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آثاري از خانواده وفادار

شمسی بازمی 30ه اند که اوج آن به دهه ایفا کردخانواده وفادار نقشی مهم و موثر در موسیقی معاصر ایران 
.گردد

1354بهمن 9- 1291( در بین عالقمندان موسیقی کمتر کسی یافت می شود که با نام و آثار مجید وفادار 
يعموما به عنوان آهنگساز و نوازنده-وفادار معروفترین شخص خاندان –مجید . آشنایی نداشته باشد) تهران

ساخته هاي بسیاري از وي با استقبال . ویلن شناخته می شود
او شاگرد مکتب . اندو مقبولیت عامه یافته گسترده مواجه شده 

خان علینقیو هنرآموز مدرسه ي موسیقی رضا محجوبی
.بودوزیري

در دل شیارهاي صفحه هاي سنگی آثار متعددي از ساخته 
هاي مجید وفادار حک شده که در برخی از آنها صداي شفاف ویلن 
وي به گوش می رسد که پرداختن به همه ي این صفحات و 

معروفترین صفحه وي . دیسکوگرافی آن نیاز به مجالی دیگر دارد
شمسی 1334ست که اولین بار در سال امرا ببوساثر جاودانه 

شد و در صفحه شماره ضبطاتهام فیلم ايربپروانه با صداي 
288Aکمپانی موزیکال رکورد منتشر گردید  .

آثار ضبط شده از مجید خان وفادار آن نکته جالب در زمینه
است که وي در ابتدا به عنوان خواننده اقدام به پرکردن صفحه می 

در نام نامه موسیقی ایران زمین اثر مهدي اصل این موضوع . نماید
به درستی درج و ثبت شده و در اینجا، ) 607ج سوم، ص(ستایشگر 

. جزییات بیشتري روشن خواهد شد
در بین صفحه هاي پولیفون، صفحه اي با برچسب قرمز و به 

شمسی در 1306وجود دارد که در سال V 1296شماره کاتالوگ 
صفحهمتن لیبل . ران به صورت آکوستیک ضبط شده استته

- ماهور-راك/وفادار  - مجید خان: می باشدبدین شرح 
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شهنازي-تار حاجی علی اکبر خان/خیز و کن همتی مردانه   -بدیع
- اقعر/وفادار  -مجید خان:داراي متن زیر استv 1297روي دیگر این صفحه با شماره کاتالوگ 

شهنازي- تار حاجی علی اکبر خان/بدیع  -ماهور
استاد به رسمیت -ساله 29از نکات قابل توجه در این صفحه همکاري و همراهی حاجی علی اکبر خان شهنازي 

این در حالی است که در همین . ساله می باشد15با مجید خان - شناخته شده تار و جانشین آقا حسینقلی 
حسینعلی خان نکیسا هاي پولیفون قرمز، حاجی علی اکبر خان در همکاري با اساتیدي چون سري از صفحه

هر صفحه اي که ضبط نموده، یک روي آن به اجراي تکنوازي ) ش. با نام مستعار ع(عنایت اهللا خان شیبانیو
.وي اختصاص دارد در حالی که در صفحه ي مورد بحث، در هر دو روي آن، همنواز آواز مجید خان است

کیر برادر کوچکتر مجید، نوازنده تار و شاگرد مکتب علی ا) تهران1369اسفند9-1293(حمید وفادار
شمسی که 1323دونوازیهاي وي با ویلن مجید و همراهی ضرب مهدي غیاثی در سالهاي . خان شهنازي بود

او به دالیل شخصی رادیو را ) 93قصه شمع، ص. (بصورت زنده از رادیو پخش می شد، طرفداران زیادي داشت
اجرایی خصوصی به مدت یک از وي قطعا صفحه اي ضبط نشده است و تنها اثر صوتی بجامانده اش،. ترك کرد

–این اثر . ساعت می باشد که خانواده وي در هنگام سالمندي او ضبط کرده اند
تکنوازي در -که به لطف سرکار خانم پوران وفادار در دسترس قرار گرفته است

حمید در این نوار، آمیخته اي از تکنیک و . اصفهان، ماهور و چهارگاه است
.ت فراوان به گوش شنونده می رساندمالحت ساز خود را با قدر

سالگی بر اثر 21برادر بزرگتر مجید و حمید که در سن جانگیر وفادار
وي نوازنده ي ویلن بود و در اولین صفحه هاي ضبط شده . بیماري سل درگذشت

عبدالحسین خان شمسی، باتفاق 1307در سال سید جواد بدیع زادهاز 
نمونه آثار . ، وي را همراهی کرده اند)ضرب(نیاناصغر اکمپاو ) تار(شهنازي

GF.2است که با شماره هاي جلوه کلو اي مرغ بی آشیانوي تصنیف هاي 
.با لیبل هیز ماسترز ویس منتشر شده استGF.3و 

دختر حمید وفادار و خانم پرخیده، ) تهران1314متولد (پوراندخت وفادار
شمسی و مصادف با دوره اوج فعالیت هنري و آهنگسازي عمویش 1337در سال 

مجید وفادار، به خوانندگان رادیو پیوست و نزدیک به دو سال و نیم در رادیو با 
می به اجراي آثاري پرداخت که عموما توسط عمویش ساخته فیروزهنام هنري 

اخباري از وي و فعالیتهاي هنریش در مطبوعات آن دوره چون روشنفکر و . شد
مجله رادیو ایران، ضمن درج عکس 1338آتش منعکس شده و شماره ویژه نوروز 

. خانم فیروزه، پیوستن وي به خوانندگان رادیو را گزارش نموده است
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حمید وفادار و از چهره هاي همسر، ده پرخیمعروف به ) ، تهران1344-1292(نورالهدي مظفري
برجسته عرصه بازیگري ایران می باشد که کمتر نام و نشان و اشاره اي از حضور وي در هنر موسیقی دیده می 

وي آثار زیادي در رادیو اجرا کرده و . شود
با مطلع یار نازنینتعدادي از آنها همچون 

با آهنگ مجید ) از نازنین یارم  گل بی خارم(
شعر مستعان، بصورت دوصدایی با حسین و

.اجرا شده است) فاخته اي(قوامی 
از آخرین صفحه هایی که با لیبل هیز 

1326در سال (HMV)ماسترز ویس 
شمسی در تهران ضبط شده و با عالمت 
تجاري معروف بوق و سگ بر روي کاغذ سبز 

دو روي صفحه با شماره قالب . می باشدRR 10رنگ و با نوشته هاي طالیی انتشار یافته است، صفحه شماره 
OHB.1062&3 نرمند آذري، عادل که با همراهی ارکستر هماه من، ترانه اي با صداي بانو پرخیده است بنام

آخوندزاده اجرا گردیده است

در هنگام تمرینپرخیدهو بانو مجید وفادار 
، خاطرات سید جواد بدیع زادهگلبانگ محراب تا بانگ مضرابعکس از کتاب 


