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تجزیه و تحلیل آثار میرزا حسینقلی در سفر پاریس
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مقدمه
خاصـی  ضبط شده در سـفر پـاریس بـه لحـاظ شـناخت موسـیقی دسـتگاهی  از اهمیـت         صفحات 

ند زیرا اولین بار است که اجراي ردیف دستگاههاي موسیقی ایرانی به صورت  تکنوازي بـه  اربرخورد
که اولین نوبت ضبط آثـار موسـیقیدانان ایرانـی در تهـران     شمسی1284در سال . اجرا در می آید 

اي ردیفي اجرهایدو با توجه به خصوصیات ذاتی و شان و نقش آقا میرزا حسینقلی،است محتمال
وي مورد توجه قرار می گیرد که براي همخوانی با مالحظات اقتصادي کمپـانی و اقبـال   به پیشنهاد 

ضبط شده در این آثار، اولین دستگاه.می شوندبه صورت ساز و آواز اجرا عامه براي خرید صفحات، 
.اسـت اجـرا شـده   که با آواز سیداحمدخان به صورت ردیف با تار میرزا حسینقلی چهارگاه می باشد

ان، بـا نظـر   گبرخی قرائن گویـاي آنسـت کـه در اجـراي دسـتگاهها، انتخـاب نوازنـدگان و خواننـد        
آقاحسینقلی و علی اکبرخان شاهی صورت گرفته و بجز چهارگاه، سـه دسـتگاه توسـط شـاگردان و     

نده با انتخاب علی اکبرخان ضبط شده که خوانچهره هاي منتخب آقاحسینقلی و سه دستگاه دیگر
بـه نظـر   .شاخص انتخاب دو استاد یادشده می باشند)سیداحمد خان یا قلی خان شاهی(مورد نظر 

شمسی در تهران طبع سـختگیر آقاحسـینقلی را   1284نتایج ضبط هفت دستگاه در سال می رسد
کـه  تصمیم به ضبط ردیف بـه صـورت تکنـوازي را داشـته    ،سفر پاریسدرراضی نکرده است و لذا

.بخش اعظم این صفحات به دست ما نرسیده استمتاسفانه
مروري در نمونه هاي صوتی بجامانده از سفر پاریس

آواز ، تصنیف و رنگ وجود دارد ساز و ، همنوازي ، گوشه هادر این آثار ، پیش درآمد ، تکنوازي
ی کـه تـا   تصـو يآثـار .موسیقی ایرانی هستندفرممختلفهايگونه و اینها خود نمونه اي کامل از 

:به شرح زیر می باشد، در دسترس نگارنده قرار گرفتهکنون از این سري صفحات
از لحاظ ساختار و جمله وشامل درآمد ، چکاوك ، بیداد و فرود می باشد: و بیدادهمایون . 1

علی ( و میرزاحسینقلی ) نورعلی خان برومند ( بندي با ردیفهاي روایت شده از میرزاعبداهللا 
تنها فرق آن با روایتهاي موجود اجراي دستگاه از پایین . هماهنگی کامل دارد) ان شهنازي اکبرخ

.مهارت نوازنده می باشدتسلط و دسته است که نشان دهنده 
نکته مهم . این صفحه از گوشه نی داوود شروع می شود و به اوج رفته و فرود می آید : نی داود. 2

برگردان به باالدسته دارد و درآمد را به بیداد و بیداد را دوباره در این صفحه این است که یک فرود 
این صفحه در .به درآمد وصل می کند تا اینکه دستگاه طبق سنت ردیف در باال دسته ختم شود

.پشت صفحه همایون و بیداد است
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ی این صفحه در ادامه مجموعه کامل همایون است که ارتباط با دو صفحه قبل: ارکستر بیداد.3
نکته جالب این است . پس از یک درآمد بیداد کوتاه گروه شروع به اجراي رنگ بیداد می کند . دارد 

.که درویش خان در سفر لندن همین رنگ را در پشت صفحه بیداد اجرا کرده است
رنگ شهرآشوب اجرایی ازصفحه ارکستر بیداد استکه روي دوماین صفحه : ارکستر ازن دره.4

.مایون می باشددر دستگاه ه
در ادامه مجموعه کامل چهارگاه است که درآمد و زابل و حصار آن قطعهاین: مخالف چهارگاه.5

اما در مخالف چهارگاه گوشه هاي . در یک صفحه کامل دیگر می باشد و تاکنون شنیده نشده است
.کرشمه ، بسته نگار ، مغلوب ، نغمه و حزین شنیده می شود

نمونه مشابه آن در رهاب . یکی از کاملترین نمونه هاي آواز رهاب می باشداین صفحه: رهاب. 6
سه گاه توسط نورعلی خان برومند روایت شده است که شامل رهاب، مسیحی و تخت طاقدیس می 

.باشد
.این صفحه در پشت صفحه رهاب است و تصنیفی از شیدا با شعر زیر می باشد: ارکستر رهاب. 7

جانم جانم جانم جانم               مـن قـدر حسـن روي تـو دانـمجانم جانم جانم
بیـا  بیـا  بیـا  بیـا  بیـا  بیـا  بـا  نـاز               اي دلـبــر سیمیــن بــر طنّــاز

دلخواهه يت و غمزمسدو چشمدلم را بردي    غمم نخوردي   اي یار            
شاهاماها  شاها   د از رویت           اي آفتاب اي آفتاب روشن ش

؟ ؟ ؟؟
1284این صفحه شباهت زیادي به صفحه پیش درآمد ماهور و دلکش میرزا در صفحات : ماهور. 8

همچنین در اینجا نیز . در وزن سه تایی آن می باشد،شمسی دارد اما فرق پیش درآمد آن با قبلی
.را شده  و کوك تار دو سل فا استماهور از فا اج

این صفحه نیز در ادامه صفحه قبلی است و حصار ماهور و ابل در آن اجرا شده :حصار ماهور. 9
.است
که اهور یقینا در ادامه صفحات ماهور قبلی می باشد و قسمتی از شهرآشوب م: ارکستر ماهور. 10

.در ردیف موسی خان معروفی به نام کوراغلی روایت شده نیز در آن اجرا شده است
یت نشده است اما سبک نوازندگی میرزا چنان شاخص و اصل این صفحه تا کنون رو: نوا. 11

یک بار هم صداي تار میرزا را شنیده باشد به راحتی حتیمنحصر به فرد است که هر نوازنده اي که
در این صفحه گوشه هاي . خواهد داد که این مضراب میرزاحسینقلی است که نوا می زندتشخیص 

.آخر دستگاه نوا یعنی ملک حسین و بوسلیک اجرا شده است
است و تا 8/6این صفحه در ادامه صفحه قبلی است و قطعه اي در نوا به وزن : ارکستر نوا. 12

دخان شروع به خواندن آواز نهفت می کند اما کنون اجرا نشده است در انتها روي قطعه سیداحم
.صفحه تمام می شود

:چپ کوك است و شعر زیر خوانده شدهاصفهان درآمد : آواز سیداحمدخانبااصفهان. 13
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تا مگر بر سرم کنی گذريدوست دارم که خاك پات شوم 
نظريصبر کن تا ببینمتداري هالك منقصد اي که

با اصفهانمایهاین صفحه در ادامه صفحه قبلی است و تصنیفی است در: ارکستر اصفهان. 14
در ادامه . نا مفهوم استنیزکه تا کنون اجرا نشده و شعر آن)باقر لبو(صداي محمدباقر 

.می کند و تصنیف همچنان ادامه دارد)راجع(سیداحمدخان شروع به خواندن بیات راجه
د و بی نظیر است و بیات کرد کامل در آن اجرا شده است این صفحه منحصر به فر: بیات کرد. 15

.از لحاظ ساختار به ردیف میرزا عبداهللا روایت نورعلی خان برومند بسیار نزدیک می باشد. 
این تصنیف معروف است اما شعر آن در این ملودي : باقرمحمدآواز با تصنیف حاجیانی. 16

.قسمت دشتی نواخته شده استدر انتها رنگ شهرآشوب در . صفحه واضح نیست
ویژگیهاي نوازندگی جناب میرزا

:روشن می شوددر تار میرزاسبک و سیاق و شیوة نوازندگیزیر ازنکاتاین صفحاتبا شنیدن 
ارتبـاط آن بـا ردیـف    مشاهده مـی شـود  کامالً ويتکنوازياولین نکته اي که از شنیدن آثار-1
و نحوة بیان جمالت و ترتیب گوشه ها همگی از ساختار ردیفی تسلسل نغماتکه عنی بدین م.است

. برخوردارند 
برخورداري از تکنیک باال در نوازندگی بطوریکه هر شخص آگاه یا نیمـه آگـاه از موسـیقی بـا     -2

تمامی تکنیکهـا را دقیـق و پـر    میرزاعلت آن است که.این مطلب را بیان می کندويشنیدن ساز
که سرعت جمالت زیاد می زمانی،اغلب نوازندگاندرحالیکهح تمیز اجرا می کند ت و به اصطالسرع

.شود تکنیکها را گنگ و نامفهوم اجرا می کنند و اصطالحاً تکنیکها را می مالند و میروند
شفافیت و زنگ صداي ساز و مضراب که بخصوص در تکها -3

.می توان زنگ آن را  شنید
پیوسته صـداي راسـت قـویتر از    در ریز کهنحوة ریز زدن -4

چپ شنیده می شود و ریز را از یکنواختی در می آورد و حالـت  
.موج مانندي به کششها می دهد که در آواز قدما نیز وجود دارد

بـراي اتصـال   کـه استفاده از دراب چهارتایی یا ریز ناقص -5
علـی اکبرخـان   . ( جمالت و اشاره هـا از آن اسـتفاده مـی کنـد    

فرزند جناب میرزا از درابهاي سه تایی استفاده می کند و این وجه تمایز شیوة نوازنـدگی  شهنازي ، 
).ایشان با پدرشان است 

چهارمضرابهاي تند و سریع با استفاده از مضرابهاي دو راست چپ خراش مانند -6
زن شعري نحوة جواب آواز جناب میرزا به این صورت است که وزن جواب آواز با و:جواب آواز-7

که خواننده می خواند ، هماهنگی دارد ولی ملودي لزوماً یکی نیست و پس از آن به جاي تحریر آواز 
.کنداز تحریرهاي سازي که نمونه هاي آن در ردیف وجود دارد استفاده می


