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ای نام تو بھترین سرآغاز

هاي محلینغمهدیسکوگرافی و 

ترین، بکرترین هاي محلی به عنوان یکی از اصلینغمه
ترین منابع در شناخت موسیقی کهن و گسترده
از منظرهاي هاي آن، همواره و ریشهسرزمینها 
ند و توجه و بوده اپژوهشگرانمورد توجهگوناگون، 

اي طوالنی در حوزهء بقهبررسی آنها، به ویژه سا
.فرهنگ و تمدنی ایران دارند

گیري موسیقی دستگاهی و ردیف طی مراحل شکل
ایرانی و تغییرات و تبدالت موسیقی مقامی قدیم، 

تکامل یافته یا هاي محلی در جایگاهبسیاري از نغمه
اند و در منابع جدیدي جانمایی و بازتعریف شده

شفاهی، حکایاتی از شنیدن مکتوب و مستند به تاریخ 
هایی متروك توسط اساتید و اتفاقی و گردآوري نغمه

.استفاده از آنها در ردیف، نقل شده است
به دالیل گوناگون، در طی دورهء ضبط صفحه، 

هاي محلی توجه و تالش نسبی براي ضبط نغمه
عالقمندي کمپانیهاي ضبط به . صورت گرفته است

ع از آثار ضبط شده از نواحی اي متنوداشتن مجموعه
مختلف با نگاه به بازار آن نواحی و مناطق همراه بوده 

هماهنگ با این رویکرد، نمایندگان کمپانیهاي . است
، نسبت به شناسایی و عقد قرارداد با خوانندگان و ضبط

اند که در برخی هنرمندان مناطق مختلف اقدام نموده
ارزشمند ضبط موارد و بر اثر حسن انتخاب، آثاري 

.شده و به یادگار مانده است
شمسی 1284هاي ضبط شده در سال دربین صفحه

خوریم که دال بر در تهران، به عناوین متعددي برمی
هاي ضبط شده در صفحه. اي محلی استداشتن ریشه

بین دو جنگ جهانی، از این جهت داراي آثاري بیشتر 
.باشندتر میو متنوع

سید علی "و "مهرباقري خانم"از ار کرديضبط آث
و "حسن خان سنجالنی"از ، گیلکی"اصغر کردستانی

، "اقبال السلطان"از ، ترکی"ابوالحسن خان صبا"
، "پري آغابابف"از و ارمنی"مادام بالنش"از آسوري

تر به ، نشان توجه گستردهو دیگران"مادام گاسپاریان"
گوناگون یبلهاي خرده فرهنگها است که بر روي ل

. باشدفارسی قابل ردگیري می
از سوي دیگر توجه بیشتر به ضبط آثار هنرمندانی 

از "حسینعلی خان نکیسا"از سایر شهرهاي ایران نظیر
ادیب "و "یاصفهانتاج"، "آقا مهدي نوائی"تفرش،  

نوازنده ("یعقوب خان رشتی"از اصفهان، "خوانساري
و تاثیرپذیري "زادهواد بدیعسید ج"از رشت، ) فلوت

و کاشانو موسیقی درمبنایی او از استمرار خط هنري
هاي در این دوره، کمک کننده به شناسایی ریشه. . . 

.هاستبسیاري از نغمه
را در "مدرسه عالی موسیقی"کار سازمان یافته 

هاي محلی و ثبت و ضبط آنها نیز توجه به نغمه
مدرسه صنایع "تاسیس . بماندنبایستی از نظر دور

در رشت با امتیاز کلنل وزیري و به مدیریت "مستظرفه
پاید ولی به ، اگرچه دیري نمی"ابوالحسن خان صبا"

زرد "هاي محلی گیلکی نظیر گردآوري برخی از نغمه
.شودتوسط وي منجر می"ملیجه

-توجه به جمعشمسی1330و 1320ءدههدو در 

هنرستان "توسط و فولکلوریکمحلیهاي آوري نغمه
و برخی از "صدا خانه ملی"و "ملی موسیقی

اهللا مفخم لطف"به ویژه پژوهشگران عرصه موسیقی
انتشار آثاري مکتوب . یابد، گسترش بیشتري می"پایان

از موسیقی محلی مازندران، گیالن و دشت باوي
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و به موازات آن، افزایش چشمگیري گیردصورت می
هاي سنگی هاي محلی ضبط شده روي صفحههدر نغم
آثار محلی . شودشمسی مشاهده می1320دهه 

سترز اهیزم"نواي ایران و هاي مازندرانی برروي صفحه
، آثار کردي با صداي "دلکش"با صداي "ویس

هاي ادئون و کلمبیا، آثار برروي صفحه"البرزي"
هاي برروي صفحه"عاشورپور"گیلکی با صداي 

هاي ، آثار آذري برروي صفحهو هیزماسترزویسکلمبیا
ویس، شهرزاد و موزیکال و آثار محلی استرزهیزم

تواند موضوعی باارزش در بررسیهاي متعدد دیگرمی
اجراي اپراتیک .هاي سنگی باشددیسکوگرافی صفحه

و ضبط برخی از آثار یادشده در اروپا در فاصله 
و "کیلیمنیر و"شمسی، توسط 1337و 1335سالهاي 

هاي وینیل مشاهده نیز برروي صفحه"شوشا عصار"
و قبل از آن نیز ضبط برخی قطعات با شده است

، در بین ضبطهاي خصوصی "پورفرح عافیت"صداي 
. دور هنرستان موسیقی انجام گرفته است78

هاي استانی رادیو و افزایش توسعهء فرستنده
کمک کننده به از سایر عوامل ساعات برنامهء آنها

بسیاري . هاي محلی بوده استگردآوري و ضبط نغمه
از آثار ضبط شده در استودیوهاي استانی، در طول دهه 

دور 45هاي وینیل شمسی به صورت صفحه1340
گردند که در بین آنها آثار ارزشمندي از منتشر می

موسیقی محلی مناطق و اقوام گوناگون وجود دارد و 
، خوانندگان و نوازندگان بر رمنداننام بسیاري از هن

این آثار، لیبلهاي آنها ثبت شده است که شاید برخی از 
ها یا این حاوي اطالعاتی منحصر به فرد از این نغمه

.هنرمندان باشد
در این مختصر حتی مجالی براي پرداختن به نام 
هنرمندان و عناوین آثار یافت شده از هر قوم و منطقه 

توان به این اشاره بسنده کرد که و تنها میوجود ندارد
محلی وجود دور45هاي در صفحهتنوع چشمگیري

هاي دارد و پژوهشگران عرصه موسیقی محلی و نغمه
اي از منابع دست اول فولکلوریک را با دریاي گسترده

ي وحاسازد که بسیاري از آنها، آثاري صوتی مواجه می
،)مندرجات لیبلها(ر و احتماال تصویمکتوباطالعاتی

هاي آذري پرداختن به نغمه.باشندبا انتشار محدود می
انجام شده "تبریز و صنعت ضبط صدا"که طی مقاله 

.موید این مدعاست
ضبط میدانی اینگونه آثار مورد اهتمام موسسات 
پژوهشی خارجی نیز بوده که بهترین مصداق آن، ضبط 

اي به صورت صفحه"آواهاي ایل بختیاري"و عرضهء 
هاي در مجموعهء صفحه. باشددور در فرانسه می33

یونسکو نیز قطعاتی از آثار محلی اقوام و مناطق ایران 
.وجود دارد

هاي محلی به صورت آخرین مجال عرضه نغمه
کانون پرورش فکري "هاي صفحه را باید در صفحه

جستجو کرد که برخی از "کودکان و نوجوانان
مینو "و "پري زنگنه"ي محلی را با اجراي آوازها
.اندشمسی منتشر کرده1350، در اوایل دهه "جوان

امیر منصور
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