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رستی از اسامی زنان موسیقی ایران بر روي صفحه هاي سنگیفه

شمسی برروي صفحه 1338تا 1293بیش از یکصد نام از اسامی زنان موسیقی ایران در فاصله سالهاي 
و پس 30ترین منابع تاریخ معاصر موسیقی ایران در دهه اگرچه عمده. دور وجود دارد78هاي سنگی 

اند و چه بسا اگر شده اما بسیاري از این اسامی در مآخذ مذکور حتی مورد اشاره واقع نشدهوشتهاز آن ن
.هاي سنگی به عنوان اسنادي موثق وجود نداشتند، یاد و نامی از این هنرمندان برجاي نمی ماندصفحه

رسد و اساسا به طبع می1333روح اهللا خالقی در جلد اول سرگذشت موسیقی ایران که در سال 
اثر ضبط -، به غیراز امیرزاده خانم کهبه تاریخ موسیقی ایران در سالهاي پایانی دوره قاجار می پردازد

در جلد دوم همین . تنها به ذکر چند نام از زنان موسیقی اشاره دارد- شده اي از وي گزارش نشده است
ه تفصیل به روح انگیز پرداخته شده کتاب که به مدرسه عالی موسیقی اختصاص دارد نیز منحصرا و ب

.است
برغم توجه . یابدچندماه پس از انتشار سرگذشت موسیقی ایران، جلد اول دیوان امیرجاهد انتشار می

در مقاالت گوناگون این کتاب و درج شعر و موسیقی 1320تا 1300به موسیقی ایران در سالهاي 
زنان هنرمندي نام و فعالیت، غفلتی متعمد نسبت به درجبسیاري از آثار برجسته و مشهور این دوره

که با اجراي خویش این آثار را جاودانه و امیرجاهد را مشهور ساختند، مشاهده الملوك وزیري چون قمر
)4صفحه سنگی، ش: نگاه کنید به. (شودمی

دوره، اخبار و به ویژه در مطبوعات موسیقی این 1330و 1320اگرچه در مطبوعات دهه هاي 
فراوانی از زنان موسیقی ایران وجود دارد که بر بخشهاي عمده اي از آنها، نگاه و رویکرد ژورنالیستی 

پیدا 1320تا 1300روزمره حاکم است، اما همچنان ردپایی از بسیاري از زنان موسیقی فاصله سالهاي 
.نیست

اي به زنان موسیقی ایران وجود ندارد هدر تاریخ موسیقی ایران اثر حسن مشحون نیز توجه ویژ
.اگرچه به این موضوع بیشتر و برجسته تر از کتاب سرگذشت موسیقی ایران پرداخته شده است

دکتر ساسان سپنتا در کتابهاي چشم انداز موسیقی ایران و تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران، در 
اي از زنان هاي صفحه پرکنی، اسامی بدیع و تازهشده توسط برخی از کمپانیارائه فهرست آثار ضبط
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هاي کمپانی هیز ماسترز ویس و یا به نقل از برچسب صفحه هاي سنگی را به نقل از کاتالوگموسیقی
.کمپانیهاي کلمبیا، پاته و سودوا، درج می کند

ي براي مراجعه به ، تالش گسترده ا"زنان موسیقی ایران، از اسطوره تا امروز"توکا ملکی در کتاب 
هاي بعدي و بیشتر در احوال و آثار همه منابع مکتوب موجود معمول داشته و باب را براي بررسی

.فهرست طویلی از زنان موسیقی ایران گشوده است

از زنان موسیقی ایران که نامشان به عنوان خواننده، نوازنده، آهنگساز و بلندیدر این مقاله فهرست
توسط هر تاریخ ضبطاولین . زارش می شودگهاي سنگی مشاهده شده، بر روي برچسب صفحهسراهتران

. هایی که نام هنرمند مورد نظر بر روي آنها وجود دارد، در جدول ذیل آمده استهنرمند بانضمام لیبل
، ایران خانم ایران خانم(چنانچه اسامی گوناگون و شناخته شده اي براي یک هنرمند مثل ایران الدوله 

.وجود دارد مورد ثبت قرارگرفته و برچسب مربوطه مشخص گردیده است) هلنی و ایران الدوله هلن
در این زمینه ارائه ستی باشد که تاکنون فهر، کاملترین حاضرشاید بتوان ادعا کرد که مجموعه

گردآوري اطالعات کامل از احوال ،ترگردیده است که نه تنها قابل تکمیل بوده بلکه گام بزرگتر و اساسی
. و آثار این چهره هاي هنري و زدودن غبار فراموشی تاریخی از تاثیر نقش هنري هریک از ایشان است

هاي تاریخ هاي اجتماعی و پژوهشدر بررسیاین مختصر مورد توجه اهل تحقیق واقع شده وامید آنکه
.معاصر موسیقی ایران مورد استفاده قرار گیرد
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:ها از این قرارندهاي یافت شده بر لیبلفهرست الفبایی نام

لیبل صفحه ها نقش نام دیگر شهرت نام
اولین 

)ش(ضبط
شهرزاد خواننده آفت 1334
کلمبیا خواننده الزاریا .ا 1312

هیزماسترزویس خواننده اختر خانم 1306
کلمبیا خواننده اشرف السلطنه 1307
کلمبیا خواننده اعظم خانم 1312

گرامافون خواننده افتخار  1291
موزیکال رکورد خواننده الهه 1334

گرامافون خواننده امجد  1291
پاته خواننده ایران الدوله هلن-ایران خانم  ایران الدوله 1306

کلمبیا خواننده ایران الدوله -ایران خانم  ایران الدوله هلن 13077
یزماسترزویسه خواننده ایران الدوله هلن-ایران الدوله ایران خانم 1306

کلمبیا خواننده صادقی ایران خانم 1307
کلمبیا خواننده شهراشوب خانم- فرح انگیز خانم مطبوعی ایران خانم 1312

هیزماسترزویس خواننده دلربا-فتانه  خرمی بتول  1326
پاته ویلونیست بتول خانم 1306

بدافون خواننده )مادام(بالنش  1309
کلمبیا خواننده بهجت خانم 1307

هیزماسترزویس خواننده پرخیده 1326
هیزماسترزویس خواننده پروانه  1306

شهرزاد-ادئون خواننده پروانه  1326
رویال خواننده پروین 1335

- ادئون-پارلوفون- هیز ماسترز ویس
موزیکال رکورد- بیاکلم-سودوا خواننده مادام پري-ساتو آقابابف پري 1305

پلیفون خواننده پري آقابابف پریزاد 1306
موزیکال (سی . آر. ام-شهرزاد-رویال

)رکورد خواننده بانو ناشناس شاپوري پوران 1333
پاته خواننده تاجماه خانم 1306

کلمبیا خواننده توران خانم 1307
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صفحه هالیبل  نقش نام دیگر شهرت نام
اولین 

)ش(ضبط
کلمبیا خواننده حشمت 1307
شهرزاد خواننده دلبر 1332

هیزماسترزویس خواننده فتانه-بتول خرمی دلربا 1326
موزیکال -نواي ایران-هیزماسترزویس

شهرزاد-رکورد خواننده نیلوفر دلکش 1325
تبریز- موزیکال رکورد خواننده روح انگیز 1333

هیزماسترزویس-بدافون خواننده روح انگیز خانم 1309
موزیکال -رویال-ادئون-کلمبیا-نعیم

شهرزاد-رکورد خواننده عزت خانم روحبخش 1318
گرامافون خواننده زري 1291
بدافون خواننده عندلیب زهرا خانم 1309

پاته-هیزماسترزویس خواننده
م زهرا خان
کوچک 1307

موزیکال رکورد خواننده زهره 1330

پاته خواننده
زینت الملوك 

خانم 1306
هیزماسترزویس خواننده سیرانوش گورگیان کوورکیان .س 1308

کلمبیا خواننده پناهی .س 1312
تبریز- موزیکال رکورد خواننده سارا خانم 1333
کلمبیا خواننده سکینه خانم 1312

یکال رکوردموز خواننده سهیال 1331
بدافون خواننده تفانایا سوبرو 1309
کلمبیا خواننده شیرازي سودابه خانم 1307
کلمبیا خواننده سوسن خانم 1312
کلمبیا خواننده وارطانیان سونیا 1326
کلمبیا خواننده ملکونیان سیرانوش 1307
ادئون خواننده شمس )بانو. (ش 1326

هرزادش خواننده نقشی رادیویی از علی زرندي شاباجی خانم 1335
رویال-ادئون خواننده .بانو ش شمس 1326

پلیفون خواننده شمسی خانم 1306
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لیبل صفحه ها نقش نام دیگر شهرت نام
اولین 

)ش(ضبط

کلمبیا خواننده
فرح انگیز -ایران خانم مطبوعی
خانم شهرآشوب خانم 1312

ادشهرز خواننده شهین 1333
شهرزاد خواننده شیرین 1333
کلمبیا خواننده طلعت زمان خانم 1312
کلمبیا خواننده روحبخش عزت خانم 1312

هیزماسترزویس خواننده
عصمت الملوك 

خانم 1307
موزیکال رکورد خواننده غزال 1333
هیزماسترزویس خواننده زرگري فاطمه 1326

ترزویسهیزماس خواننده دلربا-بتول خرمی فتانه 1326
شهرزاد خواننده فتنه 1335

هیزماسترزویس-پاته خواننده فخرالملوك خانم 1306
موزیکال رکورد خواننده فرح 1333

ضبط خصوصی هنرستان خواننده فرح پناهی عافیت پور فرح 1336
خواننده فرح عافیت پور پناهی فرح

کلمبیا وانندهخ
شهرآشوب -ایران خانم مطبوعی
خانم فرح انگیز خانم 1312

کلمبیا خواننده فرحی بخش خانم 1312
رویال خواننده فریده 1334

ادئون-پارلوفون-پلیفون- هیز ماسترز ویس خواننده وزیري قمرالملوك  1305
کلمبیا خواننده قمري خانم 1312
پلیفون پیانیست ستخانیان انیانتکس .کاترین آ 1306

هیزماسترزویس خواننده گلریز خانم 1307
کلمبیا خواننده هایراپتیان لرتا 1312
سودوا خواننده ملکه برومند .ب .م 1318
ادئون خواننده ماري 1326

موزیکال رکورد خواننده منافی ماري 1329
بدافون خواننده ماهرخ خانم 1309
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لیبل صفحه ها قشن نام دیگر شهرت نام
اولین 

)ش(ضبط
موزیکال رکورد خواننده مرضیه 1328

شهرزاد خواننده روحپرور مریم 1335
.ب. م: ك.ر خواننده .ب. م ملکه برومند 1318

هیزماسترزویس خواننده
ملوك پروین 

خانم 1307
-ادئون-پارلوفون-پلیفون- هیز ماسترز ویس

شهرزاد-موزیکال رکورد-سودوا خواننده ملوك ضرابی
کاشانی 
ضرابی ملوك خانم 1305

شهرزاد ترانه سرا طه منیره 1334
کلمبیا خواننده مه لقا خانم 1307
کلمبیا خواننده باقري مهرآفاق خانم 1307
شهرزاد خواننده مهرنوش 1334
شهرزاد- موزیکال رکورد خواننده مهوش 1333
بدافون خواننده مهین خانم 1309
رویال خواننده ملکوتی مینا  1330
رویال ترانه سرا مینو 1335

کلمبیا
-خواننده

نوازنده تار نیکبخت ناهید  1307
شهرزاد خواننده سرفراز ناهید  1328

هیزماسترزویس خواننده نوا 1332
پلیفون-هیزماسترزویس خواننده رومی نیراعظم 1308

شهرزاد- وردموزیکال رک آهنگساز دلکش نیلوفر 1332
شهرزاد خواننده هما 1334

شهرزاد-رویال خواننده یاسمین 1334

کلمبیا پیانیست
موروال 

)میس( 1307

کلمبیا
رهبر 
ارکستر

همسر مدیر مدرسه آمریکایی 
) البرز بعدي(تهران 

جوردن 
)مسز( 1307

کلمبیا خواننده گاسپاریان 1312
لمبیاک خواننده سپهري 1312

هیزماسترزویس خواننده یوسف زاده 1326


