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دیسکوگرافی سلیمان خان امیرقاسمی

مقدمه
ی شده اسـت امـا رودخانـه    اگرچه موسیقی ایرانی همواره از مسائل سیاسی و اجتماعی هر عصر متاثر م

، راهگشاي حفظ این میراث هصخروشان آن هرگز از حرکت بازنایستاده و تالش و موقعیت شناسی بزرگان این عر
، ایجاد کالس هاي آموزشی و نقل سینه تاریخی و فرهنگی شده است که نگارش آثار ارزشمند در موسیقی نظري

، مصادیقی از هماهنگ سازي ابتکـار  و جاودانه سازي نغمه ها شاگردي و نهایتاً ضبط صفحه–به سینه و استاد 
.مردان کهن موسیقی ایران با شرایط تاریخی تا اوایل قرن حاضر می باشد

مشروطیت آغاز می گردد و در دوره استبداد صغیرنهضتضبط صفحه درایران در روزهاي پر تب و تاب
شـروع جنـگ جهـانی اول و تحـوالت     . ادامه مـی یابـد   تهران در دوره احمد شاه، مجددا در در خارج از کشور و

شمسـی بـه طـور    1305سیاسی مربوط به انقراض سلسله قاجاریه سبب می گردد ضبط صفحه در ایران تا سال 
عصر طالیی کنسـرت هـاي بـا رنـگ و بـوي سیاسـی       و دورهاي آغاز گردد که می توان آن راکامل تعطیل شود

.دانست
امتیاز انحصاري ضبط صفحه در ایران را در دوره قاجار دارا بوده است از سال کمپانی گرامافون که

’HIS MASTER″سترز ویساهیزم″شمسی با نام تجاري 1305 S VOICE فعالیت مجدد خود را آغاز می
ی ندان آن روز را براي همکاري بر ممر، برجسته ترین و محبوب ترین هنکند و براي بستن راه بر رقباي احتمالی

تشکیل می دهد که ″قمرالملوك وزیري″صفحه دو طرفه با صداي 15اولین صفحه هاي این کمپانی را . گزیند
ملوك خانم ″صفحه دیگر که کار مشترك 15پس از . با تار وي را همراهی نموده است″مرتضی خان نی داود″

ه مرد را در خود حفظ و در می باشد اولین آثاري که صداي یک خوانند″مرتضی خان نی داود″و ″ضرابی
این نام این هنرمند بر روي صفحه ها . معرض شنیدن و قضاوت معاصرین و آیندگان می گذارد ضبط می شود

.″سلیم خان″:شده گونه نوشته 
سلیم خان کیست؟

آواز ایـران  که یکی از برجسته ترین چهره هاي ″سلیمان خان امیرقاسمی″کسی نیست جز ″سلیم خان″
مشحون که در اواخـر عمـر سـلیمان    . هم هجري شمسی می باشدددر اواخر قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهار
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شمسـی،  1263خان ارتباطی نزدیک با وي داشـته و محضـرش را غنیمـت مـی شـمرده، تولـد وي را در سـال        
مرضـاي شـیرازي و شـاگردانش را    استادش را عیسی آقاباشی، مصاحبانش را علی خان نایب السلطنه و میرزا غال

مورد بدیع را در 12و حداقل ) 684و665و 664مشحون، ص(هادي فرزانه و اکبر لقا معروف به جقه، ثبت کرده 
، 412، 395مشـحون، ص  (کتاب تاریخ موسیقی ایران، به استناد گفته ها و خاطرات امیر قاسـمی آورده اسـت   

). 690و 677، 675، 667، 661، 659، 647، 413

ضبط آثار سلیم خان
صورت مـی  سالگی44و42و در سنین نوبتدور در دو78صفحه هاي دراین هنرمندضبط اثار 

صفحه دو طرفهچهار،)میالدي1926سپتامبر (شمسی1305سال در شهریور ماهاولین نوبت، .گیرد
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این ضبط به طریق آگوستیک و توسـط  . شده استال کمپانی وارد ضبط و در کاتالوگ همان س″سلیم خان″از 
:صفحه هاي مذکور عبارتند از. در تهران انجام گردید″مارکوس جوزف کالهرست الکساندر″

تاریخ ضبط نوازندگان عنوان اثر کاتالوگشماره شماره قالب شماره صفحه

1305شهریور  1ماهور  18-212117 BT2668 AX. 374
1305ور شهری 2ماهور  18-212118 BT2669 AX. 374

1305شهریور  1سه گاه  18-212119 BT2670 AX. 375
1305شهریور  2سه گاه  18-212120 BT2671 AX. 375
1305شهریور  1همایون  18-212121 BT2672 AX. 376
1305شهریور  2همایون  18-212121 BT2673 AX. 376
1305شهریور  شور 18-212122 BT2674 AX. 377
1305شهریور  2دشتی  18-212123 BT2675 AX. 377

می باشد اما اصالح ذیل در آن اعمـال  EMIاگر چه مبناي دیسکوگرافی حاضر اطالعات آرشیو کمپانی 

AX.375و AX.374، صـفحه هـاي  رافی ارائه شده براساس کاتالوگ هـاي فارسـی   در دیسکوگ.گردیده است
AX.377و روي اول صفحه2و1آواز همایون AX376مشابه کاتالوگ انگلیسی ثبت شده ولی دو روي صفحه 

AX.376، ذکر گردیـده اسـت حـال آنکـه در کاتـالوگ انگلیسـی صـفحه        آواز شور و روي دوم آن آواز دشتی 
که AX.377وAX.376می باشد اما برچسب دو طرف صفحه 2و1دشتی AX.377ر و صفحه همایون و شو

"تاریخ تحـول ضـبط موسـیقی در ایـران     "صحت اطالعات مندرج در کتاب در اینجا مشاهده می گردد گویاي
.در این مورد است) 181ص: سپنتا(
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ن آثار همراهی کرده اند، بـر روي صـفحه هـا درج نشـده     نام نوازنده یا نوازندگانی که سلیم خان را در ای
که تمـاس زیـادي بـا سـلیمان خـان امیـر       حسن مشحوناست و تنها درصفحه کتاب تاریخ موسیقی ایران اثر 

قاسمی داشته و بسیاري از اطالعات مربوط به موسیقی عصر قاجار را به نقل از سلیمان خان گزارش نمـوده، نـام   
و دیگران نظیر واژه نامـه موسـیقی ایـران   ) 665ص: مشحون(ازنده ویلن ثبت شده است به عنوان نوعلی مبشر 

.نیز از این منبع نقل نموده اند) 71، ص1ج: ستایشگر(زمین
صـفحه دیگـر از   7) شمسـی  1307شـهریور  (مـیالدي  1928دو سال بعد یعنی در کاتالوگ سـپتامبر  

در تهـران  "آرتور جیمز تـواین "درج میگردد که توسط "سلیم خان"سلیمان خان امیرقاسمی با همان عنوان 
:این آثار عبارتند از . ضبط شده بوده است

تاریخ ضبط نوازندگان عنوان اثر شماره کاتالوگ شماره قالب شماره صفحه

1307شهریور  تار-قوام 1بیات اصفهان  18-212709 BX4080 AX. 715

1307شهریور  تار-قوام 2فهان بیات اص 18-212710 BX4081 AX. 715

1307شهریور  تار-قوام 1ماهور  18-212711 BX4096 AX. 716

1307شهریور  تار-قوام 2دلکش  18-212712 BX4097 AX. 716

1307شهریور  تار-قوام 1سه گاه  18-212703 BX4116 AX. 712

1307شهریور  تار-قوام 2مخالف سه گاه  18-212704 BX4117 AX. 712

1307شهریور  تار-قوام 1همایون  18-212638 BX4118 AX. 684

1307شهریور  تار-قوام 2بیداد  18-212639 BX4119 AX. 684

1307شهریور  تار-قوام 1شور  18-212705 BX4120 AX. 713

1307شهریور  تار-قوام 2شهناز  18-212706 BX4121 AX. 713

1307شهریور  تار-قوام 1ت ترك بیا 18-212707 BX4122 AX. 714

1307شهریور  تار-قوام 2شکسته بیات ترك  18-212708 BX4123 AX. 714

1307شهریور  تار-قوام 1ابوعطا  18-212640 BX4128 AX. 685

1307شهریور  تار-قوام 2حجاز -ابوعطا 18-212641 BX4129 AX. 685

قـوام خـان مبشـر    "شمسـی  1307، گویاي آن است که در صفحه هاي سال بررسی لیبل هاي موجود
امیرقاسـمی را همراهـی   ز بهره مند بوده، با تار صـداي سـلیمان خـان   که از تعلیم آقا میرزا حسینقلی نی"خاقان

.نیز به این موضوع تصریح شده است) 665مشحون، ص(نموده و در تاریخ موسیقی 
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یادآوري این نکته ضروریست که برخالف انتساب صفحه هـایی  
، )665مشـحون،ص (بـه  امیرقاسـمی   سلیمان خانبا عنـوان  

تنها کسی که نام بوده و سلیم خان کلیه آثار وي داراي عنوان 
سلیمان خان را در صفحه هـاي هیـز ماسـترز ویـس بـه خـود       

بـرادر  نوازنـده تـار و   (داودنـی سلیمان خان اختصـاص داده،  
است که تصویر لیبل صفحه ) داودمرتضی خان و موسی خان نی

AX.678 مـی باشـد،   یعنی تنها اثر مستقل وي که تار سولو
.مشاهده می گردد

شواهد واطالعات بیشتري دال بر ضبط صـفحه توسـط   
و امید است فهرست متقنی از سایر آثار ضبط شده وي بر در سال هاي بعد وجود نداردامیرقاسمی سلیمان خان 

، توسط کارشناسـان امـر تهیـه و    روي نوار ریل که حاصل اجراي خصوصی و یا آثار ضبط شده در رادیو می باشد
.ر گرددمنتش


