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 (1متن اشعاراسيد احمد خان)

 

 دستگاه همايون؛ راست پنجگاه )نمره يك(  -1

 چندين به مفارقت مرنجانم 

 بي روي تو مي برد به زندانم    آنکس که مرا به باغ مي خواند

 

 شعر: سعدي   (2دستگاه همايون ؛ راست پنجگاه)نمره  -2

 جمعيّت خاطر پريشانم    اي راحت اندرون مجروحم 

 روز دگرم ببين که سلطانم    يك روز به بندگي قبولم کن 

 

 شعر : سعدي   ( : نوروز صبا3دستگاه همايون ؛ راست پنجگاه)نمره -4
 از ياد برفت سرو بستانم    ز آنروز که سرو قامتت ديدم 

 

 شعر: حافظ (: درآمد و ابول 1دستگاه همايون)نمره  -5

 تو را که بر سر خوبان عالمي چون تاج

 به چين زلف تو ماچين و هند داده خراج  دو چشم شوخ تو برهم زده ختا و ختن      

 

 شعر:حافظ  (: شكسته2دستگاه همايون)نمره -6

 سواد زلف تو تاريك تر ز ظلمت داج بياض روي تو روشن چو عارض خورشيد 

 سواد زلف سياهت چو ظلمت شب داج( )

 

 شعر: سعدي  ون(:  ليلي و مجن3دستگاه همايون)نمره -7

 کاختر بدر آمد از جمالم )کافتاد نظر بر آن جمالم(  امروز مبارکست و فالم

 کاختر بدر آمد از وبالم     الحمد و خداي آسمان را 
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(:   بيداد)مطالب داخل پرانتز از روي كتاب حافظ نسخه كهن به 4دستگاه همايون)نمره -8

 علي بهراميان است( -كوشش سيدصادق سجادي

 قد تو سرو و ميان موي و گردن راست  تو قند و دهان توست آب نبات لب 

 قد تو سرو و ميان موي و بر چو گنبد عاج(  ) لب تو خضر و دهان تو آب حيوانست

 دهان تنگ تو داده به آب خضر رواج) دهان شهد تو داده به آب خضر رواج(

 لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج          

 

 آواز نوروز عرب با تصنيف: -9

 ابرو پيوستي  جانم ابرو پيوستي  چشم بدت دور   ابرو کمندي کجا خوابت مياد

 

 شعر:سعدي  آواز ماوارءالنهر -10

 سهل باشد زبان مختصري    گر کنم در سر وفات سري 

 صبر کن تا بببينمت نظري    اي که قصد هالك من داري 

 

 آواز آذر بايجاني  -11

 بقدر خود قدري عقل دارد

 

 شعر: باباطاهر   آواز گيلكي -12

 مرا خوشتر زبوي سنبل آيو    نسيمي کز بن آن کاکل آيو 

 سحر از بسترم بوي گل آيو   چو شو گيرم خيالت را در آغوش 



 مؤسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی

 

 

سیداحمد 

 خان

4 

 مؤسسة فرهنگي هنري آواي مهرباني

 سومين برنامة جلسة پژوهشي ديسکوگرافي آثار دوره قاجار:

 آثار سيد احمد خانديسكو گرافي 

 

 امير منصور 

  82تيرماه 

سيد احمدخان سارنگي از برجسته ترين چهره هاي موسيقي و اساتيد آواز ايران است که در دو مرحله آثاري از وي   

 دور بر جاي مانده و کم و بيش در دسترس مي باشد.  78به صورت صفحه هاي 

 

اثر ،  27ميالدي توسط کمپاني گرامافون ، مجموعاً  1906از صفحه هاي ضبط شده در تهران در سال  -1
آثار آوازي سيد احمد خان مي باشد که صداي وي را ساز اساتيدي چون ميرزا حسينقلي ، درويش خان ، باقرخان و 

 اسداهلل خان همراهي کرده است ديسکوگرافي کامل اين آثار در انتهاي مقاله از نظر خواهد گذشت.

نقلي به پاريس به منظور ضبط صفحه، سيد احمد خان نيز مرد آواز گروه مي باشد که در سفر ميرزا حسي -2
عليرغم موجود بودن نمونه هايي ازاين صفحه ها ، هنوز ديسکوگرافي و اطالعات کامل سفر پاريس ، در دسترس 

به سفرها ي مشابه،  نمي باشد و حتي در مورد سال دقيق انجام اين سفر ، نمي توان اظهار نظر قطعي کرد. با توجه
قاعدتاً بايستي در اين سفر ، صفحه هاي فراواني مشتمل بر کليه دستگاه ها و گوشه ها ي اصلي با صداي سيد احمد 

 خان ضبط شده باشد. 

شاخصه هاي زير از زاويه ديسکو گرافي مي تواند مالك هايي براي نقش و جايگاه ويژه سيد احمد خان در  -3

 اني باشد:تاريخ معاصر موسيقي اير

اطالعات حاصله از ديسکوگرافي ، گوياي آن است که در دوره حضور سيد احمد خان در صحنه آواز، ميرزا  –الف 

 حسينقلي ، در ضبط صفحه به عنوان سند ماندگار در موسيقي ، صداي هيچ هنرمند ديگري را همراهي نکر ده است. 

عنوان موثرترين و متعصب ترين مرد موسيقي و به عبارتي معمار  نگارنده را اعتقاد بر اين است که ميرزا حسينقلي به

و مهندس موسيقي ايراني در قرن اخير، سيد احمد خان را از بين ده ها هنرمند معاصر وي که آثاري از ايشان در 

، ضبط شده و دربين آن ها به اسامي افرادي چون باقر خان ، آقا حسين تعزيه خوان ، قلي خان  1906همان سال 

حاجي امين، ميرزا ابوالحسن ) که غير از اقبال السلطان است( ، حسن خان کماجي ، بحر العلوم. حسن قصاب ، اکبر 

 ميرزا و... برگزيده است و اين امر، مدرك و مالك مهمي در جايگاه هنري سيد احمد خان مي باشد. 
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در تهران اتخاذ نموده  1906ه در سال از مهم ترين و صحيح ترين تصميم هايي که برنامه ريزان ضبط صفح -ب

دستگاه موسيقي ايراني و گوشه هاي عمده آن ها بوده است  7اند ، تصميم به ضبط و جاودانه کردن روايت آن عصر 

. دستگاه هاي چهارگاه، همايون ، ماهور و راست پنجگاه از اين مجموعه با صداي سيد احمد خان مي باشد که به 

ي با تار، با قرخان با کمانچه ، درويش خان با تار و ميرزا اسداهلل خان با تار، وي را همراهي ترتيب ، ميرزا حسينقل

کرده اند. بدون ترديد اين انتخاب و سهم سيد احمد خان در اجراي دستگاه ها ، دال بر صالحيت ، تسلط و توان وي 

 در اجراي دقيق و کامل دستگاه ها بوده است. 

***************** 

 

يخ ضبط صفحات موسيقي بعد از اعطاي امتياز اين کار به کمپاني گرامافون ، از سوي مظفرالدين شاه در آخرين تار

ميالدي اين مجوز اعطا شد و بر اساس صدور آن ،  1906سال حکومتش ، آغاز مي شود ؛ يعني در ژانويه سال 

 ترك را ضبط مي کند. 216کمپاني گرامافون در ايران ، بالغ بر 

سانتي که  25روال ضبط صفحه به اين شکل است که مثالً در يك صفحة ده اينچ 1906آثار ضبط شده سال در  

ثانيه گنجايش ضبط دارد هنرمندان مجبور بودند درآمد ، آواز ، مقدار کمي تصنيف و حتي رنگ  20دقيقه و  2بالغ بر 

 را در همين فاصلة زماني اجرا کنند .

سانتي متري توليد شده اند و در ابتدا آثاري از دستة اعتضاديه و پس از  30و  25،  5/17اين صفحات در سه اندازة 

آنها آثاري پراکنده و مختلف نظير کمانچه باقرخان ، سرناي حسن خان و حسين خان شميراني ، سنتور حسن خان و 

، قربان خان حاجي امين  ،حسن ميرزاعلي اکبر شاهي آواز عليخان نايب السلطنه ، ميرزاعباس ، آقاحسين تعزيه خوان 

قصاب ، اکبر ميرزا ، سيد احمدخان ، قلي خان شاهي، آقا غفار ، بحرالعلوم اصفهاني ، حسن خان کماجي ، و تار ميرزا 

عبداهلل ، ميرزا غالمرضا شيرازي اسماعيل خان ، ميرزاحسينقلي ، درويشخان ، ني نايب اسداهلل و صفدرخان و 

سته هاي نايب رجب و نايب علي و نيز تعدادي تيارتر و ... ضبط شده است. همچنين همچنين ارکستر شاهي و د

مجموعة کاملي از هفت دستگاه به صورت سري صفحات پشت سر هم اجرا شده که شور ، نوا و سه گاه توسط 

 قليخان شاهي و همايون ، چهارگاه ، ماهور و راست پنجگاه توسط سيد احمدخان ضبط شده است.
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 كمپاني گرامافون  1906سانتي سال  5/17صفحه هاي  

 

 تار  -ميرزا سيد احمد خان ، درويش خان  3-12692

 تصنيف  –دشتي   

آواز دشتي ، تصنيف ارمني رنگ ايراني ، آواز سيد احمد خان ، تار ":  136مالحظه : سپنتا ، ص   

  "درويش 

 تار  –ميرزا سيد احمد خان ، درويش خان   3-12693

 تصنيف  –حجاز   

 مالحظه : در ليست آقاي دکتر سپنتا نيامده است.  

 تار  –ميرزا سيد احمد خان ، درويش خان   3-12694

 ا اشعار يب  

 آواز منصوري ، ميرزا احمد خان و تار دويش خان  ": 136مالحظه : سپنتا ، ص   

  

 

 کمپاني گرامافون  1906سانتي  سال  25صفحه هاي   

 

 تار –ميرزا سيد احمد خان ، ميرزا حسينقلي خان    4-12055

 ماوراء النهر با تصنيف     

النهر ، آواز ميرزا سيد احمد خان با تار آقا حسينقلي آواز ماوراء  ": 142مالحظه : سپنتا ، ص   

 م"خان

 تار  –ميرزا سيد احمد خان : آقا حسينقلي خان   4-12056

 1دستگاه چهارگاه: نمره   

، دستگاه چهارگاه در امد، تار آقا حسينقلي ، آواز سيد احمد خان 1: نمره 142مالحظه : سپنتا ، ص   

"  
 تار –خان ، آقا حسينقلي خان ميرزا  سيد احمد   4-12057

 تار –دستگاه چهار گاه: آقا حسينقلي خان 

 :142مالحظه : سپنتا ، ص 
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 تار  -ميرزا سيد احمد خان ، آقا حسينقلي خان  4-12058

 حصار – 3دستگاه چهارگاه : نمره 

 مالحظه:

 تار –ميرزا سيد احمد خان    4-12059

 مخالف  – 4دستگاه چهارگاه: نمره 

 مالحظه:

 تار  –ميرزا سيد احمد خان : آقا حسينقلي خان   4-12060

 مغلوب -5دستگاه چهارگاه: نمره 

 مالحظه:

 تار  -ميرزا سيد احمد خان ، آقا حسينقلي خان  4-12061

 تصنيف شاه رفت فرنگستان  -6دستگاه چهار گاه : نمره 

 مالحظه:

 تار  –يرزا سيد احمد خان ، آقا حسينقلي خان م  4-12062

 مخالف  -7دستگاه چهارگاه: نمره 

 تار  –ميرزا سيد احمد خان ، ميرزا حسينقلي خان   4-12063

 با تصنيف  "آذربايجاني  "آواز

 مالحظه  

 کمانچه –ميرزا سيد احمد خان ، باقر خان   69 4-120 

 1دستگاه همايون : نمره 

 مالحظه  

 کمانچه –ميرزا سيد احمدخان ، باقرخان  -4 12070

 1دستگاه همايون : نمره 

 مالحظه 

 کمانچه  –ميرزا سيد احمد خان ، باقر خان   4-12071

 مجنون  –همايون ليلي  -3دستگاه همايون: نمره 

 مالحظه:
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 کمانچه  –ميرزا سيد احمد خان ، باقر خان   4-12072

 همايون بيداد -4دستگاه همايون : نمره 

 

 کمانچه  –ميرزا سيد احمد خان ، باقر خان   4-12083

 تار  –ميرزا سيد احمد خان، درويش خان 

 مالحظه  

 تار  –ميرزا سيد احمد خان ، درويش خان   4-12084

 بيات ترك -2دستگاه ماهور: نمره 

 مالحظه  

 تار -ميرزا سيد احمد خان ، درويش خان  4-12085

 تصنيف : کارعمل  -3ر: نمره دستگاه ماهو

 مالحظه  

 تار –ميرزا سيد احمد خان ، درويش خان  -4 12086

 آواز فيلي -4دستگاه ماهور : نمره 

 مالحظه  

 تار -ميرزا سيد احمد خان ، درويش خان 4-12087

 آواز دلکش  -5دستگاه ماهور : نمره     

 مالحظه  

 تار -اهلل خانميرزا سيد احمد خان ، ميرزا اسد  4-12088

 1دستگاه راست پنجگاه : نمره      

 مالحظه    

 تار -ميرزا سيد احمد خان، ميرزا اسداهلل خان  4-12089

 2دستگاه راست پنجگاه : نمره   

       

 كمپاني گرامافون  1906سانتي سال 30صفحه هاي 

 

 تار–ميرزا سيد احمد خان ، ميرزا حسينقلي خان      012094
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 با تصنيف  "نوروز عرب  "آواز   

 مالحظه   

 تار  –ميرزا سيد احمد خان ، ميرزا حسينقلي خان     012095

 منصوري  

 مالحظه       

 تار  –ميرزا سيد احمد خان ، ميرزا حسينقلي خان    012096

 آواز ابوالچپ  

 مالحظه   

 تار  –ميرزا سيد احمد خان ،ميرزا حسينقلي خان    012097

      "شاهنشايي "آواز   

 مالحظه            

 تار  –ميرزا سيد احمد خان ، درويش خان   012098

   "ماهور عراق " 6دستگاه ماهور : نمره      

 مالحظه                                

 تار  –سد اهلل خان ميرزا سيد احمد خان ، ميرزا ا  012099

 "ساقي نار "3دستگاه راست پنجگاه : نمره        

  مالحظه      

 تار –ميرزا سيد احمد خان ، ميرزا اسداهلل خان    012100

 "نوروز صبا "دستگاه رسات پنجگاه : نمره                 

 مالحظه 

 

سانتي متري  25دستگاه راست پنجگاه ضبط نشده است . احتمال دارد دليل اين امر صفحه  4ياد آوري  : نمره 

باشد که در ماورالنهر، همراه تار ميرزا حسينقلي اجرا شده است و در حقيقت اين صفحه بتواند    12055-4شماره 

 دستگاه راست پنجگاه محسوب شود.   4نمره 

 


