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صفحه هاي جالب

نی سولو توسط صفدر خان-1
ده در تهران آثار متعددي از شمسی و دربین اولین آثار ضبط ش1284یکی از نوازندگانی که در سال 

از شرح حال وي اطالعات مبسوط و مفیدي در دسترس نیست و . استصفدر خانوي برجا مانده، 
شاید مهمترین و متقن ترین اطالعاتی که از وي موجود باشد فهرست کامل آثار ضبط شده از وي در 

.شمسی و تجزیه و تحلیل آثار موجود از فهرست مذکور باشد1284سال 
:در آثار ضبط شده توسط صفدر خان، نکات زیر قابل جمعبندي استبا مروري 

صفدر خان دو ساز کمانچه و نی هفت بند را در سطحی می نواخته که با هر دو ساز، قطعاتی از - 1
.وي در همراهی با اساتیدي شناخته شده ضبط شده است

وت با سبک و سیاق نزدیک به هم برخی کارشناسان معتقدند که روش کمانچه نوازي وي متفا- 2
تا GC.4-12064صفحه 5وي در . باقرخان رامشگر و حسین خان اسماعیل زاده است

GC.4-12068 ،و در صفحه هاي دیگري، علیخان قلیخان شاهی را در اجراي دستگاه نوا
.همراهی کرده استنایب السلطنه را با کمانچه 

ز نواختن نی هفت بند توسط نایب اسداهللا ضبط شمسی، آثار متعددي ا1284رچه در سال گا- 3
شده اما این امر مانع از ضبط و به یادگار ماندن صفحه هایی از نواختن نی هفت بند توسط 

غم انگیز کوچه اصفهان تصنیف "اجراي قطعه و از جملهآثاري از ويصفدر خان نبوده و 
نیز ضبط شده و در ، )GC.4-12047صفحه (طنه لدر همراهی با علیخان نایب الس"کارعمل

نگارنده تاکنون . دسترس می باشد
ماخذي متقن و پژوهشی عمیق را 
که در مقایسه سبک و سیاق نی 
نوازي نایب اسداهللا و صفدر خان 
منتشر شده باشد نیافته و امیدوار 
است که چنین بررسیهاي 

.ارزشمندي صورت گیرد

صفحه اي که در این بخش معرفی خواهد 
با GC. 19202سانتیمتري25هشد صفح

1284است که در سال 907rشماره قالب 
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وسط صفدر خان می باشد تتوسط کمپانی گرامافون در تهران ضبط شده و اجراي سولوي نی هفت بند 
آقاي . می باشد"آواز عراق با تصنیف آن و رنگ"و همانطور که درمتن روي لیبل صفحه آمده است 

داشته اند که 1284در صفحه هاي سال "آواز"ر به کارگیري کلمه سلمان سالک بررسیهایی د
.عالقمندان را به متن سخنرانی ایشان در تاالر رودکی ارجاع می دهیم

دور نیست این صفحه، نسخه اي منحصر به فرد باشد و فایل صوتی آن نیز تاکنون یافت و شنیده 
سانتیمتري 5/17ي صفدر خان برروي صفحه هاي یادآور می شود قطعه دیگري از نی سولو. نشده است

وجود دارد که تا کنون "آواز گیالنی"و با عنوان GC.19153کمپانی گرامافون با شماره کاتالوگ 
.و فایل صوتی آن نیز تا کنون شنیده نشده استنسخه اي از آن به دست نیامده

تصنیفی از ملوك خانم ضرابی کاشانی-2
حه سنگی ضبط شده فارسی، متعلق به ملوك شاید بیشترین تعداد صف

وي از اولین سري صفحه هاي هیز ماسترز . خانم ضرابی کاشانی باشد
شمسی در تهران ضبط می شوند، در این عرصه 1305ویس که در سال 

مرتضی نی داود و اسماعیل در همکاري با حضوري فعال و موثر دارد و
ی نماید که جزو صفحه هایی را ضبط م) جامعه باربد(مهرتاش 

.پرفروشترین صفحه هاي سنگی فارسی می باشند
شمسی 1312و 1305آثار ملوك خانم برروي صفحه هاي هیز ماسترز ویس ضبط شده در سالهاي 

، صفحه هاي بایدافون سال )1308(و با لیبل زرد ) 1306(هاي پلیفون با لیبل قرمز در تهران، صفحه
ضبط که در اصل دومین سري (شمسی 1311شمسی، صفحه هاي پارلوفون ضبط شده در سال 1309

شده هاي کمپانی بایدافون بودند و پس از واگذاري امتیاز آنها به کارل لیندشتروم با لیبلهاي پارلوفون و 
، )سوریه(در حلب 1318، سري دوم صفحه هاي سودوا ضبط شده در سال )ادئون منتشر شدندسپس 

شمسی، صفحه هاي موزیکال و صفحه هاي 1326صفحه هاي ادئون ضبط شده در تهران در سال 
40دور نیمه دهه 45شمسی و حتی برروي صفحه هاي 30و اوایل دهه 20اواخر دهه شهرزاد در 

ت و به همین دلیل ارائه دیسکوگرافی کامل ملوك خانم، شاید دشوارترین و در شمسی مشاهده شده اس
.فارسی می باشندعین حال مفصلترین دیسکوگرافی هنرمندانی باشد که داراي صفحه

کثرت آثار ملوك خانم و دوره طوالنی ضبط و تولید صفحه هاي وي سبب شده است که تعداد آثار 
باشد و محتمال صفحه اي که در اینجا معرفی می شود یکی از همین دست ناشنیده از وي، قابل توجه 

"ژاله"دو تصنیف بیات ترك به نامهاي پارلوفون81560در دو روي صفحه شماره .آثار محسوب شود
از ساخته هاي جامعه B 092430با شماره قالب "مرغ غزل خوان"و B 092429با شماره قالب 

. جرا و ضبط شده استاو با همراهی ارکستر جامعه ) کاشانی ضرابی. (ض. باربد توسط ملوك خانم ك
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برادران سلمان، منشی (همانگونه که برروي برچسب و پاکت صفحه مشاهده می شود کمپانی آغاسی 
بوده، نمایندگی ) 2135تلفن (که نشانی دفتر مرکزي آن در تهران، خیابان الله زار، ) و عبداهللا آغاسی

.پارلوفون در ایران را برعهده داشته استفروش

دور با لیبل آهنگ45اولین صفحه -3
مدارك و مستندات موجود گویاي آنند که در زمستان سال 

دور انتشار 45شمسی، شماره کاتالوگ صفحه هاي 1338
بر این اساس . گذشته بوده است250یافته با لیبل آهنگ از 

این صفحه ها حداقل از آغاز می توان تخمین زد که ضبط
حک . شروع شده باشد)میالدي1959(شمسی 1338سال 

که با –بر بدنه صفحهmade in Germanyشدن عبارت 
گویاي تولید صفحه هاي آهنگ در -فلش مشخص شده اند

.آلمان می باشد
که دور آهنگ45شماره کاتالوگ هاي صفحه هاي محتمال 

شروع شده 101می باشند، از عدد IRداراي پیش شماره 
باشد و تاکنون دربین صفحه هاي آهنگ، شماره هاي قبل از 

IR101مشابه شماره گذاريبا توجه به. مشاهده نشده است
دور 78نظیر شماره کاتالوگهاي صفحه هاي (در لیبلهاي دیگر 

بایستی IR101و سایر قرائن موجود، صفحه آهنگ ) رویال
.ل آهنگ باشد که به بازار عرضه شده استاولین صفحه با لیب

با عنوان IR101Aروي اول صفحه با شماره کاتالوگ 
، شعر وحید و چشم براه، آواز منوچهر، آهنگ از کامبیز مژدهی

با عنوان باران، IR101Bروي دوم صفحه با شماره کاتالوگ 
آواز منوچهر، آهنگ از کامبیز مژدهی و شعر عزمی در تصویر 

.مشاهده می شودمقابل
یادآور می شود منوچهر سخایی در مسابقه انتخاب خواننده 

حائز رتبه اول شده شمسی1336جاز در رادیو در اواخر سال ) به اصطالح(موسیقی اجراي جدید براي 
دور 45خوانندگانی چون ویگن، مهرپویا و محمد نوري می پیوندد و می تواند اولین صفحه و به جرگه 

.تالوگ آهنگ را در رقابت با افراد یادشده و خوانندگان دیگري چون دلکش به خود اختصاص دهددر کا


