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ایرانیان ارمنی در صفحه هاي سنگی
Iranian-Armenians on 78 rpm records

مقدمه
شمسی، چهره هاي گوناگونی از 1284دور گرامافون در ایران در سال 78از آغاز ضبط صفحه هاي 

دانشنامه ایرانیان "برخی از این هنرمندان در دو منبع . ارامنه ایران با این پدیده ارتباط داشته اند
وسط نشر ت1382الزاریان در سال . که به کوشش ژانت د(ISBN 964-6974-50-3)"ارمنی

اثر (ISBN 964-7081-06-5)"زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز"هیرمند منتشر شده و 
هدف.توسط کتاب خورشید انتشار یافته، مورد توجه واقع شده اند1380که در سال توکا ملکی

هاي اسامی ایرانیان ارمنی مندرج بر صفحه مستندسازي این نوشتار مروري گذرا براین موضوع و 
.است و اطالعات بیوگرافی را به منابع در دسترس بویژه کتابهاي یادشده، ارجاع گردیده استسنگی 

حضور آن ایرانیان ارمنی از اولین روزهاي بروز و ظهور گرامافون و صفحه در عرصه کسب و کار 
ویش از بین در اواخر عصر قاجار، ترجیح کمپانیهاي خارجی در انتخاب نمایندگان خ. فتندیا

پس از چند سال، هنرمندان . اقلیتهاي دینی ایرانی، موضوعی تقریبا عادي و عمومی بوده است
هاي فارسی و ارمنی بر روي موسیقایی و بازیگري و ضبط آن به زبانارمنی در خلق آثار هنري 

که استاسامی یافته شده تاکنونزیر حاويفهرست. صفحه هاي سنگی نقش قابل توجهی یافتند
و برخی از آنها در هیچ شده ثبتهاي صفحه پرکنی اسامی آنها بر لیبل صفحه ها یا مدارك کمپانی

:مشاهده نشده استهامدرکی جز لیبل صفحه

هامبارتسوم هایراپتیان- 1
پاریس، ضبط در - صفحه هاي ادن(
)شمسی در پاریس1286سال 
صفحه هاي گلوبوفون، ضبط در سال (

)در پاریس یا برلینشمسی 1286
سفر سال زیبرنامه ره،یاجر، تبعه روست

و سیضبط صفخه در پاريبرا1286
نیاياختالف با همسفران هنرمند که رو

باهتمام "نوشته شده یآثار به فارس
اسم یسیو به انگل"هامبارتسوم

درج شده، "انیراپتیهامبارتسوم ها"
و بدلیل اختالف مالی و قراردادي طرفینیشمس1288در سال يخان از وداحمدیستیشکا
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گرامافون در یکمپانندهیدر تهران، نماهیسفارت روسندگانیحضور نماردتیبه شکایدگیرس
ضبط نیدر خاطره خود از اولياکبرخان شهنازیتا اواخر دوره قاجار، عل1307تهران از سال 

.معروف تئاترشهیا هنرپرا ذکر کرده است، پدر خانم لرتينام و1291صفحه در سال 

هووسپیان-2
نام وي .شمسی1286از سال گرامافون در تهرانیکمپانیندگیشراکت با هامبارتسوم در نما

: نگاه کنید به(.برروي صفحه نیامده اما در مدارك کمپانی گرامافون ثبت و درج شده است
(Kinnear, Michael: The Gramophone Company’s Persian recordings 1899 to 1934, p9

آرشاك خان-3
صفحه هاي گرامافون کنسرت رکورد، ضبط در (

این صفحه ها بعدا با . تهران- شمسی1291سال 
)لیبل آمورگرامافون رکورد نیز منتشر شدند

. اهیزهرا سایيبا آواز زریزنده تار در همراهاون
در منابع تاریخ معاصر موسیقی شرح حالی از 

در ییصفامیابراهجود ندارد و تنها آرشاك خان و
در "پنجاه خاطره از پنجاه سال"کتاب 26صفحه 

شعاع انیبنام آرشاك خان از اطرافيمورد فرد
خارج رانیاز اهیرا در اواخر دوره قاجاریاز نسخ خطيشاه که تعدادنیالسلطنه پسر مظفرالد

یده که منمودرج زیرا نيو عکس وارائه کردهیرساند، گزارشیبه فروش مسیکرده و در پار
.نظر ما باشدشخص مورديبرایتواند احتمال

)آقابابیان(آقابابف) پري(ساتو -4
تهران، - شمسی1306تهران، ادئون سال -شمسی1305صفحه هاي هیزماسترزویس سال (

سوریه و موزیکال رکورد سال -شمسی1314تهران، سودوا سال -شمسی1311پارلوفون سال 
)تهران-شمسی1328

آقابابف داراي نام هنري )ساتنیک(ساتو
اجرا شده يو اپرتهايگریستاره بازپري، 

یشمس1315تا 1300يدر سالهارانیدرا
یکه به عبارت"ستاره شرق"لقب يودارا

شیرا ستاره پاپ زمان خويتوان ویم
چون قمر و ملوك یهنرمندانبیرق. دانست

زن در کنسرتهاي و اولین خوانندهیضراب
1306ال سمدرسه عالی موسیقی تا اواخر 
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، "دانیاضیدکتر ر"چون یینقش اول در اپرتها. و قبل از همکاري روح انگیز با مدرسهشمسی
. در تهرانيمراکز هنریموسس برخ. رهیو غ"زادیرپوچهریپر"، "الهه"، "و کرمیاصل"

يآثار. اپرت و تئاتريو اجرا، آهنگسازيخلقچون رضا کمال شهرزاد در یبا هنرمندانيهمکار
یارمن،یفارسيانهابضبط شده که به زياز ویشمس1326تا 1305يدر فاصله سالهاياز و

ازمندینيویلیتفصیسکوگرافید. باشدیمیو روس
و382دانشنامه ص: نک(.باشدیممستقليمقاله ا

ر گزیده اسناد نمایش د-216زنان موسیقی ص-422
)سازمان اسناد ملی- 10ص،1جایران،

هایک-5
صفحه هاي هیزماسترزویس در سالهاي (

تهران، پلیفون -شمسی1312و1308و1307و1305
تهران، پارلوفون -شمسی1308با لیبل زرد رنگ سال 

-شمسی1318تهران، سودوا - شمسی1311سال 
)سوریه

گویو هاگیورت هاصبه يکه نام وکیهاموسیو 
مداركیدر برخيویثبت شده ونام خانوادگزین
از ویکمانچه نواز ارمن. آمده"انینوم"و"نونیانس"

تا 1305يکه در فاصله سالهااستیانهنرمندمعدود 
. در صفحه ضبط شدهيکمانچه وينوا،یشمس1320

دسته "يعالوه بر ضبط آثار سولو و رهبريو
عیبابف، بدآقايمادام پرامشترك بي، آثار"يقفقاز

و ابوالحسن خان اقبال السلطان یزاده، ملوك ضراب
)377دانشنامه ص: نک(.گذاشته استيبرجا

قلیخان قفقازي-6
از يآثار. يخواننده دسته قفقازيقفقازخانیقل

گویبا هایدر همراه1311تا1305يدر سالهايو
پاته،يصفحه هايبر رو) تار(و ساشا ) کمانچه(
یادآوري .و پارلوفون ضبط شده استسیترزوزماسیه

می نماید قلیخان قفقازي چهره اي متفاوت با قلیخان 
1284شاهی است که آثار متعددي از او در سال 

، آهنگ قفقازيمادام الزاریارویی، هستی به خوب . شمسی ضبط شده و در دسترس می باشد
ویولون روح افزا-تارساشا-پیانو مشیرهمایون

GP 5



6Persianصفحه سنگی  Discography Journal # 6

25

ساشا-7
در صفحه هاي هیز ماسترز يتارنواز دسته قفقاز) طرخانینام خانوادگياحتماال دارا(ساشا 
.بر روي صفحه هاي کلمبیاایو آواز مادام الزارونیرهمایمشيانویبا پیدر همراهيو آثارویس

)ستخانیان(ستکانیان.کاترین آ-8
که در يهنرمندنیاول. انوینوازنده پ

و پس از سال یدو جنگ جهاننیفاصله ب
ضبط شده ياز وانویپيسولو،یشمس1305
يسرنیدوم(ونیرهمایمورد، بر مشنیو در ا
سبقت گرفته ،یخان محجوبیو مرتض) ضبط
حاوي پیش v41140صفحه پولیفون . است

یدر دست ميماهور از ودرآمد و تصنیف
)2رهشما،یصفحه سنگ: بهدینگاه کن. (باشد

الزاریا.ايمادام-9
یر همراهديقفقازیو ترکیارمن،یبه فارسياز وصفحهيور8که يخواننده اا،یمادام الزار

که در سال ایکلمبيصفحه هايبر رو) ولونیو(و روح افزا ) تار(، ساشا )انویپ(ونیهماریبا مش
در تبلیغات کمپانی کلمبیا براي صفحه هاي ضبط شده .ضبط شده اند، بجامانده است1312

.در این سال، نام مادام الزاریا و ارکستري که وي را همراهی کرده اند بچشم می خورد

)نوشین(لرتا هایراپتیان -10
نیهمسر عبدالحسان،یراپتیدختر هامبارتسوم ها

دو ران،یبرجسته تئاتر اياز چهره هان،ینوش
و GP36به شماره هاي )صفحهيرو4(صفحه 
GP23ياز و1312در سال ایکلمببلیبا ل

از يخاطره ا،يدر مصاحبه ا. ضبط شده است
را در تهران ی شمس1291ضبط صفحه در سال 

که تاریخ نقل شده براي تولد وي نقل کرده است
دانشنامه : نک(.را در معرض تردید قرار می دهد

)220زنان موسیقی ص-431ص

ملکونیانمادام سیرانوش-11
از متون قدیمی ارمنی که با همکاري رضا "افسانه عشق آنوش"مترجم پیس .گریخواننده و باز

در در سالن گراندهتل،آناجراي و مادموازل سیرانوش، نقش آنوش را درکمال شهرزاد، تنظیم 
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و خواهران او بر صفحه ياز وبه فارسی و ارمنیيآثار.بازي می کند1306دیماه 27تاریخ 
روزنامه اطالعات 3در صفحه . ماندهیباق) 1307(سیماسترز وزیو ه) 1307(ایکلمبيها

:را بچاپ رساندهیآگهنیا) 835شماره (1308مرداد سال 26

دیبشارت جد
یسالون سلمان

رانوشیمادموازل س
محترمهنیمختص خوات

خود را بعنوان التیثمره تحصنکیا-خود در مسکوالتیپس از خاتمه دادن تحصبهجاننیا
در دیو مفرح کردن خودتان بشتاببایزيبرا-آوردهرانیتحفه و ارمغان جهت خواهران خود با

فرما شدن هم فیتشرکمرتبهیاست پس از دیام- وافعه در الله زار کوچه برلنیسلمانسالون
- تشکرم خواهند فرمودنیو هم قرقیتصدمراتب معروضه را 

رانوشیمادموازل س
)206قی صزنان موسی-402دانشنامه ص: نک(

کوورکیان. مادموازل س-12
سانتیمتري هیز ماسترز ویس در سال 30و25آثاري به زبان ارمنی از وي براي صفحه هاي 

سانتیمتري30)روي صفحه4(صفحه 2شمسی در تهران ضبط شده است که جمعا 1307
AZ23 وAZ24سانتیمتري 25)روي صفحه2(یک صفحهوAX.939می باشد.

النیک-13
در مدارك (نفره ارمنی 35رهبر ارکستر گروه کر 

که نام وي روي برگه هاي گزارش ) نفره درج شده39
شمسی درج 1307ضبط صفحه هاي کلمبیا در سال 

دور نیست .شده اما برروي برچسب صفحه وجود ندارد
وي همان نیکوال دوریکیان، موسس ارکستر مجلسی 

)379صدانشنامه: نک. (تبریز باشد

نفره ارمنی35گروه کر -14
روي صفحه از یک گروه 4شمسی 1307در سال 

، ضبط ارمنی که تا امروز ناشناخته مانده اندنفره35کر
4شماره . شده که رهبري گروه با آقاي نیکال بوده است
و 15065اثر یا دو صفحه یاد شده عبارتست از 

.با برچسب کلمبیا15073
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پانیاناست. آقاي گ-15
مادام گاسپاریان-16

در سال حه بزبان ترکی توسط این دو هنرمندروي صف2روي صفحه بزبان ارمنی و 10
برروي صفحه هاي هیز ماسترز ویس ضبط شده است که ویلن و پیانو آواز ایشان شمسی1307

میالدي 1930عکس مادام گاسپاریان از دومین کاتالوگ سال .را همراهی کرده است
که بخش اعظم آن در ) ش1309(

صفحه به معرفی و نقل اشعار صفحه 32
هاي ارمنی این کمپانی اختصاص یافته، 

.نقل شده است

اما آردویز -17
هایک آردویز-18

فروردین (میالدي 1929در آوریل سال 
صفحه هیز 3اثر براي 6) شمسی1308

ماسترز ویس از این زن و شوهر در 
در ژوئن بمبئی در هندوستان ضبط و

میالدي تولید شده و هدف از آن، 1930
- کی نیر. (صدور به ایران بوده است

)132مایکل، ص

مادام آراکسیا آساطوریان-19
دومین سري آثار فارسی ضبط شده در تهران براي 

1311یا اوایل سال 1310کمپانی بدافون در اواخر سال 
با لیبل1311و در نیمه دوم سال شمسی ضبط شده 

برخی شواهد گویاي . اندپارلوفون تولید و به بازار عرضه شده 
آنست که اولین اثر این سري، اثري ارمنی و از هنرمندي بنام 

.مادام آراکسیا آساطوریان می باشد

ستمیانوآشود آر-20
در سال مشاهده شده که تنها آثار ضبط شده از او بر روي صفحه هاي سودوا . تارنواز ارمنی

و در هنگام ضبط آثار گروه هنرمندان ایرانی شامل ملوك ضرابی، تاج اصفهانی، شمسی1318
.بدیع زاده، ملکه برومند، مرتضی محجوبی، صبا و طاطایی در بیروت و حلب ضبط شده است
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: نک(.آثار مشترکی از آشود با ملوك ضرابی و تاج اصفهانی مشاهده و مستندسازي شده است
)377دانشنامه ص

تسوالك-21
شمسی ضبط 1318بر لیبل صفحه هاي سودوا که در سال 

چنین نامی ذکر شده -گرددو نمونه آن مشاهده می- شده اند
نگارنده قادر به اظهارنظر دقیقی در احتمال وجود تارنوازي . است

بنام آشود تسوالك نیست و در مورد انطباق یا عدم انطباق آن با 
ي در رد یا تصدیق نیافته است و آشود آروستمیان نیز شواهد

احتمال اینکه در کنار آشود بعنوان نوازنده تار، فردي بنام 
باشد که روي لیبل، ) مثال دایره(تسوالك، نوازنده سازي دیگر 

ذهن متبادر می گردد هجاي کافی براي درج نام ساز او نبوده نیز ب
ریم و به که تبیین موضوع را به اهل تاریخ موسیقی ارامنه وامیگذا

.ثبت این یافته از برچسب صفحه هاي سنگی اکتفا می نماییم

گریگوریان)روبن(روبیک-22
و از چهره هاي برجسته موسیقی ، موسیقیدانآهنگساز

نام وي بر آثاري که حاصل ضبط خصوصی در .کالسیک در ایران
از آثار متعددي .مشاهده شده استشمسی می باشد20هنرستان موسیقی در نیمه دوم دهه 

، در دسترس می شدهضبط و تولید(LP)دور 33برروي صفحه هاي در آمریکاکه نیز وي 
در منابع گوناگون درج شده و در آدرس زیر از سایت خانه موسیقی نیز، شرح حال وي. باشد

: اطالعات تفصیلی در مورد چهار نسل موسیقیدان از خانواده گریگوریان وجود دارد
http://www.iranhmusic.com/article.aspx?id=325

ویگن-23
نیکول الوندي-24

دوم دهه ءدور که در نیمه78در آخرین نسل صفحه هاي 
) دردریان(د نام ویگن شمسی به بازار عرضه می شون1330

آهنگساز و) درام(نوازنده جاز خواننده و نیکول الوندي بعنوان
هایی با لیبل رویال بر صفحه) در همکاري با محمد نوري(

دور 45به 78گردد که با تغییر فرمت صفحه ها از مشاهده می
آثار بسیاري از ویگن به زبان فارسی و به ارمنی ضبط و با 

.ي مواجه می شوداستقبال چشمگیر


