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 پيانوي فرنگي، صداي ايراني 

پيانو از نمادهاي فرهنگ پذيري در موسيقي صد سال  -

گذشته ايران است . نخستين پيانوهاي  وارد شده به 

ايران، مربوط به عصر ناپلئون سوم ،  معاصر با 

. اّما اولين نشانه هاي استفاده  فتحعليشاه قاجار است

از آنها در موسيقي دربار عصر ناصري است . عصري كه 

در آن ، سلطان صاحبقران ، دستي به اين ساز داشت و 

محمد صادق خان سرورالملك استاد سنتور ، كوك آن را 

تغييراتي داد و زمينه نواختن موسيقي ايراني را براي 

اده از برخي سازهاي آن مهّيا كرد. از زماني كه استف

اروپايي طرف توجه واقع شد ، پيانو نيز به عنوان 

سازي با صداي مطبوع ، ظاهر مجّلل و داراي قابليت 

، زير دست هاي اجرايي شخصيت مضرابي موسيقي رديف

هنرمندان عصر مشروطيت به صدا درآمد. خانواده 

سپهساالري اولين پيانو نوازاني  بودند كه اين ساز را 

يير كوك و تداعي خوانش سنتور و تار از  آن ، با تغ

نواختند . حبيب هللا سپهساالري كه بعدها با نام مشير 

همايون شهردار شهرت پيدا كرد ، مطرح ترين نوازنده 

پيانو در  عصر خود شد و اين ساز را با الهام از روش 

سنتور نوازي استادش محمد صادق خان سرورالملك به صدا 

او رضا قلي خان نوروزي ) نظميه (   در آورد . دايي

نيز گذشته از مهارت در تنبك نوازي و تصنيف خواني ، 

در نواختن پيانو نيز آوازه اي داشت و چند صفحه از 

تك نوازي ها و همنوازي او در اولين دوره ضبط صفحه 

سنگي به يادگار مانده است . خويشان و فرزندان مشير 

شهردار نيز با روش هاي همايون ، مانند فروغ و سيروس 

متفاوت از يكديگر ، استعداد خود را در اين ساز 

آزمودند . محمود خان مفخّم الممالك ، شاگرد 
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ميرزاحسينقلي نيز ذوق خود را در نواختن موسيقي 

ايراني با اين ساز آزمود و از بين شاگردانش ، 

درخشان ترين چهرة پيانو نوازي در سنت موسيقي شهري 

روراند : مرتضي محجوبي ، كه تجربه هاي ايران را پ

گذشتگان در نواختن سنتور و سه تار و تار را باشيوه 

و شگرد شخصي خود به هم آميخت و خوانشي منحصر به 

فرد، حاوي يكي از دلنشين ترين يوه هاي اجراي هنري 

در موسيقي بر آمده از رديف را عرضه كرد. كه با وجود 

وز هم رسيدن به حّد استاد مقلدان و رهروان بسيار ، هن

، در مرزهايي دور از امكان و دسترس امروز قرار 

دارد. چند سالي بعد از او، به جواد معروفي كه  مكتب 

علينقي وزيري و تعليم معلمين مهاجر روس را ديده بود 

با معلومات محدودي كه از موسيقي كالسيك غرب فرا 

ي ايراني گرفته بود بر آن شد تا يك مكتب نوين موسيق

براي پيانو را ايجاد كند؛  او نقش دست راست و چپ را 

)چنان كه تكنيك بين المللي پيانوست ( براي آفرينش و 

اجراي قطعاتي در موسيقي ايراني در نظر گرفت و با 

الهام از برخي تكنيك هاي ساده موسيقي كالسيك غربي و 

به ويژه در بعضي جاها با تأثير پذيري از آثار 

شوپن ) پيانيست و آهنگساز لهستاني ( ،  فردريك

قطعاتي را ساخت و اجرا كرد. آثار او برخي پيرو سنت 

و برخي تغيير يافته هستند و او توانست  با همه نقاط 

قوت و ضعف در مجموعه اجرايي خود، فضايي مدرن  ، 

بديع و دلپذير را براي پيانوي ايراني ، عنوان كند  

امروز مورد توجه و تقليد  كه تا دهها سال و بلكه تا

است . در مجموعه اجرايي ) رپراتوار( او  ، از دگره  

سازي بر اساس ملودي هاي شيدا و عارف ، تا دوباره 

سازي از ملودي هاي ارمني ، اليت موزيك هاي رمانتيك ، 
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از تنظيم آثاردرويش خان براي اركسترگلها تا تنظيم 

 خورد.  ترانه هاي پاپ براي ويگن ، به چشم مي

ادامة راهي كه جواد معروفي باز كرد ، در كار 

شاگردانش ) نظير افلياپرتو، مهين زرين پنجه و ...( 

شنيده  شده و شكل تكامل يافته و تغيير يافته ) و 

بلكه شايد بتوان گفت از مقطعي به  بعد كاماًل نو و 

مستقل ( آن ، در نوازندگي انوشيروان روحاني شنيده 

ثار روحاني، موسيقي ايراني  ، در مي شود. در آ

بسياري از مؤلفه هاي سازنده ) نظير و فاصله ها  و 

جمله بندي ها ( از سنت فرهنگي قديم خود فاصله آشكار 

 مي گيرد و بياني تازه را ارائه مي كند. 

آنچه در اين آلبوم مي شنويم ، برگزيده اي از  -

ي است كه  از اجراي موسيق 1320تا   1280ضبط هاي 

ايراني روي پيانو در اختيار داريم . اين ضبطها در 

 صفحه هاي سنگي هستند كه با لطبع 
محدوديتهايي در تكنيك ضبط و زمان ضبط براي ارائه  

 مطلب ، دارند . 

نواخته هاي مشير همايون شهردار آشكارا باز تابي از 

شيوه هاي قديم سنتور نوازي ) با شاخص محمد صادق 

عصر قاجار هستند. نواخته هاي مرتضي سرورالملك ( در 

محجوبي، معرف هايي خالصه ، اما كاملي از تكنيك 

نوازندگي و بيان بديع او در ارائه موسيقي اي مبتني 

بر رديف ) و نه مشق رديف( هستند و مقدمه اي بر 

ارائه روش نوازندگي آراسته و مجللي كه در سالهاي  

برداشتهاي آزاد  با ضرب آهنگي سنگين تر، 1340تا  1320

تر از رديف ، و پرداختي بسيار نفيس و اصيل، نام  

مرتضي محجوبي را در حافظه موسيقي ايران ماندگار 
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كرد. صفحات دوره اول نوازندگي مشير همايون )تراك 

(  در مقايسه با صفحات دوره دوم نوازندگي او ، 3و2و1

فاصله گيري آشكار از سنت موسيقي عصر قاجار ، و 

پذيري هايي سطحي از برخي تكنيكهاي ساده پيانو  تأثير

نوازي غربي را نشان مي دهد. دو تراك موجود از 

نوازندگي حسين استوا ر ) همشاگردي مرتضي محجوبي در 

كالس پيانوي محمود خان مفخم الممالك ( شخصيت استقالل 

يافته و ماهري را در پيانو نوازي نشان نمي دهد . 

به نوازندگي ديگر سازها نيز  چرا كه او عمر خود را

صرف كرد ودر تئاتر و اپرت نويسي نيز فعاليت داشت و 

،  4هيچگاه نخواست پيانو نواز تمام وقت باشد . تراك 

نمونه اي قابل توجه از يك نوع سبك نوازندگي در 

برخورد با موسيقي ايراني را نشان مي دهد : با شنيدن 

انيان ، يك نوازندگي مادموازل كاترين . آ . ستك

پيانيست گمنام و احتماالً از ارامنه مهاجر از روسيه ، 

به نكته اي شگفت آور مي توان پي برد و آن ، تشابه 

عجيب فضاي اجرايي ، تكنيك نوازندگي ، پردازش ملودي 

 –ها و ايجاد حس و حال تركيبي موسيقي هاي ارمني 

آذري ، با همه مختصاتي است كه روش نوين  -فارسي

نوازي ايراني منسوب به زنده ياد جواد معروفي  پيانو

را با آنها مي شناسيم . با توجه به زمان تقريبي ضبط 

(، و تقدم زماني دوشيزه   1306اين صفحه ) سال 

ستكانيان بر آقاي معروفي  و اشتراك خارج از حد 

 –تصادف و اتفاق  بين  اجراي اين دو تن ) معروفي 

ب اين شيوه به هر كدام ستكانيان( ،بايستي در انتسا

از اين هنرمندان جدًاترديد كرد و با تأملي دوباره و 

 به احتمالي قوي ، آن را متعلق به فضايي گسترده تر 
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 –) احتماالً شايع  بين موسيقيدانهاي مهاجر ارمني   

دانست كه خوش اقبالي  1930 – 1940ايراني ( در سالهاي 

دستيابي به امكان هنرمند واالتبار ، جواد معروفي ،در 

ضبط صفحه و كار  سي وهفت ساله در راديو ، اين  سبك 

 را به نام ايشان تمام كرده است .  

 

 سيد عليرضا مير علي نقي 

 


