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داود و تأثير خانواده شرح حال مرتضي ني

 و قوميت در گرايش او به موسيقي 

ه. ش در  1279داود، در سال خاِن نيمرتضي

اي كليمي و آشنا به موسيقي در خانواده

تهران چشم به جهان گشود. پدر بزرگش، 

يحيي خان و پدرش باالخان و تماميِ 

برادران و خواهرانش اهِل موسيقي بودند. 

ذوِق موسيقي در اين خانواده موروثي، و 

اي براي امراِر معاش و ارتزاق وسيله

بود. پدرش با تار و تنبك آشنايي داشت 

گيرهاي خوب بين كليميان محسوب و از ضرب

شد كه بعدها در پيشرفِت فرزنِد خود مي

ب تأثيِر فراواني داشت و پاي ساز او ضر

 كرد. گرفت و با فرزندش همكاري ميمي

مرتضي دو سال نيز از ميرزا حسينقلي 

درس گرفت تا باالخره پدرش او را براي 

داود خان سپرد. نيتكميِل آموزش به درويش

خان شناخته شد، تا بهترين شاگرد درويش

خان جائيكه در مقام جانشيِن خلِف درويش

ت قرار گرفت و وظايِف تدريس و مسئولي

اداره امور كالس در غياب استاد به او 

 محّول گرديد..

 200هايي كه ساخته به بيش از شماره آهنگ

رسد، كه صفحاِت زيادي از آثار قطعه مي

وي چه به صورت سلو )ساز تنها(، چه 
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-همراه با خواننده و يا به صورت گروه

نوازي ضبط گرديده و به بازار عرضه شده 

 است. 

ها و آوازها بيشتِر دستگاهداود، در ني

پيش درآمد، چهارمضراب، تصنيف و رنگ 

ساخته و از خود به يادگار گذاشته است. 

آثار فراموش ناشدني مانند: مرغ سحر، 

تصنيف اصفهان با مطلع شعر )شاه من _ 

ماه من(، روزگار گذشته )بس كن اي دل( 

ی خود از و آتش دل )كه به گفته

ن مي باشد( از هاي ايشازيباترين ساخته

 اند. آن جمله

، دو 1359داود، در سال خان نيمرتضي

سالگي،  80سال پس از انقالب، در سنِّ 

همراه با خانواده به آمريكا مهاجرت 

سال پس از آن در مرداد ماه  10كرد و 

در ايالتِ كاليفرنيا در شهر لس  1369سال 

سالگي، به ديار فاني  90آنجلس در سن 

 شتافت.

 



آوای مهربانیمؤسسه فرهنگی هنری   

 

 

مرتضی 

خان نی 

 داود

3 

  



آوای مهربانیمؤسسه فرهنگی هنری   

 

 

مرتضی 

خان نی 

 داود

4 

داود و تأثير پذيريش از مكتب ني

 آقا حسينقلي و درويش 
داود در نوازندگي پيرو و مرتضي ني

خان است و ی سبك درويشادامه دهنده

اش اعم از چگونگي ساختار كلي نوازندگي

هاي ی بسط و توسعه ملوديصدادهي، نحوه

گذاري جمالت بندي و آكسانآوازي،مضراب

حفظ و... نزديك به درويش، ليكن با 

باشد. در آثار بيان و لحن شخصي وي، مي

-خان مشاهده ميداود تداوم فرم درويشني
هاي ايشان كه در بررسي ساختهشود، بطوري

به ويژه پيش درآمدها با آثار درويش 

شود. او اين تأثير به وضوح ديده مي

هاي اصلي دستگاه بيشتر به اجراي گوشه

راي هايي كه داپرداخت. گوشهيا آواز مي

توان برروي آنها شخصيت مدال هستند و مي

نوازي قطعاتي تصنيف كرد و يا حتي بداهه

نمود. آغازگر تمام اجراهايش يك 

چهارمضراب كوتاه با تمپوی باال است كه 

باشد. بعد هاي نوازندگي وي مياز شاخصه

-هاي اصلي دستگاه ميبه معرفي گوشه
پردازد. و به تناسب در بين اجراها 

 نواخته است. چهارمضرابي كوتاه مينيز، 

 هاي مضرابي تكنيك

-هاي تكنيكي مضرابي ساز نياز ويژگي
هاي ريز است. داود: مهارت در مضراب
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هاي راست و چپ شمرده و پر و قابل مضراب

های تك، بسيار قوي تفكيك هستند. مضراب

شوند. همچنين و پرطنين شنيده مي

استفاده زياد از تريل كه به طور 

-هاي متعدد اجرا ميپيوسته بر روي نت

رسد. از ريزهاي دو گردد، به گوش مي

هاي عرضي نيز زياد سيمه و ويبره

شود. پيوستگي جمالت بيشتر با استفاده مي

 باشد. ريز و تريل مي

ها را با داود در جاي مناسب تكيهني

قدرت الزم نواخته و در جاي ديگر لطيف و 

ملودي، حاصل  ماليم، بطوري كه تزئينات

-از كاركردهاي دست چپ همچون كنده كاري
ها، موجب تنوع ها و زينتها،  اشاره

 زيادي در اجراهاي وي گرديده است. 

-خان نيويژگيهاي صوتي تارنوازي مرتضي

 داود 

 سونوريته 

داود بسيار درخشان و سونوريته ساز ني

شفاف است. شفاف به اين معنا كه شلوغي 

در ساز ايشان وجود و صداهاي زائد 

هاي ندارد. صداي تك تك نتها، مضراب

ها به ها و دّرابراست و چپ، ريزها، تريل

شود. شيوه بيان وضوح و روشني شنيده مي

داود خان نيو لحن صداي ساز مرتضي

ناخودآگاه به طبيعت فردي و فرهنگ 
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-اي داشتهيهوديان كه خود مكتب جداگانه

 اند نزديك است. 

 ديناميك  

استفاده كمتر از سكوت و فضاي بدون 

صدا، استفاده از تغييرات رژيستر صوتي، 

استفاده زياد از سيم بم، به منظور 

ايجاد تنوع كه گاه به صورت اجراي 

ملودي، گاه به صورت سؤال و جواب و گاه 

باشد و به صورت مكّمل جمله قبل مي

ها،  مشهود است. که همچنين بجاي سكوت

مينـه های تغـييراتِ همه ی اين ها ز

دينامـيکی در جـهت تنوِع مناسـب فراهـم 

می آورند. همين امر سبب می شود تا 

صداي تك تك نتها در سيم بم و در تکميل 

آنها ديگر سيم ها از يکسو پرصالبت و از 

سوی ديگر با ديناميِک منحصر بفرد به 

 گوش رسد. 

 تمپو

سرعت و چابكي در پنجه و مضراب، مهارت 

لط كامل در نگه داشتِن ريتم از و تس

هاي ساز ايشان است. در عين ديگر ويژگي

حال تناسب در تبديل سرعت از كند به 

تند يا به عكس با مهارت صورت مي گيرد. 

نحوه ايجاد اين نوع تبديل ، به گونه 

اي ارگانيك متأثر از محتواي آثار اجرا 

شده است . به ديگر سخن تمپو به عنوان 

و بيروني بر پايه ها و صفتي صوري 
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اقتضاِي تناسب هاِي زمانِي محتواِي نغمات 

، تنظيم و اجرا مي شود .ني داود با 

دريافت هاِي عميِق خود از محتواِي موسيقيِ 

ايراني و با نگاه خاِص خود موفق مي شود 

نوعي خاص از تغييرات تمپو را همانگونه 

 كه گفته شد ارائه كند . 

 جواب آواز 

عدود استادانی است که ويژگیِ او جزِو م

تسلسِل معنايي در جواِب او با سئوال ها 

داود زير صداي دريافت می شود. ني

گيرد و خواننده خيلي نرم و ماليم ريز مي

نمايد و گاه با تحريرها را اجرا مي

كند و اجازه مضرابِ تك به نتها اشاره مي

دهد خواننده خوب مطلب و تحريرها را مي

. بعد پاسخ خواننده را با ادا نمايد

حضور ذهن و عنايت به هجاهاي ادا شده 

دهد. نی داود در جواب آواز به طور مي

-دقيق همان جمالتي را كه خواننده مي
ها، خواند با تمام تحريرها، اشاره

-كاربردن تكنيكظرايف و تزئينات، با به
هاي مختلف مضرابي از جمله: ريز، تريل، 

ترين نقص و يا  كتكيه و تك، بدون كوچ

توجهي نسبت به اجراي خواننده نعل به بي

 د.دانعل پاسخ  مي

-همان روشني و وضوحي كه در تكنوازي
تحريرها و  هايش در اجراي تك تك نتها ،
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واب آوازهايش ها وجود دارد در جاشاره

رسد.نيز به گوش مي
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