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ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻫﺎ ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﺗﺮﮐﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻗﺮﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺔ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﺓ ﺁﻥ  ،ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺍﺯ
ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ـ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺮﻥ ﭘﻴﺶ ،ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ،ﺍﻋﻀﺎ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍ ﺩﺭ
ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﺮﺍ ﺗﺤﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ  ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻋﺮﺑﻲ )ﻣﺸﺮﻕ ﻭ ﻣﻐﺮﺏ( ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺎﺭﻩ ﺍ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ،ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺩﺍﺭﻧﺪ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺗﺌﻮﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ـ
ﻋﺮﺑﻲ ـ ﺗﺮﮐﻲ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﮏ ﺗﺌﻮﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﺑﺮﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ
ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ  ،ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻳﻲ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻻﺕ ﻧﻈﺮ ﮐﻬﻦ ﺍﺧﺬ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ،ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﮐﻼﺳﻴﮏ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮ ﹰﻻ »ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺭﺩﻳﻔﻲ« ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺒﻨﺎ ﺗﺌﻮﺭ ﺣﺎﺿﺮ،
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ  ،ﺭﺩﻳﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻼﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﺭﺩﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﺮﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﮐﻼﺳﻴﮏ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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