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گري در عصر قاجاردیسکوگرافی بازی

در سال . یک قرن از ضبط اولین صفحه هایی که در زمره آثار بازیگري دسته بندي می شوند، می گذرد
اثر بازیگري ضبط می گردد که بر روي برچسب اغلب این 21شمسی توسط کمپانی گرامافون در تهران، 1284

ن برخی از این آثار جز نامی در کتب تاریخ نمایش و بازیگري نقش بسته است و از بازیگراتیارترصفحه ها کلمه 
. در ایران به چشم نمی خورد

شمسی1284دیسکوگرافی صفحه هاي بازیگري پر شده در تهران توسط کمپانی گرامافون در سال 
بازیگران عنوان اثر صفحهماره ش شماره کاتالوگ قطر صفحه

شعبان کدخدا  یهوديتیارتر  GC-11353 619q 5/17cm

بحرالعلوم تیارت حاجیانه GC.3-12680 622q 5/17cm

حاجی شیخعلی تقلید GC.3-12690 644q 5/17cm

شاهزاده صمد و رمضان تیارتر زبان تمام ایران GC-11357 647q 5/17cm

شاهزاده صمد و رمضان تیارتر درویشی و گدایی GC-11358 648q 5/17cm

د احمدسی تیارتر شیرازي و ترك GC-11354 652q 5/17cm

سید احمد و مشهدي میرزا تیارتر حاجی بازي GC-11355 653q 5/17cm

سید احمد و مشهدي میرزا تیارتر اصفهانی GC-11356 654q 5/17cm

بحرالعلوم مانند حاجی تاج خوانده GC-11271 893r 25cm

حاجی لره و اکبر ترك کی و لريتیارتر تر GC-11280 908r 25cm

حاجی لره و اکبر ترك تیارتر فالگیر یهودي و مسلمان GC-11281 909r 25cm

ره و اکبر تركوحاجی ل تیارتر کاکاسیاه با آقاش GC-11282 910r 25cm

حاجی لره و حسین جان بابا تیمور و فلفلی و میرآخور1تیارتر نمره GC-11272 916r 25cm

ه و حسین جانحاجی لر بستی روي تخت طویله2تیارتر نمره GC-11273 917r 25cm

شاهزاده صمد و رمضان تیارتر زاییدن زنها GC-11274 918r 25cm

شاهزاده صمد و رمضان تیارتر روضه خوانها GC-11275 919r 25cm

شاهزاده صمد و رمضان تیارتر عربی و کاشی GC-11276 920r 25cm

مشهدي میرزاسید احمد و تیارتر دو کور در مهمان خانه GC-11277 928r 25cm

سید احمد و مشهدي میرزا تیارتر درویش GC-11278 929r 25cm

)پسر(سید احمد و مشهدي میرزا ماشااهللا  تیارتر زرین با شوهر GC-11279 930r 25cm

شیخ شیپور بیات گاو GC-012093 159s 30cm
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بستی روي تخت طویله      2تیارتر نمرهبابا تیمور و فلفلی و میرآخور1ارتر نمرهتی

تیارتر عربی و کاشیتیارتر زرین با شوهر

تیارتر کاکاسیاه با آقاش
حاجی لره و اکبر ترك
GC-11282
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ا این آثار به صورت تک گویی یا دوگویی هایی است که مدل عمومی بازیگري کمدي در آن عصر بوده و بعض
در مورد بازیگرانی که نامشان در جدول فوق . همراه می شده اند(troupe)با همراهی نوازندگان دسته بازیگر 

:آمده اطالعات پراکنده اي در منابع زیر وجود دارد
) 58ص(ابوالقاسم جنتی عطایینوشته دکتر بنیاد نمایش در ایراننام وي در کتاب :حاجی لره-

به نقل از منابع قدیمی تري چون ) 389ص(حسن مشحونثر دکتر اتاریخ موسیقی ایرانو 
یادداشت هایی از زندگی حصوصی ناصرالدین شاه اثر دوستعلی خان معیرالممالک و زندگانی من اثر 

1285و1284(میالدي 1907و1906که در سال هاي اوژن اوبن. عبداهللا مستوفی ذکر شده است
249سفیر فرانسه در ایران بوده در صفحه ) مورد بحثشمسی و مقارن با زمان ضبط صفحه هاي

. مردم یاد می کنددلقک مورد عالقه، حاجی لره را با عنوان ایران امروزکتاب خاطرات خود به نام 
که در همین زمان طبع شده ) 19قمري، ص1323چاپ سنگی (دیوان حکیم سوريدر دانش

:را در ابیات دیل، ذکر می نمایداسامی حسین خان ملندوغ، حاجی لره و علی ترکه 
ز ازل شلغم و ترب و تره شد     قسمت بی هنران ماهی و مرغ و بره شدروزي ما 
وآنکه او دوغ و ملندوغ، نصیبش کره شدز دوصد خون جگر حاصل ماستته تغاري 

شدحاجی لرهو علی ترکهدوران فلسفی دفتر جاماسب و بقراط به پیچ      دور
مراسم دربار کتاب 99در منابع گوناگون اثري از نام وي دیده نشده و تنها در صفحه :اکبر ترکه-

توسط سازمان اسناد و کتابخانه جمهوري فاطمه قاضیهاکه به کوشش )جشن آش پزان(ناصري 
ه شاید بعدها به اکبر ترکه معروف اسالمی ایران منتشر شده، مقلدي به نام اکبر غوره معرفی شده ک

امروز ": قمري می نویسد1310ربیع االول 23اعتمادالسلطنه در گزارشی به تاریخ شنبه . شده باشد
فرقی که با سنوات سابق داشت، توبه اسمعیل بزاز است که بجاي او اکبر غوره نامی مقلد شد و . آش پزان معمول بود

".بسیار تلخ و بی مزه بود
در . مقلدین عصر ناصري است که اطالعات قابل توجهی از او بجامانده استمشهورترین:یپورشیخ ش-

قمري در سمنان، حضور داشته و ناصرالدین شاه در خاطرات خود، شرحی راجع 1300آش پزان سال 
نامه سفر خراسان به.و میرزا قهرمان امین لشکر نیز در رو) 49مراسم دربار ناصري، ص(به وي نوشته 

، 1جلد(تاریخ غره ذیحجه الحرام، به وي اشاره کرده و مهدي بامداد در کتاب شرح حال رجال ایران
صفحه بیات گاو که وي در سال . ، اطالعاتی فراوان را به همراه عکس وي درج نموده است)394ص

مورد تقلید و تکرار شیخ کرناشمسی توسط 1307در سال سال بعد 23شمسی پر کرده، 1284
.ار می گیردقر

بحرالعلوم اصفهانی، شاهزاده صمد، رمضان، حسین جان، سید ، شعبان کدخدادر مورد-
.، اطالعاتی به دست نیامده استمشهدي میرزا ماشااهللاواحمد، مشهدي میرزا 
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و دسته او شامل علی اکبر نفطی شمسی پنج صفحه دو طرفه از 1291بنابر مدارك دیسکوگرافی، در سال 
ضبط و تولید شده که با توجه به نحوه نگارش علی اکبر نایب جعفري و رکه، حسین سوزن سنجاقیعلی ت

مشاهده می ) 58جنتی عطایی، ص(متن لیبل ها و احتمال خطا در آن ها، وجود اسامی مشابهی در برخی منابع 
.شود

شمسی1291ال دیسکوگرافی صفحه هاي بازیگري پر شده در تهران توسط کمپانی گرامافون در س
بازیگران عنوان اثر شماره صفحه شماره کاتالوگ قطر صفحه

علی اکبر نفطی، علی ترکه، حسین سوزن سنجاقی، علی اکبر نایب جعفري 1تقلید قزوینی  2-11352 3906ae 25cm

علی اکبر نفطی، علی ترکه، حسین سوزن سنجاقی، علی اکبر نایب جعفري 2تقلید قزوینی  2-11353 3907ae 25cm

علی اکبر نفطی، علی ترکه، حسین سوزن سنجاقی، علی اکبر نایب جعفري 1تقلید برکت خانه  2-11354 3908ae 25cm

علی اکبر نفطی، علی ترکه، حسین سوزن سنجاقی، علی اکبر نایب جعفري 2تقلید برکت خانه  2-11355 3909ae 25cm

نجاقی، علی اکبر نایب جعفريعلی اکبر نفطی، علی ترکه، حسین سوزن س 1تقلید کاشی و ترکه  2-11356 3910ae 25cm

علی اکبر نفطی، علی ترکه، حسین سوزن سنجاقی، علی اکبر نایب جعفري 2تقلید کاشی و ترکه  2-11357 3911ae 25cm

علی اکبر نفطی، علی ترکه، حسین سوزن سنجاقی، علی اکبر نایب جعفري 1تقلید چهار صندوق  2-11358 3912ae 25cm

علی اکبر نفطی، علی ترکه، حسین سوزن سنجاقی، علی اکبر نایب جعفري 2تقلید چهار صندوق  2-11359 3913ae 25cm

علی اکبر نفطی، علی ترکه، حسین سوزن سنجاقی، علی اکبر نایب جعفري 1تقلید هانس پینه دوز  2-11360 3914ae 25cm

، حسین سوزن سنجاقی، علی اکبر نایب جعفريعلی اکبر نفطی، علی ترکه 2تقلید هانس پینه دوز  2-11361 3915ae 25cm

شمسی، بازتولید 1291نمونه آثار بازیگري سال 
هیز ماسترز ویسدر کلکته هند با لیبل 1299سال 


