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"مونارك رکورد"فارسی سنگیصفحه هاي
Persian “Monarch-Record” label 78s

ضبط "وردکمونارك ر"موسیقی ایران برروي صفحه هاي فارسی منحصر به فرد از ه ايگنجین
این آثار، محصول سفر پنج . شده که امروز بخشی از آن در دسترس بوده و به یادگار مانده است

ابوالحسن خان اقبال السلطان، سید حسین طاهرزاده، درویش خان، باقر خان (هنرمند ایرانی
.شمسی می باشد1293بهار سال و 1292زمستان در به تفلیس) رامشگر و عبداهللا خان دوامی

مجموعه آوازهایی از ابوالحسن خان و طاهرزاده و تصانیفی از عبداهللا خان به همراهیدر این 
صفحه 90براي تولید حدود )دوامی(و ضرب عبداهللا خان کمانچه باقر خانتار درویش خان،

که به ظن قوي، آخرین صفحه این مجموعه، صفحه شده است سانتیمتري دورو، ضبط25
به صورت دسته ) بدون کالم(نمونه اي از اجراي رنگ . مناجات با صداي طاهرزاده می باشد

.جمعی نیز در این صفحه ها مشاهده شده است
، در تفلیس ضبط و در آلمان "لنگر کشتی"صفحه هاي مونارك رکورد با عالمت تجاري 

ی شد و به جز صفحه هاي فارسی موضوع بحث، نمونه اي از صفحه هاي ارمنی آن نیز تولید م
Anker-Recordبا عالمت تجاري مذکور، صفحه هاي دیگري با لیبل . در دسترس می باشد

کیفیت تولید صفحه .ت همان کمپانی آلمانی استمحصوالی اصللیبل نیز وجود دارد که ظاهرا 
ه برجستگی حاشیه صفحه و قبل از شیارهاي آن، شباهت زیادي با هاي مونارك رکورد و به ویژ

.داردFavorite Recordsبرخی از صفحه هاي فیوریت 
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98000سري از پنج رقمی ) ماتریس(صفحه هاي فارسی مونارك رکورد داراي شماره قالب 
ره قالب، این شما.به طور ناپیوسته مشاهده شده است98367تا98189از شمارهبوده و 

درج شده و از شماره )نقش فشردهبه دو صورت چاپی و (هم بر روي بدنه و هم برروي لیبل 
این صفحه ها با برچسبهاي صورتی، یشمی .کاتالوگ و شماره صفحه مستقل، نشانی وجود ندارد

. ت، درج شده اسیا طالییو سفید دیده شده اند و عبارات روي برچسب با حروف سربی مشکی
عبارات روي لیبل، به سادگی محو و زدوده می شود و جنس کاغذ برچسب به گونه اي است که 

بنظر می رسد برروي برخی از برچسبها، بجز عالمت تجاري، اطالعات دیگري درج نشده و موارد 
.چندي از درج دستنویس اطالعات صفحه در دسترس است

اهمیت تاریخی صفحه هاي فارسی مونارك رکورد
در بین پنج هنرمند همسفر، ابوالحسن خان اقبال السلطان و عبداهللا خان دوامی براي اولین 

اقدام به پرکردن صفحه می نمایند در حالیکه باقرخان در تهران در تفلیس،بار است که
و ) 1288(و لندن ) 1284(، درویش خان در تهران )1288(و لندن ) 1286(، پاریس )1284(

.سابقه پرکردن صفحه را داشته اند) 1288(لندن طاهرزاده در
نقش کمرنگ سازهاي ایرانی در سفر لندن و نوع . سفر تفلیس را باید پیامد سفرلندن دانست

تفلیس را رقم زد تا آثاري متفاوت از ساز و ترکیب هنرمندان همسفرموسیقی مورد ترجیح، 
.ودآواز ایرانی برروي صفحه هاي مونارك رکورد خلق ش

پرداختن به وجوه گوناگون سفر تفلیس به عنوان اتفاق مهمی در تاریخ موسیقی ایران و 
، امري مهم و بسیار ضروري شناخت پیوندهاي موسیقایی قفقاز با سایر مناطق ایران فرهنگی

خارج و بررسی مستقل ) لیبل شناسی مونارك رکورد(است که از حوصله بحث موجز این مقاله 
یادآور می شود آقاي سیدجواد حسینی در کتاب بازمزمه . را طلب می کندو ویژه اي
، اطالعات و مدارك ارزشمندي از این سفر ارائه )یادنامه استاد ابوالحسن اقبال آذر(هزاردستان 

.کرده اند که اهل تحقیق، البد از مراجعه به این منبع خواهند بود
و به دلیل غالب بودن روحیه اسطوره پردازي و حوادث مهم تاریخ موسیقی ما مشابه دیگر 

افسانه سازي در کنار تکیه بر منابع تاریخ شفاهی ، براي این سفر نیز قصه هایی نقل می شود 
که جذابترین آنها، درخواست عارف براي ضبط تصنیف شوستر و اقدام درویش خان به پاره 
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این قصه از زوایاي گوناگون .استکردن پوست تار براي اجتناب از پرکردن صفحه سیاسی بوده
.قابل نقد و بررسی است و در جاي مناسب بدان خواهیم پرداخت

)98366(طاهرزاده–مناجات 
احتماال آخرین صفحه در سفر تفلیس

لیبل یشمی با متن طالیی

یتصنیف هنگام م
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درویش خان
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