی ساختند که قرار  درویش و رکن الدین مختاری، براساس گوشه

غاز هر دستگاه، قبل از درآمد آوازها اجرا کنند تا فضای روحانی مناسبی برای شد آنها را در آ

 نام نهادند.« درآمد پیش»آواز فراهم گردد و این قطعات را 

درآمدهای مختلف پرداخته و قطعات نغز  بعد از آنها، هنرمندان بزرگ دیگری نیز به ساختن پیش

های گلچین هفته انتشار  در اکثر برنامهانگیزی خلق نمودند که به ماندگاری رسید.  و دل

درآمدهای مهم و مشهور مورد توجه قرار گرفت و این قطعات ناب، به وسیله ارکستر  پیش

یافت. از  شناسی، اجراء و انتشار می های مبتنی بر زیبایی های جدید و شیوه ها، با تنظیم بزرگ گل

توان از آثار هنرمندان زیر  شد، میهای هفته پخش  درآمدهای مشهوری که در گلچین جمله پیش

 یاد کرد:

اکبر خان شهنازی، احمد عبادی، مرتضی نی داوود،  الدین مختاری، علی درویش خان، رکن

  زاده، سعید هرمزی، جلیل شهناز، حسن کسائی، فرامز پایور، رضا محجوبی. حسین اسماعیل

های معروف و به  چهار مضرابهای مشهور و  درآمدهای مهم، انتشار رنگ عالوه بر پخش پیش

های گلچین هفته، جایگاه مخصوص  طور کلی قطعات موزون بدون کالم دیگر نیز در برنامه
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اهلل خالقی، فرهاد  داشت و آثار گوناگونی از اساتید: علی نقی وزیری، ابوالحسن صبا، روح

رهای مجهز اجرا تسفخرالدین، مرتضی حنّانه، فرامورز پایور، حسین دهلوی و دیگران وسیله ارک

 کرد. و انتشار پیدا می

های  توان از تکنوازی از دیگر آثار موسیقایی بدون کالم که در این برنامه جایگاه ویژه داشت می

اهلل بدیعی، محمدرضا لطفی،  درخشان هنرمندان بزرگ مانند: جلیل شهناز، حسن کسائی، حبیب

تجویدی، مشیر همایون شهردار،  اهلل بدیعی، فرهنگ شریف، جالل ذوالفنون، علی رحمت

دست یاد کرد که نه تنها تازگی  اهلل مجد، احمد عبادی، رضا ورزنده و دیگر هنرمندان چیره لطف

داد، فرصت مغتنمی بود تا به تدریج گوش شنوندگان، با  و تنوّع و دلپذیری به برنامه می

 های بدون آواز عادت کند. موسیقی

 

 گفتگو با اساتید بزرگ موسیقی ایران -۲

ای  کننده های ارجمند و قابل توجه گلچین هفته، گفتگوهای جذّاب، آموزنده و آگاه از بخش

کنندگان خبره و توانای رادیو با اساتید  بود که هوشنگ ابتهاج و فریدون مشیری و دیگر مصاحبه

اریخ شفاهی موسیقی ایران شکل دادند و بخش مهمی از ت و بزرگان موسیقی ایران انجام می

انگیز و ماندگار هنرمندانی که اکثراً گرد پیری بر چهره  گرفت. در این گفتگوهای خاطره می

ترین روایات را از  داشتند و از عوارض دیرسالی در رنج بودند، با سفر به اعماق گذشته، شنیدنی

های تاریک و روشن گذشته، از  اوضاع و احوال هنری روزگار پیشین بیان نموده و از یادمانده

هایی که برای یادگیری  ای، از رنج های حرفه ها و ناکامی های حیات هنری خود، از کام دشواری

سونگران  کردند و جفاهای ناگواری که از ناحیه متحجّران و ریاکاران و یک موسیقی تحمل می

گذرد و اکثر  فتگوها میگفتند. اینک که چند دهه از این گ شد، سخن می بر آنها تحمیل می

اند، ارزش معنوی و تاریخی این خاطرات، به مراتب  اساتید مشهور آن زمان به ابدیّت پیوسته

  بیش از زمان گفتگو است.
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 توان از افراد زیر نام برد: ها شرکت داشتند می از اساتید نامداری که در این مصاحبه

فریدون مشیری، ادیب خوانساری، سعید داوود،  غالمحسین بنان، عبداهلل دوامی، مرتضی نی

ای دیگر که یاد همه  هرمزی، حسین قوامی، جواد ذبیحی، حسن کسائی، فرهاد فخرالدینی و عده

 آنها به خیر باد.

ولی  ،شود که ابتهاج و همکارانش با هنرمندان دیگر نیز گفتگوهایی انجام دادند یادآوری می

کند که  ای یاد می از آن جمله هوشنگ ابتهاج از مصاحبه متأسفانه فرصت انتشار آنها فراهم نیامد.

ولی متأسفانه امکان انتشار  ،آوازخوان مشهور انجام داد« انگیز روح»با خانم بتول عباسی مشهور به 

های ابتهاج در این است که کپی این گفت و شنود را برای خود  آن فراهم نشد و یکی از تأسف

انگیز مقام  که در بین خوانندگان زن ایران، خانم روحنگهداری نکرده است. گفتنی است 

پایه صدای  ارجمندی دارد. صدای او چه در اوج و چه در بم و چه در شور و حال و لطافت، هم

 آمد. قمرالملوک وزیری بود و بدون تردید از نوادر هنری به شمار می

 

 های محلی در برنامه گلچین هفته ها و نغمه آهنگ -۳

ترین آثار موسیقایی محسوب شده و  ترین و متنوع های محلی ایران از غنی ترانهها و  آهنگ

ها و  ها و شادی دهند. این آثار بازتاب غم های موسیقی ملی ما را تشکیل می ترین پایه مهم

های مردم مناطق مختلف ایران در قرون گذشته بوده و در حقیقت بخش  ها و پیروزی شکست

ها و  کنند. برخالف اکثر آهنگ نگ و تمدن ما را نمایندگی میارجمندی از تاریخ و فره

های مناطق شهری که عمری کوتاه دارند و پس از مدتی تازگی و جذابیت و تأثیر خود را  ترانه

های محلی صدها سال عمر داشته و زیبایی و  روند، اغلب ترانه دهند و از بین می از دست می

 کنند. حفظ می لطافت و عمق و معنای خود را همواره

آمد و آثار  های محلی توجه فراوان به عمل می های گلچین هفته، به پخش آهنگ در برنامه

ها  موسیقیایی مناطق مختلف ایران که به وسیله هنرمندان محلی اجرا شده بود، در اکثر برنامه
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تانی، فارس های خراسانی، آذربایجانی، گیالنی، کردس توان از ترانه وجود داشت، از آن جمله می

 و دیگر نقاط ایران یاد کرد.

هایی که به وسیله استاد ابوالحسن صبا و دیگر هنرمندان برجسته  در همین زمینه باید از آهنگ

ای از فرهنگ متعالی ایران را  آوری شده و گوشه ایرانی، از گوشه و کنار مملکت جمع

می که استاد صبا، مسئولیت خورشیدی، به هنگا ۱۳۰۸کنند، یاد کرد. در سال  نمایندگی می

مدرسه موسیقی رشت را برعهده داشت، با سفر به نقاط مختلف گیالن و مازندران، بسیاری از 

آوری کرد و نت آنها را نوشت و گنجینه هنر معاصر ایران  های زیبای آن نواحی را جمع آهنگ

ن، امیری مازندرانی زرد توان از: دیلما را غنای بیشتری بخشید. از جمله این آهنگهای دلنشین می

ترین  ملیجه، کوهستانی، بهارمست، کاروان، شوشتری، در قفس را نام برد که بعداً برجسته

اهلل بدیعی، فرامرز پایور و حسن کسائی اغلب این  اهلل بدیعی، حبیب شاگردان صبا مانند رحمت

ه انتشار یافت )برای های مختلف گلچین هفت ها را به نحو مؤثری اجرا کردند و در برنامه آهنگ

آوری کرد، به جلد اول کتاب هزار  های محلی ایران و آثاری که صبا جمع اطالع بیشتر از ترانه

 آوا مراجعه شود.(

 

 بزرگداشت هنرمندان -۴

به منظور بزرگداشت برخی از هنرمندان که به ابدیت پیوسته بودند و آشنایی بیشتر مردم با 

شد که انتشار آنها در  های ارزنده و پرمحتوایی تهیه می برنامهزندگی و هنر متعالی آنها، 

انگیز بود و شنوندگان با خدمات و آثار  های گلچین هفته، بسی آموزنده و جذاب و خاطره برنامه

 توان به افراد زیر اشاره داشت: از جمله این بزرگان می شدند. این هنرمندان آشنا می

دان نامدار و معلم بزرگ موسیقی، که بسیاری از  نورعلی خان برومند، موسیقی -۱

 آیند. اساتید بعدی از دست پرودگان وی به شمار می

دان، آهنگساز بزرگ و نویسنده نامدار کتب موسیقی و  اهلل خالقی، موسیقی روح -۲
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 «.ای ایران»سازنده سرود جاودانه 

کسوت و  سرای پیش دان، آهنگساز و ترانه ابوالقاسم عارف قزوینی، موسیقی -۳

 های ملی و میهنی. خالق ترانه

 «مرغ سحر»داوود، نوازنده نامدار تار و خالق اثر فناناپذیر.  مرتضی نی-۴

 نواز مشهور، هنرمندی که به این ساز چهره جدیدی داد. حسین تهرانی، تنبک-۵

 ب اصفهان.ای تار در مکت اکبر نوروزی، هنرمند و نوازنده افسانه-۶

 های ماندنی. حسین قوامی، خواننده بزرگ و خالق بسیاری از آوازها و ترانه-۷

های  جانشین سنتور و خالق زیباترین نغمه رضا ورزنده، نوازنده مشهور و بی-۸

 موسیقی با سنتور.

 اجرای آواز در گلچین هفته -۵

ایرانی، جایگاه چندانی نداشت. های موسیقی  در این برنامه، انتشار آوازهای سنّتی براساس ردیف

مانند آوازی و از آن جمله قطعات زیر در برخی از  تنها برخی از شاهکارهای مسلم و بی

 های گلچین هفته پخش شد: برنامه

خورشیدی همراه با ویلن مهدی  ۱۳۰۸انگیز در سال  ای که خانم روح اثر ارجمند و یگانه -

 مفتاح در مایه دشتی خواند و بر روی صفحه گرامافون ضبط شد.

انگیزی که غالمحسین بنان همراه با پیانو استاد مرتضی محجوبی در دستگاه نوا اجرا  آواز دل -

 نمود.

خورشیدی در بیداد همایون خواند و تحریر  ۱۳۱۳اصفهانی در سال  نظیری که تاج آواز بی -

 آوری که به نام تحریر فلکی در موسیقی آوازی به ماندگاری رسید. فتشگ

جانشین در موسیقی  نوایی تاج اصفهانی با جلیل شهناز و حسن کسائی، سه چهره بی هم -
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 ایران.

های تازه قرار داشت و سعی براین بود  در هر صورت جایگاه اصلی موسیقی آوازی در برنامه گل

 آهنگین توجه بیشتری به عمل آید.که در گلچین هفته، به آثار 

 

 های تازه دیگر نکات قابل توجه در گلچین هفته و گل

کننده  توان از فقدان نقدهای سالم و آگاه های فرهنگی و هنری ایران، می ترین نارسائی از مهم-۱

و تجزیه و تحلیل مسائل هنری، به خصوص موسیقی یاد کرد. از آنجا که موسیقی در میان جامعه 

ها  ها و ترانه های واقعی آوازها و آهنگ ای عمیق ندارد، بسیاری از مردم با ارزش ان ریشهایر

نگرند. در  اطالعند و با دید سطحی به این آثار می ها و یا مشکالت آنها بی بیگانه بوده و از زیبایی

گونه  ، هیچگذرد سالی که از آن ایام می ۳۵های هفته نیز، نه در زمان اجرا و نه در  مورد گلچین

ها و تأثیر آنها بر تحوالت ادبی و  بررسی و تحلیل هنری انجام نگرفته و کم و کیف این برنامه

ها،  موسیقائی ایران، ناشناس باقی مانده است. امید آنکه خبرگان هنر، در زمینه معرفی این برنامه

 ای بنویسند و بینش هنری جامعه را ارتقاء ببخشند. کننده نقدهای آگاه

های تازه و گلچین هفته، تهیه بستری مناسب برای حفظ و اشاعه  از آنجا که هدف نهایی گل-۲

های اصیل ایرانی و استفاده هرچه بیشتر از جادوی شعری پارسی برای معرفی آوازها و  موسیقی

ها پیوستند و از  ذوق به این برنامه ها بود، بسیاری از جوانان بااستعداد و خوش ها و نغمه آهنگ

ها، استعداد آنها به شکوفایی و باروری رسید و در آسمان هنر ایران درخشیدند.  ریق این برنامهط

محمدرضا شجریان، رضوی  توان به شرح زیر یاد کرد: آورترین این هنرمندان می از نام

سروستانی، هنگامه اخوان، فاطمه واعظی )پریسا(، سیمین غانم، محمدرضا لطفی، حسین علیزاد، 

 شکاتیان، حسین عمومی، دکتر سوسن مطلوبی.پرویز م

ها در رادیو وجود  ترین مشکلی که در آن سال همانطور که در صفحات پیشین اشاره شد، مهم-۳

های  هایی بود که در چهارچوب موسیقی ای و کمبود آهنگ داشت، فقدان آهنگسازان حرفه
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های هندی، عربی،  ها، آهنگ دان اصیل ایرانی، ساخته و پرداخته شده باشد. برخی از موسیقی

های آنها تا حدی برای شنوندگان مأنوس بود، با تغییراتی چند به  یونانی و ترکی را که ملودی

پذیرفت. ابتهاج  دادند ولی شورای موسیقی رادیو آنها را نمی های ایرانی ارائه می عنوان آهنگ

 های جدید، بازسازی نمایند. یمهای موفق و مشهور گذشته را با تنظ بر آن شد که برخی از آهنگ

های ارزشمند، با  ها و ترانه بازسازی آثار گذشتگان، در همه جای دنیا معمول است و آهنگ

 شود. های جدید، به وسیله ارکسترهای مجهز بازسازی می استفاده از تکنولوژی

های  ستگاههای پیشین به شهرت رسیده بود، به علت ابتدایی بودن د هایی که در سال اغلب آهنگ

ساز  ۲-۳کرد از  ضبط و ثبت صدا، کیفیّت مطلوبی نداشت و ارکستری که آنها را همراهی می

ها و یا گروه  نمود. بازسازی این آثار در رادیو ایران، به وسیله ارکستر بزرگ گل تجاوز نمی

. کرد رفت و تا حدودی هم کمبودها را جبران می موسیقی سماعی، تحول ارجمندی به شمار می

حبیب »آویزی بود از  العاده زیبایی که بازسازی شد، اثر دل های فوق به طور مثال از آهنگ

 ۱۳۱۳نام داشت و در حدود سال « صبح شد باز»ای ایران که  دان افسانه موسیقی« سماعی

بر روی صفحه ضبط شده بود. بعد از چهل سال، « موچول پروانه»خورشیدی با آوای محزون 

با صدای لطیف پوران شاپوری و همراه با ارکستر بزرگ، به خصوص  بازسازی این اثر

های تار استاد جلیل شهناز، به غایت بدیع و دلنشین و مؤثر از آب درآمد و در گلچین  زخمه

 ها نشست. هفته، هر دو اجرا انتشار یافت که عمیقاً بر دل

به »قرار گرفت،  آهنگ دیگری که بازسازی آن مورد عنایت و رضایت دوستداران موسیقی

به وسیله مهدی خالدی و کالم رهی معیری  ۱۳۲۰نام داشت که در اواخر دهه « بنشین کنارم

ساخته شد و باصدای جادویی دلکش از رادیو منتشر گشت. در موقع بازسازی این اثر، هنوز 

هبری ای او، همراه با ارکستری به ر دلکش فعالیت داشت و اجرای مجدد آن نیز با آوای افسانه

گلچین هفته انتشار یافت و به نحو  ۱۷مصطفی کسروی انجام گرفت که در برنامه شماره 

ای مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت و همگان دریافتند که اگر آثار گذشته با  سابقه بی

های مدرن، بازسازی شود، تا چه  های جدید و ارکسترهای مجهز با استفاده از تکنولوژی تنظیم
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شوند. چند روز پس از پخش این آهنگ، مهدی  تر می آثار آراسته و پیراسته و شنیدنیحد این 

گوید که رادیو باید به مناسبت هر آهنگی که از او بازسازی  ها رفته و می خالدی به دفتر گل

شود، مبلغ یکصد هزار تومان بپردازد، درخواستی غیرمعمول و غیرمنطقی و در نتیجه هوشنگ  می

های شیدا و عارف و یا آثاری که مدعی  م گرفت که از آن پس فقط آهنگابتهاج تصمی

 خصوصی ندارند، مورد بازسازی قرار گیرند.

به هر روی طیف وسیعی از مسائل و مشکالت که اکثراً جنبه اجتماعی و فرهنگی و فنّی داشت، 

ار و عشق به کرد که فقط عشق به ک های گوناگون، مواجه می روند طبیعی کارها را با دشواری

 توانست بر آنها فایق آید. هنر می

بنیاد نهاد در دست تطاول  "داوود پیرنیا"دریغ و صد دریغ، نهاد فرهنگی و هنری درخشانی که 

گر زمان متوقف شد. اما مانند کوه بلندی که هرچه از آن دور شویم ، عظمت و بلندای آن بهتر 

ها می گذرد، ارزش و اعتبار و جاودانگی آن  دیده می شود، هر سال که از روزگار موسیقی گل

 نمایان تر می شود.

 موسیقی گل ها به راستی رنسانس بزرگی در تاریخ فرهنگ و هنر ایران به شمار می آید.
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 شدم آن بر ،آرمان وزین ۀلنامصف توسط پیرنیا داوود یاد زنده ۀدربار ای پرونده ابتکار مناسبت به

 .بپردازم (مشیرالدوله) پیرنیا حسن ۀکارنام به که

خاندان پیرنیا جایگاهی ممتاز  ،در میان خانواده های حکومتگر ایرانی در صد و پنجاه سال گذشته

چون سه دولتمرد طراز اوّل، یک پدر و دو پسر، که هرکدام در پیش و پس از اعالم  ،دارد

هده دار مسؤلیت های مهم و مصدر خدمات برجسته ای به کشور بوده اند و در مشروطیت ع

 تاریخ معاصر به نیکی از ایشان یاد می شود، از آن خاندان برخاسته اند.  

یاد  1( که از وی به نام مشیر الدولۀ اوّل۱۲۱۹مهر ماه   ۲۵میرزا نصراهلل خان پدر خانواده )متولد 

از زادگاه  و نام  می شود در اوان جوانی با اتّکاء به قابلیت های خود و با سودای رسیدن به جاه

رفان محبوب و خوشنام نائین بود اخویش نائین، روی به تهران نهاد. او نبیرۀ عبدالوهاب یکی از ع

زای قاجار، که نزد اهالی به پیر شهرت داشت. تصادف روزگار چنین خواست تا گذار محمّد میر

که پس از مرگ فتحعلیشاه با نام محمّد شاه بر تخت سلطنت ایران نشست، به نائین افتد و به 

ترغیب مرشد و مراد خود میرزا آقاسی که در تمام دوران پادشاهی اش مقام صدارت او را به 

 عهده داشت، به دیدار عبدالوهّاب بشتابد. این دیدار هنگامی صورت گرفت که پدرش عبّاس

                                                 
۱

از آغاز تا پایان حکومت دودمان قاجار در مجموع شش تن از دولتمردان آن روزگار به لقب مشیر  -

الدوله مفتخر شدند. در این مقاله منظور ازمشیر الدولۀ اّول دوم اشاره به پد و پسری است که از خانواۀ 

 پیرنیا این لقب را دریافت داشتند.   

تأمّلی در زندگی و 

کارنامۀ سیاسی و 

فرهنگی حسن پیرنیا 

 )مشیرالدوله(
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میرزا ولیعهد هنوز زنده بود و این که محمد میرزا در آینده ای نزدیک به پادشاهی رسد چندان 

محتمل نمی نمود. در آن دیدار عبدالوهاب پیش گویی کرد که محمّد میرزا در مهلتی نه چندان 

دور پادشاه ایران خواهد شد. مدت چندان درازی نگذشت که عبّاس میرزا به سختی بیمار شد و 

م از حهان فروبست. فتحعلیشاه به پاس خدمات و زحمات او در جنگهای ایران و روس چش

پسرش محمّد میرزا را به جای پدر به ولیعهدی برگزید. یک سال از بیشتر از آن میان نگذشته بود 

فرا رسید و با رسیدن نوبت پادشاهی به محمّد میرزا پیشگویی پیر نائین به  که مرگ فتحعلیشاه نیز

پیوست. این رویداد موجبات تقرّب عبدالوهّاب به شاه و افزایش اعتبار و احترام هرچه  تحقق

 بیشتر وی را نزد مردم فراهم آورد. این اعتبار و احترام در خانوادۀ او باقی ماند.

 

 نصراهلل خان مشیر الدّوله

پس از رسیدن به تهران چندی با نسخه نویسی و  ،میرزا نصراهلل که خط و ربط  نیکویی داشت

ولی این گونه زندگی آن چیزی نبود که او را به تهران  ،دعانویسی معاش خود را تأمین کرد

کشانیده بود. روزگار درازی بر نیامد که خط و ربط  خوش و سلوک پسندیده پایش را به 

پس از انتصاب سعید خان مؤتمن  محضر بزرگان اواسط دوران ناصرالدین شاه گشود تا سرانجام

الملک به وزارت امور خارجه به آن وزارتخانه راه یافت. از آنجا مسیر ترقیات سریع بعدی بویژه 

در پی وصلتش با دختر یکی از خانواده های متمکّن و متنفذ وقت برایش هموار گردید. چندان 

http://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/gallery.asp?set=FSA_A.4_2.12.GN&page=13
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امور خارجه منصوب شد.  طولی نکشید که با دریافت لقب مصباح الدوله به معاونت وزارت

آنگاه در دوران صدارت علی اصغر خان امین السلطان با لقب مشیر الملک به مقام وزیر لشکری 

رسید و پس از درگذشت میرزا محسن خان مشیرالدوله وزیر امورخارجه در زمان سلطنت 

به صدور  مظفرالدین شاه، با همان لقب بر جای او نشست و به مدّت هفت سال تا ده روز مانده

فرمان مشروطیت در آن مقام باقی بود. در تاریخ معاصر این امتیاز به نام نصراهلل خان مشیرالدوله 

ثبت شده است که اولین نخست وزیر دروان مشروطیّت بود، امّا بیش ازهفت ماه، از مرداد تا 

ندکی پس خورشیدی در آن مقام نپایید. چنانکه می دانیم مظفرالدین شاه ا ۱۲۸۵اسفند ماه 

امضای فرمان مشروطیت در گذشت و محمّد علی میرزا ولیعهد او به محض این که بر جای پدر 

نشست راه خودسری و بازگشت به استبداد را در پیش گرفت. مشیرالدوله چون نتوانست وی را 

بعدی از ادامۀ آن راه باز دارد از مقام خود استعفا کرد و از پذیرش مقام وزارت خارجه در کابینۀ 

به ریاست علی اصغر خان امین السلطان نیز پوزش خواست. یکسال بیشتر از این میان نگذشته بود 

خورشیدی به طور ناگهانی در گذشت. از آنجا که در گذشت او  ۱۲۸۶شهریور ماه  ۲۰که در 

بدون سابقۀ قبلی بیماری روی داد، شماری از مورخان مرگ وی را مشکوک تلقی کرده و با 

خود داری اش از خدمت در دورۀ معروف استبداد صغیر در زیر سایۀ محمّد علیشاه،  توجه به

 احتمال توطئه ای را از سوی عوامل پشتیبان استبداد در مرگ وی منتفی ندانسته اند.   

تربیت کرد که به نوبۀ خود در تاریخ  حسین  و حسن نصراهلل خان مشیرالدواله دو پسر به نام های

وزیری نشست،  بارها به  یکصد سالۀ اخیر ایران نام آور شدند. اولی چهار بار بر کرسی نخست 

مقام وزارت رسید و با تأسیس مدرسه علوم سیاسی وتألیف تاریخ سه جلدی ایران باستان مصدر 

ده بر خدمات شایان در خدمات بزرگی به سیاست و فرهنگ کشور گردید. دومی نیز افزو

مقامات شامخ دولتی بر نخستین دوره های مجلس شورای ملی با کفایت تمام ریاست کرد، 

چنانکه از وی به عنوان بهترین رئیسی که مجلس شورای ملّی در همۀ دوران برپایی اش به خود 

 دید یاد می کنند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
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به کارنامۀ سیاسی و فرهنگی او و پرداختن  حسن پیرنیاموضوع این نوشته البته بررسی زندگی  

باال آمد ضروری  در   است، با این همه اشاره ای کوتاه به خاستگاه خانوادگی وی چنانکه که

 در مسیر زندگی حسن پیرنیا از تولّد و تحصیالت  همی نمود.  در این بررسی به مراحل عمد

 
 از آخرین عکس های حسن پیرنیا ییک

ویژه ه ب ،که در تدوین قوانینمی پردازیم نقشی  و دولتی وی گرفته تا مشاغل و مسؤلیت های

تهیۀ پیش نویس قانون اساسی و قوانین مربوط به محاکم و دادگستری با توجه به معیارهای 

انگذاری نخستین مدرسۀ علوم سیاسی ینقش او در بن. به جاری در جهان پیشرفته و متمدن، داشت

 ، پرداخته خواهد شد.تاریخ ایران باستانوی با نوشتن در ایران و سرانجام کار سترگ تحقیقی 

خورشیدی در نایین به جهان دیده گشود.  چنانکه  ۱۲۵۱حسن پیرنیا در  :تولّد و تحصیالت

اشاه رفت، پدرش میرزا نصراهلل خان نایینی با تکیه بر زانوی خود به پایتخت آمده و در کار 

گشودن سریع راه خود به حلقه های نفوذ و قدرت و پشت سرگذاشتن مدارج و مقامات به سوی 

ن آموزش های مقدماتی در حالی که بیش از موقعیت های باالتر بود. حسن پیرنیا پس از گذراند

چهارده سال نداشت برای ادامۀ تحصیل به مسکو فرستاده شد و به این ترتیب او از نسل نخستین 

نخبه زادگان وقت بود که به سبب وضع خانوادگی از امتیاز تحصیل در اروپا برخوردار شدند و 

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/11/18/3/157723700.jpg
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که اندوخته بودند بر روی خود گشوده  در بازگشت به میهن دروازه های ترقی را به سبب دانشی

یافتند. او در مسکو ابتدا در مدرسۀ نظام روسیه ثبت نام کرد و پس از به پایان رساندن موفقیت 

آمیز دورۀ آن مدرسه، در دانشکده حقوق دانشگاه مسکو پذیرفته شد. او هنگامی که  پس از 

ایران بازگشت پدرش وزیر امور  تکمیل تحصیالت دانشگاهی با درجۀ ممتاز در رشته حقوق به

 خارجه بود.  پیرنیای جوان نیز به تَبَع پدر به آن وزارتخانه پیوست. 

نخستین مأموریت خارجی حسن پیرنیا در خارج پس از : مسئولیت های اجرایی و سیاسی

درسفارت ایران در سنت پترزبورگ با مقام وابسته بود. در  ،جهرورود به خدمت وزارت امورخا

شت از این مأمویت به عنوان منشی و مترجم امین السلطان صدر اعظم وقت تعیین و در سفر بازگ

روسی و فرانسه و انگلیسی  یدوم مظفرالدین شاه به اروپا از همراهان وی بود و با تسلّط به زبانها

سمت مترجم شاه را به عهده داشت. با کار در این سطح از همان اوان خدمت و قابلیت هایی که 

گونه که انتظار می رفت از آن پس مسیر ترقی را با سرعت پیمود. چندان  همان ،ز خود نشان دادا

زمانی نگذشت که به سفارت ایران در سنت پترز بورگ منصوب شد و با وجود جوانی، نظر به 

گذراندن تحصیالتش در آن کشور و سابقۀ اقامت طوالنی در آنجا، در تصدی آن مسؤلیت نیز 

ان داد. از آن هنگام به بعد در بیشتر کابینه هایی که پس از استقرار مشروطیت شایستگی نش

بار مأمور تشکیل  بارها به مقام وزارت رسید و خود نیز چهار تشکیل شدند عضویت داشت. 

 کابینه شد که در زیر با اندک تفصیلی به  مسیر شغلی وی اشاره می شود.    

حسن پیرنیا سه بار در مقام وزیر امور خارجه قر ار گرفت، هفت بار وزیر عدلیه، دوبار وزیر علوم 

و اوقاف، سه بار وزیر جنگ و یک بار وزیر تجارت بود و یک بار نیز به وزارت پست و 

تلگراف منصوب شد. یکی از مهم ترین اقدامات و خدمات شایان تحسین این حقوقدان وارد 

ات سودمند و هماهنگ با کشورهای پیشرفته به منظور قانونمند ساختن امور ساختن اصالح

کشور بود. زیر هدایت او و با الهام از  نظام قضایی فرانسه، اصول محاکمات حقوقی، اصول 

محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی وضع شد و قانون ثبت اسناد نیز تدوین گردید.  

دی که او وزیر عدلیه بود پایه گذاری شد. او همچنین خورشی ۱۲۹۱دیوان عالی کشور در 
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خود آثاری در زمینۀ  امتحان از قضات و وکال را شرط احراز شغل قضاوت و وکالت قرار داد و

الملل، دستورالعمل اصول محاکمات جزایی و قوانین موقت محاکمات حقوقی نوشت  حقوق بین

اصالح امور قضایی کشور پس از مشروطه نقش  که از هر نظر واجد اهمیّت بود. به این ترتیب در

مهمی ایفا کرد و بیشتر قوانینی که پس از مشروطه مالک کار قرار گرفت، با راهنمایی و به 

سرپرستی وی تهیه شد. همچنین او را در پی ریزی مقدّمات سازمان دادگستری نوین که سرانجام 

ند، زیرا عالوه بر نظارت بر تشکیل درعهد رضا شاه به دست داور تحقق پذیرفت سهیم می دان

دیوان عالی کشور و دادسراها، قانون محاکمات حقوقی و جزایی را تدوین کرد و به تصویب 

 .رساند

در پی اعالم مشروطیت، میرزا حسن خان پیرنیا که تا آن زمان لقب مشیرالملک داشت بعد از 

از تجربه اندوزی به عنوان  شمسی وارث لقب مشیرالدوله شد. او پس ۱۲۸۶مرگ پدر در سال 

شمسی برای نخستین بار با رأی  ۱۲۹۳های گوناگون، سرانجام در اسفندماه سال  وزیر در کابینه

ترین کار مشیرالدوله در اولین دوره   الوزرا انتخاب گردید. مهم تمایل مجلس به سِمَت رئیس

ان از قوای اشغالگر آن دو وزیری مذاکره با دولت های روس و انگلیس برای تخلیه ایر ازنخست 

ها  العاده مرنار بلژیکی رئیس کل گمرک ایران بود. انگلیسی قدرت متجاوز و لغو اختیارات فوق

ایران از قوای انگلیس نسبت به او نظر مساعدی نداشتند و  ۀسرسختی مشیرالدوله در تخلی ببه سب

ه اظهار تمایل شده بود، از آغاز وزیری مشیرالدول که به اتفاق آرا به نخست در مجلس هم با این 

دومین ماه زمامداری تحریکاتی را علیه او آغاز کردند تا سرانجام این کارشکنی ها به استعفای 

وزیری از پنجاه  وی از ریاست دولت انجامید. مدت زمامداری مشیرالدوله در اولین دوره نخست

 .روز فرا تر نرفت

به دنبال ۱۲۹۹احمدشاه از سفر اروپا در بهار سال  میرزا حسن خان مشیرالدوله پس از بازگشت

الدوله برای دومین بار به  ایران و انگلیس و استعفای وثوق میان ۱۹۱۹جنجال بر سر قرارداد 

وزیری برگزیده شد. در کابینه جدید چهار تن برای نخستین بار  به مقام وزارت رسیدند  نخست

یر عدلیه قرار گرفت.  نخستین تدبیر مشیرالدوله که از آن جمله دکتر محمد مصدق در سِمَت وز
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رها سازد این بود که اجرای آن را  ۱۹۱۹که دولت را از قید تعهدات ناشی از قرارداد  برای این 

به تصویب مجلس شورای ملّی موکول ساخت. او در این دوره از زمامداری با مشکالت بزرگ 

توان به قیام میرزا کوچک خان  رین آنها میت دیگری هم دست به گریبان بود که از میان مهم 

جنگلی در گیالن و قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز اشاره کرد. مشیرالدوله در هر دو مورد 

آمیز اهتمام فراوانی از خود نشان داد، ولی نتیجۀ مورد انتظار   برای حل مشکل از طریق مسالمت

را سرکوب کرد. خیابانی  رفت و قیام خیابانی نه به تبریز مخبرالسلطسرانجام  .را به دست نیاورد

ها برنیامدند و این مشکل تا پایان دوره  جنگلی ۀ، ولی نیروهای اعزامی به رشت از عهدکشته شد 

با  ۱۹۱۹ها که از تعلیق و ردِّ قرارداد  زمامداری مشیرالدوله بر جای ماند. از سوی دیگر انگلیسی

بنای کارشکنی و مخالفت با وی و تدابیری را که بار دیگر  ،رأی مجلس سخت ناراضی بودند

برای برقراری ثبات در کشور اتخاذ کرده بود گذاشتند تا چارۀ دیگری جز کناره گیری از مقام 

 .اتّفاق افتاد ۱۲۹۹نخست وزیری برای او باقی نماند و این امر در روز سوم آبان 

با تمایل اکثریت قریب به اتفاق  ۱۲۹۹مشیرالدوله برای سومین بار، یازده ماه پس از کودتای 

جدید مشیرالدوله که روز سوم بهمن  ۀوزیری انتخاب شد. در کابین  نمایندگان مجلس به نخست

شمسی به مجلس معرفی شد، سردار سپه )رضاخان( وزیر جنگ، سردار معظم خراسانی  ۱۳۰۰

الملک وزیر امور خارجه و مدیرالملک وزیر مالیه بودند.  )تیمورتاش( وزیر عدلیه، حکیم

احمدشاه بعد از رأی اعتماد مجلس به دولت مشیرالدوله عازم اروپا شد و میدان را برای برایی 

شت. مداخالت سردار سپه در کار دولت سرانجام به استعفای مشیرالدوله از سردار سپه خالی گذا

وزیری انجامید، ولی احمدشاه در پاسخ اعالم استعفای وی به صورت تلگرافی  مقام نخست

مُصرّانه از او خواست تا از استعفا انصراف جوید و به کار خود ادامه دهد. مشیرالدوله نیز پس از 

استعفا منصرف شد امّا در برابر تحریکات روز افزون سردار سپه که دیگر  دریافت تلگرام شاه از

صاحب قدرت عملی در کشور شده بود دوام نیاورد و بعد از چهار ماه و نیم زمامداری از کار 

 .گیری کرد کناره
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باز با ابراز تمایل اکثریت  ۱۳۰۲خرداد سال  ۲۶مشیرالدوله برای چهارمین و آخرین بار روز 

وزیری رسید.  از نمایندگان مجلس و صدور فرمان از سوی احمدشاه به نام وی به نخستبزرگی 

این بار هم جز ابقای رضاخان سردار سپه در مقام وزیر جنگ چارۀ دیگری نداشت. در چهارمین 

السلطنه وزیر امور خارجه، ذکاءالملک فروغی وزیر مالیه و  دولت مشیرالدوله، مصدق

ترین وظیفه چهارمین دولت مشیرالدوله برگزاری انتخابات   بودند. مهم الملک وزیر عدلیه حکیم

دل نسپردن او به امور کشور وضع بسیار و مجلس پنجم بود. در این هنگام که ضعف احمدشاه 

انتظار می رفت مجلس پنجم به مجلس سرنوشت سازی  ،متزلزلی در کشور پدید آورده بود

در عمل واقعیت قدرت را در اختیار داشت، پس از  تبدیل شود و چنین نیز شد. رضاخان که

ناموفق ماندن موجی که برای اعالم جمهوری به راه انداخته بود، این بار سودای دیگری در سر 

می پخت و در صدد بود که با پرکردن مجلس بعدی از دست نشاندگان خود به نقشه ای که 

عمل بپوشاند. نظامیان زیر فرمانش بودند برای نشستن بر سریر سلطنت ایران دنبال می کرد جامۀ 

و با مداخالت علنی آنان مجلس پنجم دارای همان ترکیبی شد که دلخواه سردار سپه  بود. در 

این میان احمدشاه که مدّت چندانی از بازگشتش به کشور نگذشته بود، برای بار سوم به فکر 

تن شاه از ترک کشور در آن موقع عزیمت به اروپا افتاد. تالش مشیرالدوله برای منصرف ساخ

دید تصمیم  جایی نرسید. سرانجام  مشیرالدوله که خود را حریف سردار سپه نمی  حساس به

گیری کند. او احمدشاه را به صدور فرمان نخست  السلطنه از کار کناره  گرفت به سود قوام

السلطنه را پیش  قوامراضی کرد، ولی سردار سپه که سخت مراقب اوضاع بود   وزیری به نام وی

از آن که بر مسند نخست وزیری بنشیند با توسّل به این بهانه که قوام دست به کار توطئه ای برای 

السلطنه دست به دامن احمدشاه   بازداشت کرد. مشیرالدوله برای آزادی قوام ،کشتن او بوده است

ن برای تبعید قوام به اروپا جلب موافقت رضاخا ،شد، ولی تنها کاری که شاه توانست انجام دهد

 .بود

کرد دیگر کاری در صحنۀ اجرایی از او ساخته نیست و  در این هنگام مشیرالدوله که احساس می

بعد از رفتن شاه از ایران دیری نمی پاید که رضاخان برتمامیت قدرت چنگ خواهد انداخت، 
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اه با اکراه تمام  استعفای او را استعفای خود را به احمدشاه تقدیم کرد. ش ۱۳۰۲در اواخر مهرماه 

فرمان  ۱۳۰۲پذیرفت و چون دیگر کسی در آن شرایط آماده قبول مسؤلیت نبود روز سوم آبان 

 .وزیری سردار سپه را صادر کرد و شتاب زده عازم اروپا شد نخست

 خود به انقراض سلسلۀ قاجار و انتقال ۱۳۰۴آبان  ۱۹در این خالل مجلس شورای ملّی در اجالس 

سلطنت به رضاخان سردار سپه رأی داد. نمایندگان مخالف از پنج تن، از آن جمله محمّد 

، حسن تقی زاده و یحیی دولت آبادی، تجاوز نمی کردند. در آن رمصدّق، ملک الشعرای بها

مصدّق نطق تاریخی خود را در مخالفت با انتقال سلطنت به سردار سپه و واگذاری  ،جریان

ی ایراد کرد و از آن پس با گذراندن سالهای درازی در تبعید و حبس تمامیت قدرت به و

. در همان شب انتقال سلطنت، عوامل وابسته به مجازات شدخانگی به خاطر ایراد چنان سخنانی 

ولی به جای او روزنامه  ،سردار سپه نقشۀ به قتل رساندن ملک الشعرای بهار را به اجرا گذاشتند

نی را که از نظر هیئت ظاهری به ملک الشعرا بی شباهت نبود به گلوله نگاری به نام واعظ قزوی

 بستند.

ات وجود داشت بمشیرالدوله در دوره های پنجم و ششم و هفتم که هنوز درجاتی از آزادی انتخا

از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملّی برگزیده شد. ولی با مشاهدۀ کاهش فزایندۀ نقش قوۀ 

فتن تأثیر عملی آن در ادارۀ امور، از حضور در مجلس هفتم خود داری ورزید. مقننه و از میان ر

از آن پس در خانه نشست و کار نگارش تاریخ سترگ ایران باستان را که از چندی پیش با 

کوششی خستگی ناپذیر آغاز کرده بود پی گرفت. چنین بود که پیش از آنکه مرگ زود 

لّد قطور از آن تاریخ را تا آغاز عصر ساسانیان به شمسی فرا رسد سه مج ۱۳۱۴هنگامش در 

 نگارش درآورد.  

یکی از مهمترین خدمات فرهنگی مشیر الدوله : فعالیت ها و خدمات آموزشی و فرهنگی

بنیانگذاری مدرسه علوم سیاسی برای تربیت دولتمردان و سیاست پیشگان آینده بود. حسن پیرنیا 

تربیت سیاستمدارانی را که برای پرداختن به ادارۀ امور کشور از راه با دور اندیشی نیاز مبرم به 
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تشخیص داد. او با تالش بسیار طرحی را که از مدتها پیش به آن  ،درست آموزش دیده باشند

 ۱۳۱۷نیمۀ شعبان  سرانجام با بنیانگذاری مدرسۀ علوم سیاسی که در پی گرفت و ،ندیشیده بودا

خورشیدی به فرمان مظفرالدّین در تهران گشایش یافت، فکر  ۲۷۸۱آذر ماه  ۲۸قمری برابر با 

 خود را به جامۀ عمل در آورد و تدارک بودجه، نوشتن برنامه و استخدام استاد را برای آن از 

 

 حسن و حسین پیرنیا و فرزندانشان

داخل و خارج دنبال کرد. نخستین مدیر و یکی از استادان مدرسه خود مشیرالدّوله بود و پس از 

 خان ذکاءمحمدحسین ،الملک مؤتمن خان حسین میرزا ،الدوله خان محقق عبدالکریم او کسانی چون

 عبدالحسین شیبانی ،علی پرتو اعظم ،اهلل خان نصر ولی ،محمدعلی فروغی ،الملک فروغی

مدیریت مدرسه را به عهده داشتند. مدرسۀ علوم سیاسی بعد از  اکبر دهخدا علی وحیدالملک( و)

گشایش  پیش از   مدرسۀ طب قدیمی ترین نهاد آموزش عالی در کشور بود که سی و پنج سال

بعد ها جانشین آن دانشگاه تهران تأسیس شد و دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

 مداران در تگردید. این مدرسه تأثیر انکار ناپذیری در تربیت و تحوّل فکری نسل بعدی سیاس

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/11/18/3/157723702.jpg
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ایران به جای گذاشت و از این بابت افتخاری بزرگ در تاریخ معاصر کشور برای حسن پیر نیا 

 می نویسد: تاریخ بیداری ایرانیانکه بانی شد باقی ماند.  ناظم االسالم کرمانی در کتاب 

علت همراهی پیرنیا با مشروطه تأسیس مدرسه مبارکه سیاسی بود. پس از افتتاح مدرسه 

سیاسی امور مدرسه با حسن پیرنیا و )برادر او( میرزا حسین خان بود... از خارج هم مدد 

و اعانت به آنها شد تا کار به جایی رسید که هواخواهان حرّیت از اطراف عالم چشم به 

ر عالِم انداخته و نجات اهل ایران را منحصر به اقدام این دو نفر دانسته و آنها این دو نف

 ( ۴۴۶)ص.  هم الحقّ کوتاهی نکردند

مشیرالرالدّوله پژوهش در بارۀ تاریخ ایران  :نگارش کتاب ایران باستان و اهمیّت آن 

 خورشیدی آغاز کرد.   ۱۳۰۲باستان و نگارش کتابی را به همین نام  از سال 

های جدّی و روشمند در بارۀ  به جرأت می توان گفت که حسن پیرنیا نخستین آغازگر پژوهش

تاریخ ایران باستان بود. وی به منظور گرد آوردن مطالب کتاب خود به سنجش باریک بینانۀ 

 -نوشته های پژوهشگران قدیم و جدید و باستان شناسان نام آور اروپایی پرداخت. حتّی نقل می

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/11/18/3/157723706.jpg
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کنند که پیرنیا زبان یونانی را هم آموخت تا بتواند به صورت دست اوّل از منابع موجود به آن 

 ،زبان بهره گیرد.  در دهه های اخیر کتابهای متعددی در این زمینه در ایران تألیف یافته است

ولی فضل تقدّم در این قلمرو همواره برای وی باقی خواهد بود. نویسندگان و تاریخ نگاران 

باستانی پاریزی در کتاب  ،بسیاری از این تألیف ارجمند با تحسین بسیار یاد کرده اند. از آن میان

  می نویسد: تالش آزادی: محیط سیاسی و زندگانی مشیر الدّولۀ پیرنیامحققانۀ خود به نام 

ترین اطالعات عصر خود را در باب تاریخ ایران  ترین و صحیح پیرنیا آخرین و تازه 

ها و آثار تازه به دست  باستان به دست آورده است، البته بعد از مرگ او تا امروز، کتیبه

شناس در باب تاریخ  آمده و کتب و رساالت متعدد نوشته شده است و صدها شرق

اند؛ ولی باز هم شاید بتوان ادعا کرد که مطالب تازه  هاعصار گذشته ما تحقیقات کرد

قدرها نیست که بتواند مطالب ایران باستان را، حتی در چند جمله مختصر، تخطئه  آن

وامدار پیرنیا است. حق پیرنیا از جهت ایران باستان بر « ایران باستان»کند. دانش تاریخ 

نظر  این بیان اگر ظاهراً اغراق به ملت ایران با قدری تسامح کم از حق فردوسی نیست.

کنیم که مربوط به  آید، باید توجه داشته باشیم که ما امروز صحبت از ایجاد تاریخی می

 ۀسال پیش از اینِ ایران است و متاسفانه برای ما مجهول و نامعلوم بود. حیط ۲۵۰۰

داد،  میها و مادها را کسی تشخیص ن حکمرانی و مقام فرماندهی هخامنشیان و پارت

کلی از میان رفته بود و به منابع یونانی و رومی و اروپایی  منابع ایران به

 .ایران بود و تاریخی مبهم از ساسانیان به بعد ،در حقیقت .دسترسی نداشت شخصی

اهمیت تاریخ ایران باستان است.  ۀکنند ست اگر بگوییم مشیرالدوله زندهنیپس اغراق 

 ( ۹۶)ص.   بر هیچ یک از اهل فن و تحقیق پوشیده نیست ت اواو خدمکار مشیرالدوله 

حسن پیرنیا مدّت دوازده سال به گونه ای پیگیر به کار پژوهش در بارۀ ایران باستان و نگارش 

تألیف پردامنۀ خود زیر این عنوان مشغول بود. او در این مدّت با کوششی بی مانند توانست کار 

ها )اشکانیان( به پایان رساند. پژوهش های  شیان و پارتنهخامتحقیق و نگارش را در بارۀ مادها، 
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فرصت به سرانجام رساندن اثر  ،خود را دربارۀ ساسانیان تازه آغاز کرده بود که مرگ نابهنگام

 نفیسش را از وی گرفت.  

تاریخ ایران باستان که اکنون : و ساختار آن تاریخ ایران باستانکتاب نگاه کوتاهی به 

 سه هزار و پانصد صفحه را در بر می گیرد.   ،مجلّد در اختیار عالقه مندان قرار دارددر سه 

را سرگذشت ایران در روزگار مادها و هخامنشیان تا پایان عصر خشایار شاه  مجلّد نخست

هایی  افزوده بر آن مؤلّف به شرح فشردۀ رویدادهای همرمان تاریخی در سرزمین کرده،دنبال 

 پرداخته است. لسطینر، یابل، سوریه و فمانند مصر، آشو

 -وی در این مجلّد آگاهی های ارزشمندی از نژادها و خطهای روزگار باستان نیز به دست می

دهد و خواننده را با نویسندگان منابع کتاب خود  از توسیدید و دیودور سیسلی و پلوتارک و 

سازد. نویسنده آغاز حکومت مادها را  ا میاسترابون گرفته تا  طبری و بالذری و ابن اثیر و ... آشن

های دیوکس، فرورتیش، هووَخ شتره و  هفت صد پیش از میالد می داند و از شاهان ماد با نام

 -های ماد و آشور اختصاص می کند. در این بخش فصل جامعی نیز به جنگ اژدهاک یاد می

 .دهد

هخامنشی موضوع کانونی این و شرح حال نخستین شاهان  قدرت  چگونگی رسیدن کورش به

رود. در این بخش از کتاب از روابط ایران و یونان نیز به درازا سخن می رود و  جلد به شمار می

  .کشور گشایی های هخامنشیان را به تفصیل باز نموده می شود

 با توضیحاتی در بارۀ اردشیر اوّل هخامنشی، دوران پادشاهی و نام نیاکان او آغاز مُجَلّد دوم

رسد. نویسنده در این بخش از  شود و با مرگ اسکندر و شرح خوی و خصال وی به پایان می می

رویدادهای روزگار خشایار شاه دوم، داریوش دوم، اردشیر سوم، آرسس و داریوش سوم سخن 

می گوید و به چند و چون نبردهای اسکندر مقدونی با امپراتوری پهناور ایران، شکست ایرانیان 

 -های همسایه ایران مانند هند و عربستان می بردها و سپس تاختن اسکندر به سرزمیندر این ن

پردازد. در این مُجلّد خواننده همچنین به اطالعات پر ارجی در بارۀ دیوان ساالری گسترده در 
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عصر داریوش اوّل دست می یابد و آگاهی های در خوری از نیروی دریایی و نیروی زمینی 

 -های دوره هخامنشی به دست می ها، تقویم و دیگر پیشرفت ها، چاپارخانه ، راهایران در آن عصر

های آن زمان مانند بیستون  ها و سنگ نوشته آورد. غیر از این مؤلّف از درون مایه سنگ نگاره

 .گشاید رمز می

اسکندر در راه رسیدن به  ۀبا کشمکش میان گروه های رقیب مقدونی بر سر جنازمُجَلّد سوم 

شود، سپس با گزارش مشروحی  رت آغاز و با برآمدن اشکانیان و شرح حال آنان دنبال میقد

یابد. جنگ سرداران اسکندر )آن تی پاتر، پلیس پرفون،  پایان می ها پارت درباره معماری عصر

آنتی گون، کاساندر و...(  بر سر جانشینی او و وضع حاکم بر قلمرو امپراتوری ایران در دوران 

و جانشینانش از مباحث دیگر این بخش از کتاب است. در این مجلّد ما به این نکته   سلوکوس

یونانی بر ایرانیان بودند و در آن  زبان پی می بریم که سلوکیان چگونه در پی تحمیل فرهنگ و

های یونانی در آسیای غربی که دنباله گیری  از انگیزه یونانی کردن مشرق و ایجاد مستعمره

های برافتادن  سخن می رود. نویسنده آنگاه به توضیح زمینه ،کندر بوده استهدف های اس

سلوکیان و پا گرفتن دودمان اشکانی می پردازد و از آن به عنوان واکنش سیاسی ایرانیان در برابر 

امپراتوری اشکانی، شرح حال شاهان آن  می کند. توضیح جغرافیای مهاجمان یونانی یاد

ایران و روم در آن دوران نیز از مباحث در خور توجه این مُجَلّد به  دودمان، چگونگی رقابت

شمار می روند.  این بخش از کتاب همچنین حاوی اطالعات گسترده ای در بارۀ تمدن ایرانِ 

عصر اشکانی، وسعت سرزمین، پایتخت، دیوان ساالری، سپاه، امور مالی، مسکوکات و تقویم 

و آیین ایرانیان آن روزگار نیز در این بخش فراموش نشده  دین آن است. شرح  آداب، اخالق و

نیز مانند هخامنشیان در زمینه فرهنگ و دین  است. نتیجه گیری مؤلّف این است که اشکانیان

کردند و آنان را در ارتباط با این امور  الت نمیدر امور مذهبی اتباع خود دخ اهل تساهل بودند،

 .آزاد می گذاشتند

حسن پیرنیا برای تألیف کتاب پر مایۀ خود از منابع فرانسوی، روسی، آلمانی و یونانی و عربی 

سود جسته است. کتاب بر پایۀ عنوان های کالن فهرست بندی شده و با تصویر سنگ نگاره ها و 
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ع به برخی واژگان و نام ها و مکان های جغرافیایی همراه است. توضیحات تکمیلی مؤلّف راج

 این کتاب تا کنون بارها به چاپ رسیده و اهل دانش و پژوهش از آن بهرۀ بسیار برده اند. 

 

 

 زۀ مردم شناسی کویر( در نایینخانۀ پیرنیا )مو

خورشیدی هنگامی که شصت و سه  ۱۳۱۴آبان ماه  ۲۹حسن مشیر الدّولۀ پیرنیا در  درگذشت:

سال بیشتر نداشت در اقامتگاه خود در خیابان منوچهری تهران در اثر سکتۀ قلبی چشم از جهان 

فرو بست. او بیش از یک دهه روزانه به طور متوسّط چهارده ساعت روی اثر بزرگی که در 

در ابتالی وی به  دست تألیف داشت کار کرد و گفته می شود که فشار ناشی از کار بی وقفه

و پس از مرگ در آرامگاه خانوادگی واقع در امامزاده صالح  سکتۀ قلبی مؤثر بوده است. ا

 تجریش  به خاک سپرده شد.

حسن پیرنیا در تاریخ معاصر ایران به نام یک سیاستمدار میانه رو و با تدبیر، یک حقوقدان  

ی که افزوده بر تأثیر گذاری مثبت در برجسته و آگاه، نویسنده و پژوهشگری پرکار و دولتمرد

 صحنۀ سیاست به خدمات سودمند و ماندگار آموزشی و فرهنگی نیز توفیق یافت، یاد می شود. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pirnia_traditional_house1.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pirnia_traditional_house1.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pirnia_traditional_house1.jpg?uselang=fa
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در پایان این نکته شایان ذکر است که کار کردن در زیر سایۀ پادشاهان مستبد همواره برای 

ر داشته است زیرا کار آنها مخاطرات جدّی در ب ،کسانی که در فکر خدمت به کشور بوده اند

سر انجام در جایی با منافع شخصی پادشاه یا نزدیکان و پیرامونیان او در تضاد قرار می گرفته  و 

سر شخص خدمتگزار بر باد می رفته است.  فرجام تلخ قائم مقام فراهانی و امیر  ،در بیشتر موارد

در تاریخ  کشور  ن واقعیّت اندوهبارکبیر، دو تن از شایسته ترین رجال دوران قاجار یادور ای

 ماست.

اندوهبار تر آنکه کوتاه مدّتی پس از انقالب مترقّی مشروطه با باز تولید استبداد به وسیلۀ دو 

پادشاه دودمان پهلوی همان رسم و روند بار دیگر در ایران احیا شد و آنچه بر تیمور تاش و داور 

ز در زمان سلطنت رضاشاه رفت و بالیی که در زمان محمّد رضاشاه بر سر مصدّق نازل شد ا

بیشتر دوران خدمت پیرنیاها با عصرِ ضعف  از بخت خوش،ه های بارز آن به شمار می رود.  مونن

و افول استبداد و نخستین سال های بعد از اعالم مشروطیّت مقارن بود. آنان این زیرکی را داشتند 

ز به انجام که هنگام نیرو گرفتن دوبارۀ استبداد از صحنۀ سیاست کنار بنشینند و به همین دلیل نی

 خدمات ارزشمندی در تاریخ معاصر کشور توفیق یافتند. 

 خی منابع مورد استفاده در فراهم آوردن این مقاله:بر

 ۳۲۳، ص ۱۳۷۱، ۴، تهران: زوار، چ ۱ج . ۱۴و  ۱۳و  ۱۲های  مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران قرن -

باستانی پاریزی، محمدابراهیم. تالش آزادی: محیط سیاسی و زندگانی مشیرالدوله پیرنیا. تهران،  -

 .۱۳۵۶انتشارات نوین، 

  .۱۳۶۹حسن مرسلوند، زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، تهران، نشر الهام،   -

 . ۱۳۷۷،  مدارس جدید در دورۀ قاجاریه: بانیان و پیشروان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی،  قاسمی پویا -

 تاریخ بیداری ایرانیان، تالیف ناظم االسالم کرمانی،تهران. -

 دانشنامۀ ویکی پدیا، انگلیسی و فارسی. -
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با  برنامه گلها و رادیو ایران ۀگویند روشنک ( معروف به ۱۳۹۱ -۱۳۰۷صدیقه سادات رسولی)

آن صدای گرم و تسلط بر خواندن اشعار فارسی که امواج سرشار احساس های انسانی در آن 

های  در بخش ۱۳۳۴یو ایران شد و تا سال وارد خدمت در راد ۱۳۲۷در سال موج می زد، 

بود و بسیاری از مردم ایران این برنامه را با  برنامه گلها کرد. او گوینده مختلف گویندگی می

شناسند و تاثیر گویش ایشان در فراگیری  کرد، می و که اشعار را به درستی دکلمه میصدای ا

 .است مانده به عنوان یک خاطره زیبا باقیبرای مردم هم چنان در اذهان،  ادبیات فارسی اشعار

 .، بود«پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد»تکیه کالم روشنک 

 چنین گفت: ۱۳۵۴روشنک در مصاحبه ای در سال بانو 

نفر جهت گویندگی شرکت کرده بودند  ۸۱خواستم وارد رادیو شوم،  زمانی که می

سعید  گرفتند: مرحوم که از میان آنان قبول شدم کسانی که از من امتحان

و چند نفر دیگر هم بودند  صبحی ، حسین زاهدی، مرحومحسینقلی مستعان ،نفیسی

از برنامه سوم گلها مرا دعوت به همکاری کردند. نام  پیرنیا که االن یادم نیست مرحوم

 

 پیوسته دلت شاد 

 !و لبت خندان باد

به یادبود بانو روشنک، 

 محبوب  ۀگویند

 گلها ۀبرنام

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
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واندم، روشنک را هم ایشان برایم انتخاب کرد و اولین شعری را که در برنامه گلها خ

 :این بود

 طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد

 در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

 شب که خورشید جهان تاب، نهان از نظر است

 طی این مرحله با نور مهی باید کرد

مندی در  آمدم، جوانان عالقه از خاطراتم این است که گاهی که از رادیو بیرون می

خوانم، برایشان  ها می خواستند اشعاری را که در برنامه گل دند که از منوبیرون رادیو ب

 :نوشتم بنویسم. ولی همیشه به دلیل جوان بودن آنها این شعر را برایشان می

 فروش این بود نخست موعظه پیر می

 که از معاشر ناجنس احتراز کنید

م اضافه اما حاال پس از گذشت چند سال اگر قرار باشد مطالبی بنویسم، این شعر را ه

 کنم می

 از امروز کاری به فردا ممان

 چه دانی که فردا چه آید زمان

آرمان یاد این بانوی فرهیخته و پر احساس را گرامی می دارد. صدای روشنک 

 ایرانیان و بر بال های موسیقی این سرزمین روان است. ۀدر قلب هم
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، در علی تجویدی صدای او به گفته استادش، بانو حمیرا از خوانندگان مشهور ایران است.

 .قرار دارد و در عین حال، قابلیت سوپرانو از ابتدا زیر تا بم را داراست آلتوۀگستر

 ۱۳۲۳در سال به نقل از صفحۀ ویکیپیدیای این هنرمند،  ، بانو حمیرا،پروانه امیرافشاری

دنیا به  دارند آذری بانفوذ و سرشناس امیرافشاری که اصالتی ۀخانواددر  تهرانخورشیدی در 

شمال غرب  ۀقریه و روستا در منطق ۱۵۰داران بزرگ آذربایجان و مالک  آمد. پدرش از زمین

ها به افتخار افراد بانفوذ حکومتی، شاهد  آن ۀایران بود. از همان دوران کودکی حمیرا، خان

و بسیاری  ملوک ضرابی ،بنان ،انگیز روح مراسم بزرگ با حضور هنرمندان نامیِ آن زمان، مانند

دختر خانواده برای روی آوردن به آواز شد. حمیرا، به دور از  ۀاولی ۀدیگر بود که همین انگیز

نویسی در آزمون صدا در  از آلمان برگشته بود، با نامچشم پدر و با تشویق همسرش که تازه 

شورای رادیوی آن زمان، باعث حیرت و تحسین اعضای شورا شد و پس از آن تحت 

« صبرم عطا کن»خورشیدی با خواندن اثر  ۱۳۴۴ار گرفت. وی در پاییز قر علی تجویدی آموزش

 .به شهرت رسید

« صبرم عطا کن»اش، اثری به نام  خورشیدی و در آغاز فعالیت هنری ۱۳۴۴حمیرا در پاییز سال 

را اجرا کرد که در کتاب  بیژن ترقی و شعری از علی تجویدی با آهنگسازی گاه دستگاه سه در

مستعار حمیرا فعالیت خود  است. وی به علت مخالفت پدر با نام های ماندگار به ثبت رسیده ترانه

خوان بودن دخترش را دور  شناسد و چون آوازه را آغاز کرد اما پدرش صدای دختر خود را می

 و  خریداری کرده  را  تهران  بازار   در موجود   صفحات بیند، همه  می  از شان خانوادگی خود

قدردانی از پروانه 

 میرافشاری  

 بانو حمیرا 

 خوانندهء محبوب 

 برنامهء گلها

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C
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 گلها ۀاز ادیبان محبوب برنامو هما میرافشار، شاعر و ترانه سرا 

کند؛ و همین علت باعث کمیابی صفحات صدای حمیرا در آن زمان  در خانه خود انبار می

 .شود می

حمیرا که از حمایت مادر خود برخوردار بود به کار  ،طی سفر اروپایی پدر، بعد از یک سال

در « سرگردان»ای به نام  دهد. دومین اثر مشترک حمیرا، تجویدی و ترقی ترانه خود ادامه می

دلیل  بعداً ساخته شد که به« پشیمانم»است.  دستگاه همایون های مهجور موالیان از گوشه  ۀگوش

گردد، باعث تحول  د و بازمیده تغییر مقام می گاه سه مدوالسیون زیبایی که از همایون به

ید دختر خود، وی را از شود. پدر وی با آگاهی از اثر جد می موسیقی سنتی ایرانی عظیمی در

هما  کند. بعد از آن وی مدتی را در خانه پسرعمویش که همسر خانه طرد و از ارث محروم می

 .کند ازدواج می پرویز یاحقی معروف بود به سر برد تا آنکه با استادسرای  ترانه میرافشار

زناشویی، آثار  ۀبود که در این دور پرویز یاحقی سال همسر آهنگساز بنام ایرانی، ۸حمیرا مدت 

، «عشق ۀهدی»، «مرا نفریبی»هایی از یاحقی، مانند  و آهنگ بیژن ترقی ماندگاری با شعرهایی از

، «، با دلم مهربان شومحبت آهنگ»، «ای به باغ گل پنجره»، «مرا تنها نگذاری»، «بهار نو رسیده»

 چند » ، «دل شکنی گناهه» ، «عاشقانهمی » ، «خاطر تو به»   ،«ای رفته از بر من»  ،«بهار عشق من»

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C
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 بانو حمیرا ۀزنده یادان بانو هایده و بانو مهستی، خوانندگان مورد عالق

است. وی بعد از چند سال، از پرویز یاحقی  اجرا کرده …، و«با یادت فریبم این دل دیوانه را

 جدا شد. 

خودش مورد مؤاخذه  ۀو به گفت احضار شد های انقالب اسالمی دادگاه حمیرا پس از انقالب به

همسر سوم وی، که تاجر کراوات بود، پس از انقالب عمالً بیکار . و آزار روحی قرار گرفت

به ناچار و پس از چندین بار تغییر ه، خورشیدی در ایران ماند ۱۳۶۰شد. حمیرا تا اواخر سال 

که مورد حمایت همسرش قرار گیرد، در همان سال به تنهایی و به  بدون این محل زندگی

اش، یاسمن، از مرز افغانستان  صورت ناشناس با گریم در قالب یک پیرزن به همراه دختر دو ساله

آمریکای  ان خارج شد و به پاکستان رفت؛ از آنجا به اسپانیا و پس از آن به کاستاریکا دراز ایر

شد. به صورتی که مدت یک  افسردگی شدید دچارمهاجرت کرد. وی در کاستاریکا  مرکزی

پزشک بود. شوهر وی در این میان بدون توجه به همسر و فرزندش به  سال تحت درمان روان

 مستقیم به آمریکا مهاجرت کرد. صورت

کار هنری خود را از سر  احمد مسعود مهاجرت کرد و با حمایت ایالت کالیفرنیا حمیرا سپس به

آسایی از اتاق  صورت معجزه خورشیدی به تومور مغزی دچار شد که به ۱۳۷۸گرفت. در سال 

 ۀحمیرا عالق .است این حادثه نیز یک عمل قلب را تجربه کردهعمل نجات یافت. حمیرا بعد از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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گاه دوست  است، او هیچ های بسیاری برای ایران خوانده دارد و ترانه ایران وافری به سرزمینش

های  های آن، ضربه ه همین دلیل، جدایی وی از ایران و گرفتارینداشته از وطنش دور شود و ب

.است بیشتر آثار حمیرا مطابق با احواالتی بوده که بر او گذشته. روحی عمیقی به او وارد کرد
 

اش به مسائل عرفانی در  مندی حمیرا به خداوند و اعتقادات شخصی خود پایبند است و عالقه 

زندگی  لس آنجلس اکنون در شهر وی هم. شود زندگی او دیده می ۀها و شیو گفتار، ترانه

.کند می
.
ترش  های هنگامه و یاسمن است و از فرزند کوچک حمیرا صاحب دو فرزند به نام 

حمیرا اگرچه خود عالوه بر صدای پر احساس، صدایی  .ای به نام آریانا دارد یاسمن، نوه

علی  ۀطبق گفت .تر از قدرت صداست قدرتمند را داراست اما معتقد است احساس در صدا مهم

بر صدای زیبایش شخصیتی زیبا و پراحساس دارد که این شخصیت در  تجویدی حمیرا عالوه

 .است صدای او تأثیرگذار بوده

ازدواج با پرویز یاحقی و قطع ارتباط هنری با علی تجویدی سبب شد آثاری که علی تجویدی  

هایی که از زندگی حمیرا الهام گرفته شده بود،  برای حمیرا ساخته بود و اشعار و آهنگ

شخصاً برای « وای از این حق ناشناسی»و « این روزا»جهت اجرا سپرده شود. تنها دو اثر  هایده به

برای اجرای حمیرا ساخته شده « رفتم و بار سفر بستم»و « آزاده»ها ازجمله  ترانه ۀهایده و بقی

فرستد تا  های خام این آثار را برای حمیرا می از انقالب ایران علی تجویدی آهنگ بودند. پس

پذیرد، چرا که معتقد بود  ها را نمی ها را اجرا کند، اما حمیرا بازخوانی ترانه حمیرا نیز این ترانه

حمیرا از  .ها نیست ترانه ۀها توسط هایده به خوبی اجرا شده و لزومی برای اجرای دوبار این ترانه

خاصی دارد، که به همین جهت در مراسم  ۀعالق مرضیه خوانندگان نسل قبل از خود به صدای

او از هنرمندان هم نسل خود . اش با پرویز یاحقی، مرضیه حضور داشت ازدواج

 .مند است عالقه ایرج و گلپا حمیرا همچنین به صدای .پسندد را می مهستی و هایده صدای

دار طبیعت و حیوانات بوده و  ست. وی دوستسرپرست ا پناه و بی رسان کودکان بی حمیرا یاری

   .کند کمک می خیریههای  در این زمینه نیز به سازمان

برای بانو حمیرا، این هنرمند ارزنده و پیشتاز، آرزوی طول عمر، تداوم  :آرمان

 . یمکار هنری و سالمتی دار

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7#cite_note-8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7#cite_note-8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_(%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_(%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87)

