
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

موزه خوانندگی و   طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد: 948 در نوازندگی

 

 خوانندگی و نوازندگی
 مناطق و ایران فالت در موسیقی به است نگاهی ایران موسیقی تاریخ

 این. هستند مشترکی ٔ  سابقه دارای فرهنگی نظر از که آن همجوار

 گذر با و شده آغاز باستانی دوران و تاریخ از پیش دوران از پژوهش

. رسدمی حال زمان به تاریخی عطف نقاط از عبور و مختلف مراحل از

 ایران در را موسیقی هنر تاریخی سیر توانمی مسئله، این بازبینی با

 .کرد مشاهده

 

 موسیقی ایران-1-1
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 باستانی بزرگ ٔ  دوره دو به تاریخی لحاظ از توانمی را ایران موسیقی

 توانندمی هادوره این هردوی که حالی عین در نمود؛ تقسیم اسالمی و

 .شوند تقسیم کوچکتری هایبخش به

 

 [ویرایش]باستانی دوران-1-1-1

 ٔ  حمله از قبل زمان به مربوط باستانی دوران یا اسالم از پیش دوران

 از کوچکتری هایدوره به خود دوران، این. است ایران به اعراب

 بخشی. شودمی بندیبخش ساسانی و اشکانی هخامنشی، ماد، هایسلسله

 زمان در بخشی و عیالم تمدن در هاسلسله این از قبل به مربوط نیز

 موسیقی متقابل تاثیر علت به[ ۲[]۱.]است اساطیری یا تاریخ از پیش

 تواندمی شرقی موسیقی یا ایرانی موسیقی باستان، دوران در شرقی

 [۳].باشد داشته عراق و ترکیه هند، موسیقی با بسیاری مشترکات

 

 اساطیری عصر-1-1-2

 زیاد، قدمت علت به. گرددبرمی تاریخ از پیش دوران به اساطیری عصر

 ُمهر شناسی،باستان نظر از. است موجود دوران این از کمی هایداده

 دوران این به مربوط که است آثاری معدود جزء ُچغامیشِ   نشان یا

 کرد رجوع نیز فردوسی ٔ  شاهنامه به توانمی دوران این مورد در. است

 نسبت اساطیری و باستانی هایشخصیت ٔ  عالقه و ساز ساخت از آن در که

 ابن نظر و فردوسی شعر تقاطع  . است شده صحبت سُرنا چون سازهایی به

 و منوچهر به را سفید نای یکی که است ذکر قابل نیز خردادبه

 عوض در و کردها ٔ  ساخته را سفید نای دیگری و داده نسبت افراسیاب

 [۴].داندمی ایرانیان از را سیاه نای

 

 هایآیین داشتن برپا در که آنجا از آریاییان، شدن وارد از پس

 ارجی چندان و شدنمی بسته کار به موسیقی و رقص آریاییان کیشی

 و نکرده پیشرفت آنان میان در بایست چنانکه هنر دو این نداشت،

 باز خود از پایی جای روزگاران آن هاینوشته و آثار در

 [۵].استنگذاشته

 

 بسیاری شواهد است قبل تا میالد از قبل قرن هشت از که دوره این

 خود با را هانوشته دست و هاکتاب شده حکاکی سطوح و هاسنگ جمله از

 دوره این موسیقی مورد ر شده یافت اثر مهمترین. دارد همراه به

 برای. است میالد از قبل سال ۳۵۳۳ به متعلق که باشدمی چغامیش مهر



 

 

 - را ایالم و آشور و بابل چون هاییتمدن اثر باید دوره این بررسی

 قرار بررسی مورد - نمانده باقی انها از زیادی چیز متاسفانه که

 در را موسیقی وجود صحت خود نیز شده پیدا اندک شواهد اما. داد

 تنبور و سنتور سازهای ساخت که طوری به. کندمی تصدیق دوره این

 .اندداده نسبت دوره این به را

 

 ایالمیان دوره-1-1-3

 است ایرانی کلمات خالص نویسی حروف «ایرانی باستانی خنیای» اصطالح

 دیگر بعبارت یا و «باستان ایران موسیقی»از عبارت آن ترجمه که

 قابل بخوبی امروزه ایرانی اصطالح این. است «ایران سنتی موسیقی»

 معنای که «اصیل موسیقی» مصرف پر اصطالح با مقایسه در ولی است درک

 شواهد از استفاده با. شودمی استفاده بندرت است، همان نیز آن

 بخوبی موسیقی سوابق ساسا، در شده کشف تندیس مانند شده، کاویده

. گردد برمی( میالد از قبل ۲۵۳۳-۴۴۴) ایالمی امپراتوری دوران به

. است دسترس در دوره این موسیقی خصوص در کمی اطالعات مشهود، بطور

 و عودها گیتارها، مانند موسیقی مانده باقی ابزار استثناء تنها

 ابزار شودمی گفته. باشندمی شده، نواخته و ابداع که هاییفلوت

 سال حدود یعنی دوران این در ریشه( بربط؟)«باربت» مانند موسیقی

 نزدیکی در چغامیش تپه در"چغامیش مهر. "استداشته میالد از قبل ۰۳۳

 وجود نمایانگر که جهان نوازی هم ترین کهن. است شده کشف دزفول

 کول" نام به دیگری ٔ  برجسته نقش. است منطقه آن در بانوان ارکستر

 قربانی تقدیم مذهبی مراسم در دان موسیقی سه که( فرعون کول")فرح

" ون" نام با چنگی دیگر نفر دو و دف یکی که دهدمی نشان خدایان به

 [۴].نوازندمی

 

 مادها-1-1-4

 که است ناکافی آنقدر ماد، حکومت زمان در موسیقی مورد در هاداده

 هم او که یافت؛ نتوان سندی یونانی مورخ[ ۷*]هرودوت گفتارهای جز

 همین. گویدمی سخن ساز همراهی بدون هامغ ٔ  آوازگونه هاینیایش از

 ٔ  شعرگونه متون که هستیم شاهد نیز زرتشتیان هاینیایش در را مسئله

 نغمات دوران آن موسیقی مهمترین. خواندندمی آهنگ با را هاگات

 .استبوده گات موسیقایی

 

 هخامنشیان-1-1-5



 

 

 به که هخامنشی امپراتوری دوران در که است نقل هردوت از

 در بخصوص مهمی نقش موسیقی است، معروف نیز «پارسی امپراطوری»

 مراسم برای موسیقی وجود که گویدمی او. استداشته دادگاهی محاکم

 از پس یعنی بعدها. استبوده ضروری بسیار خداوند، پرستش مذهبی

 خدای یک داوا  " بعنوان که شخصی میترا، زرتشت، پیامبر دین ابالغ

 واقع مقبول بیشتر و بیشتر دیگر بتان همچنین و شیطان یا دروغین

 .شدند

 

 از پس عصر به مربوط اصطالح یک «ایرانی باستانی خنیای» اصطالح

 مذهبی و بزمی رزمی، موسیقی نوع سه دوره این در. باشدمی هخامنشیان

 هخامنشیان جنگهای هنگام در آنها رزمی موسیقی که است داشته وجود

 نام توانمی طویل فلزی کرنای به آنها سازهای از. است شده می اجرا

 هخامنشیان دوران در رزمی موسیقی گسترش و عظمت نمایانگر که برد

 زرتشتی مذهبی مراسم در که هخامنشیان مذهبی موسیقی از. است بوده

( ایکوبه ساز" )سنج" به شبیه سازهای به توانمی است شده می اجرا

 [۰].کرد اشاره

 

 و رزمی موسیقی نام با موسیقی از دیگری نوع هاگات نغمات کنار در

 دوره این هایطبل. شد ساخته دوره این در بزمی موسیقی همچنیم

 تنبورها و کردندمی راهی نبرد هایمیدان به انگیزه با را جنگجویان

 .کردندمی استقبال گرمی به پیروزی جشن در انها از هانی و

 

 بلد را آن مردم ٔ  عامه که دوران آن هفتگانه هایزبان و خط از یکی

 را سیاوش سوگ قبیل از آوازهایی و بوده موسیقی احتمال   بودهاند،

 در دقیقی اطالعات دوران این از اما. خواندندمی زبان و خط آن با

 بهصورت موزون هایبهگون هاگات مذهبی سرودهای البته. نیست دست

 اهمیت دارای موسیقی ایرانی، قدیم مذهب در ولی شدهمی خوانده آواز

 رایج آواز و رقص صورت به غیرمذهبی موسیقی ولی. استنبوده چندانی

 .استبوده

 

 اشکانیان-1-1-6

 موسیقی دوره این در. آمد پدید ایران در جدیدی موسیقی دوره این در

 دوره این در. گریخت دربار و دولت بند از و شد مردمی و آزاد

 ظهور مناطق تمامی در هاگوسان یا خراسان در هابخشی: چون افرادی

 .کردند



 

 

 

 ساسانیان-1-1-7

 روی از و نویسان تاریخ روایات از موسیقی، به ساسانی شاهان عالقه

 هایموزاییک از و شده کاری کنده سیمین هایظرف روی بر که نقوشی

 نقوش و ری در شده یافت هایبری گچ و کازرون بیشاپور در شده پیدا

 .باشدمی نمودار کامال برجسته،

 

 کازرون بیشاپور هایویرانه در شده پیدا نفیس هایازموزاییک یکی نقش

. دارد دست در چنگ و نشسته که است اینوازنده زن یک ۱۳۱۱ سال در

 یک در شده، یافته ساسانیان زمان از که سیمین هایسینی میان در

 وی برابر در و نشسته تختی بر که شودمی دیده پادشاهی پیکر سینی

 بر زنی که هست هم دیگری سینی. کنندمی خنیاگری زنی چنگ و زن نی

 تختی بر شاه نقره، بزرگ بشقاب یک در. زندمی نی و نشسته اژدهایی

 در. هستند نواختن مشغول وی برابر در زنی نی و زنی چنگ و نشسته

 شده، حجاری گاهی شکار منظره که کرمانشاه بستان طاق برجسته نقوش

 دنبال در و نشسته قایق در که زن چنگ دختر چند نقش مجلس یک در

 نوازندگی به و حرکت در است، شکار مشغول مردابی روی بر که شاه

 .مشغولند چنگ

 

 برای و شناختمی نیک را هاموسیقیدان مختلف طبقات پاپکان اردشیر

 و قانون رعایت در انوشیروان. بود کرده وضع مخصوصی قانون هریک

 چیره سرایی چکام خود گور بهرام و داشت آشکار سعی هنرمندان حقوق

 دانان موسیقی و گان هنرپیشه این از زیادی گور بهرام. بود دست

 پراکنده کشور مختلف نقاط در و خواست هندوستان از لولی نام به را

 باید پرویز خسرو سلطنت دوره را ساسانیان موسیقی طالیی عصر. ساخت

 و رسید خود ترقی درجه نهایت به وی زمان در موسیقی. دانست

 صنعت این زیاد، جایزه دادن و ذوق صاحبان از پرویز خسرو هایتشویق

 نکیسا مانند مشهوری هایموسیقیدان و یافت کامل رواج زمان آن در

. شدند آفاق شهره رامشگری و خنیاگری در که آمدند وجود به باربد و

 بتدریج نیز مردم ها،موسیقیدان از ساسانی دربار حمایت و تشویق با

 از موسیقیدانان دوره این در بطوریکه شدند، موسیقی به عالقمند

 بزرگ موسیقیدان اولین نام. بودند برخوردار بسیاری احترام و رفاه

 زمان همان از نیز رامتین و بامشاد نکیسا، باربد، قبیل از ایرانی

 سازنده الحان از بسیاری نام همچنین. استمانده یادگار به ما برای

 .زمان آن سازهای و موسیقی

 



 

 

 ساسانیان دوران سازهای از طویلی قباد پسر خسرو پهلوی کتاب در

 :دانست کامل بیش و کم توانمی که شده آوری گرد

 

 ،(اندروای) چنگ از نوعی چنگ، بربط، ،(وین) هندی عود معمولی، عود

 کوچک طبل ،(دنبالک) کوچک تنبور مس، از بزرگ تنبور تنبور،

 آلت چند و تاس مار، نی، قره نای، زنگ، ،(کنار) سنتور ،(چمبار)

 سپر، تیر زنجیر، مانند است مشکل آنها تشخیص که دیگر موسیقی

 کپیک شیشک، وندق، رسن، مشتک، شمشیر،

 

 کار به باستان ایران در که را سازهایی نام الذهب مروج در مسعودی

 ایرانیان از را سرنأی و بربط و عود و نی و چنگ و شمردمی استرفته

 سرود هفت و موسیقی هایآهنگ و هاپرده بنیاد که گوید و میداند

 الذهب مروج در مسعودی. اندنهاده ایرانیان را خسروانی

 و طبرستان مردم و اندمیبرده کار به را چنگ خراسان مردم:نویسدمی

 .پسندیدندمی بیشتر را رباب دیلمستان

 

 خسروانی به معروف مقامی ساختار هفت تنظیم-1-8

 معروف مقامی ساختار هفت یعنی موسیقایی سیستم سازماندهی و تنظیم

 ساسانی دوره در ملودی شصت و سیصد و اشتقاقی مقام سی و خسروانی به

 تقویم سال و ماه هفته، در روز تعداد با آنها شمار. شد انجام

 این که نیست معلوم درستی به امروزه. استبوده برابر ساسانیان

 هاآهنگ این از بعضی هاینام اما اند؛بوده چه هاآهنگ و هامقام

 کین ایرج، کین چون هایینام شده؛ ذکر اسالمی ٔ  دوره نویسندگان توسط

 باغ چون اسامی و اندداشته تاریخی حوادث به اشاره شاید که سیاوش

 اسامی نیز و داد،می نشان را دربار شکوه که شهریار باغ و شیرین

 آن ٔ  درباره اما. بردندمی بکار را چراغ روشن و بهار سبز چون

 .ندارد وجود دوران آن نظری اصول در درستی اطالعات هاآهنگسازی

 

 اعراب حمله

 بنام اوستا از هائی نغمه آن در که هاییملودی اعراب، حمله از قبل

 از پس. داشت همخوانی هوا و حال آن با که شدمی نواخته مازدین

 که اعراب تهاجم بدلیل هاملودی و مدها از بسیاری اعراب حمله

. رفتند بین از دانستند،می اخالقی غیر ایمسئله بعنوان را موسیقی

 تصمیم گردید، پذیرفته ایران مسلط مذهب بعنوان اسالم که هنگامی



 

 

 ادعیه زمزمه از مردم کردن دلسرد بعدها و موسیقی کلی منع حکمرانان

 نواخته هادادگاه در بیستم قرن تا سنتی موسیقی. بود مازدین

 موسیقی وسطی، قرون افراطی اسالمگرایان حکومت زمان در. گردیدمی

 هایفعالیت عرب حاکمان اکثر چه اگر. شدمی نواخته مخفیانه بصورت

 دانان موسیقی به دیگران کردند، اعالم ممنوع را موسیقی با مرتبط

 به که کنند تصنیف کتاب صورت به را قطعاتی که دادند دستور ایران

 موسیقی اعظم کتاب بمعنای «کبیر موسیقی کتاب» را آن عربی

 و کرده تحریم را موسیقی آغاز در اسالم مذهبی رهبران. خواندندمی

 سبک به که عباسیان زمان در اما. دانستندمی بیهودگی و فساد مایه

 غیردینی و دنیوی هایجنبه کردند،می اداره را خویش دربار ساسانیان

 بزرگان بعضی یافت؛ ایتازه رونق موسیقی و یافت افزایش موسیقی

 اصفهانی، ابوالفرج: از عبارتند دوران این موسیقی

 و فارابی ابونصر حکیم شیرازی، محمود الدین قطب عبدالقادرمراغی،

 .ارموی الدین صفی

 

 صفوی دوره

 دور اجتماع از و بود دربار اختیار تحت موسیقی صفوی دوران در

 اما خورد را ضربه بیشترین صفویه دوران در ایران موسیقی. افتاد

 توسط نیز و دراماتیک هاینمایش و تعزیه قالب در آن مذهبی شکل

 .یافت تداوم گرد دوره شاعران و نوازندگان

 

 هزاران از آوازها، و نغمهها دستگاهها، شامل ایرانی، سنتی موسیقی

 مردم متن در سینه به سینه امروز به تا مسیح میالد از پیش سال

 بوده تر قابلفهم و سادهتر دلنشینتر، آنچه و داشته جریان ایران

 افغانستان، مرکزی، آسیای از بزرگی بخش. است دسترس در امروز است؛

 این از متأثر ترکیه و ارمنستان آذربایجان، جمهوری پاکستان،

 این گیری شکل در تأثیراتی خود سهم به کدام هر و است موسیقی

 ایران موسیقي تاریخ وار خالصه بررسي از قبل اینک. داشتهاند موسیقی

 پهناور كشوري باستان، ایران آنكه اول: كرد توجه نكته چند به باید

 داراي طبع به و است بوده امروزي كشور ۳۳ شامل حدودا كه بوده

  .بودهاند گوناگوني فرهنگهاي و مذاهب اقوام،

 

 اقوام این زیرا باشیم پارچه یك فرهنگي منتظر نباید ما بنابراین

 تكامل و پیشرفت به یكدیگر دستاوردهاي كمك به و هم كنار در

 در مختلف ملل و اقوام موسیقى طرفی از. تنهایي به نه و رسیدهاند

 حوادث. مىشود تشکیل خاصى مقررات و قواعد اساس بر بومى و ملى قالب



 

 

 و سنتى موسیقى مبانى پىریزى در...  و تمدنها انقالبها، تاریخي،

 تاریخى قدمت موسیقى لحاظ از ایران کشور. دارند بسزایى سهم ملى

 و جدید است امرى تخصصى بهطور تاریخنویسى. دارد توجهى درخور و

 شدهاى نوشته تاریخ داراى امروز تا دیرباز از ایران در موسیقى

  .نیست

 

. دارد وجود امر این براى نیز دیگرى دلیل علت، این بهجز البته

 کمتر و دیرتر هنرها سایر از شفاهي، است هنرى موسیقى آنجائىکه از

 مداوم هجومهاى بهدلیل ایران ناپایدار شرایط. است درآمده نوشته به

 که شد موجب داخلى نابسامانىهاى نیز و بیگانه کشورهاى و قبایل

 و برود بین از - داشته وجود اگرهم - کافى مستندات نظر این از

 موسیقى قدمت مشرقزمین، مورخان برخى نظریههاى طبق. نماند باقى

 زبانهاى و خط از یکى و کردهاند برآورد هخامنشى زمان در را ایرانى

 احتمال   بودهاند، بلد را آن مردم ٔ  عامه که دوران آن هفتگانه

 زبان و خط آن با را سیاوش سوگ قبیل از آوازهایى و بوده موسیقى

  .نیست دست در دقیقى اطالعات دوران این از اما. مىخواندند

 

 خوانده آواز بهصورت موزون بهگونهاى گاتها مذهبى سرودهاى البته

 نبوده چندانى اهمیت داراى موسیقى ایراني، قدیم مذهب در ولى مىشده

. است بوده رایج آواز و رقص صورت به غیرمذهبى موسیقی ولى. است

 تحت ایران اشکانیان، و سلوکیان زمان در اسکندر، ٔ  حمله از پس

 افتاد؛ اتفاق موسیقى ٔ  عرصه در تحولى و شد واقع یونان تمدن تأثیر

 باز ساسانیان ٔ  دوره به ایران موسیقى پایهریزى حقیقت در اما

  .است دوران این به متعلق ایران موسیقى ٔ  اولیه اسناد و مىگردد

 

 از وى شده؛ گفته بسیار دربارش شکوه و پرویز خسرو امپراتورى از

 دوره این موسیقىدانان مهمترین از مىکرده؛ حمایت موسیقىدانان

 نامشان هنوز که بودند سرکش و آزاد نکیسا، باربد، بامشاد، رامتین،

 داستانهاى و بود چهره برجستهترین باربد اینها میان از. است باقى

 نقل آهنگسازى و نوازندگى در او مهارت ٔ  درباره بعدها زیادى

 ساختار هفت یعنى موسیقایى سیستم سازماندهى و تنظیم. کردهاند

 شصت و سیصد و( لحن) اشتقاقى مقام سى و خسروانى به معروف مقامى

 هفته، در روز تعداد با آنها شمار. مىدهند نسبت او به را ملودى

  .است بوده برابر ساسانیان تقویم سال و ماه

 



 

 

 بودهاند؛ چه آهنگها و مقامها این که نیست معلوم بهدرستى امروزه

 ذکر اسالمى ٔ  دوره نویسندگان توسط آهنگها این از بعضى نامهاى اما

 حوادث به اشاره شاید که سیاوش کین ایرج، کین چون نامهایى شده؛

 شکوه که شهریار باغ و شیرین باغ چون اسامى و داشتهاند تاریخى

 را چراغ روشن و بهار سبز چون اسامى نیز و مىداد، نشان را دربار

 اصول در درستى اطالعات آهنگسازىها آن ٔ  درباره اما. مىبردند بکار

 .ندارد وجود دوران آن نظرى

  

 همان ما معتبر منابع از یکی اسالم از پیش دوره بررسي در البته

 سال از كه باشد مي آمده بدست ظروف روي نقوش و مجسمهها و حجاریها

 در آمده بدست هاي مجسمه از. شود مي آغاز مسیح میالد از قبل ۱٠۳۳

 تنبور شبیه سازي آمده، بدست شوش در كه باستان ایران قلمرو حیطه

 زمانها آن در ملودیك ساز یك نمایانگر كه شود مي مشاهده امروزي

 سازهاي و نواز چنگ نوازندگان گروه بستان، طاق حجاریهاي در. است

 اسالم از پیش دوران از ما اطالعات بیشتر. شود مي مشاهده نیز بادي

 دوران اول هاي سده اشعار و تاریخي كتب به محدود زمین، ایران

 دقیق اجراي نحوه و كاربردي موسیقي از اطالعي ما و است اسالمي

  .نداریم دوران آن در موسیقي

 

 اسالمى تمدن موسیقى آن از که بود هستهاى ساسانیان ٔ  دوره موسیقى

 و داشت کوتاهى توقف ایران موسیقى اسالم از بعد. است نموده رشد

 ایران فتح از بعد دوره در اما. شد تغییراتى دچار سال چند از بعد

 اسالمي حكومت اول سده در كه راشدین خلفاي دوره آخر تا اعراب توسط

 انواع( قمري هجري یك و چهل تا یازده سال از) كردهاند مي حكمراني

 .بود ممنوع موسیقي

  

 از و كرد پیدا بیشتري آزادي موسیقي امیه بني آمدن كار روي با

 نظري موسیقي شكوفایي اوج دوره عباسي خلفاي دوران تا دوران این

 ابن فارابي، چون كساني دوران این در كه است اسالم و ایران عملي و

 ارموي، الدین صفي زیله، ابن طوسي، نصیرالدین خواجه سینا،

 ابراهیم موصلي، اسحاق اصفهاني، ابوالفرج مراغي، عبدالقادر

 موسیقي در دیگري بیشمار افراد و شیرازى محمود قطبالدین موصلي،

 موجود موسیقي در آنها هاي رساله و كتب كه كردند ظهور نظري و عملي

 عملي موسیقي نوع یك باید را اسالم از قبل موسیقي کلی طور به. است

 ولي بودند، نكرده پیدا لحنها و صوتها بین نظمي و قاعده و دانست

 كه موسیقي هاي قاعده به توجه با ایرانیان دست به اسالمي دوره در



 

 

 پدید ایران موسیقي در نهضتي بودند كرده طرح یوناني فیلسوفان

  .آمد

 

 اجتماع از و بود دربار اختیار تحت موسیقى قاجار، و صفوى دوران در

 دراماتیک نمایشهاى و تعزیه قالب در آن مذهبى شکل اما افتاد، دور

 البته ولی یافت، تداوم دورهگرد شاعران و نوازندگان توسط نیز و

 ایراني رنگ و شد جدا داشت كاربرد اسالمي دوران در كه موسیقي از

 توان می را صفویه زمان در موسیقی اهمیت. شد بیشتر موسیقي این

  .کرد مشاهـده قاپو عالی کاخ موسیقی اتاق و چهـلستون کاخ بنای در

 

 دیگري سیستم و رسید خود كمال اوج به روند این قاجاریه دوره در

 توسط و شد كامل بود، كرده ظهور صفویه دوره در دستگاه بنام كه

 سازهایي شاگردان به شفاهي صورت به زمان آن دست چیره نوارندگان

 در و كرد پیدا انتقال سنتور و ني كمانچه، تار، سه تار، قبیل از

 و یافت راه ایران به امروزي نت خط كه بود قاجاریه دوران همین

 در نت خط به است ردیف بنام كه ایران موسیقي اساتید شفاهي سنت

 .آمد

  

 دیگر، فرهنگهاى از تأثیرپذیرى با نیز بعد به ناصرى ٔ  دوره از

 شروع با. شد آغاز تازهاى دوران و یافت بهترى ٔ  خالقه قدرت موسیقی

 رونق و آمد مردم میان به موسیقى غرب، تأثیرات بهدلیل بیستم قرن

 ۱۱۳۳ ٔ  دهه اوایل در. آمد وجود به پژوهش و آموزش جهت از تازهاى

 قرار مبنا غربى آموزش و شد تأسیس تهران در موسیقى عالى هنرستان

 در. گردید سازماندهى ُکر گروه و شد تشکیل سمفونیک ارکستر. گرفت

 وزیرى علىنقى تالش با کنسرتهایى طى ایران سنتى موسیقى آن کنار

  .شد برپا

 

 و مختلف رشتههاى در موسیقى مختلف گروههاى دوم، جهانى جنگ از پس

 ٔ  دهه در بینالمللى هنرمندان حضور با و متعدد جشنوارههاى نیز

 را پرتحرکى موسیقیایى حیات پایتخت، و گردید برپا ایران در ۱۱۷۳

 چشمگیر بسیار مورد این در نیز تلویزیون و رادیو تأثیر. بود شاهد

 موسیقى دانشکده و ملى موسیقى هنرستان و موسیقى عالى هنرستان. بود

 آهنگسازى و موسیقىشناسى رشته در را دانشجویان تهران، دانشگاه

 ٔ  عرصه در بزرگانى و کردند تربیت ایرانى سنتى موسیقى نیز و غربى

 این براى ارزندهاى خدمات توانستند که کردند ظهور ایران موسیقى

 استاد ،(۱۳۳۵-۱۲۵۱) درویش غالمحسین جمله از. دهند انجام کشور



 

 

 ،(۱۳۳۴-۱۲۰۱( صبا ابوالحسن استاد ،(۱۳۴۴-۱۲۰۵) خالقى... روحا

 مسعودیه محمدتقى نیز و برکشلي، مهدى وزیري، علىنقى استاد

  .موسیقىشناس

 

  ایران موسیقی طبقه بندی-1-9

 گـانه دوازده مقامات مانده باقی که ایران، امروز سـنتی موسیقی

 دستـرس در آن از جـزئی امروز و بوده تر مفـصل قـبال است، قـدیم

 حدود از که مقامات، و آواز در جـدید بـندی طبقه روش طبق. است

 در را ایران سنـتی موسیقی و آواز شده، برقـرار پـیش سال صد

 بـندی تـقـسیم مجـموعـه دوازده از. دادهاند قرار مجـموعه دوازده

 داشتـهاند، بـیـشـتری استـقـالل و وسعـت که مجموعـه هـفت شده،

 نـبوده مستـقل که را دیگـر مجموعـه پـنج و شده نامیده دستگـاه

  .نامیدهاند آواز شدهاند، منشعـب مزبور دستگـاهـهای از و

 

  دستگاه-1-9-1

 موسیقی مختلف های پرده از توالیای ایرانی، موسیقی دستگاه هر

 شنونده به را خاصی شور و حس توالی آن انتخاب که است ایرانی

 تشكیل موسیقی گوشه بسیاری تعداد از دستگاه هر. میدهد انتقال

 آغاز دستگاه درآمد از که میشود ارائه شیوه بدین معمول   و شدهاست

 کار ارائه ٔ  میانه در دستگاه مخالف یا اوج ٔ  گوشه به میکنند،

 سپس و تصنیف ٔ  ارائه و پایانی گوشههای به فرود با سپس میرسند،

 شامل ایران سنتی موسیقی. میرسانند پایان به را خود اجرای ر نگی

 ایرانی سنتی موسیقی ردیف دستگاه هفت. است آواز پنج و دستگاه هفت

 نوا چـهـارگـاه، گـاه، سه هـمایون، ماهـور، شور،: از عبارتاند

  .پـنجـگـاه راست و

 

  آواز-1-9-2

 دستگاه آنرا میتوان که است نظر مورد دستگاه از قسمتی معمول   آواز

 یا یکسان نظر مورد دستگاه با فواصل نظر از آواز. نامید فرعی

 بهطور. باشد داشته متفاوتی ایست یا و شاهد میتواند و بوده شبیه

 بوده آن پنجم درجه از و شور دستگاه متعلقات از دشتی آواز مثال

 و شاهد نت دارای بگیریم، نظر در را سل شور اگر مثال عنوان به و

 فواصل حفظ با ملودی شور، آواز در ترتیب بدین. میباشد «ر» ایست

 نت همان روی نهایت در و میکند گردش «ر» نت روی شور دستگاه

 روی خودش، ایست روی موقت ایست از پس آواز هر کلی بهطور. میایستد



 

 

 به متعلق آوازهای. میگردد باز( شور اینجا در) اصلی دستگاه ایست

  :از عبارتاند و هستند تا ۵ ایرانی موسیقی دستگاه

 

  (دوم درجه) شور دستگاه به متعلق ابوعطا، آواز •

  (سوم درجه) شور، دستگاه به متعلق ،(زند بیات) ترک بیات آواز •

  (چهارم درجه) شور، دستگاه به متعلق افشاری، آواز •

  (پنجم درجه) شور، دستگاه به متعلق دشتی، آواز •

  (چهارم درجه) همایون، دستگاه به متعلق اصفهان، بیات آواز •

 

  ردیف-1-9-3

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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