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)ش1261-1316(دیسکوگرافی سید علی اصغر کردستانی

مقدمه
بدیع نیست وچون پیشگامان این موضوع، در بین آید موضوعی بکر و آنچه که در این مقاله می

پژوهشگران و عالقمندان تاریخ موسیقی معاصر ایران، به میزان کافی شناخته شده نیستند، معرفی 
میالدي، 1979آقاي کمال رئوف محمد در سال . ایشان ضرورت دارد

-سه صفحه از آثار سید علیمنتشره در عراق "هاوکاري"در نشریه 
و در مجله ی را باذکر شماره صفحه، معرفی می کند اصغر کردستان

در در اربیل، 1984، منتشره در حزیران 1، سال دوم، شماره "کاروان"
فهرستی ،"کرديهايو نغمههاي قدیمیصفحه"ارزشمندضمن مقاله

آقاي . از هنرمندانی که داراي آثار کردي هستند، معرفی می نمایند
1364به قطع جیبی که در سال اينیز در جزوه"عباس کمندي"

کتاب .دهدمنتشر می کند، احوال و آثار سید را مورد توجه قرار می
در مورد سید علی اصغر کردستانیمیالدي2002دیگري نیز در سال 

اي به انگلیسیبه زبان کردي و خالصه"مه باقیمحمد حه"توسط 
است و در صفحه از آثار سید، در آنجا فهرست شده9منتشر شده که 

.این مقاله از منابع یادشده نیز استفاده خواهد شد
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فعالیت کمپانی پولیفون در ایران
، کار خود را در ایران و عراق آغاز می کند "عزرا میر حکاك"با نمایندگی تاجر کلیمی کمپانی پولیفون

هاي فارسی اولین سري از صفحه. می کندو کال در دو نوبت، آثار فارسی مورد نظر خود را ضبط و تولید 
شمسی در تهران ضبط شده و با برچسب قرمز منتشر 1306پولیفون، به روش آکوستیکی و در سال 

و براي 1براي لیبل شناسی این صفحه ها نگاه کنید به ژورنال صفحه سنگی شماره (.می گردند
)11فهرست کامل آنها به ژورنال صفحه سنگی شماره 

انتخاب هنرمندان شاخص و تراز اول، تنوع در نوع آثار ضبط شده،به دلیلي قرمز یولیفونصفحه ها
با کیفیت برتر ضبط، زمان بیشتر، استحکام و مرغوبیت باالتر در هنگام استفاده و توزیع گسترده تر،

ر ضبط با دو سري آثا، یعنی هیزماسترز ویس خودب اصلی یرقازد ونشواستقبال چشمگیري مواجه می
پیشی گرفته و سهم اصلی از ) نیمه الکتریک(شمسی 1306و ) آکوستیک(شمسی 1305شده در سال 

.دهندمیبازار صفحه در ایران را به خود اختصاص 
، به چاپ می رسانند1307هایی که در روزنامه اطالعات آبان ماه و کلمبیا در آگهیویس ماسترزهیز

و تا دي هاي جدید خود را اعالم نمایندط برقی به وسیله ماشینضمن دعوت از هنرمندان، خبر از ضب
کمپانی پولیفون نیز در عرصه این رقابت تعلل نکرده و دومین سري .)1928دسامبر (شمسی 1307ماه 

با "ها، عبارت هاي فارسی خود را با استفاده از روش الکتریکی ضبط نموده و برخالف سایر لیبلصفحه
نحوي بارز و خوانا، برروي لیبل ذکر می کند و براي متمایز ساختن صفحه هاي سري را به"برق پرشده

اول و دوم، رنگ برچسب را تغییر داده، صفجه هاي قمرالملوك وزیري و ملوك خانم ضرابی را که 
مدرسه عالی "اند با لیبل طالیی و سایر آثار منجمله آثار معموال بسیار مورد استقبال و پرفروش بوده

.و آثار محلی ضبط شده را با برچسب زرد رنگ عرضه می کنندکمیک آثار ،"یقیموس
نوعی قرارداد انحصاري . هاي فعالیت کمپانی پولیفون، نحوه عقد قرارداد با هنرمندان بودیکی از ویژگی

)ترتر نظیر قمر، براي مدتی طوالنیو احتماال براي هنرمندان معروف(براي مدت یک سال که حداقل
.ساختها را ممنوع میاجازه ضبط اثر توسط خواننده و یا هنرمندان اصلی با سایر کمپانی

کمپانی پولیفونسید علی اصغر کردستانی و 
کمپانی پولیفون براي دومین سري صفحه هاي فارسی خود، ضبط نمونه هایی از آثار محلی و هنرمندان 

دربین این هنرمندان. دهدرا در دستور کار قرار میو تعداد بیشتري از آثار ارمنیو قدیمیشهرستانی
، )نوازنده نی از اصفهان(توان قطعاتی سولو از آقا مهدي نوایی میعالوه بر سیدعلی اصغر کردستانی،

استاد سالمند آواز که در (، جناب دماوندي )خواننده شمالی(آوازها و تصانیفی از حسن خان سنجالنی 
سال پیش از آن آوازهایی را ضبط کرده و صفحه اذان و مناجات وي شمسی یعنی هفده 1291سال 

.را یادکرد) ترین صفحه سنگی عهد قاجار بوده استپرفروش
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کتاب خویش، اصل قرارداد سیدعلی اصغر کردستانی و کمپانی 84در صفحه مه باقی درمحمد حه
:شودپولیفون را آورده است که عینا نقل می

هاي که حاوي نکات فراوان از مالحظات کمپانی پولیفون در ضبط دومین سري صفحهعین متن قرارداد 
:فارسی است، از قرار ذیل است

آبادي با آقاي حیم آقاي سید نظام الدین صلوه) خلف مرحوم(آقاي سید اصغر شهابی خلفمرحوم 
الی مدت 1307اه مآبان6آقاي شهابی ملتزم شد از تاریخ حال که (.) حکاکی بغدادي حاضر شدند 
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میباشد موازي ده صفحه دورو از آواز و صداي کردي براي آقاي حیم 1308آبان ماه 6که یکسال
پرکرده در مقابل هفتاد تومان نقد رایج و نیز ملتزم شد در این مده یکسال مرقوم تا ده صفحه آقاي حیم 

دیگري آواز کردي بخواند نه در جاي دیگر و در ماکینهحق نداشته باشد درپر از آواز کردي نکرده
ایران نه در خارج ایران و آقاي حکاکی متعهد شد تمام مخارجات ذهاب و ایاب آن از مال خود بآقاي 
شهابی بدهد با ده روز توقف شهابی در طهران و طرفین متعهد گشته و الزمه ذمه خود گردانیدند هر 

بعد از (.) مبلغ هفتاد تومان بآن دیگري بدهدمجانامرقومه تخلف کردند) کنترات(کدام از قنطرات 
یکماه ماشین آقاي حکاکی حاضرگردد و آقاي شهابی تکاهل از خواندن آواز کردي از هر قبیل از 

هاي او نمود مبلغ نود تومان از مال خود تحویل آقاي حکاکی بدهد و حضورا مبلغ بیست و صفحه
آقاي حکاکی به آقاي شهابی داد و مابقی مبلغ در ) ،(لالعماز هفتاد تومان حق)پنج تومان(پنجتومان

1307آبان ماه 6تحریرا فی (.) وقت پرکردن از صفحه هاي مرقومه از آوازهاي کردي باو تحویل دهد
الدین  حیم عزرا حکاكمهر علی اصغر الحسینی ابن نظام

توسط سیدعلی سانتیمتري27)  بیست روي صفحه(منجر به ضبط ده صفحه دوطرفه قرارداد فوق
:به شرح زیر استها، براساس مشاهده یکایک صفحهها می گردد که دیسکوگرافی آناصغر کردستانی

عنوان صفحه مقام/دستگاه نوع شماره کاتالوگ قالب شماره ردیف
1بیات ترك -کردي بیات ترك آواز v 41444 97 FD 1
2بیات ترك -کردي بیات ترك آواز v 41445 98 FD 2
1تصنیف بیات اصفهان -کردي بیات اصفهان تصنیف v 41448 111 FD 3
2تصنیف بیات اصفهان -کردي بیات اصفهان تصنیف v 41449 112 FD 4
1حجاز -کردي حجاز آواز v 41450 113 FD 5
2حجاز -کردي حجاز آواز v 41451 114 FD 6
سه گاه-کردي سه گاه آواز v 41454 153 FD 7
مخالف سه گاه-کردي سه گاه آواز v 41455 154 FD 8
1تصنیف بیات ترك -کردي بیات ترك تصنیف v 41458 157 FD 9
2تصنیف بیات ترك -کردي بیات ترك تصنیف v 41459 158 FD 10
1-همایون-کردي همایون آواز v 41460 215 FD 11
2-بیداد-کردي همایون آواز v 41461 216 FD 12
1ناري -تصنیف افشاري-کردي افشاري تصنیف v 41462 217 FD 13
2ناري -تصنیف افشاري-کردي افشاري تصنیف v 41463 218 FD 14
1طاهري -تصنیف شور-کردي شور تصنیف v 41464 219 FD 15
2طاهري -تصنیف شور-کردي شور تصنیف v 41465 220 FD 16
1تصنیف دشتی -کردي دشتی تصنیف v 41466 221 FD 17
2تصنیف دشتی -کردي دشتی تصنیف v 41467 222 FD 18
1تصنیف ماهور -کردي ماهور تصنیف v 41468 223 FD 19
2تصنیف ماهور -کردي ماهور تصنیف v 41469 224 FD 20
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به زبان کردي اصغر از کتاب خود از آثار سید علی100مه باقی در صفحه لیستی که محمد حه
:شود تا تفاوت آن با دیسکوگرافی ارائه شده در این مقاله معلوم گرددمنتشر کرده، ذیال درج می

v 41444/5هاي درج شده که  به صفحهاصغر کردستانیصفحه از سید علی9، تعدادفوقسنددر 
تصنیف (v 41468/9و )2و بیداد1همایون -مقام–آواز (v 41460/1،)2- 1بیات ترك-مقام-آواز(
اي مستقل آمده، در حقیقت شماره به عنوان صفحه5آنچه در ردیف اشاره نشده و)ماهور- بسته–

که در دیسکوگرافی باشدv 41457دشتی و روي دوم آن نیز باید صفحه ) مقام(اي است در آواز صفحه
، که باتوجه به مبانی دیسکوگرافی احتمالی قابل اعتنا می باشد- ارد و بااحتساب آناین مقاله وجود ند

.دبه نظر رسمغایر با مفاد قرارداد ذکرشده ولویابد رو افزایش می22یا 11هاي سید به تعداد صفحه
طه نیز مغایر با اطالعات مندرج روي صفحه مربو) مقام بیات ترك(4ضمنا اطالعات مندرج در ردیف 

.باشدمی
اصغر در سه نوبت علیهاي سیددست آمده گویاي آن است که ضبط صفحههاي بهشماره قالب

روي 4در اولین روز و ) 114FDتا 97FDهاي شماره قالب(روي اول 6محتمال . صورت گرفته باشد
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. اندضبط شدهدر نوبت دوم یعنی یک یا دو روز پس از ضبط اولین سري، )158FDتا 153FD(بعدي
نیز در نوبتی دیگر و فاصله زمانی سه چهار روز از نوبت ) 224FDتا 215FD(مانده روي باقی10ضبط

مه باقی نیز می تواند داراي مورد اشاره محمد حهv 41456/7صفحه دشتی .دوم صورت گرفته است
هاي ن دربین صفحهتاکنو. باشد و در دومین نوبت ضبط شده باشد155FD/156FDهاي شماره قالب

پولیفون زرد رنگ صفحه اي با شماره کاتالوگ و قالب یادشده یافت نشده و همین امر، احتمال ذکرشده 
. را قابل اعتنا ساخته است

اند که با دو نمونه لیبل پولیفون زرد رنگ برخی از صفحه هاي فوق، بیش از یک نوبت بازتولید شده
برچسب روي .شودهاي مندرج در مقاله، دیده میایی از هر یک دربین لیبلهاند و نمونهنتشر گردیدهم

ترین سند ها، اصلیاصغر کردستانی که بهمراه ذکر شماره قالب آناول ده صفحه ضبط شده از سید علی
:گرددباشد، ذیال درج میدر اثبات دیسکوگرافی ارائه شده می
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دور 45هاي فوق به صورت صفحه وري آن ضروري است بازتولید صفحهنکته بسیار مهمی که یادآ
از ) فاقد لیبل مشخص(ها یافت شده و تولیدي اختصاصی باشد که تا کنون تنها یک نمونه از آنمی

درج گردیده و باتوجه به اینکه "نابی نابی"که عنوان آن می باشد v 41462/3صفحه تصنیف افشاري 
یعنی چند ) میالدي1960نیمه دهه (شمسی 1340نتشار آن، در اواسط دهه بایستی تاریخ محتمل ا

ثبت "اصغر کردستانیمرحوم سید علی"سال پس از فوت سید بوده است، برروي لیبل صفحه عبارت 
.شده است

دوري که توسط کنسرسیوم پخش صفحه در ایران توزیع می شده 45هاي در فهرستی از صفحه
اي با اصغر کردستانی، صفحهعلیشمسی انتشار یافته، در ذیل نام سید40دوم دهه است و در نیمه

ذکر شده که تاکنون عین صفحه توسط نگارنده مشاهده نشده است و به احتمال "زردي خزان"عنوان 
.باشد) آواز بیات ترك(v 41444/5قوي بایستی بازتولیدي از صفحه 

آخرین یافته ها
میالدي بوده و 1960ئوف محمد که مجري برنامه موسیقی کردي رادیو بغداد در دهه آقاي کمال ر

باشد، در نامه اخیر می"1952تا 1902: هاي کرديصفحه"کتاب در حال تالیفاکنون مقیم هلند و 
دوست . مطلع ساختدور 45بصورت اصغر خود، نگارنده را از بازتولید تعداد بیشتري از آثار سید علی

مورد غم انگیز آن،صفحهءدشتی و روي دیگرمی آقاي محمدرضا شرایلی نیز وجود فایل صوتی گرا
جراشده و وجود یک فایل صوتی دیگر درنی آقا مهدي نوایی اهمراهی که بارامه باقیاشاره حه
این قراین دال بر پرکردنهمه .را در لوح فشرده منتشره توسط موسسه ماهور یادآور شدندشوشتري 

.استاصغر کردستانی در همکاري با کمپانی پلیفون علیدادي توسط سید رصفحه بیشتر از تعهد قرا


