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صفحه مناجات با صداي بنان

مورد ترین ریشه موسیقی معاصر،به عنوان اصلیبررسی نغمه هاي دینی و آواهاي مذهبی، همواره
به آن و موسیقی شناسیتوجه پژوهشگران موسیقی بوده واز زوایاي گوناگون تاریخی، اتنوموزیکولوژي

.پرداخته می شود
قرائت قرآن کریم و زیبایی شناسی موسیقایی پان، نقطه آغاز این توجه بوده و به لحاظ نظري و 

دعا و مناجات تا تعزیه، وعظ و روضه شاخه هایی چون اذان، . ه داردعملی آن، عمري هزار وچهارصد سال
خوانی از این ریشه نشات گرفته و با بهره گیري از روح نواز و اثرگذار بودن زیبایی و هنر، کاربردي 

.ساخته انداجتماعی و هویتی فرهنگی یافته و بخشی از تاریخ هنر در همه کشورهاي اسالمی را 
میالدي در لندن ضبط شده و با شماره 1899دور شرقی که در سال 78صفحه هاي یکی از اولین

برلینرز . اینچی با لیبل اي7صفحه هاي "فهرست مشرقی"به عنوان اولین صفحه عربی در 10005
: نک(.است"حبیب احمد"ک هندي مسلمان بنام یدرج گردیده، تالوت آیاتی از قران کریم با صداي 

)29، ص1934تا 1899، ضبط شده هاي فارسی کمپانی گرامافون مایکل. کی نیر
این توجه و گرایش در آثار ضبط شده در تمام سرزمینهاي اسالمی ادامه می یابد که در نتیجه آن 

، در هند، مصر، سوریه، عراق و پاکستان بر )ص(از تالوت قرآن و نعت رسول اکرم صفحه هاي متعددي 
.زارش شده یا در دسترس می باشدروي لیبلهاي گوناگونی گ

نغمه هاي آسمانی "نگارنده در مقاله 
صفحه ("دور فارسی78در صفحه هاي 
کوشیده است ) 23، ص1سنگی، شماره 

- تا مسیر این رودخانه خروشان فرهنگی
هنري را در بستر تکنولوژیک صفحه هاي 

، ساله60و براي دوره اي در ایرانسنگی
مورد یادآوري قرار دهد که در آن با 
استناد به لیبل صفحه ها، پیشگامی 

را با ضبط صفحه اذان "جناب دماوندي"
که -شمسی1291و مناجات در سال 

5لیبل آن روي جلد صفحه سنگی شماره 
گزارش کرده و در -به چاپ رسیده است

ادامه مسیر، ضبط صفحه مناجات با 
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1318شمسی، اذان و مناجات با صداي تاج اصفهانی در سال 1293سال صداي طاهرزاده درتفلیس در
، اذان و مناجات با صداي سعادتمند قمی و نهایتا صفحه هاي قرآن، اذان و مناجات از سید در سوریه

.را مستندسازي نموده استجواد ذبیحی
صفحه اي از دسترسی بهت نکته تازه یافته اي که داراي جذابیت و اهمیت ویژه اي در همین راستاس

در هیچ ماخذي مورد .که علیرغم اطالعات فراوان و گسترده از آثار بنانمی باشدغالمحسین بنان
اطالعات دو روي این صفحه که داراي لیبل هیز ماسترز ویس سبز رنگ و . اشاره قرار نگرفته است

:می باشدمی باشد، به شرح زیر RR 49شماره کاتالوگ 

.OHBشماره قالب :  روي اول بنانمناجات    1125
.OHBشماره قالب :روي دوم بنانمناجات پاك یزدانا1126

آخرین سري از صفحه هاي جزوشمسی در تهران ضبط شده و1326صفحه مورد بحث در سال 
تمامی آثار یادآور می شود. یس بوده و در انگلستان تولید شده اندفارسی داراي لیبل هیز ماسترز و

. ضبط شده از بنان بر روي صفحه هاي سنگی، متعلق به همین سري می باشند
- که وجه تمایزي با سایر مناجاتهاي سابقاز متن لیبله بر استنباط فارسی بودن این مناجات.عال

یز در بررسی محتوایی این اثر وجود دارد که تنها با در دسترس الذکر است، نکات قابل توجه دیگري ن
.بودن شنیداري آن می تواند مورد بحث و مداقه قرار گیرد


