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صفحه هاي فارسی در هندقدیمی ترین 

مقدمه
. روابط فرهنگی کهن ایران و هند با ظهور صفحه هاي گرامافون، مولفه جدیدي براي بروز می یابد

دور فارسی توسط هنرمندان شبه قاره  تا  پیش  از  سال 78و تولید  نمونه هایی  از صفحه هاي ضبط  
پیوندهاي  دیرینه  فرهنکی  و هنري ، نفوذ عمیق زبان و ادبیات . شمسی گزارش شده است1300

ت فارسی  درهند و رابطه  شعر وموسیقی، تاثیر و نقش اقتصادي و اجتماعی پارسیان هند ، فعالی
کمپانی هاي گوناگون ضبط صفحه در هند و به ویژه کمپانی گرامافون وتا سیس کارخانه تولید صفحه 

وجه دیگر این رابطه بهره . در کلکته وعوامل  بسیاردیگري زمینه ساز این امر بوده اند"ا سیلد"در
ند در فاصله مندي جامعه هنري ایران از امکانات صنعتی ضبط و تولید صفحه در هند می باشد که ه

شمسی به صورت مرکز بازتولید آثار فارسی ضبط شده در عصر قاجار و در 1302تا 1293سال هاي 
شمسی و پس از تقسیم شبه قاره، هم هند و هم پاکستان به مثابه 1328تا 1324فاصله سال هاي 

این . رده اندمناسب ترین مکان ها براي ضبط و تولید صفحه توسط هنرمندان ایرانی، ایفاي نقش ک
مقاله، قدیمی ترین آثار موسیقی ضبط شده به فارسی توسط هنرمندان شبه قاره را مورد توجه قرار داده 

.است

گوهر جان  در استودیوي ضبط

The Music goes round, F.W.Gaisberg,1977:تصاویر  از
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)م1930-م1870(گوهر جان 
از جمله هنرمندان پیشگامی که ضبط صفحه فارسی  توسط  وي  در آغاز قرن بیستم  گزارش  

از پنجه من "با عنوان G.C.-3-13020صفحه شماره. می باشد"گوهر جان "شده   است  ،
غیرت از "با عنوان 013052سانتیمتر و25م  با قطر 1906در سال "چاك گریبان گله دارد 

اي زلف سرکشت همه چین چین شکن "با عنوان013053و "چشم برم روي تو دیدن ندهم
لیبل (سانتیمتر، با صداي گوهر جان، توسط کمپانی گرامافون 30یه و به قطر به صورت یک رو"شکن
.تولید شده است) فرشته

زهرا باییگوهر جان

,THE  RECORD  NEWS (the journal of SIRC):نقل از jan1993, pp29-31
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)م1914-م1868(زهرا بایی 
اهل آگرا ، که ازبرجسته ترین موسیقیدانان و خوانندگان  شبه قاره هند محسوب می "زهرا بایی "

دو صفحه  "الکنو"م  در شهر 1909خود با کمپانی گرامافون، در نوامبر سال  شود، در ضمن قرارداد  

غیرت از چشم برم روي تو دیدن "با عنوان G.C.8-13605صفحه  شماره. فارسی  ضبط  می نماید
م براي اولین بار منتشر می شود و درحقیقت اجراي دیگري از اثر ضبط 1911که در ژوئن "نه دهم

م، صفحه شماره1914پس از فوت زهرا بایی و در سال . م می باشد1906ن در سال شده از گوهرجا
G.C.8-13588 که قبل از صفحه سابق الذکر ضبط شده ، تولید و به "خبرم رسیده امشب"صفحه

Gramophoneسانتیمتر، با برچسب سیاه رنگ و لیبل25این صفحه ها به قطر . بازار عرضه می گردد

Concert Record ) منتشر شده اند) با عالمت تجاري بوق وسگ.

باییاچهن
را می توان نام  "اچهن بایی "ازهنرمندان دیگري که صفحه  فارسی  از وي گزارش شده است 

م بخش کوچکی به صفحه هاي فارسی اختصاص یافته 1914سال "گرامافون رکورد"در کاتالوگ . برد
دلم در اشک آواره "و با عنوان G.C.3-13982از اچهن بایی  با شمارهاست که در آن به صفحه اي 

.اشاره شده است"شد آواره تر باد

THE  RECORD  NEWS (the journal of SIRC),2001,p48:نقل از
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:نقل از
THE RECORD NEWS

2001-P 54
From:

The "Gramophone record"
Nagri catalogue
-Violet label –
New release

June 1914

)م1934–م 1880(جانکی بایی
11در. نیزصفحه هاي متعدد فارسی گزارش شده است "جانکی بایی "از خواننده دیگري به نام 

م منتشر شده 1911م در دهلی، آثار ذیل از وي توسط کمپانی گرامافون ضبط گردیده ودر 1909نوامبر 
:است 

و ناولها"اال یا ایها الساقی ادر کاسا8-13531
کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست8-13532

ضبط می گردد که درجوالي "اهللا آباد "م آثار فارسی دیگري از جانکی بایی در 1916در نوامبر 
:م منتشر می شود1919سال 

نگاه ناز بیباکانه داري12-13693
اي که می گویی با خوبان آشنایی مشکل است12-13694

م در الکنو ضبط شده که دیسکوگرافی آن تا کنون در 1922آثار فارسی دیگري نیز از وي، درسال 
.دسترس نگارنده قرار نگرفته است

RAMAGRAPH  DISC  RECORDم مربوط به صفحه هایی با لیبل1911گزارشی دیگر از سال 

اثر عربی که قرائت قران کریم است را، 5وPARSIاثر با عنوان5که در هند تولید می شده اند، وجود 
.تایید می کند که اطالعات تفصیلی آن تاکنون به دست نیامده است

The record news, vol.14, Apr.1994,p4
م1907جانکی بایی در استودیو


