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صفحه هاي جالب

:ترانه عروسی پارسیان هند-1
به حراج گذاشته ebayحه هاي هندي که در سایت اي از صفدر جستجویی اینترنتی به مجموعه
بیشتر کنید، توجهم را اي که تصویر لیبل آن را مشاهده میشده بود برخوردم که دربین آنها، صفحه

1905این صفحه که بایستی در سال . جلب کرد
اي از فرهنگ، آداب، میالدي ضبط شده باشد، گوشه

م به رسوم و موسیقی زرتشتیان مقیم هند و موسو
این اثر به زبان . را مستندسازي نموده است"پارسی"

براي کمپانی گرامافون "دین باي"گجراتی و توسط بانو 
منتشر شده GC3-13900ضبط و با شماره کاتالوگ 

آثاري مشابه و و فایل صوتی این صفحه یافتن .است
نقش می تواند به تبیینآنها،موسیقی شناسانهبررسی

هنگی ایران روابط فرعرصه موسیقی از پارسیان هند در 
.و شبه قاره که تاکنون کمتر مورد توجه و پژوهش قرارگرفته، کمک کند

:صفحه کمپانی پلیفون براي تاجگذاري رضا شاه- 2
سانتیمتري در 27روي صفحه فارسی240شمسی با ضبط بالغ بر 1306کمپانی پلیفون در سال 

و توفیق چشمگیر تجاري آنها به عمده ترین بنگاه ارائه دهنده )3، ص1# صفحه سنگی : ن ك(تهران
به نظر . تبدیل شد و توانست رقیبی با سابقه یعنی کمپانی گرامافون را پشت سر گذاردفارسیصفحه

هایی مورد توجه مردم چون قمر رسد یکی از ارکان این توفیق، قرارداد سه ساله این کمپانی با چهرهمی
، )3، ص2# صفحه سنگی : ن ك(در نظامنامه ضبط صوت در صفحات گرامافون.وده استبو ملوك ضرابی

شمسی به تصویب هیئت وزرا می رسد، اشاره اي به تعهد برخی از هنرمندان طراز 1307که در بهار 
آثار ضبط شده از هنرمندان مختلف، محتمال چهره هایی چون قمر و ملوك اول دارد که با توجه به 

چنین امري، لطمه اي یزرگ به .طرفهاي اصلی قرارداد با پلیفون، مصداق موضوع بوده اندخانم یعنی
موفقیت تجاري صفحه هاي پلیفون وارد می ساخت و شاید تالش براي حل چنین مشکلی، علت 



٧Persian discography journal # 7صفحه سنگی

خارج سانتیمتري با برچسب قرمز و ضبط شده با ارکستر کمپانی گرامافون در 25وجودي تنها صفحه 
:مشخصات دو روي صفحه مورد بحث عبارتنداز. باشد)محتمال آلمان(از ایران 

1434bkV 50281سرود تاجگذاري اعلیحضرت پهلوي       ارکستر پلیفون
1435bkV 50282سحر صبح                                     ارکستر پلیفون

پاتهصفحهشمسی روي1307توسط موزیک ارکان حرب در اواخر سال تاجگذاريسرود 
X78.010 در همان هنگام نیز سرود سحر صبح توسط همین دسته موزیک روي نیز ضبط شده و

کمپانی کلمبیا ضبط می گردد که در روي دیگر آن سرود فتح خوزستان شنیده می 15004صفحه 
، که مورد توجه و حمایت حکومتبه این جریان رسانه ايبا صفحه یادشده کمپانی پلیفون نیز . شود
ضبط شده ) شمسی1307آذر یا دي ماه (میالدي 1928محتمال در اواخر سال بوده می پیوندد ووقت
.است

تصنیف لعبت از عبداهللا خان دوامی-3
اثري و سندي محتمال منحصر Monarch Recordبا لیبل مونارك رکورد 98282هصفحه شمار

توسط هنرمندان ایرانی است که اخیرا به میالدي در تفلیس 1293به فرد از آثار ضبط شده در سال 
.دست آمده و معرفی آن ضروري بنظر می رسد

ه بدر آن که تصنیف لعبته نام این صفحه تصنیف منتشر نشده اي از عبداهللا خان دوامی است ب
در روي دیگر . شنیده می شوددوامیاستاد توسطآواز و نواختن ضرب کمانچه باقرخان رامشگر،همراه
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با صداي ابوالحسن خان اقبال السلطان با کمانچه آواز شکسته قره باغی 98281این صفحه با شماره 
.باقرخان ضبط شده است

میالدي و در آستانه جنگ جهانی اول 1914ضبط شده در تفلیس که در بهار آثاردر مجموعه
ضبط و در کشور آلمان تولید شده است آوازهایی از اقبال السلطان، طاهرزاده و دوامی بهمراه تار درویش 

از آنجا که این مجموعه آخرین . خان و کمانچه باقرخان و ضرب عبداهللا خان دوامی بیادگار مانده است
1291و 1284ي از آثار ضبط شده در دوره قاجار بوده و درپی اثار ضبط شده در تهران در سالهاي سر

و با روند تحول آنها مرتبط می باشد، توجه و تدقیق در این آثار از 1288و لندن 1286شمسی، پاریس 
ین آثار اقبال آذر در استاد دوامی و اولاهمیت ویژه اي برخوردار است بویژه آنکه تنها یادگارهاي جوانی 

.این مجموعه حفظ شده است


