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دیسکوگرافی زنان موسیقی عصر قاجار
Discography of first Iranian female singers in Qajar era

مقدمه
پیرامون موسیقی زنان عصر قاجار، در منابع اصلی تاریخ موسیقی این عصـر  

قی و تـاریخ موسـی  ) 486تا 464ص(نظیر سرگذشت موسیقی ایران از روح اهللا خالقی 
.گزارش هاي متعدد و متنوعی وجود دارد) 395تا 391ص(ایران از حسن مشحون 

حضور عمله طرب و بزم آرایی دسته هاي مطربی در اندرون و حرم سلطنتی و نزد اشراف و اعیان، به صورتی 
عکـس  .ده استگسترده نقل شده است و آموزش موسیقی و سازهاي گوناگون مورد توجه زنان اندرون و اعیان بو

هایی در دسترس می باشد که عالوه بر تایید این مدعا،سازهاي رایج آن عصر را نیز به نمـایش مـی گذارنـد کـه     
قدیمی ترین و معـروف تـرین آن هـا، عکـس آقـا علـی اکبـر فراهـانی و         

"می باشد که ساخت تصنیف معروفسلطان خانمهنرآموزانش ازجمله 
و ایضـا  563و 461، 391ن، صمشـحو (بـه وي منسـوب اسـت    "بتا بتـا  
تـاج  بـه خـانم   "نـا دیـده رخـت   "انتساب تصـنیف  ). 466و 106خالقی 

ش هایی به خانم .و آثار و آمو) 583و526، 391،461مشحون (السلطنه
اکرام السلطنه یا اکرم الدوله، گواه دیگري بـر رواج گسـترده موسـیقی در    

.می باشدبین زنان اشراف عهد ناصري تا پایان دوره قاجاریه 
فعالیت هاي دسته هاي مطربی و نقـش زنـان در ایـن دسـته هـا، در      

خیرات حسـان و آثـار   ,منابع مذکور و منابع کهن تري چون تاریخ عضدي
دوستعلی خان معیرالممالک مفصل ترین بخش از گزارش هاي موسـیقی  

از استاد زهره، اسـتاد  . زنان عصر قاجار است که اکنون در دست می باشد
نا، دسته گلین و دسته منور، زهرا قمی، مرضیه، قمـر سـالکی، آسـیه، بلـوچ،     می

این مقاله، خالصه سخنرانی انجام شده در نشست ماهانه موسسه آواي 
مهربانی با عنوان پژوهش در موسیقی دستگاهی ایران می باشد که در 

. در محل موسسه برگزار شده است1382اردیبهشت ماه 

با ارگ دستیانیس الدوله

فاطمه سلطان تاري
تار پنج سیمبا 
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سفیر فرانسـه  1907و1906اوژن اوبن نیز که در سال هاي . انیس، و برخی دیگردر منابع مختلف یاد شده است
نـد و  را مشهورترین نوازنده دسته هاي مطربـی، معرفـی  مـی ک   خانم ارگی, در ایران بوده در کتاب ایران امروز

فرخنده خانمسعیدنفیسی نیز از مهارت وي در نواختن ارگ دستی یاد کرده و تارنواز و خواننده دیگري به نـام  
).13ششم، شماره سپید وسیاه، سال (را نیز معرفی می نماید 

از موسیقی هنرمندانه زنان عصر قاجار نیز گزارش هاي 
یت مرحـوم  که در رواامیرزاده خانم. مختصري وجود دارد

در ) 474خـالقی، ص (خالقی برجسته ترین چهره می باشد 
گزارش مرحوم مشحون، در زمره موسیقی مطربی درج شده 

بـر  طلعـت و خواننده دیگري به نامزهرااست و خواهرش 
وي ترجیح داده شده انـد و از خواننـدگان مشـهوري چـون     

و زهـرا سـیاه   ماهرخ، گوهر خماري، نصرت، زهراي احد
مشــحون، (ي صــفحه بجــا مانــده یــاد شــده اســت کــه از و

). 395ص
سال هاي پایـانی عهـد قاجـار، دوره کشـف و آمـوزش      
بانوانی هنرمند از طبقات گوناگون اجتمـاع اسـت کـه سـال     

شمسی، دوره بروز و ظهور هنر ایشان می باشد و بر ایـن اسـاس، معمـوال در ضـمن زنـان      1310تا 1300هاي 
از این گروه می توان به اشرف السلطنه، . ظ نمی گردندهنرمند دوره قاجار لحا

.  ایران الدوله هلن، قمرالملوك وزیري، ملوك کاشانی ضرابی و پروانه اشاره کرد

Persian                              Male

Tasnif    Eftekhar
تصنیف  خود افتخار

افتخار و تار
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14-12558
)1916تولید کلکته ( 

Persian                                  Male

شوشتري
Chouchtari

Amjad  accpt   tar
G.C.14-12571

)1913تولید ریگا  ( 
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ضبط آواز زنان در عصر قاجار
بـا  و درپی ایجاد ثبـات و آرامـش در ایـران کـه    )میالدي1912اکتبر و نوامبر (شمسی 1291در پاییز سال 

، ادمونـد پیـرس  نماینـده و    سپري شدن دوره استبداد صغیر و تحرکات محمد علی شاه مخلوع حاصل می شود
ایرانـی را در تهـران   دومین دور از ضـبط آثـار هنرمنـدان   پس از گذشت شش سال، صدابردار کمپانی گرامافون، 

تجـاري کمپـانی   فاهـد اتـرین  عمـده  ازست کـه دور نی. اثر منجر می گردد143راهبري می کند که به ضبط 
اثـر ضـبط شـده بـراي     143از بـین  . باشد، ضبط آثاري از زنان موسیقی عصر قاجار بوده نوبتاین گرامافون در

سه نفر از زنان هنرمنـد آن عصـر   متعلق بهکه در ابتدا ضبط می گردند،اثر77گرامافون دراین مرحله، کمپانی
) اثـر 26("زري خانم"و  )  اثر22("امجد خانم"، )اثر29("فتخار خانما":این هنرمندان عبارتند از. می باشد

که عالوه بر اجراي آواز در دستگاه هاي گوناگون، رایج ترین تصنیف هاي آن زمان را کـه عمـدتا سـاخته عـارف     
سه تصنیف هایی چون شوستر، دل هوس، نه قدرت و افتخار همه آفاق، توسط هر.قزوینی بوده، ضبط می نمایند

هنرمند به طور مجزا و در نمونه اي به صورت دو صدایی و همخوانی، اجرا و ضبط شده است و از این که آیا این 
امر با اطالع و هدایت عارف انجام یافته و یا تنها منبعث از اقبال مردم و پـیش بینـی توفیـق تجـاري و براسـاس      

.یستانتخاب نماینده کمپانی گرامافون بوده، اطالعی در دست ن

در کارخانـه شـرکت   1914در سـپتامبر و 1913در مـارس و سـپتامبر   این آثار به تدریجاولین نوبت تولید 
تولید شـد کـه در ابتـدا بـا لیبـل      دو طرفهسانتیمتري25ه هاي در روسیه به صورت صفح"ریگا"گرامافون در 

CONCERT RECORD“شکالتی تک رنگ “ GRAMOPHONEیی و سپس با لیبـل قهـوه اي   و نوشته هاي طال
.به بازار ایران عرضه شده استولید وو لوگوي رنگی فرشته، تAMOUR GRAMOPHONE RECORDرنگ 

ــال   ــذکور در س ــاي م ــفحه ه ــیالدي 1916ص ــه م در کلکت
وستان و با مشخصه هاي ظاهري و فیزیکـی مشـابه صـفحه    هند

GRAMOPHONEم و با لیبـل 1914هاي  RECORDAMOUR

بر بدنـه آن هـا   Made in Calcuttaبازتولید می گردند که عبارت 
.نقش بسته است

م برخی از ایـن آثـار بـا لیبـل     1924تا 1918در فاصله سال 
His Master’s Voiceبا نوشته طالییرنگ وو با برچسب سیاه

.منتشر می شوندpچهار رقمی با پیشوند شماره کاتالوگ

انگلستان و بـا  "هیز"م در1926نیز در سال تولید منتخبی 

هند-در کلکته1918نمونه اي از صفحه هاي تولید            سال 
ساخت هند

شماره کاتالوگ

تصنیف سه گاه، آواز افتخار وتار
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که شده گزارش A.X.169تا A.X.139و با برچسب سبز رنگ و شماره صفحه His Master's Voiceمارك 
.گردیده استنمونه اي از آن تا کنون مشاهده ن

افتخار خانم
اولین زن ایرانـی کـه صـداي او بـراي انتشـار      

دور ضـبط  78صـفحه هـاي   عمومی بـه صـورت   
در منـابع تـاریخ   . مـی باشـد  افتخار خانم شده، 

موسیقی معاصر شرح حالی از وي وجود نـدارد و  
ــیقی    ــت موس ــاب سرگذش ــالقی، ج(در کت ، 1خ

تنها نامی از وي در کنار بانوان هنرمند ) 474ص
.دیگري از اواخر دوره قاجار ذکر شده است

نیز پس از اشاره به دسته هاي معروف عصر ناصري و نام هـایی  ) 395مشحون، ص(در تاریخ موسیقی ایران 
دیگر افتخار، بلوچ، انـیس و مـونس، عـروس و اختـر     " : چون گلین گل اشرفی، حشمت، قمر سالکی و مرضیه آمده است

". . .معروف به اختر زنگی 

آواز زنـان یـا   " ذیـل عنـوان  نیـز در )151و 128سپنتا، ص (درکتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران 
.اسم افتخار به همراه ذکر شماره کاتالوگ و عنوان برخی از آثار وي نقل گردیده است" صداي شبیه زنان

این احتمال که افتخار، همـان افتخارالسـلطنه،   
دختر ناصرالدین شاه، همسر نظام السلطان و سـوژه  

خـار  افت: با مطلع(تصنیف ساخته شده توسط عارف 
باشد نیز با توجه بـه  . . .) همه آفاقی و محبوب منی

مالحظات اجتماعی آن عصـر، دور از ذهـن و بعیـد    
.می نماید

اثر ضبط و تولیـد شـده کـه    29از افتخار خانم 
:سکوگرافی کامل آن به شرح زیر استدی

5افشاري، افتخار و تار -13148 13149-5تصنیف افشاري، افتخار وتار

تخار و تارتصنیف غم انگیز،  آواز اف
5- 13153

غم انگیز،   آواز افتخار و تار
5- 13152
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آثار افتخار خانم
هنرمندان                                            عنوان اثرشماره قالب                       شماره کاتالوگ    

3821ae5-13141بیات ترك تارو       افتخار
3822ae5-13142""تصنیف بیات ترك
3823ae14-12557""شوشتري
3824ae5-13143""شوشتري منصوري
3825ae14-12558""افتخارخودتصنیف
3826ae5-13144""تصنیف شوشتري منصوري
3827ae5-13145""بدو یک دانه یارم: تصنیف یک دو
3828ae5-13146"" سه گاه
3829ae14-12559"" مخالف –سه گاه
3830ae5-13147""سه گاه -تصنیف
3831ae5-13148""افشاري
3832ae5-13149""افشاري-تصنیف
3833ae5-13150""حجاز
3834ae14-13151""دل هوس-تصنیف
3835ae14-12561""بیداد
3836ae14-12563""دایه دایه جان-تصنیف
3837ae5-12563"" دشتی
3838ae5-12564""سترشو-تصنیف
3839ae5-13152""غم انگیز
3840ae5-13153""غم انگیز-تصنیف
3841ae5-13154""دیشب که یارم آمد-تصنیف
3842ae5-13155""همه امشب من اختر-تصنیف
3843ae14-12560""افتخار-تصنیف
3885ae5-13156""منصوري
3886ae5-13157""یک دو-منصوري-تصنیف
3887ae5-13158""رنگ مخصوص
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3888ae5-13159"" ضربی–ابوعطا
3889ae14-12565""ماهور
3890ae14-12566""ماهور-تصنیف

خانمامجد
بر جاي مانده کمتر از آن است کـه در مـورد افتخـار خـانم وجـود دارد و      امجد خانماطالعاتی که در مورد 

ایـن  ). 152سـپنتا، ص (اثر از وي در کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران می باشد 6منحصر به ذکر نام و 
از . ستفاده از اسم مستعار یا هنري توسط این هنرمند باشدامر که قدري غیر عادي به نظر می رسد شاید دال بر ا

در همان زمان امجد قزوینی که از متمکنین قزوین بوده و امجدیه فعلی منتسب به (امجدسوي دیگر نام مردانه 
دیـوان عـارف،   : نگاه کنیـد بـه  .اوست، کمانچه نواز بوده و در محافلی صداي عارف را نیز همراهی می نموده است

به ایجاد این شبهه که برخی از این آثار، آواز مردانی است که صدایی شبیه زنـان داشـته   ) 86تا84ول، صچاپ ا
بر روي برچسب برخی از صفحه هـاي افتخـار، امجـد و    MALEعامل موثرتر وجود کلمه . اند، کمک کرده است

.زري است

12000الوگ در کمپانی گرامافون، سـري  شاید توضیح این نکته ضروري باشد که در نظام تعیین شماره کات
است و به دالیلی کـه  (FEMALE VOCAL)ویژه آواز زنان13000و سري (MALE VOCAL)مختص آواز مردان 

نیز براي صفحه هاي این 12000تا کنون بر نگارنده پوشیده است، کمپانی گرامافون از برخی شماره هاي سري 
. بر روي این صفحه ها دیده می شودMALEطبع کلمه سه هنرمند استفاده کرده است و بال

تار
 و 

جد
، ام

ري
فشا

ا
14

-1
25

69

بیات ترك،  امجد و تار 
14-12567
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:    اثر ضبط شده که آثار فهرست شده، دیسکوگرافی کامل وي را تشکیل می دهد22از امجد خانم 

آثار امجد خانم
عنوان اثرشماره قالب                 شماره کاتالوگ                                هنرمندان                 

3844ae14-12567بیات ترك تارو      امجد
3845ae14-12568""باده-تصنیف
3846ae5-13160""دشتی
3847ae5-13161"" ترسشو–تصنیف
3848ae14-12569""افشاري
3849ae14-12570""تصنیف نه قدرت
3850ae5-13162""قطار
3851ae5-13163""رنگ قطار-تصنیف
3852ae5-13164""ماهور
3853ae5-13165""ماهور-تصنیف
3854ae14-12571""شوشتري
3855ae14-12572""سیما رشتی-تصنیف
3874ae5-13166"" ابوعطا
3875ae5-13167""دل هوس-تصنیف
3876ae5-13168""گیلکی
3877ae5-13169""خوب رویان جهان-تصنیف
3878ae5-13170""شور
3879ae5-13171"" جهان خرم–تصنیف
3880ae5-13172""غم انگیز
3881ae5-13173"" گریلی
3882ae14-12573""منصوري
3883ae5-13174""اي بلبل شیرین سخن-تصنیف
3884ae14-12574یک دو-تصنیف
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خانمزري
اگر چه اسم فردي به نام زري در بین زنان موسیقی عصر قاجار دیده 

.نمی شود اما شواهدي دال بر شناسایی وي وجود دارد
در "خـاطراتی از هنرمنـدان  "کتـاب   15پرویز خطیبـی در صـفحه   

قع در خانه پدري ما وا": توضیح چگونگی آشنایی اش با موسیقی می نویسد
در الله زار، که یکی از مهم ترین خیابان هاي زمان کودکی مـن بـود، یـک گرامـافون     
بوقی وجود داشت که جز مادر و خـواهر بزرگتـرم، کسـی حـق دسـت زدن بـه آن را       

هفته اي یکی دوبار که مادر حال و حوصله اي داشت و از درد رماتیسـم رنـج   . نداشت
ه یک طرف بیشتر نداشت روي یـک میـز   نمی برد، گرامافون بوقی و صفحات آن را ک

پایه کوتاه قرار می داد و ما بچه ها در اطراف آن حلقه می زدیـم و سـراپا گـوش مـی     
.شدیم

پدر هوشنگ سـارنگ، هنرپیشـه فقیـد،   احمد خانخوانندگان معروف آن، زمان 
اکثرا منعلق به یک کمپانی انگلیسی بود، به صفحات گرامافون که . و چند تن دیگر بودندطاهرزادهحسین، زهرا سیاهیا مرضیه

علت بدي ضبط و بیشتر به خاطر نبودن وسایل کامل، خش خش می کرد با این حال براي ما که در آن روزها جز سـینماي صـامت   
مطالب فوق را با تفاوتی اندك، به این صورت نقل مـی  568وي در صفحه ".سرگرمی دیگري نداشتیم، چیز جالبی بود

پدر هوشنگ سارنگ هنرپیشـه معـروف و ترانـه هـاي     سید احمد خانو آواز آقا حسینقلیمن براي اولین بار صداي تار ": کند
". را که از خوانندگان دوره کودکیم بودند، از همین گرامافون شنیدمزهرا سیاهو طاهرزاده

زاون 

. اولین دستگاه ضبط صفحه را پاپا بـه ایـران آورد  ": یسدمی نو) 219، ص50-49کلک، (قوکاسیان به نقل از خانم لرتا 
خیلـی کوچـک   . یادم هست که یکی از اتاق هاي منزلمان را تبدیل به استودیوي ضبط کرده بود و تمام اتاق را با نمد پوشـانده بـود  

GC-14-12579با تار آرشاك زري تصنیف نکنم اگر چاره، 

روسیه- م در ریگا1913نمونه اي از صفحه هاي تولید شده سال 

نیف افتخار،   زري و تار آرشاك خانتص12576-14تصنیف شهناز، آواز زري  تار آرشاك خان5-13182
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مـی خوانـد، مـن هـم از روي     ، وقتی ارکستر می نواخت و خواننـده  زهرا سیاه یک بار هنگام ضبط صفحه خواننده اي به نام . بودم
". بچگی شروع به رقصیدن کردم و پدرم مرا کتک زد، براي این که می رقصیدم

نتیجه آن که به رغم وجود هنرمندان متعددي به نام زهرا که از آنان یاد شد، می توان اطمینان حاصل کرد 
.که زري اسم هنري همان زهرا سیاه براي صفحه ها بوده است

مطالبی از کتاب چشم انداز موسیقی ) 156-154ملکی،ص(کتاب زنان موسیقی ایران، از اسطوره تا امروز در
ایران اثر دکتر ساسان سپنتا در مورد حدود صداي زري که سوپرانو بوده نقل شـده و ایـن کـه اولـین اجراهـا از      

.تصنیف هاي عارف توسط وي و به همراهی تار آرشاك خان صورت گرفته است

اطالعات و شرح حال بیشتري از زري یا زهرا سیاه در دست نیست همانگونه که از آرشاك خان، نوازنده تار، 
نیز خارج از موضوع نوشته هاي برچسب صفحه هاي زري، در هیچیک از منابع اولیه تاریخ معاصر موسیقی ایران 

ین دوره ثبت شده، جاي تعجب نخواهد بود اگر ذکري نشده است و در حالی که اسامی بسیاري از نوازندگان تار ا
.آرشاك نیز نامی مستعار باشد

تصنیف دل هوس    زري  و تار آرشاك خان14-12598
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آثار زري خانم
عنوان اثرشماره قالب          شماره کاتالوگ                        هنرمندان                        

3856ae14-12575 سه گاه( یک دو -تصنیف)تار(آرشاك خان ،زري(
3857ae14-12576""افتخار-تصنیف
3858ae14-12577""ابوعطا
3859ae14-12598""دل هوس-تصنیف
3860ae5-13175"" تركبیات
3861ae5-13176""باده -تصنیف
3862ae14-12578""افشاري
3863ae14-12579""نکنم اگر چاره -تصنیف
3864ae5-13177"" بیات اصفهان
3865ae5-13178""ین زلف مشکینتچ-تصنیف
3866ae5-13179""غم انگیز
3867ae5-13180""خوب رویان جهان-تصنیف
3868ae14-12580"" دشتی
3869ae14-12581""هنگام می -تصنیف
3870ae5-13181""شهناز
3871ae5-13182""شهناز-تصنیف
3872ae5-13183""راك
3873ae5-13184""من از بیگانگان -تصنیف
3891ae5-13185"" افشاري
3892ae5-13186""افشاري -تصنیف
3894ae5-13187""دخترك-تصنیف
3895ae5-13188""حجاز
3896ae5-13189""دایه دایه جان -تصنیف
3897ae5-13190"" بیات ترك
3898ae5-13191""نه قدرت -تصنیف

نیز آواز دشتی با صداي زري و تار آرشاك خان ضبط شده که بـه دلیـل مشـکل    3893aeضمنا در قالب شماره
.فنی امکان تکثیر نیافته است


