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 بسمه تعالي

 
 
 
 

كمپاني گرامافون پيشگام ضبط آثار صفحه هاي گرامافون به زبان فارسي بوده است. 
 ميالدي در لندن كه در آنها اشعاري از فردوسي ، 1899  صفحه پر شده در سال 20صرفنظر از 

 1912 و  1906حافظ و ظهير فاريابي قرائت گرديده ، در  دو نشست ضبط صفحه در سال هاي 
0Fميالدي در تهران و سفر گروهي از هنرمندان ايراني به لندن

 اثر 710 ، جمعاً بالغ بر 1909 در سال �
 در صد اين آثار موسيقيايي و گزارشگر تصويري 90به مرحله تكثير وتوزيع مي رسد كه بيش از 

نسبتاً جامع از موسيقي دوره قاجار مي باشند. اگر اطالعات مشابه از طريق دسترسي به فهرست ها 
يا عين صفحه هاي ضبط شده در سفر بسيار مهم ديگري كه براي ضبط موسيقي توسط ميرزا 

1Fحسينقلي خان و همراهان به پاريس

انجام شده،  3 و توسط درويش خان و همراهان به تفليس�
حاصل شود ؛ شايد تنها خالء قابل توجه براي شناخت كامل از موسيقي دوره آخر عصر قاجار ، 

فقدان امكان دسترسي به صدا و اجراي عارف باشد كه نتيجه عدم ضبط صفحه توسط وي است. 
امري كه نه تنها عالقمندان موسيقي ايران ، بلكه خود عارف نيز در اواخر عمر  از اين بابت  اظهار 

 4تأسف مي نمود.
 

                                                        
 لندن ، درويش خان ، طاهر زاده ، باقر خان ، ميرزا اسد اهللا خان ، حسين خان هنگ آفرين ، اكبر 1909اگر چه در سفر سال . 1

خان فلوتي ، رضا قلي خان تجريشي وحبيب اهللا خان مشير همايون حضور دارند، اما به داليلي كه در جا ي خود به آن پرداخته 
" گروه مشير همايون" بنامم.  خواهد شد مصرّ م سفر لندن را سفر 

. تصور غالب كه از نظر مرحوم خالقي در كتاب سرگذشت موسيقي نشأت گرفته، اين سفر را اولين سفر براي ضبط صفحه در 2
 ميالدي دانسته اند. نگارنده مالحظاتي در اين زمينه دارد كه احتمال انجام اين سفر پس 1909خارج ا زكشور يعني قبل از سال 

 به ذهن مي آورد وتفضيل آن از حوصله اين مقاله خارج است. 1909از سال 
 ميالدي انجام شده ودرويش خان ، طاهر زاده ، باقر خان ، عبداهللا خان دوامي و 1914 يا 1913. سفر تفليس در سال 3

ابوالحسن خان اقبال السلطان مسافران اين مسير بوده اند.  
 1368. كتاب سرا 37. نگاه كنيد به صفايي ،ابراهيم . خاطره هاي تاريخي . ص 4
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ديسكو گرافي آثار سنتور به جا مانده از دوره قاجار گوياي غروب تدريجي اين ساز به 
 اثر ضبط 316 از 1906موازات طلوع ستاره اقبال پيانو به مثابه ساز جايگزين مي باشد . در سال 

%) آثار موسيقي آن سال 10 صفحه صداي سنتور شنيده مي شود كه بالغ بر ده درصد (28شده ، در 
%) 2 اثر يا دو درصد ( 5 اثر موسيقيايي، سهم سنتور به 251 از 1909را تشكيل مي دهد. در سال 

 اثر آن موسيقيايي است، باز 130 اثر كه بالغ بر 143 سهم سنتور از 1912كاهش مي يابد و در سال 
هم كاهش يافته و به صفر مي رسد .  

استفاده از سنتور در آثار ضبط شده در پاريس با توجه به حضور ميرزا اسداهللا خان نوازندة 
تار و سنتور ، در كنار و همراه ميرزا حسينقلي خان، قطعي است ليكن اطالعات دقيق و آمار تفصيلي 

به دليل عدم دسترسي به ديسگوگرافي مربوطه وجود ندارد.  
در صفحه هاي سفر تفليس نيز با توجه به اينكه نوازنده سنتور در مجموعه همراهان 

درويش خان وجود نداشته، قطعاُ انتظار يافتن آثاري با ساز سنتور ، امري محال مي باشد .  
 اثر را اجرا 5 اثر وحسن سنتوري 23 ميرزا علي اكبر خان شاهي 1906از صفحه سال 

 نيز توسط ميرزا اسداهللا خان نوازنده تار وسنتور اجرا شده است.  1909 اثر سال 5كرده اند و 
 



 4 

 1906 سانتي متري سال 5/17صفحه هاي       
 
 

    آقا حسين تعزيه خوان- ميرزا علي اكبر خان سنتور   3-12672
  تصنيف : با غم عشق رخت  

 
    آقا حسين تعزيه خوان- ميرزا علي اكبر خان ، سنتور  3-12673

  تصنيف: امشب شب مهتاب است  
 

 اين اثر را به نام آقا " تاريخ تحول ضبط موسيقي در ايران" كتاب 136مالحظه : در صفحه 
حسين طاهرزاده ثبت كرده اند كه صحيح نمي باشد.  

 
    ميرزا باقر خان و آقا حسين تعزيه خوان- ميرزا علي اكبر خان سنتور   3-12674

  تصنيف:  كار عمل  
 
 سنتور ، همراه دنبك  –      حسين خان 19286

  تصنيف : تازه  
 

 تصنيف " اين اثر را " تاريخ تحول ..." كتاب 135مالحظه : آقاي دكتر سپتا در صفحه 
  ثبت كرده اند كه منبع ايشان يا فهرست "تازه تنها حسن خان سنتور ، حسين خان و تنبك 

 ويا متن فارسي ليبل صفحه مي باشد وبهر حال حسن خان 1906فارسي صفحه هاي سال 
سنتور صحيح تر به نظر مي رسد. 
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         حسين خان سنتور، به همراه دنبك  19287
  رقص 
 
 

 رنگ رقص تنها حسن خان سنتور، حسين "مالحظه : مثل رديف قبل و آقاي دكتر سپنتا 
 ثبت كرده اند. "خان دنبك

 
 سنتور –       ميرزا علي اكبر خان 19288

  شنگول ومنگول  
 

 سنتور  –   ميرزا علي اكبر خان 19289
   حربي 
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 1906 سانتي متري سال 25صفحه هاي                   
 
 سنتور –         ميرزا علي اكبر خان 19376

  سنتور تنها- آواز: دالويز 
 
        ميرزا علي اكبر خان- سنتور 19377

 آواز : ماهور –  سنتور تنها 
   
     ميرزا علي اكبر خان- سنتور  19378

 آواز همايون –  سنتور تنها 
 

   قربان خان وآقا حسين تعزيه خوان با باقر خان، ميرزا علي اكبر خان ، سنتور و تار  4-12036
  petite Julip  تصنيف فرانسوي: پتي ژولي   

 
    قربان خان و آقا حسين تعزيه خوان، باقر خان ، ميرزا علي اكبر خان ، سنتور و 4-12037

تار  
 " اي خانم فرانسوي"  تصنيف: ما دگركس نگرفتيم-

 
   قربان خان ، و آقا حسين تعزيه خوان ، با ميرزا علي اكبر خان 12040 -4

سنتور  
  آواز مسيحي بارنگ  

 
   قربان خان، و آقا حسين خوان، با ميرزا علي اكبر خان، باقر خان ، سنتور و اركستر  4-12041

  تصنيف : همچو فراق بود  
 

  قربان خان ، و آقا حسين تعزيه خوان، با ميرزا علي اكبر خان، باقر خان ، سنتور و 4-12042
اركستر  

  تصنيف : مرضيه با رنگ لزگي 
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          حسن خان- سنتور 19379

   راست دوگاه ، تصنيف : كار عمل  
 
 سنتور –        حسن خان 19380

     زنگ شتري  
 
        حسن خان سنتور 19381

  تصنيف: 
 ثبت شده است. " تصنيف لزگي با رنگ"138مالحظه: در فهرست آقاي سپنتا ، صفحه 

 
 سنتور –           قلي خان ، ميرزا علي اكبر خان 4-12073

 1    دستگاه شور: نمره 
 دستگاه نمره اول درآمد شيرين شور، با تصنيف قلي خان شاهي با سنتور "مالحظه : متن ليبل

 "ميرزا علي اكبر خان شاهي
 

 سنتور –        قلي خان- ميرزا علي اكبر خان 4-12074
- با تصنيف  2    دستگاه شور: نمره 

 
        قلي خان ، ميرزا علي اكبر خان- سنتور 4-12075

 3          دستگاه شور: نمره 
 سلمك با تصنيف ، قلي خان شاهي با سنتور ميرزا 3 دستگاه شور نمره "مالحظه : متن ليبل :
 "علي اكبر خان شاهي 

 
 سنتور –      قلي خان ، ميرزا علي اكبر خان 4-12076

 4   دستگاه شور: نمره 
 دستگاه نمره چهارم شور عزال ، با تصنيف ، قلي خان شاهي با سنتور "مالحظه : متن ليبل: 

 "ميرزا علي اكبر خان شاهي
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 سنتور –    قلي خان ، ميرزا علي اكبر خان 4-12077
 

 شور شهناز – 5   دستگاه شور: نمره 
 

 سنتور –   قلي خان ، ميرزا علي اكبر خان 4-12078
 1   دستگاه سه گاه: نمره 
  " درآمد و تصنيف ، آواز قلي خان سنتور ميرزا علي اكبر خان": 144مالحظه : سپتا صفحه 

 
 سنتور – ميرزا علي اكبر خان –   قلي خان 4-12074

- زابل  2   دستگاه سه گاه : نمره 
 

 سنتور – ميرزا علي اكبر خان –    قلي خان 4-12080
- مخالف 3   دستگاه سه گاه: نمره 

 
 سنتور – ميرزا علي اكبر خان –   قلي خان 4-12081

- حصار 4   دستگاه سه گاه: نمره 
 

 سنتور – ميرزا علي اكبر خان – قلي خان 12082 -4
- مويه  5   دستگاه سه گاه:  نمره 
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  1909            صفحه هاي سفر لندن در سال 

 
 

 سنتور – آقا سيد حسين، ميرزا اسداهللا خان 72 7-120
   شور 

 
 سنتور  –  آقا سيد حسين ، ميرزا اسداهللا خان 7-12075

   ماهور- درآمد  
 
 

 سنتور – طاهر زاده ، ميرزا اسداهللا خان 7-12144
   ابوعطا 

 
 سنتور  – رضا قلي خان ، ميرزا اسداهللا خان 7-12145

   تصنيف ابوعطا  
 

 سنتور ، رضا قلي خان- ضرب –  خان ASSAR ميرزا 7-18018
   رنگ 

مالحظه: اين صفحه رنگ ابو عطا و مرتبط با دو صفحه قبل از خود مي باشد كه با سنتور ميرزا 
اسداهللا خان و ضرب رضا قلي خان اجرا شده است. 

 
 اثر دسته جمعي و به صورت اركستر اجرا شده كه احتمال نواخته 8 اثر فوق دراين 5عالوه بر 

شدن سنتور توسط ميرزا اسداهللا خان  دراين آثار نيز وجود دارد.  
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 1912صفحه هاي سال 
 

 توسط كمپاني گرامافون ، حتي يك اثر كه درآن 1912 اثر ضبط شده در تهران در سال 143در 
سنتور نواخته شده باشد، وجود ندارد و اين در حالي است كه ميرزا اسداهللا خان در همين سري از 

 اثر ضبط شده با تار دارد كه محمد خان، مشهدي روح اهللا و جناب دماوندي را 20صفحه ها 
همراهي كرده است.  


