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صفحههاي جالب
اولین صفحه سنگی آسوري ضبط شده در تهران-1

بعید نیست طور الکتریکی ضبط شده، و بهاستEabzکدکه دارايB 090379صفحه بدافون شماره
و عنوان آن "مادام سوبرو توانایا"خواننده این صفحه .که اولین صفحه آسوري ضبط شده در تهران باشد

نگارنده تاکنون به مدرکی . است که تا این تاریخ، هیچ اطالعی از وي دردسترس نیست"میچدو نیایون"
دست نیافته و بنا B 090000هاي بدافون سري  ورد تاریخ ضبط صفحهقاطع و مستنداتی قطعی در م

1930هاي پولیفون و متعلق به سال ها را پس از دومین سري صفحهاي قرائن، تاریخ ضبط آنبر پاره
هاي میالدي است که صفحه1928ها در سال صفحهسري ضبط این ،احتمال دیگر. داندمیالدي می

عراقی بدافون از محمد 
القبانجی در همین سري، 

.چنین تاریخی دارند
جاي تردیدي نیست 

صفحه بدافون شمارهکه 
B 090379 اولین

صفحه شناخته شده 
آسوري است که در تهران 
ضبط شده و تاکنون 

تر از آسوري قدیمیصفحه
. آن مشاهده نشده است

اگر تاریخ ضبط این اما 
باشد1928صفحه سال 

رد که این احتمال وجود دا
صفحه مورد بحث، 

ترین صفحه قدیمی
. شده باشدآسوري شناخته

مرصع "کلمبیا ازهايشود، صفحهترین صفحه آسوري تلقی مینماید آنچه تاکنون قدیمییادآوري می
. ده استشمیالدي در نیویورك ضبط 1929هنرمند آسوري متولد ارومیه است که در سال ،"خانم

.هاي آسوري خواهیم داشترامون صفحهدرجاي خود، بحث مبسوطی پی
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قصابحسن اي از صفحه-2
- باشد که آثاري از وي در صفحهحسن خان لحنی یا حسن قصاب از خوانندگان صاحب سبک می

شمسی در تهران، بجامانده 1284شده در سال هاي ضبط
شرح حال و تصویري از وي در کهنسالی در جلد . است

و 145ص (تی و نوین ایران پنجم مردان موسیقی سن
.استفر درج شدهاثر آقاي نصیري) 146

شده از وي توسط کمپانی گرامافون در سال آثار ضبط
:شمسی، عبارتنداز1284
 تصنیف پاي سرو بوستانی، با شماره کاتالوگ

GC3-12686 638و شماره قالبq روي صفحه
به قطر هفت Gramophone Recordبا لیبل 

خوان رروي لیبل صفحه، نام آقاحسین تعزیهب. اینچ
به عنوان خواننده ثبت شده که برخالف لیست 

، انجمن آثار و 1386هاي فارسی شرکت گرامافون، محمدي، محسن، صفحه: نگاه کنید(کمپانی 
باشد و در این دو ماخذ بر ذکر نام حسن و متن فرانسه لیبل می) 117ص مفاخر فرهنگی، 

.قصاب به همراه ساز، تصریح شده است
با شماره کاتالوگ ،بهتصنیف هزار مرتبه بهG.C-3-12687 641و شماره قالبq روي صفحه

نام حسن لحنی ثبت شده که به قطر هفت اینچ به(Gramophone Record)با لیبل 
نیست و در واقع صحیح 

میرزا اثري باصداي اکبر
.باشدمی
 تصنیف گیلکی سرکوي

بلند، با شماره کاتالوگ 
G.C-4-12044 و شماره

روي صفحه با 897rقالب 
Gramophone)لیبل 

Concert Record) به
قطر ده اینچ که تنها قطعه 
در دسترس از این هنرمند 

باشد و تصویر برچسب می
.شودآن درج می
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اي سولو از ابراهیم خان منصوريقطعه-3
آثار ضبط شده از ابراهیم خان منصوري برروي 

هاي گوناگون در هاي سنگی با لیبلصفحه
شمسی 1306وي در سال . باشددسترس می

اکبر خان داراي آثار مشترکی با حاجی علی
شمسی نیز قطعات 1307در سال . شهنازي است

مبیا به هاي کلمتعددي از وي برروي صفحه
، ساالري )پیانو(به همراه استوار همنوازيصورت 

الشعراء و به رهبري ملک) ضرب(و غیاثی ) تار(
و ) تار(و یا همنوازي با یحیی خان زرپنجه بهار

هاي کمپانی در بین صفحه. وجود دارددیگران
نیز رنگ 1308هیز ماسترز ویس در سال 

از منصوري و گروه GF37شوشتري با شماره 
و یا آثار متعدد دیگري از همنوازي . شودیده مید

هاي وي در صفحه(GPX-3)هاي وي ساخته
)و پس از آن300،342، ص1386محمدي، (.در تهران ضبط شده است1312کلمبیا در سال 

در آثار ضبط شده از ابراهیم خان منصوري در فاصله بین دو جنگ جهانی، تاکنون تنها دو 
در تهران ضبط و )شمسی1307(میالدي 1928و شناسایی شده است که در سال صفحه ساز سول

هاي مشخصات صفحه. اندسانتیمتر پاته با لیبل قرمز مشاهده شده29هاي به قطر برروي صفحه
:یادشده از این قرار است

X 78.088 مخالف- چهارگاه
X 78.089 دلکش-ماهور

اولین و بعید نیست دو صفحه یادشده، 
شده از ویلون سولوي ضبطدومین صفحه 

شود یادآور می. ابراهیم خان منصوري باشد
قطعات متعدد دیگري از منصوري و ارکستر 

هاي ضبط شده در سال وي در صفحه
برروي صفحه هاي با لیبل (شمسی 1326

و پس از آن ) سبز رنگ هیز ماسترز ویس
.وجود دارد) بر روي لیبل موزیکال(


