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 بنام خدا
صفحه های سنگی فارسی ، اسنادی تاريخی با ويژگی های منحصر به خود و متعلق به دوره ای بالغ بر شصت سال »     

شمسی( هستند که تالش برای حفظ و نگهداری آنها وظيفه ای ملی و خدمتی فرهنگی است . مسير  1337تا  1277)

ی و توزيع ، تهيه و ارائة مدارک و مستنداتی را ناگزير می ساخته توليد صنعتی و عرضة اين صفحه ها از ضبط، توليد تا بازارياب
که قابل اعتماد بودن و سنديت صفحه های سنگی را در قياس با ساير اسناد تاريخی ، حتی لوله های فونوگراف موجود در 

هستند؛ زيرا نقطة ايران افزون می سازد . صفحه های سنگی، ارزشمند ترين اسناد در عرصة شناخت موسيقی کهن ايرانی 
آغاز در حفظ و انتقال صنعتی عين موسيقی ايرانی در شرايطی بوده اند که حتی نت نويسی ، قادر به حفظ و انتقال تمامی 

 ظرايف آن نبوده است . 
صفحه های سنگی ، عمده ترين منابع شنيداری برای مطالعات زبان شناسی و گويش های مردم در مناطق گوناگون      

ش در فولکلور و فرهنگ مردم ، اسنادی بکر در تاريخ  بازيگری و نمايش در ايران ، پژوهش در تاريخ سياسی و حاوی و پژوه
 نکاتی قابل توجه برای نقد و نگارش علمی تاريخ معاصر موسيقی و شرح حال و زندگی نامه و خاطرات هنرمندان می باشند .

نوبت ضبط صفحه ، توسط کمپانی های  22م(  ،  1959تا  1899شمسی )  1337تا  1277در فاصلة زمانی      

روی صفحه می رسد و با  1000خارجی از موسيقی ايرانی به عمل امده که آمار آن تا پيش از جنگ جهانی اول به بيش از 

حالی و اين در  1روی صفحه می گردد 2000لحاظ کردن صفحه های فارسی ضبط شده در قفقاز ، عثمانی و هند ، نهايتاً 

عدد بالغ  1500است که تاکنون، کل صفحات شناسايی شده  از اين مجموعه در آرشيو صدا و سيما و آرشيوهای ديگر  به 

نمی گردد و پيداست که بسياری از اين صفحه ها، نسخه هايی منحصر به فرد می باشند و برای حفظ و نگهداری آنها، بايد 

 تالشی جدی صورت پذيرد. 
، توضيحات آن را می توانيد در است از تار درويش خان بر روی صفحات سنگیر، آثار ضبط شده مجموعة حاض     

از آنجايی که مؤسسة آوای مهربانی ، رسالت خود را در مستند سازی و حفظ اين آثار می داند ،   قسمت ديسکوگرافی بخوانيد.
خود داری ورزيده و رعايت  صوت، بدين خاطر تا حد امکان از پااليش کامپيوتری به دليل از بين رفتن هارمونيک های پايه

 امانت داری را نموده است . 
عموم عالقمندان و دانش پژوهان اين عرصه دعوت می شود تا در صورت يافتن نسخه  به منظور بهبود کيفی اين آثار، از

 های بهتر ، مؤسسة آوای مهربانی را در جريان امر ، قرار دهند .
جا دارد از پژوهشگران محترمی که با استفاده از پژوهشهای آنها مطالب اين دفترچه آماده شده جناب آقايان امير منصور، 

 سلمان سالک تشکر و قدردانی شود.  بهروز مبصری و
 

 مؤسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی

 عاصمه فندرسکی
 

 
صفحه دورو از افراد ايرانی ضبط شده است. صفحه های فارسی ضبط شدده از هنرمنددان 2850صفحه يکرو و 350دور مشتمل بر 78صفحه 3200حداکثر - 1

مدی سداعت  300دقيقه يا 18000دور مذکور بالغ بر 78در قفقاز و هند در اين آمار لحاظ نشده است.جمع تقريبی مدت آثار ضبط شده فارسی روی صفحه های 

 ، امير منصور8-1و نيز ر.ش ژورنال صفحه سنگی، ش 85وگرافی، آموزشگاه موسيقی آوای مهربانی، اسفنديسکدmasterclass      باشد.)اميرمنصور، 
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 شمسی (1305-1251غالمحسين درويش )

 
 

    بيوگرافی
   

 بهروز مبصری
اهل روستای زيدشت طالقان بود که بين  ،متولد شد. پدرش حاجی بشير که مختصر سه تاری می نواخت طالقاندر 

 شد. درويش خانملقب به او را درويش صدا می کرد که بعد  حاجی بشير قرار دارد.ک لينو گ رشهراس

راه يافت ابتدا به فراگيری طبل کوچک و سپس به نواختن  دسته موزيک دارالفنونسالگی به  11درويش خان در سن 

لطان درآمد و به طبالی به عضويت دسته مخصوص عزيز الس پس از آنبعدها به خط نت نيز آشنايی يافت.  ؛شيپور پرداخت
 مشغول شد.

 
با کمک استادش جناب  .در محضر اساتيد زمان ميرزا عبداهلل و جناب ميرزا حسينقلی به فراگرفتن سه تار و تار پرداخت 

 درويش نيز ميرزا حسينقلی به عنوان نوازنده تار جزو دستگاه شعاع السلطنه پسر مظفرالدين شاه درآمد و وقتی والی فارس شد
صاحب يک دختر  را که شکفاف مخارج می پرداختبه شيراز رفت و در همانجا ازدواج کرد. حقوقی که شعاع السلطنه به او 

رسيد وقتی خبر به شعاع السلطنه  ،مجبور شد که در محافل ديگر هم به نوازندگی بپردازد بدين خاطر اد؛نيز شده بود نمی د
 ،از اين مجازات جان سالم بدر برددستور قطع انگشتان دست وی را صادر کرد، اما با شفاعت مرحوم کمال السلطنه پدر صبا 
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لطنه بيرون آيد تا اينکه برای يکی از دوستانش که در سفارت شعاع الس دستگاهکه از  به صرافت افتاد پس از اين ماجرا
درويش خان می گفت هر روز  .به توصيه دوستش در سفارت انگليس مقيم شد و کرد خود را بيان انگليس بود شرح حال

 من سيه چرده هستم ولی !می کشيد به خيالش من گنجشکم موچ فراش شعاع السلطنه جلوی در سفارت می آمد و برايم
 برده نيستم.

خود را کار عاقبت طنين سحر انگيز تار درويش خان که آهنگ پيانوی همسر سفير را در سفارتخانه همراهی می کرد  
کرد و همسر سفير که سخت شيفته هنر درويش خان شده بود از سفير خواست که پا در ميانی کرده درويش خان را آزاد 

شعاع السلطنه رهايی يافت و بعد به سلک دراويش اهل صفا در آمد و به ظهير  دستگاهنمايد بدين ترتيب درويش خان از 
صدا می زدند و در پايان دوره « يا پيرجان»کالس موسيقی کرد، شاگردانش او را پس از آن اقدام به تأسيس الدوله سر سپرد. 

 به اخذ گواهی نامه و مدال طالی تبرزين از دست استاد خود می شدند.
تصنيف ها  .داشت به عهدهکرد و همواره رياست ارکستر را می در کنسرت های آن زمان که در انجمن اخوت بود شرکت 

قطعات  8/6 و4/3زن های وهای زيبايی ساخت که از لحاظ ريتم و تنوع و ملودی و ترکيب   و پيش درآمدها و رنگ

نمونه های زيبايی از الگوی آهنگسازی در حيطه فرهنگ اصيل موسيقی ايرانی است. درويش خان سيم ششم را به  ،ضربی

  .تار اضافه کرد
 فروخت.  در اواخر عمر از نظر معيشت در عسرت بود و منزل مسکونی اش را

مبشر نوازنده  آقایبرای  1355مصاحبه ای به سال  در مرتضی نی داوود شاگرد برجسته درويش خان در مورد مرگ وی

 ويلن چنين می گويد: 
درويش  .خليفه کالس او بودم و من او انتخاب کرد )مرتضی( نامم راخود دوست می داشت و  مرا مثل فرزنددرويش خان 

خودش هيچ آسيبی نرسيد فوت کرد؛ يک اتومبيل از شمال به خان خيلی زود فرسوده شد سن زيادی نداشت با تصادفی که 
خيابان به جنوب در حرکت بود و درشکه درويش خان بالعکس با اتومبيل تصادف کرد اتومبيل به اسبهای درشکه خورد و 

ر ضربتی که به سر او وارد آمد به سختی صدمه ديد و پس از لحظه ای جان به گفته عارف قزوينی بر اث «اسبها زخمی شدند
 سپرد.

نکته جالب اينکه شايع شده مرگ درويش خان به عنوان اولين تصادف در تاريخچه راهنمائی و رانندگی به ثبت رسيده 
 بار تصادف وجود دارد.است؛ در حاليکه بر طبق اسناد روزنامه های آن زمان پيش از تاريخ فوت درويش خان نيز اخ

 2درويش خان در  .در قيد حيات بود 1370که تا اوايل سالهای دهه  باقی مانداز درويش خان دختری به نام قمر  

 آرامگاه ظهيرالدوله در دربند تهران است. دردار فانی را وداع گفت مقبره اش  1305آذرماه 

 منابع مورد استفاده:

 قیسرگذشت موسيقی، روح ا... خال -1

 مشاهير طالقان، اسماعيل يعقوبی -2

 مصاحبه صوتی نی داوود) از آرشيو استاد مهدی کماليان( -3

 شرح زندگانی استاد غالمحسين درويش،حسينعلی مالح  -4
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 2ديسکوگرافي آثار درويش خان

  
درويش خان از برجسته ترين و مؤثرترين چهره ها در تاريخ موسيقی ايران و سير و تحول آن است در اين مقاله به جنبه  

 هايی از روحيات درويش و مالحظاتی درباره سفرهای وی در جهت ضبط صفحه، پرداخته می شود. 

گرامافون برای ضدبط صدفحه بده ايدران شمسی، زمانی که نمايندگان کمپانی  1284ميالدی مطابق با  1906در سال 

می آيند از طريق مسيو لومر و دربار به شناسايی هنرمندان می پردازند. صفحات سری اول ضبط شدده بده موسديقی قشدون و 

بعد از بيماری لومر و خارج شدن وی از مسير ضبط صفحات، جهت کلی ضدبط ايدن  .دستة موسيقی دارالفنون اختصاص داشت
شون و کارهای مطربی و سياه بازی به موسيقی دستگاهی می رود تا اينکه آخرين صدفحه هدا بده ضدبط دوره آثار از موسيقی ق

 .کامل موسيقی ايرانی ) هفت دستگاه ( می انجامد

 شمسي1284/م1909آثار ضبط شده از درويش خان در اولين دوره ضبط صفحه درايران 

ايدنچ. از سدری  12ايدنچ و  10ايدنچ،  7سايز ضدبط شدده اسدت شدامل صدفحات  3اين دوره در  در صفحات گرامافون

آواز   اسدت. آواز خواندده در آنهدا اثر با تار درويش همراهی شده کده سديد احمدد خدان 3سانتی  5/17اينچی يا  7صفحات 

متری کده بعدداً بده انددازه اسدتاندارد  سانتی 25اينچی يا  10و آواز منصوری. بر روی صفحات  ، آواز حجاز با تصنيف دشتی

 30اينچدی يدا  12اثر در دستگاه ماهور ضبط شده است. تنها يک اثر نيز بر روی صدفحة  5دور تبديل شد،  78صفحه های 

 .  3سانتی ضبط شده است

 در ايدن صدفحات دستگاه مداهور اسدت و آن اثر  6اثر از درويش خان ضبط شده که  9، 1906پس به طور کلی در سال 

 را همراهی می کند.  سيد احمد خان درويش خان ،

 یاين مسأله که از شخصيت بارزی چون درويش در عرصدة موسديقی آن زمدان تنهدا در روزهدای پايدانی اقامدت نماينددگ

، صفحه ضبط شده و يا آخرين صفحات ضبط شده متعلق به ايشان است، محل بحد  و مدورد ابهدام اسدت و کمپانی در تهران

نقل قولهای متفاوتی در اين زمينه شده است. از هامبارتسوم، مباشر و هماهنگ کننده برنامة ضدبط صدفحات در سدفر پداريس 

 
در ندوزدهمين نشسدت پژوهشدی مؤسسده آوای مهربدانی ويدژه درويدش  امير منصدوربرگرفته از سخنرانی جناب آقای  -2

  83شهريور/  27خان

  
 (، عراق با تصنيف و رنگ، آواز سيد احمدخان، تار درويشخان6ماهور ) 012097.  3
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يندگان کمپانی عاقبت با هنرمندان ايرانی به توافدق مدی که قرار بود نمايندگانی فروش صفحات را داشته باشد نقل شده که نما
رسند که به ازای ضبط صفحات، چند متر پارچة ماهوت انگليسی به عنوان دستمزد دريافت کنند و اين مسأله موجدب اخدتالف 

ان فروختده تدو چدرا مدا را اينقددر ارز :که درويش به ميرزا حسينقلی می گويدد  به طوری بين درويش خان و آقا حسينقلی شد
ای.... به هر حال اين مسأله با روحيات درويشی و خلق و خوی وی منافات دارد و محل ترديدد اسدت. اگدر چندين مسدأله ای 

ضبط صدفحات نبدوده و بعدداً وارد  نباشد بسيار بعيد به نظر می رسد؛ زيرا آقا حسينقلی از ابتدا در جريا 1906مربوط به سال 

دوتا صفحه يعندی چهدار تدرک از  1912اکبر خان شهنازی در خاطراتش ) زمانی که به سال  آن شده است و يا به گفتة علی
برو پيش هامبارتسدوم و خدودت را آمداده  "ايشان ضبط می شود ( می گويد جناب ميرزا پدرم يک روز من را صدا کردند گفتند 

. مشدخ  مدی شدود کده "بدرای آينددگان کن که بيات ترک و افشاری را بر روی صفحه پر کنی که اثری ازت بداقی بماندد 

 به هرحال اينها مطالبی است که نقل شده و احتمال صحّتش باال نيست.  ؛ديدگاه ميرزا حسينقلی چگونه بوده

 م(1909آثار ضبط شده از درويش خان در سفر لندن)

فر لنددن داشدته اسدت. بنابراين انگيزه بيشتری برای استقبال از س ،حضوری نداشت م(1907)درويش خان در سفر پاريس

نفدری از هنرمنددان  8اتفاق افتاده و روز شمار ضبط ترک ها ثبت شده است. در اين سدفر، گدروه  1909سفر لندن در آوريل 

آوريدل  12حضدور دارد. در  خان  درويش  ،و در اولين سری صفحات ضبط شده تشکيل شده دو خواننده و شش نفر نوازنده از

اثدر ضدبط مدی شدود  31آوريل  13اثر آن با تار درويش همراه است. روز  8اثر ضبط می شود که  22که روز اول سفر است 

تدرک آن درويدش سداز زده و در روز  3اثر ضبط مدی شدود کده در  34اما اثری از تار درويش در آن نيست. در روز چهاردهم 

چده  معلدوم نيسدت% آن اختصاص به تار درويش دارد. روز شدانزدهم 40ترک يعنی  10ود که ترک ضبط می ش 25پانزدهم 

 ویبعد از آن ديگدر اثدری از  بيداد، رنگ ديگریو  بيداداثر ضبط شده دو اثر سولو دارد يک  31اتفاقی می افتد که درويش از 

کده درويدش خدان دو اثدر ديگدر در  بيست و سدوم فاصله ی دوازدهم تادر ميان آثار ضبط شده موجود نيست تا روز آخر يعنی 

داده و آقدای گايسدبرگ  آنهداديوی کمپدانی گرامدافون بده وبدوده کده اسدت روز زمانی 10اين   دستگاه ماهور ضبط می کند.

در  . ترک را ضبط مدی کنندد 250ده روز و سه روز که تعطيلی داشتند در اين و دقيقا  ی آنها را به عهده داشته استصدابردار

ضدبط ايدنچ  12روز هفدهم و نوزدهم و بيستم و بيست و يکم صفحه هدای . اينچ ضبط می شود 10اين فاصله صفحه های 

اثدر از صدفحه ی دوازده ايدنچ  28 حدوداً .که بزرگ تر است و يک دقيقه زمان بيشتری برای پخش اثر گنجايش دارد می شود

يعنی روز پانزدهم ده اثر از بيسدت و پدنا اثدر  ،از درويش وجود ندارد هم يک اثرحتی در تمام آنها  موجود است کهاز سفر لندن 
يعندی يدک هفتده  آخر کده روز بيسدت و سدوم روز می رسد و قطع می شود تا  اثردو  به روز شانزدهم که در مال درويش است

مدی  یم داللدت بده چيدز ديگدرولی آثار و عالئ ؛ساز بزند سته. شايد در اين فاصله مريض شده باشد در حدی که نتواناست بعد
در سدفر لنددن دو جريدان که روند ضبط صفحات، مطابق پيش بينی و ميل و سليقه او نبوده؛ زيدرا يک احتمال اين است  .کند

تحدت است و يک جريانی که به سدرعت دارد غربدی مدی شدود و  ايرانيک جريانی که نماينده ی موسيقی سنتی  وجود دارد؛
 و پيدانو بده جدای سدنتور اسدت. ويلون به جای کمانچده يعنی مدافع جايگزينی سازهای غربی با سازهای اصيل تأثير مدرنيته 

ان مشدير پيدانو حبيدب اهلل خد ،هم هسدترامشگر نوازنده کمانچه  باقرخان حضور دارد وحسين خان هنگ آفرين در اين سفر 
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آثداری کده  در حتدی .اسدت  ضدبط شدده کارهای پيانوبه شدت در سفر لندن تاثير می گذارد و روزهای آخر فقط  هم همايون
 اجرا می کردند صدای پيانو مشيرهمايون به گوش می رسد.ديگران هم دو نفری 

آن جريانی کده موسديقی ايراندی را بدا به هر حال اين دو جريان وجود داشته هر چه که از روز اول ضبط آثار می گذرد وزن 

يدا  يعندی بده همدراه هدر سدازیسازهای ايرانی نمايندگی می کرده کاهش پيدا می کند. خواننده ها که نقطده اجمداع بودندد 
 و اسدداهلل خدان  و باقرخدان ،نوازندده هدا درويدش خدان در دسدته اول  اما ،طاهرزاده می بايست می خوانده يا رضا قلی خان

مدی به طدرف جلدو مدی  هدر اين مسير هر چ.  هستند اکبرخان فلوتی و حسين خان هنگ آفرين ،مشيرهمايون  مدو جرياندر

تمدام صدفحه  1906وزن سازهای غربی افزايش و وزن سازهای ايرانی کاهش پيدا می کند و جالب است که در سدال  رويم

 ،اسدداهلل خدان  ،درويش خان ، آثار ميرزا حسين قلی  هب اينچ که قابليت ضبط بيشتری داشتند و شايد مهم تر بودند  12های 

 صفحه های بدزرگ سدفر لنددن % درصد80تقريبا اختصاص دارد؛ اما ميرزا عبداهلل يعنی چهره های خيلی برجسته  وباقر خان 

هدم  اثدرحسين خان هنگ آفرين يدک  يکی دو عدديک درصدی اکبرخان فلوتی و  ، بجزکارهای مشيرهمايون است متعلق به
هفددهم بدوده کده شدش اثدر  روز ساز ايرانی دراين صفحه ها نيست. اولين روزی که روی صفحه های بزرگ ضبط می کنندد

 .بر می خورد و يا اينکه اين جريان را مدی بيندد و ذره ذره خدودش را کندار مدی کشدد خان درويش به آيا واقعا شود.ضبط می 
اين راه طوالنی و دور و دراز سدفر از تهدران از طريدق  خان يدی نيست که درويشترد نکته دراين اماباشد  هر چه بودهدليلش 

در روز آخدر يدک کدار سدولو و يدک  . درويش خان ولی اثری ضبط نکند خيلی عجيب است دانزلی و روسيه را تا لندن طی کن
جددول ديسدکوگرافی سدفر لنددن  .فهرست کامل آثار ضبط شده از درويش خان را می توانيد درکار هم با ارکستر اجرا می کند

 مالحظه نماييد.

 م(1914آثار ضبط شده از درويش خان در سفر تفليس)

 افدراد  ی که در سفر لندن بودنددپنا نفر ديگرهستند به جای  طاهرزاده و باقرخان، درويش خان در اين سفر، اعضای گروه 

اطالعاتی در مورد تاريخ ضبط موسيقی بدرای مدا دارد در  سفر اتفاقی می افتد که2در فاصله بين اين  . شدندجايگزين  ديگری

باز در تهران صفحه ضبط می شود و ازکسانی که در سفر لندن بودند فقط و فقدط صددای سداز اسدداهلل خدان را  1912سال 

 وی زهمده سدفرها بدود و آثداری هدم ا می شنويم که تار می زند. حتی باقرخان که فعال ترين هنرمند دوره قاجدار اسدت و در
 . است ضبط نشده او مانده در اين دوره اثری از

 

مواردی برخورد کرديم و به دستمان رسديده و در آثدار و مسدتندات  به .نيستاز سفر تفليس آمار و مستندات کاملی در دست 

 1914سدال  در .اسدت به طور اجمال می توان گفت که قطعا بيش از دويست اثر در اين سدفر ضدبط شدده ،مکتوب ديده ايم

 . است صفحات دو طرفه شده بوده و تعداد محدودی از آنها به دست ما رسيده
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 نتيجه

تدرک ضدبط مدی کنندد يکدی يدا دو تدا قدالبش  23لندن ايشان  1909اثر ضبط شده در  9از درويش خان  1906در 

ترک از ايشان ضبط شده که به صورت مجدد تکثير و توليدد شدده  22يا  21ال پيدا کرده و نتوانسته اند آن را توليد کنند اشک

و حمدل آن هدا بده  ، تکثيدراثر از ايشان بايد ضبط شده باشد که متأسفانه هم زمان شدن توليد 100و در سفر تفليس حداقل 

شروع جنگ جهانی به آلمان رفته و از آلمان هم اطالعاتی به دست مدا نرسديده  مقارن با 1914ايران با جنگ جهانی اول در 

 است.
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 ترك ( 9م )   1906ديسکوگرافي درويش خان 

  
 شماره صفحه

4-12083 
4-12084 
4-12085 
4-12086 
4-12087 

12098 
3-12692 
3-12693 
3-12694 

 دستگاه ، آواز ، قطعه

 ( 1دستگاه ماهور ، درآمد ) نمره 

 ( 2بيات ترک داخل ماهور ) نمره 

 ( 3تصنيف کار عمل ) نمره 

 ( 4آواز فيلی ) نمره 

 ( 5آواز دلکش ) نمره 

 ماهور( 6عراق با تصنيف و رنگ  ) نمره 

 آواز دشتی ، تصنيف ارمنی ، رنگ ايرانی

 آواز حجاز با تصنيف عرب و رنگ
 آواز منصوری با اشعار منصوری

 با تار درويش خانميرزا سيد احمد خان 

 

 ترك ( 28م )  1909ديسکوگرافي درويش خان 

دستگاه ، آواز ،    نوازندگان ، همراهان  شماره  صفحه

 قطعه

 بيات ترک تار  –طاهرزاده ، درويش خان  7-12000

 دشتی  تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12005

 افشاری  تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12014

 راک  تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12006

 بيات اصفهان  تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12011

 رنگ اصفهان   تار –درويش خان  7-12013

 آقا سيد حسين ) طاهرزاده ( ،  7-12032
     تار –) درويش (   غالمحسين خان

 شوشتری     

 رنگ شوشتری   تار –درويش خان  7-18002

 شور  تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12034

 آقا سيد حسين ) طاهرزاده ( و رضاقليخان ،  7-12035  
 تصنيف شهناز     تار –ان خدرويش  

   تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12071
 ابوعطا ) اين صفحه خراب شده است (

 آقا سيد حسين ) طاهرزاده ( ، غالمحسين خان 7-12063
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 حجاز    تار –) درويش (  

    تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12064

 تصنيف حجاز     

     تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12065
 تصنيف گيلکی    

    تار –طاهرزاده ، غالمحسين خان درويش  7-12066
 بيات کرد   

     تار  –در ويش خان  7-19271
 رنگ بيات کرد    

     تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12067

 سه گاه    

     تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12068
 سه گاه –زابل     

     تار –طاهرزاده ، درويش خان  7-12069
 مخالف –سه گاه    

    تار –حسين خان ) طاهرزاده ( ، درويش خان  7-12070
 رنگ –تصنيف سه گاه   

     تار –رضاقليخان و درويش خان  7-12012

  تصنيف بيات اصفهان 

     تار –رضاقليخان و درويش خان  7-12013

 رنگ   

     تار –رضاقليخان درويش خان  7-12015
 تصنيف افشاری   

     تار –رضاقليخان  درويش خان  7-12033
 تصنيف شوشتری   

    تار  –رضاقليخان طاهرزاده، درويش خان  7-12035
 تصنيف شهناز   

     تار  –درويش خان  19250 -7
 بيداد    

     تار  –درويش خان  7-19272

 رنگ بيداد    

     تار  –درويش خان  19251 -7

 ماهور و دلکش    



فرهنگی هنری آوای مهربانیمؤسسه   

 

 

درویش 

 خان

10 

     تار  –درويش خان  7-19273
 رنگ ماهور    

 

 ) آثار موجود ( 1914 در سفر تفليس، ديسکوگرافي درويش خان
 شماره صفحه

 98307 
 98308 

98324  
 

 دستگاه ، آواز
 شور
 شهناز  

 افشاری 

 همراهان
 تار : درويش خان  -آواز طاهرزاده 

 

 

 تأليفات درويش خان)نت نويسي(*

 شماره عنوان:

 پيش درآمد  -1

 پيش درآمد راک )ماهور( -2

 چهار مضراب ماهور  -3

 تصنيف ماهور )زمن نگارم(  -4

 تصنيف ماهور )دائم مه من( -5

 تصنيف ماهور ) شب وصل ( -6

 رنگ ماهور )قهروآشتی( -7

 رنگ ماهور) دوم(  -8

 مارش ) ماهور( -9

 پولکا )ماهور و چهارگاه( -10

 حصار)چهارگاه( -11

 رنگ همايون  -12

 پيش درامد شوشتری -13

 رنگ شوشتری -14

 )پريچهر و پريزاد( 10رنگ اصفهان  -15

 فقير(رنگ اصفهان )غنی و  -16

 تصنيف ايران هنگام کار است  -17

 پيش درآمد سه گاه )صبحدم(  -18

 تصنيف سه گاه )صبحدم( -19

 تصنيف سه گاه )عروس گل ( -20

 رنگ سه گاه  -21
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 پيش درآمد ابوعطا -22

 پيش درآمد ابوعطا )دوم( -23

 تصنيف حجاز ابوعطا )بهار دلکش( -24

 رنگ ابوعطا -25

 پيش درآمد افشاری  -26

 تصنيف افشاری )بادخزان( -27

 رنگ افشاری -28

 مد افشاری )دوم(پيش درآ -29

 رنگ افشاری )دوم( -30

 رنگ اصفهان )سوم( -31

 دوضربی افشاری -32

 

 .ي*برای دسترسي به نت اين اثار ر.ش به کتاب آثار درويش خان، ارشد تهماسب
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 تجزيه و تحليل شيوه نوازندگي درويش خان

 سلمان سالک
 کرد:به طور کلی شيوة تار نوازی درويش خان را می توان به سه دوره تقسيم 

شمسی  که در واقع دورة  1284دوره اول از ابتدای نوازندگی تا اولين دوره ضبط صفحه گرامافون يعنی  -1

شاگردی وی محسوب می شود و درويش خان عضو دسته های دربار بوده و زير نظر استاد خود يعنی ميرزا حسينقلی تار می 
 نواخته است.

 
ار می زند و تکنيک نوازندگی وی در چهارچوب رديف قرار دارد. سعی در اين دوره درويش به سبک ميرزا حسينقلی ت

 درويش در اين دوره حفظ کامل سنت نوازندگی تار است که از خاندان فراهانی به آنها منتقل شده است.

شمسی ( است . که شيوه نوازندگی وی در  1293شمسی ( تا سفر تفليس )  1288دوره دوم از سفر لندن )  -2

شمسی از پختگی بيشتری برخوردار است. در اين آثار  1293تقربياً شبيه به هم است وليکن آثار ضبط شده در اين دو دوره 

به شيوه ای منحصر به فرد دست يافته و همراه با حفظ تکنيکهای سنتی و روش استادان خود ، ابتکاراتی را در  خان درويش
 تار دگرگون می شود.نواختن تار ايجاد می کند که بعد از وی سبک نوازندگی 
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از خصوصيات شيوة دوره دوم اجرای پيوستة نغمات با ريزهای پر و متصل است که جمالت موسيقی  را به آواز و  
سازهای کششی مثل کمانچه و نی نزديک می کند و آن انقطاعی که به هنگام اجرای نغمات در سازهای مضرابی به وجود 

تفاده می کند و به نوعی به سه تار که به اين ساز هم تسلط می آيد بر طرف می شود. همچنين از واخوان به صورت دائم اس
زيادی داشته نزديک می شود. درويش خان در پايه چهارمضراب نيز ابداعاتی دارد و چهارمضرابهای خراشان از ابداعات وی 

و مضراب مثل پر پر دائم نواخته می شود و جمالت در بين ريز با اکسانهای مضراب بايد ادا شود  ريزاست. در اين شيوه 
 پروانه دائماً در حال حرکت است و پنجه به حالت سبکبال روی دستة ساز حرکت می کند . 

دوره سوم پس از سفر تفليس تا پايان عمر وی است. در اين دوره اثری از ايشان ضبط نشده و نمی توان راجع  -3

ر شروع به ساختن آهنگهای جديدی می کند که به شيوة تار نوازی وی به طور قطعی صحبت کرد. اما پس از ضبط اين آثا
بعدها باع  تغيير و تحول در موسيقی ايران می شود. گردش ملوی اين آهنگها نشان از تغيير شيوه در تارنوازی وی دارد . 

اين آهنگها شامل پيش درآمد ، رنگ ، ضربی و تصنيف است که روش آهنگسازی درويش در اين آثار متفاوت از روش 
ی قدما و يا روش سنتی است. تأثير درويش خان از فضای زمان خود  يعنی فضای اجتماعی پس از مشروطه و آهنگساز

فضای اجتماعی اوايل دورة رضا شاه کاماًل مشهود است. همکاری و دوستی وی با ملک الشعرای بهار منجر به ساخت 

می شود . همچنين استفاده از ريتمهای موسيقی و ...  «ايران هنگام کار است»و  «ز من نگارم»تصنيفهای سياسی مثل 
وی ديده می شود. اکثر اين آهنگها برای اجرا در کنسرتهای انجمن  ساخته هایغربی و تمهای آنان مثل قطعة پولکا در 

 می شده و به منظور گروه نوازی و همراهی با ارکستر ساخته شده اند.  تنظيم

 

 
 
خان نزديکتر است می توان در تار از موسيقی معروفی و ارسالن  گی آنها به درويشاز جمله شاگردان وی که شيوة نوازند 

شاگردان برجستة ديگری مثل مرتضی خان نی  ویالبته  ؛درگاهی و در سه تار ار ابوالحسن صبا و نورعلی خان برومند نام برد
خان به مفهوم يک موسيقدان نو  درويش است . خودشکه شيوة نوازندگی آنان نيز تحت تأثير  شتهداود و يحيی زرپنجه دا

آور و مبدع همان درويش خان دوره سوم است و آنچه که از آثار ايشان ياد می شود مربوط به کارهای هفت يا هشت سال 
خان ساز می زند و همگی جز آثار ساخته شدة وی چيزی نمی  آخر عمر وی ميباشد. کمتر نوازنده ای امروز به سبک درويش

الی که شيوة تارنوازی وی بسيار اکتيو و پر تحرک بوده و از شيوه های نوازندگی پر تحرک امروزی سخت تر و زنند. در ح
زيرا نه تنها بديع و کامل است بلکه با خصوصيات موسيقی اصيل ايرانی و به خصوص آواز ايرانی سنخيت تام  ؛جالب تر است

 دارد.


