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پاتهفارسیصفحه هاي
م8192–پاته:سال/ لیبل

متري پاتهسانتی27نمونه اي از صفحه هاي سانتیمتر27و25:قطر

م8192- شمسی6130:تاریخ ضبط
تهران:محل ضبط
این صفحه ها به . نامشخص:صدابردار

.صورت آکوستیکی ضبط شده اند

200:تعداد روي صفحه ضبط شده

تاجماه خانم، :خوانندگان در این آثار
خان خان سوهانکی، عبداهللابوالحسن

حجازي، زهرا خانم کوچک، ایران 
خان قفقازي، سید محی الدین الدوله، قلی
، سید محمد )قرائت قرآن(باخرزي 

قرابزاده، اختر خانم، سیدحسین قراب، 
زینت الملوك خانم، فخرالملوك خانم، 

مهرآفاق خانم، 

حسینخان اسمعیل زاده :نوازندگان در این آثار
، احمدخان )ویلن(، ابراهیم خان منصوري )کمانچه(

، محمودآقا ایروانی )تار(، ناصرعلیخان )تار(نوریانی 
، )تار(، سید محمود قرابزاده )ویلن(، بتول خانم )ویلن(

، وارطان کازاریان )ویلن(، فخرالدین )تار(، حسن خان اعتضاد )تار(، یحیی خان )قانون(احمدخان عبادي 
) تار(

 موزیک ارکان حرب کل، ارکستر گراند سینمادسته قفقازي:دسته ها–ارکسترها ،
هدمشاهده نشاثري :ن آثار کمیک و بازیگريهنرمندا.

ه استدمشاهده نشاثري :شعرخوانی- سخنرانی.

لیبل فارسی با حاشیه گرد

پاته
X 78.027X  78.027

چهارگاه
ایران الدوله

99.171
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شماره قالب :N 99.018 تاN 99.188 به طور ناپیوسته مشاهده شده است که گویاي تعلق به قالبهاي
) http://www.mgthomas.co.uk/dancebands/Labels/LabelPages/Actuelle.htm: ك.ن(پاته انگلستان می باشد

بصورت برجسته و برروي لیبل بصورت فرورفتگی وجود دارد و ) واکس(شماره قالب برروي بدنه . 
.مشاهده می گردد6برروي لیبل در موقعیت ساعت Nبدون پیشوند 

شماره کاتالوگ مندرج روي صفحه مشابه :گشماره کاتالو
.می باشدNشماره قالب ولی بدون پیشوند 

25این صفحه ها دوطرفه، با قطرهاي:شماره صفحه
Xو Sسانتیمتر و پیش شماره هاي 29سانتیمتر و 27سانتیمتر،

تا 78.001بوده ومحدوده شماره صفحه هاي مشاهده شده 
گویاي سوزنهاي نوك گرد Sپیش شماره . می باشد78.097

براي Xالماس ویژه صفحه هاي پاته می باشد و پیش شماره 
صفحه هایی بکار گرفته شده که با سوزنهاي عادي نوك تیز 

در مقدمه کاتالوگ . پخش میشوند، مورد استفاده قرار گرفته است
فارسی کمپانی پاته، توضیحی درباره این سوزنها و مزیت 

وجود دارد که عینا نقل (SAPHIR)سوزنهاي الماس نوك گرد
.می گردد

همه صفحه -انگلستان–پاته کمپانی - م8192:رنگ لیبل/تعداد صفحه/محل/کمپانی/سال: لید اولتو
یا قرمز با نوشته ها و لوگوي طالیی رنگ که عبارات فارسی آن نیز به آبی متمایل به فیروزه اي–ها 

.خط نستعلیق می باشد
غیر محتمل:تولید دوم.
بر روي برخی ازصفحه ها تمبري با عنوان : توزیع کنندهG.N.GHANIMA وجود دارد که

.محتمال دال بر توزیع کننده اصلی صفحه هاي پاته باشد

کمپانی پاته در سالهاي آغازین قرن بیستم مجموعه اي از آثاري شرقی - 1:مالحظات
ضبط (VERTICAL CUT)به را برروي صفحه هایی داراي شیار عمودي معروف 

, م کمپانی پاته که جهت حرکت سوزن1904نموده که نمونه اي از صفحه هاي سال 
.از مرکز صفحه به طرف محیط بیرونی یا لبه صفحه بوده است، مشاهده می شود

داراي دو نوع طرح حاشیه به شکل , برچسب صفحه هاي فارسی پاته- 2
. دایره و هشت ضلعی  می باشد
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ACTUELLE“روي برچسب برخی از صفحه ها عبارت-3 NEEDLE CUT“ به چشم می
.خوردکه گویاي نوع خاصی از صفحه هاي پاته وشیارهاي وسوزن مناسب آن می باشد

با لیبل هشت گوشه التینسانتیمتري پاته25نمونه اي از صفحه هاي 

Pathe
ACTUELE

NEEDLE   CUT

S 78.022

مخالف سه گاه
ایران الدوله

130اي ا99.128

0

م ابداع  گردید 1910این شیار در  حدود  سال. فاقد شیار  چرخش آزاد  سوزن می باشند, این سري  صفحه ها-4
ر روي صفحه و جلوگیري از آسیب دیدن صفحه در نتیجه  حرکت آزاد و خارج از شیار سوزن ب, و هدف از آن

13.برچسب آن است
.درهمین زمان، صفحه هاي مشابهی با لیبل پاته در استانبول ضبط شده است-5
در بین صفحه هاي فارسی پاته، آثار بسیار باارزشی دیده می شود نظیر تنها آثار بجامانده از عبداهللا خان حجازي -6

بتول (ابراهیم خان منصوري، آثاري از ویلن بتول خانم و از آن جمله یک صفحه اذان، دو اثر سولوي ویلن از 
اعم از سولو و جواب آواز، تنها آثار بجامانده از ابوالحسن خان سوهانکی و تنها آثار ضبط شده از ارکستر ) ویلنی

.گراندسینما که شاید اسناد منحصر بفرد دال بر وجود چنین ارکستري باشد
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پاتهی از کاتالوگ فارسی کمپانی بخش
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