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شرح احوال و آثار یحیی زرپنجه

هجري شمسی در خانواده اي یهودي در تهـران بـه   1276به سال ) هارون(یحیی خان زرپنجه 
از آنجا که . و خواننده بود و برادرش نیز تار می نواخت ) دف(ازنده دایره پدرش آقا ربیع نو. دنیا آمد 

از محیط خانواده شروع شد و مقدمات تار را حرفه خانوادگی آنها موسیقی بود، آموزش موسیقایی او 
نزد برادرش آموخت و همچنین با نوازندگی دایره نیز توسط پدرش آشنا شد و سپس بـراي تکمیـل   

الس درویش خان راه یافت و از جمله شاگردان برجسته درویش خان محسوب می آموزشهایش به ک
او همچنین نزد مرتضی خان کلیمـی مشـهور   . آمده به دریافت نشان تبرزین طال نائل کشد تا آنجا 
خلیفه کالس درویش خان نیز به تعلیم پرداخـت و نیـز مـدتی نـزد علـی اکبـر خـان        ،به نی داوود

. مشغول شدشهنازي به آموزش تار
از استاد عبداهللا خـان دوامـی اسـتاد آواز و تصـنیف خـان      . او جوانی خوش بنیه و ورزشکار بود 

برجسته که در ضمن شوهر خواهر یحیی خان نیز بود نقل شده است کـه او در آغـاز روز بـه ورزش    
ین نقـل شـده   همچنـ .و پس از آن تمام روز را به تمرین تار می پرداخـت  شغول می شد باستانی م

است که سیمهاي ساز و پوست تارش محکمتر و ضخیمتر از حالت معمول بـوده و بـا چنـین تـاري     
تمرین می کرده است و معتقد بوده که تمرین با چنین سازي موجب می شود که با تارهاي معمولی 

ن داشـت  ایحیی خان سفرهاي زیادي به رشت ، اصفهان و دیگر شهرهاي ایر. راحتتر و روانتر بنوازد 
یحیی . ار کرد و نوازندگی او هواخواهان و دوستداران زیادي داشته استو کنسرتهاي زیادي نیز برگز

و فیزیکی و تسلط به ساز از جمله سرآمدان تاریخ تـار نـوازي   ) ویرتوئوزیته(خان در تواناییهاي فنی 
.محسوب می شود همانند پاگانینی در ویولن و فرانتس لیست در پیانو

آموزش دیده اند می توان استاد یوسف فروتن ، استاد سعید نزد یحیی خان از جمله کسانی که 
رد و از خواننـدگانی کـه بـا    اري و استاد نصراهللا زرین پنجه را نام بـ ذهرمزي ، استاد محمد حسن ع

ار بـا  یحیی خان کار خویش را شروع کرده اند ، عالوه بر آنها که در صفحات گرامافون براي اولین بـ 
دردشتی ) یونا(، می توان به یونس ) توضیحات در بخش دیسکوگرافی آمده است( ساز او خوانده اند 

اشاره کرد ، خواننده اي یهودي و اصفهانی االصل که یحیی خان کنسرتهایی را با او در حدود سـال  
.هجري شمسی در گراند هتل تهران بر گزار کرده است1305

سـال از عمـرش مـی    35هجري شمسی در حالی که تنها 1311در سال سر انجام یحیی خان
گذشت در پی ناکامی در ماجرایی عشقی که بـه فروپاشـی زنـدگی خـانوادگی و اوضـاع روحـی اش       

امکانات پزشکیانجامید و همچنین ابتال به نوعی بیماري عفونی و عدم مراقبت و درمان الزم و نبود 
ه مرگ کشیده شد و در میـان بدرقـه عـده اي محـدود از دوسـتان و      به کام سیاآن زمان ،در ایران

.آشنایانش به خاك سپرده شد
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از یحیی خان جز خاطراتی نقل شده و تعدادي صفحه سنگی متاسفانه چیز دیگري باقی نمانده 
ایی از تنها دختري به نام ناهید زرپنجه باقی مانده که او نیز نوازنده تار بوده است و در قسمته.است

ی از تار نوازي او مشاهده می شود و یسریال تلویزیونی مرادبرقی به کارگردانی پرویز کاردان قسمتها
.از سرنوشت او نیز اکنون اطالعی در دست نیست

:مشخصات فنی-
:از ویژگیهاي نوازندگی یحیی خان می توان به نکات زیر اشاره کرد

دینامیک و پویایی بسیار زیاد- 1
انس و استفاده از تمپوهاي مختلفتوجه به نو- 2
صداگیري مطلوب و منحصر به فرد از ساز- 3
مضرابهاي بسیار سریع ، واضح و شفاف- 4
استفاده از پایه هاي پیچیده و مختلف چهار مضراب- 5
ترکیبات بدیع و منحصر به فرد از ضربی ها و چهار مضرابها با جمالتی با متر آزاد- 6
ملودیک و ریتمیک ردیف) تیف هايمو(استفاده هنرمندانه از انگارهاي - 7
استفاده از تمام امکانات فیزیکی ساز- 8
استفاده به جا و دقیق و مطلوب از رنج صوتی بم ساز تار- 9

تسلط و استفاده از فضاهاي مدال دستگاه و ترکیب آنها-10
جواب آوازهاي دقیق  و استفاده از گستره هاي مختلف صوتی ساز براي این منظور -11

نوازندگی او بخصوص در تکنوازیهایش حائز ویژگی ها یی است به جرات مـی تـوان   و در نهایت 
گفت در ساز دیگر نوازندگان هم عصرش و حتی در دوران متاخرتر نیز به ندرت دیده می شود و آن 

یحیی خان در تکنوازیهایش نوعی بیان را عرضه می کند که نه . دارا بودن بیان منحصراً سازي است
ردیف است و نه جواب آوازهایی است به خواننده اي پنهان ، بلکه پیکره ایست واحـد  اجراي منحصر 

تکنوازي هاي او اثري است یکپارچه براي ساز تار ، . ، داراي بیان یکدست  و منسجم از ابتدا تا انتها 
. جامع و مانع و بدون کم و کاست

پـیش در آمـد اصـفهان اثـر اسـتاد      در صفحه تکنوازیش در آواز اصفهان او در یک روي صـفحه  
مرتضی خان نی داوود و در روي دیگر رنگ اصفهان اثر درویش خان را نواخته که در حقیقـت اداي  

.دینی است به این دو استادش 
یکی دیگر از ویژگیهاي یحیی خـان همکـاري او بـا خواننـدگان زن اسـت کـه تعـدادي از ایـن         

جواب آوازهاي یحیی خان . جامعه هنري ایران معرفی کرده است خوانندگان را او براي اولین بار به
جواب آوازهایی پـژواك گونـه کـه    . بسیار متین و سلیس است و حق مطلب را به خوبی ادا می کند 

.آواز خواننده را به خوبی و زیبایی هر چه تمامتر در بر می گیرد و همراهی می کند
اه هاي موسیقی ایرانی اثري به جا مانـده اسـت کـه نشـان     از یحیی خان در اکثر آوازها و دستگ

متاسفانه مرگ زود هنگام او ، . دهنده تسلط و اشراف او به کلیت موسیقی دستگاهی ایران می باشد
آن هم در سنی که آغاز پختگی و شیوایی هنري یک هنرمند است امکان ادامه فعالیتهاي بیشـتر را  
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تر او به غناي موسیقی دستگاهی ایـران مـی افـزود و آن را پـر     از او گرفت و چه بسا که زیستن بیش
.بارتر و افزونتر می کرد

نمونه آگهی هایی از روزنامه اطالعات
شمسی1308

یحیی زر پنجه و
حسن عذاري ، 
دستنویس باالي 
عکس خط استاد

.شهریار است

ــده از   ــبط ش ض بررسی آثار - 
دور 78ی زرپنجه در صفحات یحی
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و پنجـاه سـال اخیـر    آثار ضبط شده از تار به عنوان برجسته ترین ساز موسیقی ایـران در صـد  
گواه ایـن مـدعا آثـار فراوانـی اسـت کـه از       .همواره جایگاه ویژه اي در صفحات سنگی داشته است 

و شهنازي و خان تا نی داودویشردو میرزا عبداهللا زندگان صاحب نامی چون میرزا حسینقلی ،انو
دور بـه یادگـار مانـده    78تاکستانی و فرهنگ شریف در صفحات ،اوزیري و حتی از هم روزگاران م

. است
تـا صـفحات ایـن    شدتارنواز در اوایل قرن شمسی حاضر موجب ه تقارن حضور استادان برجست

عرصه را در خود جـاي دهـد کـه هریـک سـهم      آثار بیشتري از بزرگان این )1312تا 1305(دوره 
، چـون مرتضـی نـی داود   یاز استادان. بسزایی در پیشبرد تکنیکی و موسیقیایی این ساز داشته اند

علینقی وزیري ، ارسالن درگاهی و موسی معروفی تا اسامی کـم  ،علی اکبر و عبدالحسین شهنازي
خان حجازيناصرعلی،)قوام السلطان (ن قوام مبشر خاقا،)نی داود ( آشنا تري چون سلیمان خان 

واز و چـه  آصالحی و حسین سنجري آثار متعـددي چـه بـه صـورت تکنـوازي و جـواب       ساالري ،،
دئون و پاته در این سالها اکلمبیا، بایدافون،پولیفون ،،ویسماسترزیز توسط کمپانیهاي ههمنوازي ،

. دگی این ساز در موسیقی دستگاهی ایران به شمار می روندزناکه اسنادي گرانبها از نوشدهضبط 
برخی از این استادان فرصت آن را یافتند تا در سالهاي بعد بتوانند از طریق رادیو و بعدها ضبط 

در ایـن  . نـد ارصوت آثار بیشتري را به گوش مشتاقان این هنر رسانده و براي آیندگان به یادگـار گذ 
تنهـا یادگـارانش را در همـین    -یکـی از درخشـانترین هنرمنـدان ایـن دوره    –میان یحیی زرپنجه 

و فرصت آنرا نیافت تا همچون هم نسالنش راه به دنیاي رادیو و ضبط صوت شتصفحات به جا گذا
حجازي و سـنجري هـم   ،اغلب آثار ضبط شده عبدالحسین شهنازي. )شمسی 1311: فوت . (ببرد

. ور همین سالهاستد78چون او محدود به صفحات 

:1307سالتا اواخر1306سال زمستان ،دور78آثار ضبط شده از زرپنجه در صفحات 
تهران –شمسی 1306زمستان –ویس ماسترزیزکمپانی ه- 1
تهران -شمسی1307تابستان –ویس ماسترزکمپانی هیز- 2
تهران –شمسی 1307–کمپانی پاته - 3
تهران –شمسی 1307پاییز -کمپانی کلمبیا - 4

1306ویـس در زمسـتان سـال    ماسـترز اولین سري ضبط آثار از زرپنجـه توسـط کمپـانی هیز   
صـدابرداري شـده   اینوتزرجیمردر این مجموعه که توسط آرتو. شمسی در تهران صورت پذیرفت

ه هـم از  و اخترخـانم و یـک صـفح   ) ایران الدوله هلن ( ، آثاري از همنوازي وي با ایران خانماست
ی آثـار ضـبط شـده فارسـ    متأسـفانه در فهرسـت   . تکنوازي او در دستگاه ماهور به چشم می خـورد 

کمپانی گرامافون که توسط مایکل کی نیر منتشر شده، توضیحی راجع به نوازندگان صـفحات ایـن   
، دلیکن در برخی موار. استاکتفا شدهنام خوانندگان این صفحات به ذکرندارد و فقطدوره وجود

. اطالعات مربوط به نام نوازندگان بر روي برچسب این صفحات دیده می شود
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مـواردي کـه بـه قطعیـت ،    . سکوگرافی مربوط به این دوره از آثار زرپنجـه اسـت  یدجدول زیر،
ه آثاري که شنیده شده یا بر روي بر چسب صفحات نام او نوشته شـد (همنواز آثار یحیی خان بوده 

احتمال همنوازي وي وجود داشته ،ه قراینبمشخص گردیده و مواردي که با توجه به نام ،)است 
. است شدهبا عالمت سؤال مشخص

زمستان - آرتور جیمز تواین : صدابردار -ویس ماسترزآثار ضبط شده از یحیی زرپنجه توسط کمپانی هیز 
تهران- شمسی1306

نام اثر، دستگاه یا مایهنوازندگان خوانندهصفحهشمارهشماره قالبردیف
1BX 4078AX692مرغ سحر: تصنیف ماهور یحیی زر پنجهایران خانم
2BX 4079AX692عمر حقیقتیحیی زر پنجهایران خانم
3BX 4088AX6731آواز افشاري ؟ایران خانم
4BX 4089AX6732آواز افشاري ؟ایران خانم
5BX 4090AX694آواز ماهور؟ایران خانم
6BX 4091AX694داد؟ایران خانم
7BX 4102AX671آواز چهارگاه؟ایران خانم
8BX 4103AX671مخالف چهارگاه ؟ایران خانم
9BX 4108AX686 ---ماهوریحیی زر پنجه
10BX 4109AX686 ---فیلی ، دلکشیحیی زر پنجه
11BX 4110AX706آواز اصفهانیحیی زر پنجهاختر خانم
12BX 4111AX706عشاقیحیی زر پنجهاختر خانم
13BX 4134AX6701شانه بر زلف : تصنیف دشتی یحیی زر پنجهایران خانم
14BX 4135AX6702شانه بر زلف : تصنیف دشتی یحیی زر پنجهایران خانم
15BX 4136AX6971چه شور ها : تصنیف شور یحیی زر پنجهایران خانم
16BX 4137AX6972اگر چه جان یحیی زر پنجهایران خانم
17BX 4144AX6801آمد بهار : تصنیف ماهور ؟اختر خانم
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18BX 4145AX6802آمد بهار : تصنیف ماهور ؟اختر خانم
19BX 4160AX6981آواز دشتی ؟ایران خانم
20BX 4161AX6982آواز دشتی ؟ایران خانم

********
جیمرز تـواین  رتوسط آرتومجددادر تهران 1307رپنجه در تابستان سال زسري دوم صفحات 

ت و شـامل  سـ صدابرداري و ضبط گردیده که نسبت بـه سـري قبـل از تنـوع بیشـتري برخـوردار ا      
خـانم، عبـداالمیرخان و احتمـاأل    لملوك ر افخن خانم ، یهمکاري وي با خوانندگانی نظیر ملوك پرو

فهرست این مجموعه نیز مانند سري پیشین .اخترخانم، عزت الملوك خانم و علی خان فرازي است
اقـد  ف، )مایکـل کـی نیـر   (کمپانی گرامـافون  ضبط شده هاي فارسیضبط همین کمپانی در کتاب 

در (ه اصل صفحات و مشاهده برچسبهرگونه اطالعات نوازنده آثار است و می بایست با دستیابی ب
. و یا شنیدن اثر صوتی به اطالعات مربوط به همنواز آواز پی برد)صورت درج نام نوازنده

رالملـوك  فخآثاري که از ملـوك پـروین خـانم و    ،از آنجا که بر طبق شواهد یافت شده تاکنون
این گمان را داشـت کـه معـرف ایـن     می توان،خانم ضبط شده به همراه تار یحیی خان می باشد

زرپنجه بوده و احتماالً تمـامی آثـار ضـبط شـده از ایشـان بـه       ، هنري آن روزه خوانندگان به جامع
یحیی ، همچنین احتماالً همنواز اختر خانم نیز، مانند سري قبل. همراهی تار یحیی خان بوده است

با توجه به اینکه در آثار ضبط شده توسط کمپانی کلمبیـا در آذر مـاه   همچنین . خان زرپنجه است
روي صفحه ازآواز علی خان فرازي ، منحصـرا  بـه   8تعداد ) که به آن خواهیم پرداخت(همان سال 

یحیی خان ضبط گردیده و خواننده مذکور چند ماه پیش از آن در همین سري صـفحات  همراه تار
به نظر می رسد در این ، ي صفحه دیگر نیز از خود به یادگار گذاشتهرو8،ویسماسترزکمپانی هیز

.می بایست زرپنجه باشدي مجموعه نیز همنواز علی خان فراز

در زیر
1307ویس در تابسـتان  ماسـترز جدول دیسکوگرافی آثار ضبط شده از زرپنجه توسط کمپانی هیز،
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و بـر  (یحیی زرپنجه بـوده  آوازها که به قطعیت ، همنوازدر این جدول نیز مواردي . درج می گردد
به نام ، مشخص گشته و مواردي کـه بـا توجـه بـه     ) روي برچسب صفحات نام او نوشته شده است 

. قراین همنوازي یحیی خان وجود داشته با عالمت سوال مشخص گردیده است 

تابستان - آرتور جیمزتواین : صدابردار -ویس ماسترزآثار ضبط شده از یحیی زرپنجه توسط کمپانی هیز 
تهران-1307

نام اثر، دستگاه یا مایهنوازندگانخوانندهشماره صفحهشماره قالبردیف
1BX 5027AX8841در بهاران : تصنیف سه گاه یحیی زر پنجهملوك پروین خانم
2BX 5028AX8842در بهاران : تصنیف سه گاه یحیی زر پنجهملوك پروین خانم
3BX 5029AX8851اي سیه چشم : تصنیف ابوعطا یحیی زر پنجهملوك پروین خانم
4BX 5030AX8852اي سیه چشم : تصنیف ابوعطا یحیی زر پنجهملوك پروین خانم
5BX 5039AX8901آواز دشتی ؟فخرالملوك خانم
6BX 5040AX8902آواز دشتی ؟فخرالملوك خانم
7BX 5041AX891آواز افشاريیحیی زر پنجهفخرالملوك خانم
8BX 5042AX891قرایییحیی زر پنجهفخرالملوك خانم
9BX 5043AX892آواز سه گاه؟فخرالملوك خانم
10BX 5044AX892مخالف؟فخرالملوك خانم
11BX 5045AX893آواز ماهوریحیی زر پنجهفخرالملوك خانم
12BX 5046AX893دلکش ، عراقیحیی زر پنجهفخرالملوك خانم
13BX 5047AX8941این باد بهار : تصنیف دشتی ؟فخرالملوك خانم
14BX 5048AX8942این باد بهار : تصنیف دشتی ؟فخرالملوك خانم
15BX 5049AX895آواز بیات اصفهانیحیی زر پنجهفخرالملوك خانم
16BX 5050AX895عشاقیحیی زر پنجهفخرالملوك خانم
17BX 5060AX900آواز ابوعطا؟فخرالملوك خانم
18BX 5061AX900حجاز؟فخرالملوك خانم
19BX 5062AX901آواز بیات ترك؟فخرالملوك خانم
20BX 5063AX901فیلی؟فخرالملوك خانم
21BX 5064AX902آواز شوشتري؟فخرالملوك خانم
22BX 5065AX902منصوري؟فخرالملوك خانم
23BX 5066AX9031عاشقی کرد : تصنیف سه گاه یحیی زر پنجهملوك پروین خانم
24BX 5067AX9032عاشقی کرد : تصنیف سه گاه یحیی زر پنجهملوك پروین خانم
25BX 5072AZ151بر جان شرر : تصنیف ماهور ؟ملوك پروین خانم
26BX 5073AZ152بر جان شرر : تصنیف ماهور ؟ملوك پروین خانم

27BX 5076AX907گر به تو افتدم :تصنیف افشاريیحیی زر پنجهملوك پروین خانم
1نظر 

28BX 5077AX907گر به تو افتدم :تصنیف افشاريیحیی زر پنجهملوك پروین خانم
2نظر 

29CX 5108AZ201در این بهارزیبا :تصنیف ماهوریی زر پنجهیحملوك پروین خانم
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30CX 5109AZ202در این بهارزیبا :تصنیف ماهوریحیی زر پنجهملوك پروین خانم
31BX 5110AX926آواز همایون؟فخرالملوك خانم
32BX 5111AX926بیداد؟فخرالملوك خانم
33BX 5114AX9191آواز دشتی ؟عزت الملوك خانم
34BX 5115AX9192آواز دشتی ؟عزت الملوك خانم
35BX 5116AX9201آواز ابوعطا ؟عزت الملوك خانم
36BX 5140AX9241فصل خوش : تصنیف ماهور ؟ملوك پروین خانم
37BX 5141AX9242فصل خوش : تصنیف ماهور ؟ملوك پروین خانم
38BX 5146AX9202ابوعطا ، حجازآواز ؟عزت الملوك خانم
39BX 5147AX9211سه گاه ؟عزت الملوك خانم
40BX 5148AX9212سه گاه ؟عزت الملوك خانم
41BX 5149AX9251اي ساقی : تصنیف اصفهان ؟ملوك پروین خانم
42BX 5150AX9252اي ساقی : تصنیف اصفهان ؟ملوك پروین خانم
43BX 5151AX922 1سرود وطنی یحیی زر پنجهخانعبد االمیر
44BX 5152AX9222سرود وطنی یحیی زر پنجهعبد االمیر خان
45BX 5153AX9231سرود اعلی حضرت شاه ؟عبد االمیر خان
46BX 5154AX9232سرود اعلی حضرت شاه ؟عبد االمیر خان
47BX 5211GF17باده سرخ: تصنیف ماهور ؟اختر خانم
48BX 5212GF17ضربی ماهور و رنگ؟اختر خانم
49BX 5230GF22چه بساطی: تصنیف شور ؟ملوك پروین خانم
50BX 5231GF22ضربی شور؟ملوك پروین خانم
51BX 5232AX9281تصنیف اصفهان ؟علی خان فرازي
52BX 5233AX9282تصنیف اصفهان ؟علی خان فرازي
53BX 5236AX9291باز باز : تصنیف بیات ترك ؟علی خان فرازي
54BX 5237AX9292باز باز : تصنیف بیات ترك ؟علی خان فرازي
55BX 5248AX9301بیات ترك ؟علی خان فرازي
56BX 5249AX9302بیات ترك ؟علی خان فرازي
57BX 5290GF231شهر آشوب : تصنیف چهارگاه؟علی خان فرازي
58BX 5291GF232شهر آشوب : تصنیف چهارگاه؟علی خان فرازي

********

جناب امیـر ،سومین مجموعه آثار به جا مانده از زرپنجه که به همت و پژوهش دوست گرانقدر 
ضبط گردیده 1307ته در سال اپتوسط کمپانی فرانسويشدو به این مجموعه اضافه یافته،منصور
سکوگرافی این مجموعه صفحات که بر اساس فهرسـت منـدرج   یو د)تابستان و پاییزاحتماالً( است 

این کمپانی در جدول ذیل مدون گردیده شامل هشت روي صـفحه از آثـار   منتشر شده در کاتالوگ 
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ویس در تابسـتان  ماسـترز لملوك خانم است که پیش از این نیز آثـاري از وي در صـفحات هیز  ارفخ
. بودشدهز یحیی خان زرپنجه ضبط همان سال بهمراه سا

، تهران1307_آثار ضبط شده از یحیی زرپنجه توسط کمپانی پاته 
نام اثر، دستگاه یا مایهنوازندگان خوانندهشماره صفحهردیف

1
S.78.078

آواز دشتییحیی زرپنجهفخر الملوك خانم
بقیه دشتییحیی زرپنجهفخر الملوك خانم2
3

S.78.079
آواز افشاريیحیی زرپنجهفخر الملوك خانم

قرایییحیی زرپنجهفخر الملوك خانم4
5

S.78.080
آواز سه گاهیحیی زرپنجهفخر الملوك خانم

مخالف یحیی زرپنجهفخر الملوك خانم6
7

S.78.097
عاشقم من: تصنیف همایون یحیی زرپنجهفخر الملوك خانم

بقیه همایونیی زرپنجهیحفخر الملوك خانم8

********
جـه توسـط کمپـانی کلمبیـا در آذرمـاه      نآخرین مجموعه از آثار گرانبهاي تار نوازي یحیـی زرپ 

پنجگاه و اصـفهان و تعـدادي   دو صفحه گرانقدر تکنوازي راست. است شدهدر تهران ضبط 1307
که فقط (جمال صفوي و توران خانم ،چون ناهید نیکبخت ، اشرف السلطنهیهمنوازي با خوانندگان

)ایران خانم (همچنین ایران الدوله هلن ،)مانده است ن سري صفحات صداي آنان به یادگاردر همی
.و علی خان فرازي حاصل کار زرپنجه در این مجموعه صفحات است

ر دست است که در زیـر  ست کامل این صفحات به همراه اطالعات همنوازان آثار دهره فتانخوشبخ
و یوسـف خـان   )ویلـن (ف نوزاد و ابـراهیم منصـوري   سیو، همنوازان زرپنجه در این آثار. مده استآ
. می باشند )ضرب(



Persian Discography Journal # 12١٢سنگیصفحه

، تهران1307آذر ماه _آثار ضبط شده از یحیی زرپنجه توسط کمپانی کلمبیا 

شماره شماره قالبردیف
توضیحاتاه یا مایهنام اثر، دستگنوازندگانخوانندهصفحه

1w 2101315029 ناهید
نیکبخت

یحیی زرپنجه ، یوسف 
)ضرب(نوزاد ، یوسف 

به دل جز : تصنیف بیات ترك 
بهار: شعر 1غم 

2w 2101415029 ناهید
نیکبخت

یحیی زرپنجه ، یوسف 
)ضرب(نوزاد ، یوسف 

به دل جز : تصنیف بیات ترك 
بهار: شعر 2غم 

3w 2101815006 اشرف
آواز ابوعطایحیی زرپنجهالسلطنه

4w 2101915006 اشرف
حجازیحیی زرپنجهالسلطنه

5w 2102015007 اشرف
السلطنه

یحیی زرپنجه ، 
1آواز بیات ترك ابراهیم منصوري

6w 2102115007 اشرف
السلطنه

یحیی زرپنجه ، 
2آواز بیات ترك ابراهیم منصوري

7w 2102715038مال ج
صفوي

یحیی زرپنجه ، یوسف 
بهار: شعر ، ماهور1سرود ملی نوزاد

8w 2102815038 جمال
صفوي

یحیی زرپنجه ، یوسف 
بهار: شعر ، ماهور2سرود ملی نوزاد

9w 2102915033 علی خان
فرازي

یحیی زرپنجه ، یوسف 
)ضرب(نوزاد ، یوسف 

سرا شوري در : تصنیف چهارگاه 
1جهان 

10w علی خان 2103015033
فرازي

یحیی زرپنجه ، یوسف 
)ضرب(نوزاد ، یوسف 

سرا شوري در : تصنیف چهارگاه 
2جهان 

11w 2103115035 علی خان
فرازي

یحیی زرپنجه ، یوسف 
1آواز افشار )ضرب(نوزاد ، یوسف 

12w 2103215035 علی خان
فرازي

یحیی زرپنجه ، یوسف 
2واز افشار آ)ضرب(نوزاد ، یوسف 

13w 2103315039 علی خان
فرازي

یحیی زرپنجه ، یوسف 
1تصنیف سه گاه )ضرب(نوزاد ، یوسف 

14w 2103415039 علی خان
فرازي

یحیی زرپنجه ، یوسف 
2تصنیف سه گاه )ضرب(نوزاد ، یوسف 

15w 2103515037یحیی زرپنجه ، یوسف توران خانم
ظهیر 1ف مولود نبی تصنی)ضرب(نوزاد ، یوسف 

الدوله

16w 2103615037یحیی زرپنجه ، یوسف توران خانم
ظهیر 2تصنیف مولود نبی )ضرب(نوزاد ، یوسف 

الدوله
17w 2105315017___1راست پنجگاه یحیی زرپنجه
18w 2105415017___2راست پنجگاه یحیی زرپنجه

19w 2106215045 ناهید
نیکبخت

زرپنجه ، یوسف یحیی
)ضرب(نوزاد ، یوسف 

آواز ضربی ( پنجه ناهید 
بهار: شعر 1) همایون
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20w 2106315045 ناهید
نیکبخت

یحیی زرپنجه ، یوسف 
)ضرب(نوزاد ، یوسف 

آواز ضربی ( پنجه ناهید 
بهار: شعر 2) همایون

21w 2108315027 ناهید
نیکبخت

یحیی زرپنجه ، یوسف 
)ربض(نوزاد ، یوسف 

آواز ضربی ( باش تا پنجه ناهید 
بهار: شعر 1) همایون

22w 2108415027 ناهید
نیکبخت

یحیی زرپنجه ، یوسف 
)ضرب(نوزاد ، یوسف 

آواز ضربی ( باش تا پنجه ناهید 
بهار: شعر 2) همایون

23w 2108715008___پیش درآمد اصفهانیحیی زرپنجه
24w 2108815008___رنگ اصفهانپنجهیحیی زر

25w 2109315021 ایران الدوله
هلن

یحیی زرپنجه ، یوسف 
آواز شور)ضرب(

26w 2109415021 ایران الدوله
هلن

یحیی زرپنجه ، یوسف 
شهناز)ضرب(

27w 2109515048 علی خان
فرازي

یحیی زرپنجه ، یوسف 
1آواز ضربی )ضرب(

28w 2109615048 علی خان
فرازي

یحیی زرپنجه ، یوسف 
2آواز ضربی )ضرب(

29w 2110915056 ناهید
نیکبخت

یحیی زرپنجه ، یوسف 
بهار: شعر 1ز فروردین : تصنیف ماهور )ضرب(

30w 2111015056 ناهید
نیکبخت

یحیی زرپنجه ، یوسف 
بهار: شعر 2ز فروردین : تصنیف ماهور )ضرب(

31w 2111115061 ناهید
نیکبخت

حیی زرپنجه ، یوسف ی
بهار: شعر 1پرده ز رخ : تصنیف افشاري )ضرب(

32w 2111215061 ناهید
نیکبخت

یحیی زرپنجه ، یوسف 
بهار: شعر 2پرده ز رخ : تصنیف افشاري )ضرب(

33w 3940120001 ناهید
1وفا به یاران : تصنیف سه گاه تار ، ویلن ، ضربنیکبخت

34w 3940220001ید ناه
2وفا به یاران : تصنیف سه گاه تار ، ویلن ، ضربنیکبخت

35w 3940320002 ناهید
پرده ز رخ بر : تصنیف افشاري تار ، ویلن ، ضربنیکبخت

1افکن 
تولید 
نشده

36w 3940420002 ناهید
پرده ز رخ بر : تصنیف افشاري تار ، ویلن ، ضربنیکبخت

2افکن 
تولید 
نشده

37w 3941720008 ایران الدوله
هلن

یحیی زرپنجه ، یوسف 
1مثنوي رب نوع گل )ضرب(

38w 3941820008 ایران الدوله
هلن

یحیی زرپنجه ، یوسف 
2مثنوي رب نوع گل )ضرب(

********
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در مجموع با احتساب احتماالتی که براساس شواهد و قراین از تار نوازي یحیـی خـان زرپنجـه    
ت سـ دان)صـفحه 61(روي صفحه 122می توان تعداد آثار ضبط شده وي را در حدود ،ذکر گردید

بـالغ  ( به هر صورت ضبط و انتشار بیش از پنجاه صفحه . )روي صفحه 100طور قطع بیش از به(
نشان دهنده میـزان  ،دود یک سال و نیمحزمانی ه اثر صوتی از یک هنرمند در فاصل)ساعت 5بر 

)کم لطفـی یم ،ییا بهتر بگو( شاید کم توجهی . تسو شهرت این نوازنده توانا در آن سالهامحبوبیت 
مورخان و محققان موسیقی معاصر ایران است که با وجود این حجم عظیم آثار به جا مانده از یحیی 

صر انوازي معالعاده وي در تار هنوز خیلی ها نام او را نشنیده و یا از تواناییهاي خارق،خان زرپنجه
. ایران بی خبرند


