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 ”When I was in Berlin“   وقتي كه در برلن بودم
 

 مقدمه
 8سيد جواد بديع زاده يكي از فعالترين هنرمندان ابراني در زمينه ضبط صفحه هاي سنگي است كه در 

 :نوبت، به شرح زير، اقدام به ضبط صفحه كرده است
 

  شمسي، ضبط براي كمپاني هيز ماسترز ويس در تهران1307سال  -
  شمسي، ضبط براي كمپاني هيز ماسترز ويس در تهران1308  سال    -      
  شمسي، ضبط براي كمپاني هيز ماسترز ويس در تهران1312سال  -
 )سوريه( شمسي، ضبط براي كمپاني سودوا در حلب 1314سال  -
 )آلمان( شمسي، ضبط براي كمپاني ادئون در برلن 1316سال  -
 )سوريه( حلب  شمسي، ضبط براي كمپاني سودوا در1317سال  -
 )هند(در بمبئي ) ليبل يانگ ايران( شمسي، ضبط براي كمپاني متحده ايرانيان 1324سال  -
  شمسي، ضبط براي كمپاني هيز ماسترز ويس در تهران1327سال  -

 
اركسترهاي عبدالحسين خان شهنازي، مصطفي خان نورياني و بديع زاده، پس از تجربه همكاري با 

سبكي عامه پسندتر را در همكاري با جامعه ، ه هاي هيز ماسترز ويس در صفحمرتضي خان محجوبي
 به فرمهاي ي از موسيقي پاپ زمان خويش را با نگاه، تجربه مي كند و نوعباربد و اسماعيل خان مهرتاش

 عاميانه، ارائه مي متعارف موسيقي روز جهان و با دستمايه هايي از موسيقي ايراني و استفاده از اشعار
براي اولين بار در سال ... ه اين نوع آثار با عناوين معروفي چون آالگارسون، زالزالك، شوفر و نمايد ك
و مادام پري ) تار( اسماعيل مهرتاش ،)پيانو(، فرهاد معتمد )ويلن(همكاري استاد صبا  شمسي با 1314
 توليد و پس از شمسي تدريجا1315 در سوريه، ضبط و در سال "سودوا"ليبل براي ، )خواننده (آقابابف

 اين صفحه ها فاقد كيفيت الزم در . منتشر شدند، توزيع ووارد شدن به كشور توسط كمپاني آغاسي
 فرسوده ميشد و از آنجا كه ، سطح صفحه به سرعت گرامافون سوزن و تماستوليد بوده و در اثر استفاده

ي بر ضبط صفحه توسط بديع زاده ، تاثير تعيين كننده ااستقبال خوبي از اين صفحه ها بعمل آمده بود
 . مي گذارد- كه موضوع اين مقاله را تشكيل مي دهد -در برلن 

 
 زمينه هاي ضبط صفحه در برلن

 در كمپانيهاي  به فروش رسيد و"كارل ليندشتروم" توسط  ميالدي1930كمپاني ادئون در اوايل دهه
بوجود در انگلستان  EMIريكي و موسيقي  ادغام شد و بزرگترين مجموعه صنايع الكتگرامافون و كلمبيا
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ضبط مشتركي براي هيز ماسترز )  شمسي1312( ميالدي 1933در نتيجه اين ادغام، در سال . آمد
 نسبت به بازار EMI ميالدي با تغيير سياست 1934ويس و كلمبيا در تهران انجام گرفت و در سال 

از سوي ديگر هنرمندان . تعطيل شد) مسي ش1326( ميالدي 1947ضبط در تهران تا سال خاورميانه، 
 .ايراني ناچار شدند براي ضبط صفحه عازم خارج از كشور شوند

 از سوي حزب "كپلر" بنام دكتر  آلمان و تعيين مديري ميالدي در30نيمه دهه افزايش قدرت نازيها در
سبب گشت تا 1936در سال  EMIنازي براي اداره تاسيسات كمپاني ادئون يا بخش آلماني كمپاني 

نقش رسانه اي بين المللي صفحه هاي ادئون در چهارچوب سياستهاي آلمان پيش از جنگ جهاني دوم، 
مجموعه اي از صفحه هاي اين كشورها با برچسب ادئون مورد بازبيني و تعريف مجدد قرار گيرد و 

 .ايي و منجمله ايران شداز نژاد آريبه متحدين محتمل آلمان  در اين راستا، توجهي ويژهمنتشر گردد كه 
 

 چرا بديع زاده؟
گلبانگ محراب تا "بديع زاده در كتاب خاطرات خود بنام 

 بطور مشروح به سفر به )290 تا 264صص ("بانگ مضراب
عيل ساتري، نوازنده ويلن، پرداخته است كه ابرلن بهمراه اسم

 قرارداد پركردن صفحه در برلن، از خالل آن معلوم مي شود
فع مادي خوبي براي بديع زاده بعنوان هنرمندي حاوي منا

حرفه اي بوده است و عالوه بر مبلغ قرارداد، هزينه اقامت 
نسبتا طوالني بديع زاده و ساتري در برلن و ساير هزينه هاي 

 . يز برعهده كمپاني ادئون بوده استاركستر آلماني منتخب ن
نتخاب از منظر كمپاني ادئون مي توان داليل زير را براي ا

 :بديع زاده برشمرد
 .شناخته شده بودن بديع زاده در عرصه ضبط صفحه و داشتن صفحه هاي پرفروش -1
 توان ارائه سبكهاي گوناگون موسيقي سنتي و پاپ زمان  قدرت آهنگسازي و اجرا ودارا بودن -2

 .خود
 آشنا با نت نسبتا ناشناس وكمترين نياز به تعداد همراه براي ضبط آثار كه با تنها يك نوازنده  -3

 .و با كمك اركستر يكي از هتلهاي برلن اقدام به ضبط مي نمايند) ساترياسماعيل (
رعايت چهارچوبهاي دولت و حمايت از سياستهاي حكومت رضا شاه كه در صفحه هايي چون  -4

 . متجلي است"بيادگار رفع حجاب نسوان ايران"
 سفر به بيروت و اتمقدمذكردر داشتن تاييد حكومت وقت كه بديع زاده در خاطرات خود و  -5

 )210گلبانگ، ص (. به آن اشاره كرده است"سالم شاهنشاهي"حلب و ضبط صفحه 
 



 آثار ضبط شده در سفر برلن
در نتيجه سفر چند ماهه بديع زاده و ساتري به برلن و هزينه ها و سرمايه گذاري انجام شده توسط 

 روي صفحه ضبط شد كه با برچسب 52  ميالدي1937 مه 28 آوريل تا 14 كمپاني ادئون، در فاصله
 1937 در سال  صفحه دو طرفه26سرمه اي تيره رنگ و با نوشته هاي فارسي نستعليق بصورت 

 ضبط اين آثار به استناد برگه هاي ضبط بدست آمده روزشمار .منتشر گشت)  شمسي1316(ميالدي 
كارين " به درخواست خانمرافي آلمان، و مدير موسسه پژوهشهاي ديسكوگ " التز. ايراينر"توسط دكتر 

 398صفحه  ("گلبانگ محراب تا بانگ مضراب" تهيه شده و ترجمه آن در پيوستهاي كتاب "بديع زاده
طي تماسهاي نگارنده با دكتر التز معلوم شد كه وي براساس اظهارنظر واطالعات  . استآمده) 409تا 

مونه اي از اين آثار باقي نمانده است كه براي رفع اشتباه  بر اين باور است كه ن"مايكل كي نير"اشتباه 
براي وي ارسال گرديد و به جرات مي توان نمونه هايي از برچسبهاي ضبط شده هاي فارسي ادئون 

 صفحه مورد بحث مشاهده شده است و فايلهاي صوتي آنها به گستردگي در 26گفت كه تقريبا تمام 
 )289گلبانگ، ص. ( نوشته است15ه اشتباه تعداد صفحه ها را  ب بديع زاده نيز.دسترس عموم است

 
 طراحي پاكت مخصوص

اگرچه از . ، تكاملي تدريجي را از منظر طراحي و اطالع رساني طي كرده اند دور78پاكت صفحه هاي 
 ميالدي پاكتهاي چاپي با اسم و لوگوي كمپانيهاي صفحه پركني، امري عادي شده بود و 1920دهه 

 اواخر اين دهه، عكس چهره هاي معروف و هنرمندان صفحه هاي پرفروش و معرفي آثار ايشان، حتي از
 براي صفحه هايي كه پوشش  مخصوصبرروي پاكت صفحه چاپ مي شد اما طراحي و چاپ پاكت

، معمول نبوده و وجود چنين پاكتهايي با عكس بديع زاده و اسم نمايندگي صادراتي جهاني نداشته باشد
.  براي صفحه هايي كه فقط در كشوري چون ايران به فروش برسد، امري بي سابقه بوده استتوزيع،



 نمود كه تعجببرهمين مبنا دكتر التز نيز از وجود چنين پاكتهايي براي صفحه هاي فارسي ادئون ابراز 
ط كمپاني  اين احتمال كه پاكتهاي مذكور در تهران و توس. ارسال گرديده است نيز براي ويفوق تصاوير

آغاسي كه نمايندگي ادئون در ايران را دارا بوده اند، توليد شده باشد نيز دور از ذهن نيست اما جنس 
كاغذ و تشابه آن با پاكتهاي صفحه هاي ادئون و پارلوفون، احتمال طراحي و توليد پاكتها در آلمان را 

 .همچنان قويتر نگاه مي دارد
 

  1937  برلن-ديسكوگرافي ضبط شده هاي فارسي ادئون
 در برلن، آثار 1937 ضبط شده هاي فارسي ادئون در سال بخش عمده اي از كه اشاره شد همانگونه

 "سودوا"براي صفحه هاي ) سوريه( به بيروت و حلب 1936ضبط شده توسط بديع زاده در سفر سال 
 :مشخص شده اند*  عالمت ضبط مجدد باشناخته شده بوده است كه آثار 

عنوان اثر ساز-نوازندگان خواننده شماره كاتالوگ     شماره قالب
اركستر آلماني بديع زاده *زالزالك A 243509 a per1 
اركستر آلماني بديع زاده *آالگارسون A 243509 b per2 
اركستر آلماني بديع زاده *1پرچم ايران  A 243510 a per3 

انياركستر آلم بديع زاده *2پرچم ايران  A 243510 b per4 
اركستر آلماني بديع زاده *1خيلي قشنگه  A 243511 a per5 
اركستر آلماني بديع زاده *2خيلي قشنگه  A 243511 b per6 
اركستر آلماني 1يكي يه پول خروس  بديع زاده A 243512 a per7 
اركستر آلماني 2يكي يه پول خروس  دهبديع زا A 243512 b per8 
اركستر آلماني بديع زاده *1داد دل  A 243513 a per9 
اركستر آلماني بديع زاده *2داد دل  A 243513 b per10 
اركستر آلماني بديع زاده *1بيادگار رفع حجاب نسوان ايران  A 243514 a per11 
اركستر آلماني بديع زاده *2بيادگار رفع حجاب نسوان ايران  A 243514 b per12 
اركستر آلماني بديع زاده *1خزان عشق  A 243515 a per13 
اركستر آلماني بديع زاده *2خزان عشق  A 243515 b per14 
اركستر آلماني 1الهه جمال  بديع زاده A 243516 a per15 
اركستر آلماني 2الهه جمال  بديع زاده A 243516 b per16 
اركستر آلماني بديع زاده *1ار افتتاح راه آهن ايران بيادگ A 243517 a per17 
اركستر آلماني بديع زاده *2بيادگار افتتاح راه آهن ايران  A 243517 b per18 
اركستر آلماني 1ماشين مشتي ممدلي  بديع زاده A 243518 a per19 
اركستر آلماني 2ماشين مشتي ممدلي  بديع زاده A 243518 b per20 

ستر آلمانيارك )1زن باهنر : برگه استوديو (1زن مي خوام  بديع زاده A 243519 a per21 
اركستر آلماني )2زن باهنر : برگه استوديو (2زن مي خوام  بديع زاده A 243519 b per22 

اسماعيل ساتري بديع زاده *1آواز شور  A 243520 a per23 
اسماعيل ساتري بديع زاده *2آواز شور  A 243520 b per24 



عنوان اثر ساز-نوازندگان خواننده شماره كاتالوگ     شماره قالب
اركستر آلماني 1زيب گلشن  بديع زاده A 243521 a per25 
اركستر آلماني 2زيب گلشن  بديع زاده A 243521 b per26 
اركستر آلماني ** 1دل افسرده  بديع زاده A 243522 a per27 
اركستر آلماني بديع زاده **2ل افسرده د A 243522 b per28 
اركستر آلماني 1) آدم گدا،اين همه ادا: برگه استوديو(زن لوس بديع زاده A 243523 a per29 
اركستر آلماني 2) آدم گدا،اين همه ادا: برگه استوديو(زن لوس بديع زاده A 243523 b per30 
اركستر آلماني 1داد از كرايه خونه  هبديع زاد A 243524 a per31 
اركستر آلماني 2داد از كرايه خونه  بديع زاده A 243524 b per32 
اركستر آلماني 1زن مگير اال يكي  بديع زاده A 243525 a per33 
اركستر آلماني 2زن مگير اال يكي  بديع زاده A 243525 b per34 
اركستر آلماني 1به قربان زنم اي  بديع زاده A 243526 a per35 
اركستر آلماني 2به قربان زنم اي  بديع زاده A 243526 b per36 
اركستر آلماني مرد بي زن بديع زاده A 243527 a per37 
اركستر آلماني هل و قند بديع زاده A 243527 b per38 
اركستر آلماني 1دل هرجايي  بديع زاده A 243528 a per39 
اركستر آلماني 2دل هرجايي  دهبديع زا A 243528 b per40 
اركستر آلماني 1گل پرپر  بديع زاده A 243529 a per41 
اركستر آلماني  A 243530 a per42  *رنگ ماهور
اركستر آلماني 1دست ننه ام درد نكنه  بديع زاده A 243531 a per43 
اركستر آلماني 2دست ننه ام درد نكنه  بديع زاده A 243531 b per44 

انياركستر آلم 2گل پرپر  بديع زاده A 243529 b per45 
اركستر آلماني ، واي بر دلواي بر من بديع زاده A 243532 a per46 
اركستر آلماني وقتي در برلن بودم بديع زاده A 243532 b per47 
اركستر آلماني ساقي نامه  بديع زاده A 243533 a per48 
اركستر آلماني )از اصفهانآو: ليبل ديگر(ساقي نامه  بديع زاده A 243533 b per49 

)رنگ همايون: ليبل ديگر(آواز اصفهان  اسماعيل ساتري  A 243534 a per50 
اسماعيل ساتري آواز ماهور بديع زاده A 243530 b per51 
اسماعيل ساتري آواز همايون بديع زاده A 243534 b per52 

 
 كاتالوگ قابل توجهي را براي ضبط شده هاي اين سال ارائه يادآور مي شود كمپاني ادئون براي آنكه   

كه قبال با ليبل  - شمسي را 1311 منتخبي از آثار ضبط شده براي كمپاني بايدافون در سال نمايد
 با ليبل ادئون وبا همين سري شماره صفحه بازتوليد نموده و به كاتالوگ - پارلوفون منتشر شده بود

 . مشاهده شده است A 243562 تا شماره  كهمذكور اضافه مي نمايد
 : ذيال ارائه مي گردد و دو نمونه از آثار باز توليد شده،برچسب برخي از صفحه هاي فهرست فوق
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