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به نام خدا 
 

مقدمه                                                                                                                                        
    

نايب اسداهللا اصفهاني در هنر ني زدن از عجايب روزگار بود. غالبأ كاله پوستي بلند و احيانا شب كاله درويشي 
برسر مي گذاشت و به رسم قديم قباي راستا در بر مي كرد. چون دم در ني مي دميد هر سنگدلي را از خود بي 

خودمي كردواز بزرگان اهل فن شنيده ام كه هيچ  خواننده و نوازنده اي ياراي اينكه با او همنوايي كند نداشت.      
شنيدم وقتي به عزم سفرمشهد به تهران آمد ودر يكي از كاروانسراها منزل كرد مرحوم آقا حسينقلي تارزن و 

مرحوم  درويش خان كه هر دو از نوازندگان و موسيقيدانان نامدار تهران بودند،چون آوازه شهرت وي را شنيدند  با 
چند تن  از موسيقيدانان ديگر با تار و كمانچه وسنتور به ديدنش رفتند و قصدشان امتحان او بود. مرحوم آقا 

جناب نايب شنيده ام خوب ني مي زني ما همه اهل موسيقي هستيم و آمده "حسينقلي رو به نايب كرد و گفت:
 ". نايب اسداهللا با كمال خونسردي و سادگي ناي خود را از زير تشك بيرون آورد و گفت:"ايم هنر شما را ببينيم

 درويش خان جوانتر بود و زخمه به دست گرفت و شروع به "هر كدام حريف خواندن و نواختن هستيد بسم اهللا.
كوك كردن تار كرد. وقتيكه نايب دم در ني دميد. و صفير ناي او بلند گشت چنان شد كه همه را حيرت فرو 

گرفت و درويش خان دو سه پنجه زخمه نواخت و به طوري  مبهوت و بي طاقت گرديد كه گويي دستش خشك 
شد و طاقت همراهي نداشت و مضراب از دستش افتاد. نايب اسدهللا  يك دستگاه تمام كرد وني را به رسم 

 سازندگان تهران از آن به بعد هر " گفت :اين بود هنر من ظاهر و باطن "هميشگي بوسيد و بر زمين گذاشت و
كجا نايب اسد هللا را مي ديدند سر تعظيم خم مي كردندو عموما مي گفتندجايي كه نايب اسدهللا ني بزند حق  

 هيچ سازنده و نوازنده اي نيست كه عرض وجود بنمايد.
با مقدمه اي كه گفته شد تا حدودي به جايگاه و حد نوازندگي نايب اسداهللا پي برديم. دوره اي كه از نظر وجود  

نوازندگان توانا بسيار پر بار بوده و نايب از اين اصل مستثني نبود. اولين و مهمترين نكته اي كه در طول اين 
پژوهش مهم بود كمبودآثار و منابعي بود كه مي توانستيم از آنها استفاده كنيم و راجع به نايب تحقيق را كامل 

نمود.                                 
سواالت زيادي در ذهن ايجاد مي شود كه اين سواالت وقتي پي گيري مي شوند مدام سواالت اضافه مي شود 

اما بدون اينكه جواب دقيق و صد در صدي از آنها وجود داشته باشد. و بتوان راجع به آنها مطمئن شد.                                 
اينكه در زمينه سبك نوازندگي تا چه حد مي توان روي نظريه هاي داده شده حساب كرد و اينكه آيا نايب فقط با 

مي نواخته؟ و چرا؟ آيا از كوك هاي ديگر هم استفاده مي كرد؟ و چرا تمام صفحاتي كه از نايب  ساز كوتاه
باقيمانده فقط با حسين خان تعزيه خوان است . و بسياري سواالت ديگر.........                                                                                         
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با يك نگاه خيلي كلي از دور خيلي خوب بود اما وقتيكه در آنها دقيق مي شويم مالحظه مي كنيم جوابهاي صد 
در صد براي اين سوالها وجود ندارد. ضمن اينكه جوابهاي صد در صد براي آنها وجود داشته باشد خيلي گره را از 

 كار باز نمي كرد.  
بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه خود نايب و صداي سازش و سبك او در اين چند صفحه هر چند كوتاه و 

مختصر ميتوانددليل هر سوال از پيش تعيين شده در ذهن باشد . اين بود كه براي مدتي تمام آن نوشته ها و خا 
طراتي كه درباره نايب ذكرشده بود را كنار گذاشتم و به سراغ صفحه هاي نايب رفتم . وقتي صفحه ها را گوش 

ميدادم و آنها را با صفحه هايي كه قبالگوش داده بودم مقايسه مي كردم متوجه مي شدم كه چه قدر اين 
موسيقي ها از لحاظ روحي كه درونش هست با هم برابري مي كند. ضمن اينكه هر سازي براي خودش داراي 

استقالل شخصيتي است اما از لحاظ موسيقي خيلي با هم هماهنگ بودند.                                                                                                                                                                                                                                            
قبل از اينكه به توضيح خصوصيات نوازندگي نايب بپردازيم ذكر چند نكته مهم الزامي مي با شد:                                 

 .شيوه استخراج صدا از ني                                                                                                                      1
تا قبل از نايب (چه قدر قبل از نايب مشخص نيست) صدايي كه از ساز ني در مي آمده در بيشتر نقاط ايران از لب 
بوده اما نايب براي استخراج صدا ساز را ميان دو تا دندان بااليي فك جلويي قرار مي داد وصدا را از آن خارج مي 

كرد.            
تفاوت اين دو شيوه اينكه در شيوه اول صداها از قدرت كمتري بر خوردار است و مهار كردن آن سخت تر مي 
باشد. اما صدايي كه از ساز نايب خارج شده و شنيده مي شود بسيار شفاف و پر است و هماهنگي خوبي با ساز 

 حبيب سماع حضور و كمانچه باقر خان و موسي خان دارد.                            ، سنتور محمد صادق خان ، آقاحسينقلي،ميرزا عبداهللا 
.راجع به كوك ساز نايب                                                                                                          2

تمام  صفحاتي  كه از نايب وجود دارد با ساز كوتاه نواخته شده و تمام آنها در محدوده درآمد نواخته شده البته 
صفحه همايون كه بيداد زده يكي از گوشه هاي همايون را اجرا كرده كه در محدوده درآمد گوشه بيداد است.                        

در مورد اينكه نايب اين صفحه ها را با ساز كوتاه زده و كوك بااليي دارد چند فرضيه وجود دارد:                         
. وجود خواننده اي با صداي زير و چپ كوك:                                                                                         1

 حسين خان تعزيه خوان كه داراي صداي زير و چپ كوك است تمام صفحات را با نايب خوانده مي تواند يكي از 
علل ضبط اين صفحه ها با ساز كوتاه باشد.                                                                                                    

. سيستم ضبط صفحه در آن زمان از لحاظ گيرايي صدا خيلي پيشرفته نبوده و نايب مجبور بوده با ساز كوتاه 2
بزند.  
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مان را عوض كنيم ضمن اينكه با تمام  . ني ساز انتقالي است و براي هماهنگي با ساز ديگر الزم است ما ساز3
سازهايي كه از لحاظ قد با هم متفاوت هستند  مي توانيم تمام دستگاهها را از نظر كوكي در يك دو يا چهار 

مان را عوض كنيم.                                           كوك بزنيم اما براي اينكه بتوانيم با سازهاي ديگر راحتتر كوك كنيم بهتر است كه ساز
خاطره اي در اينجا وجود دارد كه مرحوم همايي در كتاب تاريخ اصفهان ذكر مي كند. كه خالي از لطف نيست. از 
ارباب فن شنيده ام  كه از مختص هاي اوست كه ني را با هر سازي جفت مي كرد و بر خالف ديگر ني  زنها كه 
بايد سازها را با ني آنها جفت كرد . در برخورد اول با اين خاطره اين نكته شايد به ذهن برسد كه نايب با يك ساز 
با تمام سازها كوك مي شد و تمام دستگاهها را از آن كوك ها مي زده  اما وقتي در اين نكته دقيق تر مي شويم 

. مي فهميم كه ساز كوتاه ضمن اينكه محدوديت هايي از لحاظ صوتي دارد                                                                                 
و از لحاظ  كوكي تمام دستگا هها و گوشه ها يشان را نمي توانيم با اين ساز كوتاه اجرا كنيم به همين دليل از 

اين خاطره اين نكته را متوجه مي شويم كه نايب سازش را عوض مي كرده و با اون سازي كه قرار بوده باهاش 
همنوازي شود كوك مي كرده و مي نواخته .                                                                                                                             

     در بررسي خصوصيات ني نوازي نايب اسدهللا نكاتي وجود دارد كه مختصرا بيان مي شود: 
 ريزها و اشاره ،*  وجود سه نكته بارز و اساسي موسيقي دستگاهي ايران در نوازندگي نايب تك ها 

 *  فرودهايي  كه همراه با اشاره هايي سريع است.                                                                  
 *  اجراي تحرير هايي با حالت هاي خاص                                                                               

                                                                                                                                           
 *مهارت بسيار زياد در جواب آواز

          *  شنوايي حساس                                                                                                                                     
           *  نواختن جمالتي سريع و داشتن انگشتاني چاالك                                                                                          
           * نواختن جمالت به هم پيوسته و در هم تنيده شده                                                                                           

 ريز و اشاره بود. الزم به توضيح است كه مفهوم تك در ساز ني ،  همان طور كه بيان شد يكي از نكات بارز تك 
چه  معني دارد؟ حالتي كه نايب روي بعضي از قسمتهاي نت ها ايجاد مي كند و 

 تا كيدي كه روي آ نها بوجود مي آورد  مي تواند همان حالتي باشد كه در سازهاي مضرابي به آن مضراب راست 
مي گويند. و قسمت هايي كه تاكيد ايجاد نمي كند همان مضراب چپ است. اين نكته در ني نوازي نايب به 

وضوح شنيده مي شود و در تمام كارهاي او وجود دارد.                
جمالتي كه كام روي آنها تاكيد مي كند و تك هاي خيلي خوب در صفحه ها شنيده مي شود. همانطور كه گفته 

شد يكي ازويژگي ها در نوازندگي نايب فرودهايي با اشاره هايي بسيار سريع كه همان حالت تريل را ايجاد مي 
كند.                       
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از ديگر نكات نوازندگي نايب وجود اشاره ها در جمالت بود. اشاره ها در نوازندگي نايب نقش بسيار مهمي را دارد 
و سازاو را دلنشين تر مي كند. اين نكته در تمام  صفحات نايب قابل شنيدن است.                                                            

اجراي تحريرهايي با حالت خاص:  اين ويژگي تحريرها در تمام صفحات تكرار شده و تحريرها با يك حالت باال 
رونده باتكيه هايي كه به روي نت مي زند و به باال اشاره مي كند و به پايين بر مي گردد.                                                   

صفحه دشتي كه يكي از بهترين نواخته هاي نايب است و با درآمدي رويايي آغاز مي شود. جمالت اين صفحه 
چنان بهم پيوسته و زيباست كه گويي در هم تنيده شده اند. نكته ديگر اينكه استفاده از نت متغيري است كه در 

آواز دشتي وجود دارد و در اكثر رديف ها شنيده ميشود.                                                                                                         
 

از نكات بر جسته ديگر صفحه ،كشش هاي به موقع  و نقاط  تاكيد خوب  و نواختن رنگ بسيار زيبا در انتهاي 
صفحه كه همگي دست به دست هم داده اند و اين صفحه را تا حدودي از صفحه هاي ديگر مجزا كرده است.                              

نكاتي در مورد نوازنده ضرب صفحه : 
- اصل پايه اي كه مشخصه ي ضرب نوازان آن دوره است همچنان در اين نوازنده هم رعايت مي شود . 1

و آن نگهداشتن دوره و پايه ي اصلي است . 
- يك سري ويژگي هايي هست كه مي توان گفت : سبك نوازندگي اين ضرب گير است در آن هنگام 2

 اما اين نوازنده به نسبت ديگر نوازنده ها ،هر نوازنده اي مثل حاال يك سري خصوصيات ويژه اي داشته 
اين خصوصياتش مشخص و بارز است كه كامال مي شود ضربش را در تمام صفحات ديگر باقي مانده 
دنبال كرد؛ به عنوان مثال : يكي از ضرب هايي كه به جز صفحاتي كه با نايب است اين نوازنده ضرب 

گرفته است صفحه اي است كه در آن مجموعه ي گنج سوخته به عنوان صفحه ي آواز اصفهاني به همراه 
 آمده در آنجا هم همين نوازنده ضرب گرفته است . " چه كنم بي تو "كمانچه وتصنيف 

دو تا از خصوصياتش كه خيلي بارز است :  
 چهار و شش را به وضوح لنگ مي كند . ،* لنگ كردن شش ضربي 

* لنگي را توي دور دو ضربي لنگ يكي از بهترين اجراهاي دو ضرب لنگ است . و زدن قرينه هاي 
فوقالعاده زيبا 

 * كار ديگري كه مي كند و منحصر به فرد است چيزي كه خيلي شبيه به تضعيف در لفظ كتب قديم 
موسيقي هست . 

* دو برابر كردن يك دور . و از اين تضعيف ها بسيار اجرا كرده است . 
-  يك مصاحبه اي با مرحوم علي اكبر خان شهنازي كه ايشان ذكر مي كند كه شخصي بنام حسين خان 3

ملندوق كه ضرب گير بود و آدم خيلي شوخي بود . خيلي با نايب اسداهللا محشور بود و نايب فقط  با او ساز 
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مي زد .  و احتمال دارد روي اصل همين صحبت اين ضرب گير اسمش حسين خان ملندوق باشد . تصوير 
ايشان هم در كتاب سرگذشت موسيقي آقاي خالقي هست . در يك عكس دسته جمعي با ميرزا عبداهللا و 

ميرزا حسينقلي و علي اكبر خان شهنازي كه طفل هست را در آغوش گرفتند .  
 علي خان نايب ، قلي خان ، ابراهيم آقا باشي ،از نوازندگان قبل از نايب مي توانيم به سليمان اصفهاني 

السلطنه اشاره كرد  .  كه عده اي نايب را شاگرد ابراهيم  آقا باشي گفتند  و منابعي ديگر او را شاگرد 
حسينقلي ني زن اصفهاني ذكر كرده اند .  

از شاگردان نايب نيز عبدالخالق اصفهاني و مهدي نوايي شهرت بسيار دارند و حسين ياوري نيز از شاگردان 
مهدي نوايي بوده است . مرحوم استاد حداديان نيز از شاگردان حسين ياوري بود و در اين زمينه زحمات 

فراوان كشيد و به عنوان يك معلم نمونه و خوب توانست دانسته هاي خود را با صداقت كامل به شاگردان 
خود انتقال دهد . ( يادش گرامي ) . از شاگردان مهدي نوايي مي توان از استاد حسن كسايي نام برد كه به 

حق با كوشش فراوان در نوازندگي اين سازحياتي دوباره به آن بخشيد . و هنر ني نوازي را خصوصا در بخش 
تك نوازي و بداهه نوازي به درجه ي بااليي رساند . 
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* ديسگو گرافي ني نوازي در ايران بويژه در دوره قاجار : 

 

امير منصور 

بنام خدا 
 

ني، ساز بسيار اسرار آميزي است كه در ادبيات رسوخ داشته و در بيان پيچيده ترين و عميق ترين بحث هاي معرفتي مثل مثنوي 
 يا مانند ابيات مشابه در اشعار لسان الغيب ،ني حضورش در تاريخ موسيقي ما با فراز و ،كه با اعتبارات سمبليك ني آغاز مي گردد

نشيب زيادي روبرو بوده اما ادبيات را تا كنون مسخر خود ساخته و اين از برجسته ترين ويژگي هاي ني است كي در ساز هاي 
ديگر كمتر مشاهده مي شود . 

 ني درجستجوي ،علت اينكه ني هويتي مبهم و مه آلود دارد مثل سازي است كه بزرگان ما از آن تعبير ادبي داشته اند 
پيوندهاست كه از فراق ها و فراموشي ها بگذرد و پيوند عجيبي با هستي برقرار كند . همانطور كه تمام ساز هاي ما در پيوند با 
هويت و شخصيت نوازنده قرار دارد نوع وجنس صدا دهي و تمام آن چيزهايي كه خلق آن اثر است از آن نتيجه گرفته مي شود 

 ني تنها سازي است كه يك بخش از آن درفيزيولوژي نوازنده جاسازي شده ،.در مورد ني ويژگي هاي افزون تري وجود دارد 
است . بخشي از حنجره تا جايي كه نقل توليد مي شود قسمت منفصل ساز است كه در هنگام نواختن اين پيوند حاصل مي شود 
و صدا توليد مي شود ؛اين خصيصه در هيچ سازي قابل مشاهده نيست كه يك پيوند باور نكردني با فيزيولوژي انسان برقرار مي 

كند و غير از زدن زخمه و كشيدن آرشه است .  
وقتي  نواختن آن را به صورت يك پديده اجتماعي يا تاريخي نگاه مي كنيم در واقع اصل آن از پيوند با طبيعت آغاز شده كه يك 

تعبير زيبايي از نايب اسداهللا نقل مي شود :  
  " كه من اين ساز را از آغل چوپانان به كاخ پادشاهان بردم . "

كه اين ساز در دل طبيعت و در پيوند باورنكردني با آن شكل گرفته است و حياتش استمرار پيدا كرده است . 
از اين دو تا پيوند خاصي كه با طبيعت و فيزيولوژي انسان دارد . آنقدر اين ساز اثر گذار و رمز آلود شده است كه اين اختصاص به 

 در تركيه اساسا توي حلقه دراويش نوازندگاني ،ما ندارد و ما در همين حاشيه خودمان وقتي نگاه مي كنيم مثال در آسياي صغير
به اسم ني زن وجود دارد و دستورالعمل سماع آنها بر اساس وجود ني زن است  كه هم اكنون اين پديده ي چند صد ساله ادامه 

دارد .      
 در تهران صورت گرفته است . 1284در تاريخ ضبط آثار موسيقايي اين نكته قابل ذكر است كه ضبط صفحه هاي فارسي در سال 

 اين آثار بر روي لوله هاي فونوگراف قرار دارد كه نمونه هايي از آن گزارش ، آثار ضبط شده از ني داريم 1284ما قبل از سال 
 ( ه ق ) نمونه هايي از لوله هاي فونوگراف و ضبط آنها را مشاهده مي كنيم . كه 1315 _ 1320شده است . ما در فاصله سال 

بخشي از آنها را آقاي دكتر سپنتا در كتاب تاريخ تحول ضبط موسيقي آورده اند . 
( بررسي هايي كه خودشان در دهه سي داشتند اشاره كرده اند و به بحث بازيافت صوت پرداخته اند . )  
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همچنين آقاي دكتر موالنا به جمع آوري لوله هاي فونوگراف و محتويات آنها ( البته مواردي كه پيش ايشان هست بازيافت نشده 
) پرداخته اند و گزارشي از آنها موجود است .  

نكته اي كه در مورد لوله هاي فونوگراف وجود دارد اين است كه لوله هاي فونوگرافي كه در ايران ضبط شده بيشتر به صورت 
 به صورت توليد كار خانه 1915ضبط خصوصي و شخصي وجود داشته است . در دنيا اين لوله هاي فونوگراف مثل صفحه تا سال 

 ولي در مورد لوله هاي فونوگرافي كه در ايران ، دقيقا مثل يك پديده صنعتي عرضه مي شده ،اي و با برچسب  كامال مشخص 
هست همگي آنها چون ضبط خصوصي بوده نسخه هاي منحصر به فرد وجود دارد ( يعني اگر نسخه مورد نظر از بين برود امكان 

جايگزيني چيزي جاي آن وجود ندارد) . 
تمام اطالعاتي كه در مورد لوله هاي فونوگراف در دست هست يك برچسب بسيار كوچكي به اندازه ي سطح چهار سانتي متر كه 

روي در قوطي لوله ها چسبانده شده است . و امكان جابجايي اين لوله هاي فونوگراف وجود دارد كه برچسب ها بر روي قوطي 
چسبانده باشد و لوله هاي فونوگراف باهم جابجا شده باشند .  

 نمونه هايي از ، محمد صادق خان، آثاري از آقا حسينقلي ،اما آثاري كه توسط دوست محمد خان معيرالممالك ضبط شده است 
آثار نايب اسداهللا و اساتيد ديگر كه اين مجموعه در اصفهان در دستگاه شعاع السلطنه ( رجال قاجار در اصفهان )  ضبط شده است 

 .
اين نكته قابل ذكر است كه زمان ضبط اثر بر روي لوله هاي فونوگراف حدود دو دقيقه بود . 

 شمسي بود در همين سال آثاري كه در تهران ضبط شده عبارتند از :  1284به هر حال ضبط صفحه هاي فارسي در سال 
 سانت ) يك طرفه به اسم آواز گيالني صفدر خان با ني هفت بند .  17.5-  صفحه هفت اينچ ( 

 اسامي و شماره صفحه آنها وجود ، از نايب اسداهللا وصفدر خان صفحه داريم .  خوشبختانه تمام آثارنايب اسداهللا 1284ما در سال 
 ابو عطا و بيداد ) كه تمام اين مجموعه درگنج سوخته ارائه شده است . وصفحه ، راك ، دشتي ، اصفهان ،دارد ( بيات ترك 

 اولين صفحه نايب اسداهللا و آقا حسين تعزيه خان است و ، ) 120014هايي كه از نايب وجود دارد عبارتند از : آواز بيات ترك( 
 آقا حسين خان شاهي با ني هفت بند نايب اسداهللا كه در تهران ضبط شده " ما نمي دانيم با عشق" تصنيف ،ديگري آواز راك 

  " عيشم مدام است"است و آواز ابوعطا 
و آواز بيداد كه تنها اثري است كه نايب اسداهللا در اندازه ي در آمد گوشه را اجرا كرده است .  

در مورد صفدر خان كه دو ساز را با مهارت مي نواختند ( ني و كمانچه ) كه صفحه هاي ني او عبارتند از :  
 تصنيف كار عمل درهمايون با علي خان نايب السلطنه و ني هفت بند صفدر خان . كه ، كوچ اصفهاني " غم انگيز "صفحه آواز 

 در دسترس قرار نگرفته و صفحه ديگر به نام دوگاه با علي خان نايب السلطنه و 12049 همايون است و صفحه 12048صفحه 
صفحه صفدر خان ،روي صفحه هاي ده اينچ كه به صورت سلو اجرا كرده اند . 

 چاپ شده بود ( يعني دقيقا يك صفحه هفت اينچ و يازده صفحه ده اينچ . ) 1284در مجموع اين صفحه هايي بود كه در سال 
 سفر گروه درويش خان و مشير همايون به لندن از صفحه هاي دوازده اينچ يك صفحه گزارش شده است تحت 1288در سال 

 كه رضا قلي خان نوروزي خوانده و علي اكبر خان فلوتي با ني همراهي كرده است اما 2012008عنوان گيلكي با شماره كاتالوگ 
اين صفحه هنوز در دسترس قرار نگرفته است كه صحت آن را بتوانيم استنباط كنيم ولي در گزارشي كه يكي از محققين به نام 
مايكل كلير كه روي آرشيو هاي كمپاني گرامافون كار مي كرده و مقيم استراليا هستند يك كتابي در اين زمينه منتشر كرده اند 
كه توي آن كتاب ديده مي شود در زمره تمام آثاري كه علي اكبر خان فلوتي در آن سفر حدود چهل اثر فلوت نواخته و يكي دو 
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اثر كالرينت قرني اي . و اين يكي ني گزارش شده كه قابل اثبات و رد نيست ولي بنارا بر اين مي گذاريم كه صحيح است چون 
دليلي براي رد آن نداريم .  

 ( اولين سري ضبط صفحه ها ) هر چه به سمت جلوتر مي رويم مشاهده 1284اما اين نكته همواره قابل ذكر است كه ما از سال 
 مي كنيم كه رنگ سازهاي ايراني در ضبط صفحه ها كمرنگ مي شود و ساز هاي غربي جايگزين آنها ميشود .   

 توسط ، بوگل،دسته اعتضاديه آثاري را ضبط كردند. آثار بسيار زيادي از كالرينت،ما سازهاي بادي زياد داريم.در اركستر شاهي 
كه در زمره موسيقي نظامي و تغييرو تبديل موسيقي ايران با سازهاي غربي دسته بندي ،ابراهيم خان ياور در دسترس است

 1288اما در سال ،اما ني جا و وزن خودش را حفظ كرده، سازهاي بادي و فرنگي زيادي داريم1284ميشوند. بنابراين ما در سال 
 محتماليك صفحه ،در لندن ما در مقابل، بالغ بر چهل صفحه داريم كه قطعا فقط صداي فلوت و قرني در آنها شنيده مي شود 

ضبط شده با صداي ني داريم. وجالب اين است  
 تا سال ، (در تهران) همين يكي هم به صفر كاهش پيدا ميكند.و اين موج فراموشي ادامه پيدا مي كند1291كه در ضبط سال 

 دور قابل شنيدن مي شود آثاري از مهدي نوايي 78 (ش)كه توسط آقا مهدي نوايي مجددا صداي ني از خالل صفحه هاي 1306
 (دي و بهمن) ضبط شده است.و در كنار آثاري كه 1306روي صفحه هاي (هيز مستر ويس) ويك سري صفحه ها در آخر سال 

با صداي اديب خوانساري با پروانه وجود دارد كه در آنها مهدي نوايي با  ني همراهي كردنديك صفحه سلوهم از ني مهدي نوايي 
ضبط شده است.يك صفحه ابو عطا  و حجاز 

 كه تنها صفحه باقي مانده از مهدي نوايي است.(گفته اند كه اديب خوانساري از اصفهان براي ضبط كردن ميآيد). 
 ،) است كه بر روي  برچسب صفحه 3 يك ژورنال صفحه سنگي شماره (، هم نمونه اي از آثار ايشان وجود دارد 1308 در سال 

 دور و 78 درج شده است. در نتيجه  ما در تاريخ ضبط صفحه هاي ،مهدي نوايي براي نيره اعظم   نوازندگي را بر عهده داشتند 
 تقريبا بعد از اين آثار ما ديگر اثري از ني در صفحه هاي ايراني نمي ، ادامه پيدا مي كند 1338صفحه هاي سنگي كه تا سال 

 و ، وزن و نقش بسيار تعيين كننده اي  در اين صفحه ها پيدا مي كند، قرني و بقيه ساز هاي بادي،بينيم. علي رغم اينكه فلوت
 دور بعدا آثار بسيار زيادي  33روي صفحه هاي 

 استاد كسايي از راديو شنيده شده و طوري نبوده ، صداي ني توسط نوازندگاني مثل آقاي ياوري 30شنيده مي شود .البته در دهه 
 آثاري  از ، دور تكنوازي33 اما در صفحه هاي ،كه اصال وجود نداشته باشد ؛ ولي ما تا به اكنون به اين صفحه ها بر نخورديم

 و خيلي جالب است ،اقاي موسوي وجود دارد.  ني با همه ويژگي هايي كه با تاريخ و فرهنگ ما دمسازي و همدمي فراواني داشته
 يا يك نوع از موسيقي يا رشد ارتقايي يك ساز ،كه به  اين   نكته اشاره كنيم كه در انطباق جغرافيايي و منطقه اي يك نغمه اي

ما مي بينيم كه ني در منطقه  اصفهان يك خواستگاه و در حقيقت محل ، اما يك نكته اي قابل اشاره است،بخواهد بررسي شود 
 كه از دوره نايب اسداهللا و معاصرين ايشان تا به هم اكنون اين گرايش وجود ،نشر و نما نسبت به ساير نقاط كشور است  ،حفظ  

دارد و هم چنين تصنيف يكي از خاستگاه هاي بسيار اصلي و عمده اش در شيراز است با اينكه پايتخت هاي قديم ما هميشه 
بصورت متعارف ،كانون جمع آوري هنر و از جمله موسيقي بودند(اصفهان و شيراز اين قابلييت را  داشتند) اما اين استمرار  بيشتر 

 تاريخي مطالعه شود كه چه چيزهايي  به اين ،از حالت عادي وجود داشته و اين نكته قابل توجه است كه از ديد جامعه شناسي  
، تقويت و استمرار شود و بتواند  ماندگاري و اقتضاي شرايط اجتماعي كمك كرده  كه در حقيقت، ني در منطقه اصفهان حفظ 

، ويژگي و تحوالت  جامعه  ، معارف ،  بهر حال اين ساز با فرهنگ قلعه هاي مستحكم خودش را در آن سرزمين داشته باشد
، يك رقابت شديد و به حاشيه رانده  شناسي انطباق داردو همراه با بقيه سازها و موسيقي ها در معرض يك نوع از رونق افتادن
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، همان طور كه براي كمانچه و سه تار اتفاق مي افتد. اميدوارم كه در رويكردي كه هم اكنون  نسبت به  شدن قرار مي گيرد 
نگاه كردن و بازيابي گنجينه هاي فرهنگي داريم اين نكته ظريف مد نظر قرار بگيرد كه اين ساز بسيار اسرار آميز به جايگاه 

طبيعي خودش در پيوند دادن بين انديشه ها ،معارف،ادراكات و احساسات ما  برگردد   . 
 

 
 
 


