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پدرش  .در شهر افتخار آفرین و هنر پرور اصفهان چشم به جهان گشود 0011به سال استاد جليل شهناز 

 .داران این هنر بود فلی گرم برای دوستوافری به موسيقی سنتی ایران داشت و هر روز منزلش محه عالق

 .نواخت انگيز می تار را بس دل ،پسر دیگرش حسين

 و به همين سبب جليل کودکی مشوق او در یاد گرفتن و نواختن این ساز اصيل ایرانی گردید پدر از همان اوان

ای این  و تار که لحظه سيناز این زمان جليل بود و ح .را به دست برادرش سپرد تا او را با نوای ساز آشنا کند

جليل از کنار او  ،نواخت آغوش ميگرفت و می تار را در ي هر وقت حسين کاسه .سه دلداده از هم جدا نبودند

های  و در پيچ و تاب نوای آن خواسته نگریستهای سحار او مي ای شيدا به پنجه شد و چون دلدادهدور نمي

 .نشاند کرد و عطش خود را فرو میميجستجو  کودکی خود را در آن

گشت یکسر به نزد برادر  هر روز جليل از مدرسه باز می ،رسيد ایام کودکی سپری شد و دوران جوانی فرا

خواست که تار بنوازد و حسين هم سخاوتمندانه هر چه داشت در طبق اخالص او مي نی کودکانه ازحآمده با ل

 .آموخت به او می نهاده و

ای مختلف این دستگاه شرکت جست و هارکستر از چندی به تهران آمد و به رادیو راه یافت و در جليل پس

 .های آن گردید یکی از بهترین سليست وكرد شرکت گلها  پس از مدتی در برنامه

نيز ، ضرب  و سنتور ،ویولون با نواختن ، باشد ساز اختصاصی وی مي که تارجليل شهناز عالوه بر نواختن 

 .نوازد آنها را بسيار دلنشين می آشنایی دارد و

 .ثار بزرگ و ممتاز موسيقی ایران استگلها از آ ها و آثار شهناز در موسيقی ایران به خصوص نواخته
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