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دور78خصوصیصفحه هاي ضبط

.ري ضبطهاي خصوصی است، یافتن و گردآوآثار صوتییکی از جذابترین و بدیعترین وجوه گردآوري 
در ایران، همواره دستگاههایی براي ضبط خصوصی باقی ماندند و آثار فنوگراف تعداد بسیار محدود 

قمري برروي لوله هاي 1320قمري و نیمه اول دهه 1310صوتی بسیار اندکی از نیمه دوم دهه 
.ردیده استفنوگراف مشاهده شده که تاکنون فهرست کاملی از آنها تهیه و منتشر نگ

میالدي در دنیا وجود داشته و ردپاي آن از نیمه 1940دستگاههاي ضبط خصوصی صفحه در دهه 
که مقارن با ظهور فرمت شمسی1340شمسی در ایران مشاهده شده است و تا اواخر دهه 1320دهه 

.له می شده انددور به عنوان نامه هاي صوتی مباد45، صفحه هاي ضبط خصوصی نوار کاست می باشد
صفحه هاي قابل ضبط نیز بر دو نوع بوده اند که برخی تنها براي یکبار ضبط مورد استفاده واقع می 

.شده اند و بعدا نوع متکاملتري که امکان چندبار ضبط را نیز داشته اند، به بازار عرضه می گردد

موسیقیعالی آثار ضبط شده در هنرستان 
اي خصوصی که تاکنون یافت شده اند مجموعه اي از آثار ضبط شده در در زمره مهمترین ضبطه

این مجموعه که برروي صفحه هاي خام.شمسی است1320دهه اواخرموسیقی درعالیهنرستان
(recording blank)25نام تجاري لیبل نارنجی داراي دورسنج و باباسانتیمتريemidisc ساخت

.قدیمی گرامافون واقع در هیز میدلسکس انگلستان ضبط شده اندیا همان کمپانیEMIکارخانه 
اسامی هنرمندانی که برروي برچسبهاي این مجموعه قابل 

:مشاهده اند بدین شرح است
)آهنگساز(روبیک گریگوریان 

)آهنگساز(خادم میثاق 
)خواننده(دوشیزه فرح عافیت پور 

)خواننده(سرشار 
)نوازنده پیانو(پناهی 

)نوازنده فلوت(راقی ن
تاجبخش

در آکادمی سانتا سیسلیا شمسی براي ادامه تحصیل1329باتوجه به اینکه فرح عافیت پور در سال 
عازم رم می شود و پس از سه سال به ایران بازمی گردد، کار ضبط این صفحه ها باید قبل از این تاریخ 

شمسی 1333یران و اقامت دو ساله در تهران، در سال انجام یافته باشد و اگرچه وي پس از بازگشت به ا

١١٢موزیک فارسی 
بالل  ترانه محلی دي

خواننده دوشیزه فرح عافیت پور
بهمراهی پیانوي پناهی
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نیز بازي می کند اما برغم باقی بودن "ماجراي زندگی"و "دختري از شیراز"در دو فیلم سینمایی 
، شاید تنها آثار شنیداري در دسترس از فرح عافیت "دختري از شیراز"نسخه منحصر به فردي از فیلم 

که با عافیت پور - سرشار، پناهی(نرستان عالی موسیقی آن ایام سایر هنرمندان هگروه کر و پور و 
.همین صفحه ها باشدو نمونه هایی از آثار محلی مورد توجه هنرستان، )و نراقی-ازدواج می کند

منداننرهآثار خصوصی
، نمونه هایی از تار سولوي جلیل شهناز، ویولن سانتیمتري30و25برروي صفحه هاي قابل ضبط

) بهمراهی ساز جلیل شهناز(سولوي عباس شاپوري، نی حسن کسایی و آواز خواننده اي به نام امامی 
.مشاهده شده است

prestoدر بین این صفحه ها نمونه هاي با لیبل 
مشاهده می شود که امکان ضبط و پخش با ساخت آمریکا 

را دارا بوده اند و بر این اساس بایستی 33و78دورهاي 
صفحه ها در اینفروش . شمسی باشتد30متعلق به دهه 

صورت گرفته که یکی "رادیو اپرا"تهران توسط فروشگاه 
. از نمایندگیهاي فعال فروش صفحه در تهران بوده است

نوشته هاي روي لیبل اگرچه بسیار محو و کمرنگ است 
:واندن می باشنداما به شرح زیرقابل خ

ک گریکوریانسازنده روبی
خواننده فرح عافیت پور-رنگ محلی= الالئی 

خادم میثاقسرود نیروي هوایی سازنده
همراه ارکستر سمفونیکخواننده سرشار
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آقاي شاپوري ) احتماال(ویلون سولوي - 1
آقاي شاپوري)احتماال(ویلون سولوي- 2

همایون-تار سلوي آقاي شهناز- 1
چکاوك و بیداد-تار سلوي آقاي شهناز-٢

نمونه هایی دیگر از ضبطهاي خصوصی مشتمل بر 
آثاري سازي و آوازي از هنرمندانی چون جلیل شهناز و 

در دسترس است که برچسب آنها ازبین حسن کسایی
رفته و در مجموعه دیگري که ساز هنرمندان یادشده قابل 
تشخیص است، در بخش کوچک باقیمانده از لیبل صفحه، 

سانتیمتري یافت 30در دو مجموعه اخیر جمعا شش صفحه . نوشته شده است"آواز امامی"عبارت 
.می باشندشده که در نوع خود نمونه هایی منحصر به فرد

آثار و پیامهاي خانوادگی 
تا قبل از فراگیرشدن شبکه جهانی اینترنت و استفاده از 
قابلیتهاي پست الکترونیک در ارسال صوت و تصویر، فرستادن 

صوت انتقالاز ضبطهاي خانوادگی اصلیترین راه فیلمهاي ویدئو
یک عنوان این امر ب. بودوتصویر بین اعضاي دور ازهم خانواده ها

به تناسب سطح تکنولوژیک هر عصرنیاز مستمر اجتماعی و
مورد توجه بوده و فراهم شدن امکان ضبط خصوصی نیز در دهه 

در ارائه پاسخ به این نیاز نیز ) میالدي50دهه (شمسی 30
نمونه هاي متعددي از این ضبطهاي خصوصی . کاربرد یافت

5/17ور د45دور تا صفحه هاي 78برروي صفحه هاي 
مشاهده شده است که تصویر نمونه اي از یک ضبط سانتیمتري
برروي صفحه قابل لندن میالدي در 1955سال در خانوادگی

که براي سایر بستگان به تهران ارسال ضبط هیز ماسترز ویس 
.شده، درج می شود

قصه نوکر رشتی و اربابش توسط علی مهران-1
پیام از لندن به تهران توسط بانو ایران مهران-2


