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 20مجموعه موسيقي ايراني 

 

 كمانچه باقرخان و حسين خان اسماعيل زاده

 3:00باقرخان: رنگ بيات ترك ،  -1

 3:09باقرخان: رنگ قطار ،  -2

 3:18باقر خان و باقرلبو: تصنيف گيلكي ،  -3

 2:46باقرخان: رنگ دشتي،  -4

 3:08باقرخان: سه گاه ،  -5

 3،15باقرخان: رنگ سه گاه ،  -6

 3:08باقرخان: رنگ همايون ،  -7

 3:08حسين خان اسماعيل زاده: پيش درآمد ابوعطا ،  -8

 3:13حسين خان اسماعيل زاده: رنگ ابوعطا ،  -9

 5:44حسين خان اسماعيل زاده: بيات ترك ،  -10

 6:10حسين خان اسماعيل زاده: سه گاه،  -11

 4:30زاده: چهار گاه ،  حسين خان اسماعيل -12

Kamancheh Bagherkhan & Hossein khan Esmaeil zadeh 

1-  Bagher khan : Reng-e-Bayat-e-tork ,   3:00 

2-  Bagher khan : Reng-e-Ghatar ,            3:09 

3-  Bagher khan & Bagher labou : Tasnif-e-Gilaki ,   3:18 

4-  Bagher khan : Reng-e-Dashti , 2:46 

5-  Bagher khan :  Segah , 3:08 

6-  Bagher khan : Reng-e-Segah , 3:15 

7-  Bagher khan : Reng-e-Homayoun , 3:08 

8-  Hossein khan-e-Esmaeil zadeh : Pishdaramad-e-Abouata , 3:08 

9-  Hossein khan-e-Esmaeil zadeh : Reng-e-Abouata , 3:13 

10- Hossein khan-e-Esmaeil zadeh : Bayat-e-Tork , 5:44 

11- Hossein khan-e-Esmaeil zadeh : Segah , 6:10 

12- Hossein khan-e-Esmaeil zadeh : Chahargah , 4:30  

 

Total Time : 44:29 

 



 مؤسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی

 

 

کمانچه 

 قاجار

2 

 ديسکوگرافي آثار کمانچة ضبط شده از باقرخان رامشگر

 

عرصه موسيقي ايراني در به باقرخان بي ترديد فعال ترين هنرمند در 

جا گذاشتن اثر و باقي ماندن آن است . آمار آثار به جا مانده از 

باقرخان از همة هنرمندان ديگر آن زمان بيشتر است . از دو نوبت 

ضبط صفحه اي که در تهران اتفاق افتاده ، در اولين نوبت آن که به 

 ضبط شده است .اثر از باقرخان  20صورت گرفته ، بالغ بر  1906سال 

ترتيب ضبط صفحات نشان مي دهد که ايشان از اولين روزهاي دورة ضبطي 

سال پيش ( آثار باقرخان را در  98که در تهران به طول انجاميده ) 

ترتيب ضبط صفحات مي بينيم در حالي که اين حالت حتي براي آقا 

نمي حسينقلي با همة عظمت و وزني که در موسيقي ايراني دارد مالحظه 

شود ؛ آثار آقا حسينقلي در حقيقت از نيمة راه ضبط شده و با 

صفحـــة ماوراءالنهر شروع مي شود ، در واقع قسمت اعظم کارهاي ضبط 

شده از در روزهاي آخر ضبط صورت مي گيرد ؛ ولي آثار باقرخان بي 

ترديد از روزهاي دوم و سوم شروع شده است ؛ يعني بعد از دسته اي 

دربار بودند مانند اعتضاديه و ديگران که از روزهاي  که منتسب به

اول از اينها صفحه ضبط شده است . اما زماني که ضبط آثار هنري 

شروع مي شود باقرخان جزو نفرات اول است . در اينجا نمونه اي از 

  1اولين صفحاتي که در روزهاي اول ضبط شده پخش مي شود .

 7اثر از باقرخان ضبط شده که  20، بالغ بر 1906بدين ترتيب در سال 

اثر  4سانتي ( بوده که شامل  5/17اينچي )  7اثر آن بر روي صفحات 

اثر سلو )  2اثر با آقا غفار و  1با علي خان نايب السلطنه ، 

 تکنوازي ( در بيات ترک مي باشد .

سانتي ضبط شده که شامل دو اثر  25اثر در صفحه هاي  13در همين سال 

اثر با آقا  4اثر با آقا غفار ،  3نايب السلطنه ، با علي خان 

اثر با سيد احمدخان در دستگاه همايون مي باشد  4حسين تعزيه خان و 

از باقرخان را تشکيل مي دهد .  1906و اينها مجموعه آثار سال 

سيم نواخته شده پخش  6نمونه ديگري از اين صفحات را که با کمانچه 

 2مي کنيم .

ضبط شده از کمانچه نوازان  1906يگري که به سال در کليه آثار د

ديگري مانند صفدرخان نيز آثاري بر جاي مانده ولي سهم عمدة آثار 

ضبط شدة کمانچه متعلق به باقرخان است . از آنجايي که در جلسة 

                                                           
 . بيات ترک " راح و روح " با رنگ کردي و صداي آقا غفار .  1
 . همايون " تاب بنفشه مي دهد " با صداي علي خان .  2
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کمانچه دوره قاجار ، اين آثار با اعداد و ارقام آن معرفي شده لذا 

شود . آخرين اثري که از صفحات سال از طرح دوبارة آن خودداري مي 

 3پخش مي شود از مجموعة همايون با صداي سيد احمدخان است . 1906

م اتفاق مي افتد  1912در دومين نوبت ضبط صفحه در تهران که به سال 

عليرغم فعال بودن باقرخان هيچ اثري از وي ضبط نشده است ؛ در حالي 

اثر  150وبت چيزي بالغ بر که نمايندگان کمپاني گرامافون در آن ن

را ضبط کرده اند .  به نظر مي رسد که اين يک اتفاق عادي نبوده 

ترک کمانچه از حسين خان اسماعيل زاده  17است . در آن نوبت ، حدود 

ضبط شده ، داليل محتمل اين اتفاق موضوعي است که شايد از حوصله اين 

ن بلکه از طاهرزاده بحث خارج باشد . در اين سال نه تنها از باقرخا

و درويش خان نيز اثري ضبط نشده است . ما يک احتمال مي داديم که 

سفر تفليس باقرخان که به همراهي طاهرزاده و درويش خان و دوامي و 

بوده و دليل غيبت آنها ناشي از تبعات  1912... صورت گرفته در سال 

زيرا عرف  حقوقي  کمپاني هايي بوده که با آنها قرارداد مي بستند

قراردادها اينگونه بوده که تا يک سال اجازه نداشتند با کمپاني 

ديگري قرار داد ببندند . اما اخيرا به سندي برخورد کرديم که اين 

فرضيه را باطل کرد؛ در کتاب " با زمزمة هزار دستان " که يادنامة 

ذکر کرده اند .  1914اقبال است ، تاريخ دقيق سفر تفليس را آوريل 

از آنجايي که مستنداتي در پايان کتاب ارائه شده اگر بنا را بر 

صحت اين مستندات بگذاريم فرضيه ما باطل مي شود و داليل ديگري باقي 

مي ماند که بيشتر مربوط به تبعات سفر لندن اين هنرمندان است و 

 انشاءهللا در جاي ديگري راجع به آن صحبت خواهد شد .

و  1906بط صفحه در تهران در دوره قاجار ) عالوه بر اين دو نوبت ض

سفر هم براي ضبط صفحه به خارج  3( ، هنرمندان بزرگ آن زمان   1912

از کشور انجام مي دهند . بر اساس روايت مرحوم روح هللا خالقي که 

ديگران هم از کتاب ايشان نقل کرده اند اولين سفر به پاريس بوده 

ويت اين روايت مالحظه نشده است و است ، البته مستنداتي دال بر تق

کسي سال اين سفر را نقل نکرده است و اصوال مشخص نيست که آيا قبل 

بوده و يا بعد از آن . به هر صورت افراد گروه اين سفر را  1906از 

نفر تشکيل مي دادند که عبارت بودند از آقا ميرزا حسينقلي ، سيد  5

ضربگير ) معروف به باقرلبو  احمد خان سارنجي ، باقرخان ، باقرخان 

( و اسدهللا خان تار و سنتور . عکس گروه الزامي به پاريس بر روي 

ليبل اين صفحه که متأسفانه آسيب ديده نقش بسته و بر روي خود صفحه 

                                                           
 مايون ، بيداد ، با صداي سيد احمد خان ه -3



 مؤسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی

 

 

کمانچه 

 قاجار

4 

سال است که ما از همة منابع  2، کلمة پاريس حک شده است . بيش از 

شايد بتوانيم آمار و  داخلي و خارجي در حال جستجو و پرسش هستيم تا

اطالعات و مستندات و فهرستهايي را از سفر پاريس بدست آوريم اما 

متأسفانه حتي موسيقي شناسان ايراني فرانسه هم تا به اکنون موفق 

نشده اند اطالعاتي را در اين زمينه ارائه بدهند . عليرغم آسيب 

. 4ي کنيمديدگي اين صفحه ، به عنوان نمونه سفر پاريس آن را پخش م

متأسفانه از سفر تفليس در آرشيو من چيزي از باقرخان وجود نداشت 

اثر از  30تا اينجا پخش کنم . اما احتمال مي دهيم که حداقل 

باقرخان ضبط شده است . بر اساس يک بررسي آماري اگر بخواهيم 

اثر ضبط و منتشر شده از  78مجموعة آثار باقرخان را گزارش بکنيم 

يت شده ، البته در ريکوردينگ شيدهاي کمپاني ، نام باقرخان روا

صفحاتي گزارش شده که در حين ضبط شدن از بين رفته و ارائه نشده 

اثر را هم مي توان براي سفرهاي پاريس و تفليس  70است . بالغ بر 

احتمال داد که البته آثار بر جاي مانده از دو سفر اخير بسيار 

 5حه اي از سفر لندن پخش مي شود .محدود و کم است . در اينجا صف

بحثم را خالصه مي کنم با توجه به جنبه هاي مختلفي که مورد توجه 

قرار گرفت ميزان فعاليت و تحرک و پويايي باقرخان در عرصة موسيقي 

زمان خودش ، کامالً واضح و آشکار است ، تنوع آثار ضبط شده از ايشان 

ان هاي مختلف موسيقي آن دوره با افرادي که در حقيقت پرچمداران جري

بودند از ميرزا حسينقلي گرفته تا علي اکبرخان شاهي و ديگران ، 

نشان مي دهد که چهره اين هنرمند برجسته براي همة هنرمنداني که 

ديدگاههاي متفاوت و مختلفي داشتند مورد اتفاق و نقطة قبول و 

 برسميت شناخته شده بوده است . 

ردان مستقيمي از ايشان روايت نشده وليکن به عليرغم اينکه نام شاگ

لحاظ فردي و خانوادگي در تأثير گذاري اين خانواده در تاريخ 

موسيقي ايران هيچگونه جاي ترديد و ابهامي وجود ندارد و با توجه 

به اينکه حضور شرکت کنندگان در اين جلسه ، نشانگر وزن اين شخصيت 

ين نکته عرايضم را به پايان موسيقي در تاريخ موسيقي ما هست با ا

ترک با صداي باقرخان ضبط شده  3مي رسانم و آن اينکه در سفر لندن 

که دوتاي آن تصنيف گيلکي است و سومي تصنيف قطار در بيات ترک است 

که به عنوان حسن ختام آن را پخش مي کنيم . اين صفحه يک فرضيه را 

                                                           
. اکستر رهاب ، مخالف و مغلوب چهارگاه ) در روي دوم باقرخان در  4

 ضبط صفحه حضور ندارد ( .
 انچه باقرخان با صداي طاهرزاده .. آواز منصوري ، کم 5
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اني از تبعات مدرسة هم باطل مي کند و آن اينکه گفته مي شود بم خو

عالي موسيقي بوده مي بينيم که اينطورنيست و در اين صفحه به خوبي 

مالحظه مي شود که خوانندگان قديم با صداي خودشان مي خواندند و 

کاري روي صداشان انجام نمي دادند اگر کسي صداي زير داشته زير مي 

 خوانده و بالعکس . بهر حال از حوصله اي که به خرج داديد

 سپاسگزارم .
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 ديسکوگرافي باقرخان

 

در تهران توسط برادران ماکس و  1906ارهاي ضبط شده در سال ک -1

 فرانتز همپه

 اينچ ، ليبل مشکي 7الف ( صفحات  

 

شماره  رديف

 کاتالوگ

 شرح

تصنيف با نفسي خرام ،  12665-3 (1

با عليخان نايب 

 السلطنه

تصنيف من با جمالت ،  12666-3 (2

عليخان نايب با 

 السلطنه

تصنيف ترکي ، با  12667-3 (3

 عليخان نايب السلطنه

تصنيف بختياري ، با  12668-3 (4

 عليخان نايب السلطنه

تصنيف ليلي و مجنون ،  12669-3 (5

 با آقا غفار

 کمانچه سلو ، بيات ترک 16010 (6

 کمانچه سلو ، بيات ترک 16011 (7

 

 اينچي 10ب( صفحات 

 

8) 12027-

4 

 تصنيف همايون ، طبيب بنفشه مي دهد 

9) 12028-

4 

مثنوي ليلي مجنون ، تصنيف هرگز ليلي 

نبود مازندران ، با عليخان نايب 

 السلطنه

10) 12029-

4 

تصنيف شهناز ، آنکه هالک من همي ، با 

 آقا غفار
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11) 12030-

4 

 راح و روح با رنگ کردي ، با آقا غفار

12) 12031-

4 

 منصوري ، با آقا غفارتصنيف 

13) 12036-

4 

،  باقرخان و   petite Julieتصنيف فرانسوي

آقاحسين تعزيه خوان و ميرزا علي 

 اکبرخان تار و سنتور

14) 12037-

4 

تصنيف ما ديگر کس نگرفتيم ، باقرخان و 

آقاحسين تعزيه خوان و ميرزا علي 

 اکبرخان تار و سنتور

15) 12041-

4 

بود ، باقرخان و تصنيف همچو فراق 

آقاحسين تعزيه خوان و ميرزا علي 

 اکبرخان  سنتور و ارکستر

16) 12042-

4 

تصنيف مرضيه با رنگ لزگي ، باقرخان و 

آقاحسين تعزيه خوان و ميرزا علي 

 اکبرخان سنتور و ارکستر

17) 12069-

4 

، با ميرزا  1دستگاه همايون ، نمره 

 سيد احمدخان

18) 12070-

4 

، با ميرزا سيد  2تصنيف شکسته ، نمره 

 احمدخان

19) 12071-

4 

، با ميرزا سيد  3ليلي و مجنون ، نمره 

 احمدخان

20) 12072-

4 

، با ميرزا سيد  4بيداد ، نمره 

 احمدخان

 

 

 

م به همراه درويش  1909ه از باقرخان در سفر لندن صفحات پر شد -2

 25کزاد گاليسبرگ روي صفحات خان و ديگران ، ضبط شده توسط ويليام 

 سانتي متري

 

 بيات ترک ، با طاهرزاده 12001-7 (21
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 بيات ترک ، با رضاقلي خان 12016-7 (22

تصنيف بيات ترک ، با رضاقلي  12017-7 ( 23

 خان

 رنگ بيات ترک ، کمانچه تنها 18000-7 (24

 دشتي ، با طاهرزاده 12019-7 (25

 با رضاقلي خانتصنيف دشتي ،  12020-7 (26

 رنگ ، با رضاقلي خان 12021-7 (27

 افشاري ، با رضاقلي خان 12022-7 (28

 گريلي ، با رضاقلي خان 12023-7 (29

تصنيف افشاري ، با رضاقلي  12024-7 (30

 خان

 حجاز ، با طاهرزاده 12040-7 (31

 تصنيف حجاز ، با رضاقلي خان 12041-7 (32

 کمانچه تنهارنگ حجاز ،  19268-7 (33

 بيات کرد ، با طاهرزاده  12042-7 ( 34

 گيلکي ، با طاهرزاده 12043-7 (35

تصنيف گيلکي ، با رضاقلي  12046-7 (36

 خان

تصنيف بيات کرد ، با رضاقلي  12047-7 (37

 خان

 بيات اصفهان ، با طاهرزده 12048-7 (38
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تصنيف بيات اصفهان ، با  12049-7 (39

 رضاقلي خان

رنگ بيات اصفهان ، کمانچه  18005-7 (40

 با ضرب رضاقليخان

درآمد چهارگاه ، با رضاقلي  12055-7 (41

 خان

 زابل ، با رضاقلي خان 21056-7 (42

 ساقي نامه 12057-7 (43

رنگ چهارگاه ، کمانچه با  18007-7 (44

 ضرب رضاقلي خان

 راک ، با رضاقلي خان 12058-7 (45

 تصنيف راک ، با رضاقلي خان 12059-7 (46

تصنيف راک و رنگ راک ، با  12060-7 (47

 رضاقلي خان

 سه گاه ، کمانچه تنها 19253-7 (48

 رنگ سه گاه ، کمانچه تنها 19254-7 (49

 قطار ، کمانچه تنها 19252-7 ( 50

 رنگ قطار ، کمانچه  و ضرب 18009-7 (51

 حجاز ، کمانچه تنها 19255-7 (52

 رنگ حجاز ، کمانچه  و ضرب 19256-7 (53

تصنيف و رنگ قطار ، کمانچه  12186-7 (54

 و ضرب

تصنيف و رنگ حجاز ، کمانچه  18010-7 (55

 و تار ميرزا اسدهللا خان
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تصنيف و رنگ سه گاه ،  18011-7 ( 56

کمانچه و تار ميرزا اسدهللا 

 خان

تصنيف حجاز ، کمانچه و تار  18012-7 (57

 اسدهللا خانميرزا 

گريلي ، کمانچه و تار ميرزا  18013-7 (58

 اسدهللا خان

59) 120108-

7 

 نيريز ، با رضاقلي خان

رنگ اصول ، کمانچه تنها ، )  19269-7 (60

 تکثير نشده (

61) 120109-

7 

 رهاب ، با طاهرزاده 

 رنگ لزگي ، کمانچه تنها 19270-7 (62

 همايون ، با طاهرزاده 12112-7 (63

 شوشتري ، با طاهرزاده 12113-7 (64

 منصوري ، با طاهرزاده 12114-7 (65

، با  4همايون نمره  12115-7 ( 66

 طاهرزاده

تصنيف همايون ، با رضاقلي  12116-7 (67

 خان و حسين خان ويلن

 رنگ ، با رضاقلي خان 12117-7 (68

 تصنيف گيلکي ، باقرخان 12125-7 (69

 گيلکي ، باقرخانتصنيف  12126-7 (70

تصنيف بلبلي ، با رضاقلي  12148-7 (71

 خان
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تصنيف راک عبدهللا ، با رضاقلي  12149-7 (72

 خان 

 

 

 


