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تبریز و صنعت ضبط صدا

:مقدمه
اي براي نگارش این مقاله و پرداختن به نقش بهانهی را که کتاببه درستی زمان و مکان بدست آوردن 

مجدد به برخی از اسناد مکتوب فراموش ايمراجعه.آورمبه خاطر نمیتبریز در صنعت ضبط صداست
وشه و بوتهء نسیان خارج شود و از آنجاکه در طی شده سبب شد تا چنین گنجینهء ارزشمندي از گ

جز اشاره سالهاي متمادي نسخهء دیگري از آن را نیافته و در نزد سایر اهل پژوهش مشاهده ننموده و 
از انقالب نمایش در تبریز"کتاب ارزشمند 111در صفحه "محمود رنجبر فخري"گذرایی که آقاي 

به ) 964-6189-77- 6: زمان اسناد و کتابخانه ملی، شابکانتشارات سا("مشروطه تا نهضت ملی نفت
در فهرست منابع و مآخذ کتب تاریخ معاصر موسیقی ایران درج نشده نیز حتی نام آن این اثر نموده اند، 

و تامین دسترسی اهل انتشار محدودسبب شد تا عالوه بر استفاده از مفاد آن در این مقاله،است 
.در زمان مقتضی مورد توجه قرار گیردء صفحه سنگی نامهبه صورت ویژهپژوهش

مجموعه جدیدترین ترانه و تصنیفهاي رادیو تهران و رادیو تبریز، "عنوان بسیار طوالنی کتاب، 
بانضمام بیوگرافی هنرمندان و هنرپیشگان ) غربی(نشاط انگیز -کردي-گیلکی-محلی-فارسی

آقاي ابوالحسن "آن را به و بودهورنده آن، آقاي پرویز پرویزي گردآ. نام دارد)* جلد اول*("آذربایجان
در چاپخانه روي کاغذ کاهی صفحه200در شمسی1329در سال کتاب . اهدا نموده است"اقبال آذر

بنگاه : تبریز"و "الله زار: تهران"و به مبلغ چهل ریال در دو نشانی شفق تبریز، به چاپ رسیده
تا این هنگام، هیچ اطالعات و مستنداتی از چاپ و انتشار مجلدات . یده استرسبه فروش می"موزیکال

.دیگري از این کتاب در دسترس نیست
نفر از هنرمندان عرصه موسیقی و 32و عکس و شرح حال تصنیف و ترانه آن ایام 166در این کتاب 

ري به همراه اطالعات بکر و بدیعی از بازیگري آذربایجان و رادیو تبریز، اعم از ترك، کرد، ارمنی و آسو
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خالل وجود دارد که ازشمسی 1329تا 1300در فاصله سالهاي تاریخ موسیقی و بازیگري آذربایجان 
، )خوانندگان، نوازندگان، آهنگسازان و ترانه سرایان(آن، فهرست بلندي از نامها در عرصه موسیقی 

، )...ي بازیگري، نمایشنامه ها، نقشها، تماشاخانه ها و وههاگربوتافورها، رژیسورها، هنرپیشگان، (بازیگري 
.باشدمیاستخراج قابل ، موجود در کتابمنحصر به فردعکسهاي ورقص

:و تاریخچه ضبط صداتبریز
شاید بتوان پیشگامی آذربایجان در هنر عکاسی در "ملک قاسم میرزا"به واسطه نقش و عملکرد 

آفرینی مشابهی در تاریخچه ضبط صدا ست اما قرائن موجود حاکی از نقشایران را امري مسلم دان
هایی که دال بر ضبط آنها در ) استوانه(تاکنون گزارشی از وجود دستگاه فنوگراف یا یافتن لوله . نیست

هاي اي از لولهحال آنکه نگارنده مجموعهتبریز یا سایر نقاط آذربایجان باشد بدست نیامده است
شمسی در تهران مشاهده نمود که به دلیل ضبط آثاري از شخصیتهاي مقیم 1383ا در سال فنوگراف ر

الدین واعظ و هنرمندانی چون موسی کاشی استاد سیاسی چون سید جمال–هاي دینی چهره(اصفهان 
. قاعدتا بایستی در اصفهان ضبط شده باشد) کمانچه، نایب اسداهللا استاد نی و سید رحیم استاد آواز

و در مالکیت دربار و اعیان و اشراف چون حاجی من آنکه وجود دستگاههاي متعدد فنوگراف در تهرانض
. محمد خان معیرالممالک بجا مانده، محل تردید نیستهایی که از ضبطهاي دوستو لولهالضربامین

) GC4-12025و GC4-12022نظیر(اگرچه آثاري ترکی از هنرمندانی چون میرزا محمدخان 
نمی توان گفت کدامیک از دقیقاهاي ضبط شده در تهران وجود دارد اما دربین اولین سري صفحه

.مشارکت داشته انددر ضبط صفحه در تهران شمسی 1284سال آذربایجان  درمقیمهنرمندان
حسن ابوال"هاي سنگی گرامافون ضبط شده، تبریز که آثاري از وي برروي صفحهمقیمهنرمنداولین

کتاب به ضبط آثاري از وي در تفلیس اشاره 7در صفحه . است) بعدها اقبال آذر("خان اقبال السلطان
و تردیدي نیست که آشنایی وي با هنرمندان مقیم گرفته استشمسی صورت 1293شده که در سال 

، 11شصفحه سنگی، : نگاه کنید به(گیري این سفر نقش مهمی داشته استباکو و تفلیس در شکل
شمسی در تهران براي 1308در سال "اقبال السلطان"هاي دومین و آخرین سري صفحه). 3ص

عبدالحسین خان "، )تار("حاجی علی اکبر خان شهنازي"و در همکاري با "هیز ماسترز ویس"کمپانی 
نیز GF64و GF63که دو صفحه ترکی ضبط شده است) کمانچه(قفقازي "هایک"و) تار("شهنازي

.ربین آنها وجود داردد
که شاید ارتباط مستقیمی با تاریخچه ضبط صدا در از جمله خوانندگانی است "خان قفقازيقلی"

شمسی 1312تا 1305تبریز نداشته باشد اما ذکر نام و آثار وي به همراه دسته قفقازي در سالهاي بین 
.گوناگون ضروري استهاي سنگی با لیبلهايدر ثبت قطعات ترکی ضبط شده روي صفحه
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، GF10هیز ماسترز ویس سه صفحه 1307هاي سال از آقاي منتخب الذاکرین نیز در بین صفحه
GF11 وGF12محل زندگی و ی از مهمسنداطالعات و اما وجود دارد که محتمال هر سه ترکی باشد
.در دست نیست"الذاکرینمنتخب"احوال 

و "پاته"هایی با لیبل صفحه"فخرالملوك خانم"اي به نام ناشناختهشمسی از چهره1307در سال 
از خوانندگان "فخرالملوك اعتمادي"خانم وي همینبعید نیست. ضبط شده است"هیز ماسترز ویس"

ساله بین 22و فاصله زمانی استکتاب، عکس وي قابل مشاهده 105که در صفحه باشد رادیو تبریز
.قابل توجیه استعکس موجود در کتابتوجه به تشره با آثار مذکور و کتاب من

ضبط شده در سال "پولیفون"هاي نیز در میان صفحه"1–ماهور –ترکی"با عنوان ايقطعه
اي گیلکی که دراصل خوانندهوجود داردV41492با شماره "خان سنجالنیحسن"با صداي 1308
.است

هاي کلمبیا ضبط است که آثار ترکی وي روي صفحه"مادام الزاریا"خان قفقازي،چهرهء مشابه قلی
ضبط شده در تهران، آثار ترکی "بدافون"بجامانده است و قبل از وي دربین صفحه 1312شده در سال 

ملوك "نیز با که داراي صفحه مشترکیگزارش شده است"مادام بالنش"اي به نام استانبولی از خواننده
.دباشمی"ضرابی

بنگاه "از جالبمدارکی
تبریز به مدیریت "موزیکال

و "عزیز خوش بنیانی"
هاي عرضه و فروش صفحه

ایرانی و خارجی توسط آن 
پس از پایان جنگ جهانی 

دهه نیمهء دومدوم و از 
شمسی وجود دارد 1320

که نمایندگی فروش کتاب 
مورد بحث در تبریز رانیز به 

-استناد روي جلد آن، عهده
. دار بوده است

شمسی، 1326در سال 
آثار از در حقیقت اولین 

"فاطمه زرگري"و خانم "زادهیوسف"آثاري از خانم . اندشدهء تبریز، ضبط شدههنرمندان شناخته
هاي فارسی با شماره"هیز ماسترز ویس"هاي برروي آخرین صفحه"عادل آخوندزاده"ارکستر بهمراهی 
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RR18)ارکستر آخوندزاده: رنگ بنفشه–زاده یوسف:مقدم نوبهار(،RR19)زاده یوسف: دختر ماچگال
وجود )زرگري و ارکستر آخوندزاده: اي پري- مهوش دلدار(RR45،) ارکستر آخوندزاده: گل سرخ–

و ) نگار شوخ–مونس جان (RR43هاي نیز صفحه"بانو پروانه"از هنرمند تبریزي دیگر یعنی . دارد
RR55)با همکاري ارکستر برهبري عادل آخوندزاده دیده شده است که ) رنگ تهرانی–پیکر مهیار

همین سال وجود )PLP33و (PLP32, PLP31هاي ادئونآثار دیگري از بانو پروانه برروي صفحه
کتاب درج 96و 72، 70، 69هاي در صفحه"فاطمه زرگري"هاي یادشده تنها نام از بین چهره.دارد

را "فاطمه زرگري"و خانم "زادهیوسف) ژانیک(ژانیا "ضمن آنکه اطالعات بیشتري از خانم ستشده ا
.توان یافتمی"نمایش در تبریز"در کناب 

شمسی و ثبت و مستندسازي اسامی 1329در سال ". . .و مجموعهء جدیدترین ترانه"انتشار کتاب 
ازیگري آذربایجان بدون پرداختن به اسامی افرادي که قبل و آثار فراوانی از هنرمندان عرصه موسیقی و ب

و برخی از "عادل آخوندزاده"اي چون شدههاي شناختهصفحه شده اند و چهرهاز آن موفق به ضبط 
پیداشدن لیبلهاي داخلی با مقارن است این امر. رسدقدري غیرمتعارف به نظر میاعضاي ارکستر وي 

نرمندان آذربایجان ضبط قطعات متنوعتر و بیشتري از هکه تدریجا به"لرویا"و "موزیکال"، "شهرزاد"
.انجامدمی

:رادیو تبریز
شمسی و مصادف با هفتمین سالگرد 1326که در فروردین "اینجا تهرانست"در اولین شماره نشریه 

شود اما در دیده نمی"رادیو تبریز"است ذکري از منتشر شده) شمسی1319اردیبهشت (تاسیس رادیو 
رسد که به نظر میشمسی 1329مورخ اردیبهشت "صداي تهران"ماهنامه 12و 11هايصفحه

برنامه روزانه ندارد،رد اشارهانتشار کتاب موزمان سومین شماره این نشریه باشد و فاصله چندانی تا 
تا 12م از ساعت صبح، بخش دو8تا 6بخش اول از ساعت . درج شده استدر سه بخش"رادیو تبریز"

شده و در آن هنرمندان و ارکسترهاي زیر برنامه پخش می21تا 16:30و بخش سوم از ساعت 13:30
:منظم و مستمر داشته اند

و یا دوشیزه ارکستر آهنگهاي محلی رادیو تبریز به سرپرستی آقاي ارمغانی و خوانندگی بانو فروزان-
خسروي

ریز به سرپرستی آقاي آساطور صفریان و خوانندگی دوشیزه ترزاارکستر آهنگهاي شرقی رادیو تب-
انگیز رادیو تبریز به سرپرستی آقاي شعبانی و خوانندگی دوشیزه لطفیهاي نشاطارکستر ترانه-
ارکستر آهنگهاي ایرانی رادیو تبریز به سرپرستی آقاي عذاري-

پخش صفحه هاي ایرانی همچنین مثنوي با نی و ور سند برنامه روزانه رادیو تبریز، اجراي ساز تنها د
.  روزهاي فرد و زوج گزارش شده استو غیر ایرانی به عنوان آخرین برنامه
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شمسی و پس 30در شمالغرب کشور را داشته و در دهه پس از تاسیس نقش محوري"رادیو تبریز"
، "رادیو مهاباد"و "رادیو سنندج"، "رادیو رضائیه"ي اندازاز آن و درپی توسعه ایستگاههاي رادیویی و راه

تا "رادیو ایران"نیز مشابه "رادیو تبریز"برنامه هاي . بخشی از نقش خود را به آنها واگذار می کند
.شده در آن ایام، وجود نداردمدتها به صورت اجراي زنده بوده و گزارشی از آثار ضبط

:سنگیهايدر کنار صفحهضبطهاي سینمایی
که به زندحضور هنرمندان آذربایجان در فیلمهاي فارسی، فصل دیگري از تاریخ ضبط صدا را رقم می

.یابدهاي سنگی نیز استمرار میآن ضبط برروي صفحهموازات 
شمسی نیز با 1330از سال - اشارت رفت1326که به ضبط آثاري از وي در سال -"بانو پروانه"

شبهاي "یلم که ف1332کند و در سال ، در این فیلم شرکت می"مستی عشق"در فیلم اجراي قطعاتی
کند که چندي بعد به صورت صفحه ترانه اي با همین نام را اجرا می،ساخته شده، در آن"تهران

آغا "، )1332("غفلت"و "پناهبی"در فیلمهاي 1336وي تا سال . آیدبه بازار می60شهرزاد شماره 
"خون و شرف"و "امیر ارسالن نامدار"، )1333("عشق راهزن"و "عروس دجله"، "ان قاجارمحمدخ

رستم دستان و بیژن "و ) 1336(و بهلول "قزل ارسالن"، )1335("یوسف و زلیخا"و "اتهام"، )1334(
متعددي از و آثار سرا و یا خواننده شرکت نمودهبه عنوان بازیگر، ترانه)1337("دشمن زن"و "و منیژه

که باشدمی"اتهام"براي فیلم "مرا ببوس"شود که از مهمترین آنها، اولین اجرا و صفحه وي ضبط می
.شود منتشر می288توسط کمپانی موزیکال، بر روي اول صفحه شماره 

شود ارکستر عادل شمسی نوسط دیانا فیلم تولید می1331که در سال "همسر مزاحم"در فیلم 
خانم را "سارا"اي به نام آرا و ماردیروسیان، خوانندهدزاده متشکل از گلشنی، آرزومانیان، دلآخون

229تا 221از شمارهء"موزیکال رکورد"هاي نکتهء جالب توجه آنکه دربین صفحه. کنندهمراهی می
باشد می"نمسارا خا"اي از آن صفحه238وجود دارد که شماره "موزیکال تبریز"چند صفحه با لیبل 

و "چهارشنبه گونی"که با همراهی ارکستر عادل آخوندزاده اجرا شده و برروي اول آن تصنیفی باعنوان 
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سارا "نام اشارهدر کتاب مورد . شودشنیده می"رممدیگل سنه "برروي دوم آن تصنیف دیگري به نام 
بهمن "مشترکی با در اجراي قطعه109به تنهایی و در صفحه 54و 53در صفحه هاي "بفخم

در کتاب نیز "سارا اکبرزاده"نظیر "سارا"چند هنرمند دیگر آن ایام با نام .درج شده است"حیدرزاده
همسر "هاي فیلم طراح رقص"بهمن حیدرزاده".ذکرشده است) 313و ص311ص("نمایش در تبریز"

آرشالوس "عکس و شرح حال شده واجرا"آرشالوس آیریان"توسط در فیلم باشد که نیز می"مزاحم
نیز "موزیکال تبریز"223شود صفحهء شمارهء یادآور می.کتاب آمده است113در صفحه هم "آیریان

و با همراهی ارکستر عادل آخوندزاده "انگیزدوشیزه روح"اجراي دو تصنیف با صداي هنرمندي به نام 
"موزیکال تبریز"هاي حتمل ضبط صفحهتاریخ م.که نامش در کتاب مورد بحث نیامده استباشدمی

.شمسی است1332یا اوایل سال 1331اواخر سال 
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، ارکستر عادل آخوندزاده استودیو عصرطالییشمسی1332محصول "مشهدي عباد"فیلم در 
- قره(ی ، عطا خرم)تار(زاده اهللا ابراهیم، سیف)کمانچه(، رضا رضازاده )تار(پور متشکل از علی دادستان

را "فاطمه زرگري"و "فتانه"، آواز خانمها )کمانچه(و مظفر گلشنی ) دف(زاده اهللا، نوروز فضل)نی
همراهی می کند و طراحی رقصهاي فیلم نیز همچنان 

که نام اصلی وي "فتانه"از .است"بهمن حیدرزاده"برعهده 
می باشد "بانو دلربا"و نام هنري دیگرش "بتول خرمی"

ضبط و با لیبلهاي هیز 1326ی که در سال هایصفحه
. اند در دسترس استماسترز ویس و ادئون به بازار آمده

"پرستمیهن"از دیگر هنرمندانی که هم در فیلم 
"شاهین طوس"و فیلم شهریار فیلم1332محصول سال 
به عنوان بازیگر و خواننده پارسفیلم،1333محصول سال 

شده برروي صفحه هاي اثر ضبطظاهرشده و هم داراي 
عالوه بر صفحه است که"دلبر"می باشد خانم "شهرزاد"

امید –جدائی "هاي کمپانی شهرزاد با عنوان10و 9شماره 
زاده اجرا نموده اهللا ابراهیمکه با همراهی ارکستر سیف"دل

شرح حال، اخبار و تصاویر متعددي از وي در است 
به عنوان "احمدزاده"نام .وجود دارد30مطبوعات دهه 

باشد که ) احمدزاده(همان ایرج صالحی ثبت شده که محتمال "شاهین طوس"طراح رقص در فیلم 
.کتاب آمده است65عکس و شرح حال وي در صفحه 

محصول سال "ماجراي زندگی"تصانیفی را اجرا کرده، "مصطفی پایان"در آن از فیلمهاي دیگري که 
به شرح زیر منتشر "رویال"دور با لیبل 78چهار صفحه "مصطفی پایان"از . دیانا فیلم است1333

:شده است

RT126پور، کمانچه رضا رضازادهارکستر علی دادستان4رنگ شماره –چوپان قزي
RT127 پور، کمانچه رضا رضازادهارکستر علی دادستان5رنگ شماره –قهرمان اوغالن
RT128 پور، کمانچه رضا رضازادهارکستر علی دادستان6رنگ شماره –بلبلر اوخور
RT129 کمانچه رضا رضازادهپور،ارکستر علی دادستان7رنگ شماره –یارم گجه گلدي

و "رنگ نعلبکی"صفحه ) نوازنده تار در ارکستر عادل آخوندزاده(زاده اهللا ابراهیماز ارکستر سیف
.برجاي مانده است) 6و 5شماره (هاي کمپانی شهرزاد صفحهیکی از روي دو بر"رنگ شالخو"
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:دور45و33وینیل هايصفحه
"نوا"صفحه هاي -1

هایی شمسی، شاهد صفحه1337دور فارسی در سال 45هاي ریبا از اولین روزهاي ظهور صفحهتق
باشد، اولین می"آهنگ"همان کارخانه آلمانی که تولید کننده صفحه هاي . شده در تبریز هستیمضبط

بنگاه "توسط "آهنگ"هاي باتوجه به توزیع صفحه. کندرا تولید می"نوا"سري صفحه هاي لیبل 
بریز و سپس در تهران، این تآرا در عرصه مطبوعات موسیقی در و سابقه حضور برادران چمن"تهوونب

.احتمال که نامبردگان، حلقهء این اتصال باشند دور از ذهن نیست
تصویر مقابل متعلق به آخرین صفحه از یک مجموعه تصانیف ترکی است که احتماال در اواخر دهه 

در تبریز منتشر شده است و در آن به "بنگاه مطبوعاتی چمن آرا"شمسی توسط 30یا اوایل دهه 20
.در تهران اشاره شده استبنگاهتاسیس شعبهء آن

اند جاي در آلمان تولید شده"آهنگ"هاي که مشابه صفحه"نوا"هاي در تولید و توزیع اولین صفحه

مماس با نگ با یک سري دایره هاي کوچکاي رها داراي برچسب سرمهاین صفحه. تردیدي نیست
مشابه لوزیهاي به هم (میلیمتر به موازات محیط برچسب هستندیا سهبا قطر تقریبی دویکدیگر

اند و عبارت نارنجی بودهسفید یاهاي مشاهده شده به رنگکه در بیشتر نمونه)چسبیده در لیبل آهنگ
“Made in Germany”آهنگ"هاي نمونه بسیار جالبی در بین صفحه. بر بدنه آنها حک شده است"

وجود داشت و این "نوا"یافت شد که در اثر آسیب دیدن برچسب، در زیر آن برچسب دیگري با لیبل 
امر عالوه بر شماره قالبهاي نزدیک به هم و متعلق به یک سري، گویاي آن است که این دو لیبل 
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دور 45هاي اند و با توجه به قطعیت وجود صفحهشدهد میهمزمان و ابتدا در یک کارخانه آلمانی تولی
. همان ایام، به بازار آمده باشنددر نیز باید "نوا"لیبل هاي با صفحهشمسی، 1337در سال "آهنگ"

"آساطور صفریان"که توسط ارکستر "رنگ باغدادوري"با عنوان TIR101صفحه مورد اشاره با شماره 
اجرا 

شده، به 
ل احتما
قوي

اولین 
صفحهء 
شرکت 

نوا باشد 
ضمن 
آنکه 

صفحهء 
آهنگ 

"باران"
که در 

روي 
دیگر آن 

نیز 
چشم "

"براه
وجود 

است که محتمال اولین صفحه منتشر شده با لیبل IR101"آهنگ"دو روي همان صفحهء دارد
، معرفی شده و این امر 12ال صفحه سنگی شماره ناست که دربخش صفحه هاي جالب ژور"آهنگ"

بعید نیست . کندشمسی را تقویت می1337در سال "نوا"و "آهنگ"هاي ن زمانی انتشار صفحهتقار
هاي که با پیش شماره صفحه(IRو قبل از دو حرف "نوا"هاي در پیش شماره صفحهTحرف 

دور 78که در صفحه هاي باشد"ایران"تولید صفحه براي تواند دال بر مشترك است و می"آهنگ"
.باشد"تبریز"ماخوذ از ) دئون نیز مسبوق به سابقه استآلمانی ا

دور 45بیشترین فعالیت را در زمینه تولید صفحه ،"خیابان پهلويتبریز،"به نشانی"نوا"کمپانی 
صدور صفحه به خارج از کشور، تا نگاهی بهبراي پوشش دادن بازار آذربایجان و کردستان و حتی با نیم
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دهد و مجموعهء گسترده اي از آثار فارسی، آذري، کردي، ارمنی شمسی ادامه می1350نیمه اول دهه 
دهد که دربین آنها آثار هاي تولید تهران ارائه میو ترکی استانبولی را در تیراژي محدودتر از صفحه

و از اسامی مندرج بر توان یافتمنحصر به فردي از قطعات محلی و یا آثار اساتیدي برجسته را می
لیبلهاي آنها، نامهاي فراوانی از هنرمندان شهرستانی را می توان یافت که شاید هیچ سند دیگري از 

هاي اسناد و مدارك موجود برروي لیبلها و پاکتهاي صفحه.فعالیت هنري ایشان در دسترس نباشد
و به ظن قوي هاي وینیل در داخل کشور براي تولید و پرس کردن صفحه"کارخانه نوا"به ایجاد "نوا"

شمسی داللت دارد و شاید همین امر سبب افزایش لیبلهاي صفحه در تبریز باشد 40در تبریز در دهه 
.که بدانها خواهیم پرداخت

- با ویژگیهاي گرافیکی گوناگون میدر طول حیات خود داراي لیبلهاي گوناگون"صفحه هاي نوا"
هاي تولید ترین لیبل نوا برروي صفحهقدیمیشرح . استحداقل هشت نمونه آنها در دسترس باشند که
گذشت و عالوه بر لیبلهاي متعدد با لوگوهاي متنوع از کلمه فارسی و آلمان"دویچه گرامافون"کمپانی 

در رنگهاي گوناگون بصورت تکرنگ یا "شاهگلی"بویژه انگلیسی نوا، لیبل مصور بالرین و لیبل مصور 
در مکان (از جمله مهمترین آنها، لیبل مصور حاوي تصویر خوانندهء صفحه .چندرنگ نیز وجود دارند

هاي این کمپانی وجود دارد ، فهرستی از صفحه"نوا"هاي عکسدار تدرپشت برخی پاک. است) 9ساعت 
و "مشهدي عباد"آثار منتشره و نمونه اي از آثار محلی، ارمنی و اجراي نمایشنامه که گویاي تنوع 
بازتولید آثاري عربی، هندي و ترکی استانبولی نیز روي . د آثاري فارسی می باشدهمچنین بازنولی

.مشاهده شده استF.N.Aو به ویژه با لیبل "صفحه هاي نوا"
اي مشهدي عباد با صفحه5مثل آلبوم (دور نوا 45هاي هایی از صفحهاگرچه مجموعهشودیادآور می

از شرکت نوا مشاهده نشده (LP)دور 33تاکنون صفحه اوجود دارد ام) زمانی بیش از یک ساعت
زار و نهاي اللهاتقاطع خیاب(در چهارراه کنت ،هاي نوا در تهرانمرکز پخش صفحهضمنا .است

.ه استواقع بود) منوچهري
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تبریز"موزیکال"صفجه هاي - 2
بنگاه"عالوه بر مدارك متعدد دال بر وجود اشاره شد که 

نمونه هایی شمسی، 1320در تبریز در نیمه دوم دهه "موزیکال
در "موزیکال تبریز"با لیبل ) دور78(هاي سنگی از صفحه

موزیکال "و در ضمن شماره قالبهاي 1333-1332سالهاي
، "برادران عشقی"احتمال اینکه . منتشرشده است"رکورد

اي به هصاحبان کمپانی موزیکال داراي ارتباط و تعلق خاطر ویژ
ر تولید دو این امر عالوه بر تاثیر تبریز باشند، دور از ذهن نیست

اي در عرصه تولید و زمینه فعالیت گستردههاي سنگی، صفحه
.هاي وینیل را فراهم آورده استنشر صفحه
مشاهده )ایران–تبریز("موزیکال"رنگ با لیبل قرمز(LP)دور33یک مورد صفحه تنها تاکنون 

.شده استو ساخت آلمان بوده و متن لیبل آن به انگلیسی نوشته"عبادمشهدي"که داراي عنوان شده
از گستردگی و تنوع چشمگیري برخوردار بوده و پس از لیبل "موزیکال تبریز"دور 45هاي صفحه

وزیکال م"رسد ، بنظر نمی"نوا"برخالف لیبل . شودلیبل محلی تبریز محسوب می، مهمترین"نوا"
ها یا شماره کاتالوگهاي داراي کارخانه مستقلی در تبریز بوده باشد و برخی از شماره قالب"تبریز

منطبق با سیستم شماره گذاري صفحه هاي تولیدي شرکت "موزیکال تبریز"دور 45هاي صفحه
ابوالحسن "از "نبیات اصفها"با عنوان شود اثرياي که در ذیل دیده مینمونه.باشدمی"ایران گرام"

باشد که در سال می) تار("حاجی علی اکبر خان شهنازي"و با همراهی "خان اقبال السلطان
شمسی، توسط 1340و محتمال در سال ضبط شده"هیز ماسترز ویس"شمسی براي کمپانی 1308

بریز، خیابان ت"بازتولید شده و مرکز پخش آن نیز، "فروشگاه موزیکال"براي لیبل "گرامایران"شرکت 
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ذکر شده که در کتاب "زادهعزیز رونق"بر نمونه دیگر نیز اسم . بوده است"پهلوي، فروشگاه موزیکال
دور 45مورد بحث وجود دارد و اسامی هنرمندان بسیار دیگري نیز برروي لیبلهاي صفحه هاي 

.ثبت شده که شاید در مآخذ دیگر یافت نشود"فروشگاه موزیکال تبریز"

آن برروي مالکبه عنوان"بنیانیعزیز خوش"که نام "موزیکال تبریزگاه بن"شود که یادآور می
همواره یکی از "فروشگاه موزیکال تبریز"و وجود دارد 30و20دور دهه هاي 78هاي هاي صفحهپاکت

عمده تولیدکننده شرکتهايهاي ایرانی و غیرایرانی در تبریز بوده و نمایندگی مراکز اصلی عرضه صفحه
با نام و نشانی خود و با لیبل تولیدکننده، به ايو واردکننده صفحه را برعهده داشته و در پاکتهاي ویژه

توان ذکر کرد که داراي مجموعهء را می"رویال"دور45از جمله صفحه هاي.رسانده استفروش می
این سري از RTبا پیشوند اره کاتالوگو شمAJبا پیشوند ویژه صفحه هاي آذري بوده و شماره قالب 

تعداد قابل توجهی از .هاي این شرکت می باشدسایر صفحهو مستقل ازصفحه هاي رویال متفاوت 
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باشد می"ایران گرام"وجود دارد که ادامه حیات لیبل "مونوگرام"قطعات آذري نیز برروي صفحه هاي 
.ی آنها را در تبریز داشته باشدنمایندگی محل"بنگاه موزیکال"و قاعدتا بایستی 

که قاعدتا صفحه هاي متعدد ارمنی، هندي و عربی نیز عرضه نموده است"فروشگاه موزیکال تبریز"
موزیکال "یا "شرکت موزیکال"این حضور فعال و عرضهء متنوع صفحه، بایستی با حمایت و همکاري 

.صورت گرفته باشد"موزیکال شیراز"تهران و "مرکوري

"میهن"صفجه هاي - 3
ها، ماخذ و منبعی در مورد تاسیس، که در تبریز فعال بوده و جز مندرجات لیبللیبل محلی دیگري

هاي اولیه که از لیبلاست"میهن"مالکان و دامنه فعالیت آن تاکنون مشاهده نشده است صفحه هاي 
گویاي آن است MM146لیبل صفحه . وردخبه چشم می"موزیکال تبریز"آن، ارتباط مستقیمش با 

.بوده استنیزعالوه بر رهبري ارکستر، نوازندهء دف"گروسیمحمود "که 
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کارخانه میهن "تغییر یافته و عبارت "میهن موزیک"هاي بعدي به در شماره صفحه"میهن"لیبل 
سبب چنین امري "نوا"ر کارخانه این احتمال که تغییر مالکیت د.بنددها نقش مینیز بر لیبل"موزیک

دور در 45هاي تا پایان عمر صفحه"نوا"هاي هایی از صفحهرسد زیرا نمونهشده باشد بعید به نظر می
احتمال دیگر که واردشدن کارخانه جدیدي براي تولید صفحه به تبریز است به . ایران، مشاهده شده اند

. دلیل فقدان مستندات غیرقابل قضاوت است

هایی از نمونه، Royal (& Orfeh)وTOP4اي چونشدهدر رقابت با لیبلهاي شناخته"میهن موزیک"
به درج یک اثر از این "میهن موزیک"دامنهء فعالیت آثار خارجی را بازتولید نموده است که براي نمایش

.شودمجموعه اکتفا می
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تبریز"سهیل"صفجه هاي -4
باشد که می"سهیل"، که مدعی داشتن کارخانه تولید صفحه استبلهاي متعلق به تبریزازجمله لی

. است"تبریز، خیابان شهناز شمالی، ساختمان سینما آسیا"نشانی ثبت شده آن برروي پاکتهاي صفحه، 
بر عالوه . باشدگذاري خاص و تعریف شده میهاي سهیل فاقد شمارهبرخالف بقیه لیبلهاي تبریز، صفحه

و -نوازنده ضرب-زاده، نیساري و رجاورينظیر رونق(محلی از هنرمندان آذربایجان شده ضبطهاي نغمه
در پشت .شودمیرنگی، مشاهده پاکت مصورهاي چندي از بازتولید موسیقی فرنگی با ، نمونه)دیگران

دور 45هاي صفحهیکی از پاکتهاي صفحهء سهیل این مدعا وجود دارد که اولین ضبط استریو برروي
.در ایران، توسط این کارخانه انجام شده است
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تبریز"اسماعیل رکورد"ه هاي صفح- 5
تبریز، خیابان پهلوي، تلفن "به نشانی "اسماعیل رکورد"اي با لیبل صفحههاي تبریزدر بین صفحه

در این مقاله درج شده است که یک نمونه وجود دارد که سه نمونه از لیبلهاي مورد استفاده آن"3062
صاحب امتیاز . در بین آنها وجود دارد)یا صاحب امتیاز این لیبلحاوي تصویر مالک (لیبل مصور 

است که ظاهرا "اسماعیل بندور"برمبناي مندرجات لیبلها متعلق به فردي به نام "اسماعیل رکورد"
هاي اصلی و عمده و آشنایی با کاري با تولیدکنندهداراي تخصص صدابرداري بوده و محتمال درپی هم

ساخت "برروي یک نمونه از لیبلهاي فوق عبارت .هنرمندان، اقدام به ایجاد لیبل مستقل نموده باشد
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وجود دارد که احتمال وجود کارخانه مستقل این لیبل در "ایران، کارخانه اسماعیل رکورد کمپانی
اي بر قوت تواند قرینهمی"اسماعیل رکورد"اد محدود صفحه هاي رسد و تعد، ضعیف به نظر میتبریز

، عالوه بر لیبل، به عنوان سازنده آهنگ، شاعر، خواننده "اسماعیل"جالب توجه آنکه نام .این گمان باشد
. گرددهاي این لیبل مشاهده میو صدابردار، برروي برخی از صفحه

تبریزهاي سفارشی سایر فروشگاههاي لیبل-6
و سایر این شهردور در تبریز، فروشگاههاي متعددي در 45ه به وجود کارخانه تولید صفحه با توج

هاي اختصاصی خود را به تولیدکنندگان مستقر شهرهاي آذربایجان و مناطق همجوار آن، تولید صفحه
ها برروي برخی از صفحهو"فروشگاه نور"اند که در نتیجه آن لیبلهایی نظیر در تبریز سفارش می داده

تبریز، خیابان شهناز شمالی، روبروي سینما آسیا، فروشگاه صفحه نور، "به نشانی "فروشگاه رادیو نور"
، "روژتبریز، خیابان پهلوي، جنب سینما مولن"به نشانی "فروشگاه آرژانتین"، "91783تلفن 

به نشانی "الکتریکی لوکس"، 4762تلفنخیابان پهلوي،تبریز، "، به نشانی "مهندسی رادیو ناسیونال"
، شدهتولید می"نوا"که توسط کمپانی "کاوه"، "گلستانباغتبریز، اول خیابان ملل متحد، روبروي "

.شده استو لیبلهاي دیگري در تبریز تولید و عرضه میفروشگاه بتهون
غیرمشهورهنرمندانارکسترها و از شده ضبطهايسازي، آوازي و رنگمحلیهايتنوع و تعداد نغمه

باشد و چه بسیارند قطعات نادر یا منحصر به ي ساخت تبریز، قابل توجه میبرروي لیبلهاشهرستانها 
هاي سفارش ها، به ویژه صفحهاین صفحهبخش توجهی از .شوندفردي که در بین این آثار یافت می

زاده آثار ارزشمندي از خانوادهء موذنکهدهندهاي مذهبی تشکیل میرا نغمهمحدود فروشگاهها
.شوداردبیلی دربین آنها یافت می
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