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یادگارهاي باقرخان رامشگر

همانگونه که موسیقی ایرانی بدون کمانچه قابل تصور و فهم 
بدون شاید نیست شناخت کمانچه و کمانچه نوازي ایرانی نیز 

ییادگارهای. شناخت باقرخان و یادگارهاي وي ممکن نباشد
در ،بجاماندهشمتنوع از باقرخان که بواسطه خانواده هنرمند

:زیر قابل دسته بندي هستندسه دسته اصلی 
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اسناد ومدارك مکتوب- 2
سازها- 3

آثار ضبط شده
بررسیهاي دیسکوگرافی گویاي آنست که می توان باقرخان 
را فعالترین هنرمند و دارنده بیشترین و متنوعترین آثار ضبط 
شده در عصر قاجار دانست و از این رهگذر، گنجینه اي از 

ي رنگهاو درویش خان، اجرايتکنوازي، دو یا چندنوازي سازي با هنرمندانی بزرگ چون آقاحسینقلی
، واب آواز در همکاري با برجسته ترین چهره هاي آواز ایران چون سید احمد خان، قربان خان، جبسیار

بویژه با رضاقلیخان نوروزي و عبداهللا طاهرزاده و اقبال و همکاري در بیادگار گذاشتن تصانیفی جاویدان
.از باقرخان رامشگر را تشکیل می دهدجموعه گسترده آثار ضبط شده مخان دوامی، 

:دفعات مشارکت وي در ضبط صفحه هاي گرامافون بشرح زیر است
داراي لیبلهاي گرامافون ) م1906(شمسی 1284صفحه هاي ضبط شده در تهران در سال -

ت رکورد و گرامافون مونارك رکوردگرامافون کنسر،رکورد
ه داراي لیبل سوسیت)م1907(شمسی 1286در سال )پاریس(ادنصفحه هاي ضبط شده در-

که عکس باقرخان و همراهان برروي لیبل آن وجود داردانونیم فرانس اندوگرافیک

تقدیم می گردد پازوکیو ظهیرالدینیاین مختصر به خانواده هاي هنرمند 
که به اهتمام ایشان اسناد و مدارك مهمی از تاریخ معاصر موسیقی ایران حفظ 

.م. ا.شده و سخاوتمندانه در اختیار پزوهشگران گذارده می شود
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داراي )م1907(شمسی 1286در سال ) ر آلمانویا هانو(صفحه هاي ضبط شده در پاریس -
لیبل گلوبوس رکورد

) م1909(شمسی1288ن در سال لندصفحه هاي ضبط شده داراي لیبل کمپانی گرامافون در -
کنسرت رکورد و گرامافون مونارك رکوردگرامافون 

داراي لیبل مونارك رکورد) م1914(شمسی 1293صفحه هاي ضبط شده در تفلیس در سال -
داراي لیبل هیز ماسترز ویس) م1928(شمسی1306صفحه هاي ضبط شده در تهران در سال -

که اسم باقرخان فقط برروي برچسب مشاهده شده است

بدلیل کمبود اطالعات از صفحه هاي ضبط شده دیسکوگرافی کاملی از باقرخانارائه اگرچه 
، در شرایط کنونی مقدور نمی باشد و آخرین ضبط شده هاي وي در تهراندرسفرهاي پاریس و تفلیس

اما تردیدي نیست که بیش از دویست اثر از وي ضبط شده که با کمانچه هاي شش سیم و چهارسیم 
نکته جالب و جذاب آنکه صداي باقرخان نیز در چند تصنیف بصورت همخوانی و در . اجرا شده اند

فهرست برخی از آثار و نمونه .حداقل دو تصنیف بصورت مستقل ضبط شده و به یادگار باقی مانده است

)از مجموعه ي باقرخان(آقاحسینقلی، عارف، عیسی آقاباشی، کریم کور و قربان خان : از راست
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و من جمله لیبل (صفحه سنگیهاي متعددي از لیبل صفحه هاي باقرخان در مقاالت شماره هاي گوناگون 
.آمده است) سی مونارك رکورد در همین شمارهشنا

اسناد و مدارك مکتوب
اسناد ، مجموعه باارزشی ازخوشبختانه باهتمام فرزندان، نوادگان و بطورکلی خانواده هنرمند باقرخان

برجاي مانده ، کارت پستال و برگی از یک مکتوب خطی موسیقیعکسو مدارك مکتوب وي شامل نت،
. رس استو در دست

روایت باقرخان از ردیف نوازي با ،نتهاي مورد اشاره
امل آن هرچه کمانچه می باشد که امید است مجموعه ک

نایی زودتر منتشر شده و گنجینه میراث موسیقی ایرانی را غ
آقاي حسین سالک در پایان نامه کارشناسی .بیشتر بخشد

با در که در گروه موسیقی دانشکده هنرهاي زی–خویش 
.از بخشی از این نتها استفاده کرده اند–دسترس است 

از مشاهده مجموعه عکسها و کارت پستالهاي متعلق به 
باقرخان پیداست که وي داراي روحیه اي شاد و سرزنده و 

و دوستان صمیمی وي بویژه اهل معاشرت و تفرج بوده
در سنین مختلف وعیسی آقاباشی در بسیاري از عکسها

نسخه هایی از عکسهایی که توسط . مشاهده می شوند
مرحوم خالقی در سرگذشت موسیقی ایران مورد استفاده 
قرار گرفته، در مجموعه عکسهاي باقرخان وجود دارد که 

اطالعات گرانبهایی را در اختیار می یادداشتهاي حاشیه آنها،
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باقرخان در کودکی 
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می توان در دسته این مجموعه را . گذارد
:هاي ذیل قرارداد

باقر خان، که یعکس هاي شخص-
حاوي عکسهایی از کودکی تا 

کهنسالی وي می باشد
عکس هاي خانوادگی، که عکسهایی -

و از آقا حسینقلی، علی اکبر خان 
عبدالحسین خان شهنازي نیز در بین آنها وجود دارد

ست وي هنري اعکس هاي تفرج و محافل هنري، که حاوي عکسهایی از هنرمندان و شخصیتها-
توسط آقاي ذبیح اهللا ملک پور به 1318که در سال می باشدتعدادي از آنها کپی نسخه اصلی 

باقرخان اهدا شده است
و دربین آنها نسخه عکس ها و پرتره هاي شخصی، که دوستان باقرخان به وي هدیه کرده اند-

اي از عکس منتشر شده اي از عارف قزوینی مشاهده می شود
...... قاجار نظیر مظفرالدین شاه، ظل السلطان و عصر چهره هاي سیاسی عکس هایی از رجال و-
شمسی1310تا 1295مجموعه اي از کارت پستالهاي ایرانی متعلق به سالهاي -

در این مجموعه قطعه اي از یک اثر خطی در موسیقی نیز وجود دارد که شناسنامه آن نامعلوم می 
.شده استاهل پژوهش قرار گیرد، عینا درج استفاده باشد و از آنجا که ممکن است مورد

هنسالیباقرخان در ک
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سازها
گفته می شود چهار کمانچه از باقرخان باقی 

تصاویر متعددي در عکسهاي قدیمی.مانده است
از کمانچه شش سیم باقرخان مشاهده می شود و 
در بسیاري از صفحه هاي بجامانده از وي نیز 

ست و معروف صداي همین ساز قابل تشخیص ا
است که این کمانچه متعلق به استاد وي، موسی 
کاشی بوده و موسی نیز این ساز را از استاد خود 
دریافت کرده بوده است و براین اساس و با فرض 
صحت این پیش فرضها، عمر این ساز بیش از 

این ساز هم اکنون . دویست سال برآورد می شود
اندازه نزد نوادگان باقرخان موجود و با دقت 

گیري شده و در پایان نامه مذکور، همه اندازه 
نشانه هایی از .هاي فیزیکی ساز درج شده است

و شکستگی و تعمیر برروي کاسه ساز پیداست
تفاوت نحوه کوك این ساز با سایر کمانچه ها در 

. کوك شدن جفت سیمها بجاي تک سیم است
کمانچه هاي دیگري که گفته می شود 

اي چهار سیم می باشند تاکنون کمانچه ه
مشاهده نشده اند اما صداي یک کمانچه چهار 
سیم در برخی از صفحه هاي باقر خان شنیده می 

.شود

مجموعه هاي نسخ محدود عالقمندان می توانند 
نه و با جلد سختصحافی شده ساال

صفحه سنگی
را از طریق سایت
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