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اي نام تو بهترین سرآغاز

افی و نقد تاریخیردیسکوگ
مروري بر خاطرات سید جواد بدیع زاده در

گلبانگ محراب تا بانگ مضراب
زار متون تاریخ موسیقی معاصر، خارهاي حب و بغض، اسطوره سازي، خودپسندي، هنگام گشت وگذار در گل

هش می خلد و ضرورت پاالیش متون مربوط به تاریخ فراموشکاري و بیدقتی بر دست پژوهشگر و جان پژو
.موسیقی معاصر ایران با متدهاي نو، امري بدیهی و غیر قابل انکار می نماید

دیسکوگرافی می تواند روشی علمی و سیستمی در نقد تاریخی براي عرصه هایی از تاریخ هنر، نظیر 
افتن خاطره نگاري هایی که منابعی مهم و باارزش و سرشار از موسیقی، تئاتر و سینما باشد به ویژه براي انتظام ی

گلبانگ محراب تا بانگ مصداق این بحث را مروري در کتاب ارزشمند و شایان توجه . داده هایی بدیع هستند
قرارداده ایم که به کوشش خانم الهه بدیع زاده و با پیشگفتار و حواشی ) ISBN 964-312-590-4(مضراب

.منتشر شده است1380یر علینقی، توسط نشرنی در سالسید علیرضا م
بدیع زاده از فعالترین هنرمندان در صحنه ضبط صفحه می باشد و در کتاب گلبانگ، بخش اعظم کتاب، به 

در اینجا می کوشیم به کمک دیسکوگرافی نمونه . توضیح این آثار و چگونگی ضبط آن ها اختصاص یافته است
به دلیل فاصله زمان وقوع تا هنگام نگارش خاطرات، یا سهو در تنظیم یادداشت هاي پراکنده، هایی از نکاتی که

:به خطا ثبت شده را نقد و اصالح نماییم
85با اشاره به مطالب صفحه 124در صفحه . بدیع زاده از اولین خوانندگان صفحه هاي فارسی نیست- 1

دعوت کمپانی صفحه سازي هیز مسترز ویس پنج که به 1304قبال نوشتم در ":گلبانگ آمده90تا 
پس از جنگ صفحه هاي فارسیتاریخ یاد شده صحیح نبوده و اگرچه اولین ". . .صفحه خواندم

1307شمسی ضبط شده اما اولین صفحه هاي بدیع زاده در بهمن و اسفند 1305جهانی اول در سال 
مندان دیگر و کمپانی هاي گوناگون، توسط هنر) صفحه400حداقل (و پس از ضبط آثار بسیاري 

.پرشده است
و 1314انجامیده، در اواخر زمستان  سودواسفرهاي شام که به دو نوبت ضبط و تولید صفحه با لیبل - 2

به بازار ایران 1318و 1315شمسی صورت گرفته که صفحه هاي آن ها در نیمه سال 1317دي ماه 
، مغشوش و در اتصال یادداشت )263تاص 200ص(سفر اطالعات مربوط به این دو. عرضه شده است

به رهی معیريتوسط خزان عشق مثال ساختن شعر ترانه . ها، انسجام تاریخی رعایت نمی گردد
در حالی که مربوط به سفر اول می باشد ویا ساختن و ضبط ) 229ص(سفر دوم نسبت داده شده 

دو . که مربوط به سفر دوم می باشد) 218ص (ه سرودي براي ازدواج شاه و فوزیه در سفر اول ذکر شد
1317وجود دارد که تاریخ آن به اشتباه 222و 221عکس بسیار جالب از سفر اول در صفحه هاي 

.قید شده است
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بزرگترین سهو در مورد ترتیب تاریخی کتاب گلبانگ، ذکر دو سفر شام به عنوان دو اتفاق پیاپی است - 3
شمسی، بدیع زاده براي ضبط صفحه در برلین، 1315ر یعنی در بهمن حال آن که در بین این دو سف

26ضبط . کتاب، به این سفر اختصاص داده شده است290تا263تهران را ترك می کند و از صفحه 
میالدي به طول می انجامد که بخش 1937مه 28آوریل تا 14از ادئونصفحه از وي براي کمپانی 
.رشده در سفر اول شام و سري اول سودوا می باشداعظم این آثار، صفحه هاي پ

بعید نیست که گذشت زمان، ترتیب ضبط صفحه ها را از یاد نگارنده خاطرات برده باشد اما به کمک - 4
دیسکوگرافی، که یکی از ارکان اصلی آن، مرتب کردن آثار ضبط شده بر اساس شماره قالب می باشد، 

با شماره قالب خزان عشق اولین اثر ضبط شده در برلین، ) 271ص(در می یابیم برخالف متن کتاب 
می باشد و در می یابیم که per 1با شماره قالب زالزالکنیست، بلکه ترانه per 13 & 14هاي 

با ارکستر صبا و مرتضی محجوبی و در سفر دوم به شام 255هیچیک از آثار فهرست شده در صفحه 
همکاري صبا و فرهاد معتمد پرشده اند و درمی یابیم که دو ضبط نشده، بلکه همه در سفر اول و با

، اولین صفحه ضبط شده درسفر اول شام w 1171&2با شماره قالب هاي سالم شاهنشاهی روي 
است و در می یابیم اولین صفحه w 1161آالگارسون با شماره قالب بلکه ترانه ) 210ص (نبوده 

با جلوه گلتوسط کمپانی هیز مسترز ویس، تصنیف 1307ضبط شده از بدیع زاده در تهران در سال 
می BX5068بلکه آواز سه گاه با شماره قالب ) 88و 87ص(نیست BX5138&9شماره قالب 

.کتاب گلبانگ به آن اشاره شده است89باشد که در صفحه 
رون به صحت موارد پراکنده چندي نیز در اظهارنظرهاي شخصی و حاشیه اي نگارنده وجود دارد که مق- 5

، رضاقلی خان نوروزيضمن اشاره به مقدمات ازدواج با دختر 158و157مثال در صفحه . نیست
من رضاقلی خان را می شناختم و می دانستم کسی است که سال ها قبل از من با چند ":آمده است

ساعت ساز نفر خوانندگان معروف و تواناي آن زمان مثل سید احمد خان، سید حسن خان، آقا حسین 
، باقرخان )تار(، درویش خان )تار(، آقا حسینقلی )پیانو(و طاهرزاده و نوازندگانی مثل مشیرهمایون 

، به طرف )نی(، نایب اسداهللا )فلوت(، یعقوب خان )کمانچه(، حسین خان اسماعیل زاده )کمانچه(
قاجار در تهران و در این عبارت خالصه اي از همه فعالیت هاي ضبط صفحه در عصر".روسیه رفتند

جاي علم و یقین ه سفرهاي خارج، به صورتی درهم آمیخته و ناصواب درج شده و گمان و احتمال ب
.نشسته است

اب گلبانگ را اثري تنگارنده این سطور، علیرغم همه کاستی هایی که به پاره اي از آن ها اشاره رفت، ک
ر می شناسد و امید آنکه با انتشار امثال آن، باب پژوهش ذیقیمت و منبعی گرانبها در تاریخ موسیقی معاص

. گشوده تر و زر ناب حقیقت از بوته نقد علمی به درآید
یر منصورما


