پیص گفتار
اػصیغثبػ ػاللَ ثَ هْؿیمی ّ یبفتي عاُی ثغای عؿیضى ثَ یک ثیبى هتفبّت ّكشوی هب عا ثغاًگیشت
کَ صعایي ّاصی کٌض ّ کبف کٌین .صعضوي ایي کٌض ّکبّ پؾ اػهضتی صعاجغاء ػولی ّكٌبست ًظغی
هْؿیمی صؿتگبُی ثَ تٌبلضبتی ثغ سْعصین کَ کٌجبّی هبعا ثیلتغثغاًگیشت ّالجغم هٌجغثَ یک
پژُّق كشوی گلتً .تبیج ًبكی اػایي پژُّق سْص ثشْص پبؿشگْی ًیبػًشـت هب گلت .ثضیي
هفِْم کَ ثغای گـتغف فکغی صع ػهیٌَ ثیبى كشوی ّ ایجبص صّعًوبُبی ؿبستبعُبی جضیض ًیبػ ثَ
كٌبست ؿٌت ّ ؿپؾ طغح ًظغیَ ای کَ عاُگلبی ثضػت ثبكض.
ًتبیج ثغگغفتَ اػ كغایظ تبعیشی کلْعهبى  -ایراى ،صع ؿبل ( )ٍ -۷۵۳۱هْجت اعؿبل اهْاج ػیبصی
اػ ُوْطٌبى ثَ ؿغاؿغ جِبى گلت .صعهیبى ایي اهْاج ثضلیل كغایظ ؿیبؿی ّ اجتوبػی ًبهطلْة ثغای
تْؿؼَ ٌُغثطْعاػن ّهْؿیمی ثطْعاسن گغُّی اػٌُغهٌضاى ًیؼ تغک صیبع گفتَ ّثمبفلَ ُجغت
پیْؿتٌض .صع ایي هیبى لغػَ فبل ثٌبم هي صیْاًَ ُن ػصٍ كض ّهب ًیؼ اػ ایي لبفلَ تبعیشی ثبػًوبًضٍ ّعدل
ُجغت صعافکٌضین .ثب اهیض ثَ ایٌکَ ثَ اُضاف سْص ًبیل كْین.
ثغای اصاهَ ،جـتجْ ،اًتمبل ّ تضاّم ژعفبة اًضیلَ ّ ثیبى هْؿیمی سْص عاٍ صكْاعی صع پیق عّ ثْص
ّثغای عؿیضى ثـغ هٌؼل هموْص ،هیجبیـتی ثغثـیبعی اػ هلکالت غلجَ ًوْص.
اًجبم چٌیي کبعی صع جبی صیگغی غیغاػكغایظ هتؼبعف فغٌُگی  -اجتوبػی کَ صعآى عكض کغصٍ ای،
ثب تْجَ ثَ هلکالت ػثبى ،عّكوٌضی ،ػبصات ّ ثَ طْع کلی اًطجبق ّ ثب تْجَ ثَ هیِب ًجْصى ػهبى
ّكغایظ کبفی ّػهیٌَ ُبی فکغی هتفبّت ّصع صؿتغؽ ًجْصى اطالػبت ّ اؿٌبص اصاهَ عاٍ عا آؿبى
ًویٌوْص.
ًشـتیي گبم صػْت ثبجغای یک ثغًبهَ یکـبػتَ ثغای اجغای تکٌْاػی تٌجک ثْص .ایي ثغًبهَ کَ تذت
هضیغیّت آلبی آلي ژفغی 1اًجبم كض ًمطَ آغبػپغتبة ثوضاعجضیضی كض .پؾ اػایي ثغًبهَ صػْتِبی ػیبصی
جِت کٌـغت ّ هوبدجَ اًجبم كض .اػجولَ هِوتغیي ایي صػْتِب توبؽ هضیغعاصیُْلٌض ثٌبم ّالتغ
اؿلْؽ 2ثْص .صػْت ثَ ُوکبعی ثب عاصیْهلّی ُلٌض صعؿبلِبی (  )ٍ - ۷۵۶۳-۷۵۶۶آغبػ گلت .ایي
ُوکبعی ثؼضاػکٌـغتِبی هتؼضص هٌجغثَ تِیَّ یک ثغًبهَ ُلت ؿبػتَ ثٌبم "ؿغگظكت هْؿیمی ایغاى"
گلت کَ ثب اؿتمجبل ػیبصی عّثغّكض .ایي عًّض ُوچٌبى ثب اجغای کٌـغتِب ّهوبدجَ ُب ّثغًبهَ ُبی
گًْبگْى پیلغفت کَ تب ثبهغّػاصاهَ صاكتَ اؿت .ا ّهب صعایي عاؿتب ًیبػثَ یک پژُّق ػلوی ّطغح
ؿبػهبًضُی یک ًظبم فکغی ًّظغی ثْص کَ هتکی ثغ هجٌبی ػلوی ثبكض .ثضیي هٌظْعصؿت ثکبعتِیَّ
یک ًظغیَ كضٍ کَ هٌجغثبسظ صعجۀ صکتغای صعػهیٌَ هْؿیمی كٌبؿی ػلوی ّلْهی 3گلت.
صعػیغكوَ ای اػایي ًظغیَ آهضٍ اؿت.
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دکتراازدانطگاه تٌلٌز  -فرانسو
عكتَ  :هْؿیمی كٌبؿی
ّادض پژُّلی  :ػثبى ،اصثیبت ّتوضى

ضوو ای از پژًىطناهو (تسدکترا)
هٌضٌع پژىطناهو:

هٌسیقی علوی ایراى
" سيوی در تجسیو ً تحلیل نظاهيای ىای دستگاىی ًادًاری (ایقائی) هٌسیقی ردیفی ایراى "

ُضف اػایي پژُّق ،هطبلؼَ ّثغعؿی هجوْػَ هْؿیمی ػلوی ایغاى ثٌبم عصیف هیجبكض.
ثب تْجَ ثَ تأثیغات ّػضم اًطجبق ًبصعؿت تئْعی هْؿیمی غغة اػیک ؿّْهفول ثٌضی ًبهذیخ
صؿتگبٍ ُبی هْؿیمی ایغاًی اػؿْی صیگغصعػوغی کَ هب آًغا " ػوغ جضیض " هْؿیمی ایغاى
هیشْاًین ،ایي پژُّق پیلٌِبص طجمَ ثٌضی جضیضی اػصؿتگبٍ ُب عا اعائَ هیضُض.
ًظبهِبی هْؿیمی صؿتگبُی ایغاى ثب ُوَ پیلیٌَ ای کَ صاعًض ،صعجغیبى گظكت ػهبى صچبعتغیغات
ًّْؿبًِبی لبثل تْجِی كضٍ اًض ثطْعیکَ کبعثغص ؿبستبعُبی اّلیَ سْص عا ًیؼ صعسْص پٌِبى ًوْصٍ
اًض.
هب صعػول ّصعجغیبى هطبلؼبت ًظبهِبی صؿتگبُی هْؿیمی ایغاى ثب همبصیغلبثل تْجِی اػتٌبلضبت
ًظغی ّػولی هْاجَ كضین ،تْضیذبت ًّظغیَ ُبی هْجْص ًیؼ پبؿشگْی ؿئْاالت هب ًلضًض.
صعایي پژُّق ،هب سبضؼبًَ تالف سْصعا هؼطْف ثَ ثغعؿی جٌجَ ُبی غیغػلوی ًظبهِبی صؿتگبُی
ًوْصٍ این.
هب صعایي پژُّق ،ثب اتکبء ثَ عّكِبی ػلوی هْجْص کْكق ًوْصٍ این تب طجمَ ثٌضی ؿبصٍ ُّوبٌُگی
اػایي ًظبهِب عا اعائَ صُین.
هْضغ هب صّگبًَ  ،اػطغفی إهیک (ثؼٌْاى پژُّلگغصاسلی) ّاػطغف صیگغإتیک (ثؼٌْاى
پژُّلگغسبعجی) هیجبكض.
تلغیک ایي صّهْضغ ثؼٌْاى یک پژُّلگغ ایغاًی ّ ُوؼهبى پژُّلگغ غغثی ،پژُّق هب عا
صعهغکؼ تجبصلی صّطغفَ کَ هب آًغا "تمـین ػهبًی صاًق" هیٌبهین لغاعهیضُض.
تبػگی سظ هلی هب صع ایٌـتکَ ،ثجبی لجْل ُغآًچَ ثؼٌْاى هغصٍ عیگ ثوب عؿیضٍ اؿت ،تالف ّهجٌبی
کبع سْصهبى عا ثغپبیَ تلغیخ هٌطمی ّتذلیل تکٌیکی ّؿبستبعی ًظبهِبی هْؿیمی لغاع صاصٍ ّثغای
ایي هٌظْعاػعّف گظاعی (هتضّلْژی) ؿیوِب آعّم (پژُّلگغ) اؿتفبصٍ ًوْصین.
ؿئْالی کَ هطغح هیلْص ایٌـت :
آیب ایي پژُّق کَ هْؿیمی "ؿٌتی" ایغاى عا هْعص هطبلؼَ لغاعهیضُض ،جبیگبُق صععكتَ
هْػیکْلْژی اؿت یب اًذوبعا صععكتَ اتٌْهْػیکْلژی ؟
پبؿز ایٌـت :
هب هْضغ پژُّق سْصهبى عا ّاثـطَ ثِغصّعكتَ هیضاًین ثبیي هؼٌی کَ ،ثغای هب کبعثغص ّاژٍ ُب
تؼیي کٌٌضٍ ًجْصٍ ثلکَ عّكگظاعی ّعّكِبی ثکبعثغصٍ كضٍ صعایي صّعكتَ اؿت کَ اؿبؽ پژُّق هبعا
تلکیل هیضُض.
ثضیي هٌظْع :

ـ آًجب کَ پژُّق هغثْط ثَ ثغعؿی ُبی کتبثِب ّعؿبلَ ُب ًّظغیَ ُب صعثبعٍ هْؿیمی ایغاى ثْصٍ،
اػعّكِبی هغثْط ثَ هْػیکْلژی،
ـ ُّغکجب کَ پژُّق هغثْط ثَ تلغیخ ّتذلیل ؿبستبعُبی صؿتگبُی ثْصٍ ،اػعّكِبی
اتٌْهْػیکْلْژی اؿتفبصٍ كضٍ اؿت.
ایي تؼتلکیل هیلْصاػ :كق ثبة ،فِغؿت کتبثِب ،جضّل ًوْصاعُب ّ یک ؿی صی كبهل لطؼبتی کَ
صعایي پژُّق هْعص تجؼیَ ّتذلیل لغاعگغفتَ اًض.
ـ ثبة ًشـت  :استوبم صاعص ثَ جٌجَ ُبی تبعیشی ّ هجضأ عصیف ،چگًْگی اًتمبل ّآهْػف ،هْضغ
ّسظ ّهلی هب صعصّعًوبی پژُّلِبی ػلوی فؼلی.
ـ ثبة صّم  :استوبم صاعص ثَ تؼبعیف ّاژٍ ُب ًّغوَ ُبی اهلی چْى كبُض ،ایـت ،هتغیغ ّغیغٍ
ّهمْلَ ُبی هْجْص ّ ػْاهل تلکیل صٌُضٍ آًِب چْى ،عصیف ،صؿتگبٍ ،گْكَ کَ صعایي هْؿیمی هْعص
اؿتفبصٍ لغاعهیگیغًض.
ـ ثبة ؿْم  :استوبم صاعص ثَ ثبػتؼغیف ثؼضی اػّاژٍ ُب ّ همْلَ ُب ،چْى ًغوَ ُبی اهلیّ ،تؼیي
فْاهل جِت تجؼیَ ّتذلیل ًظبهِبی صؿتگبُی.
ـ ثبة چِبعم  :صعایي ثبة ،هب کلیَ صؿتگبُب ّ گْكَ ُبی هِن آى  ،فْاهل گْكَ ُب ّ اكلِب عا هْعص
تجؼیَ ّتذلیل لغاع صاصٍ این.
ـ ثبة پٌجن  :صعایي ثبة ،هب ًتبیج دبهل اػپژُّق ُبی سْصهبى ثْیژٍ ًْػصٍ اكل اؿتشغاج كضٍ
اػهجوْع ًظبهِب عا طی جضاّلی ػغضَ ًوْصٍ این.
ـ ثبة كلن  :ایي ثبة استوبم صاعص ثَ ًمق ّػى (لضین ّجضیض) ،لْاًیي اهلی ،ؿبستبعُب ّ تؼبعیف
ّػى ،پیًْض هیبى ّػى ،كؼغ ّآّاػ
صعپبیبى ،اهیض اؿتکَ ثب ثغّكٌبئی گظاكتي اثِبهبتُ ،وبٌُگی ّ پیْؿتگی ًظغیَ (تئْعی) هْؿیمی
صؿتگبُی ّػلوی ایغاى ّتؼبعیف ّػى صعآى ،ایي پژُّق عاُگلبئی ثـْی صؿتبّعصُبی جضیض ثبكض.
فيرست هنذرجات پژًىطناهو
پیق گفتبع
تلکغًبهَ
همضهَ
باب نخست
ردیف ً رًش انتخاب
" سبًْاصٍ ٌُغ " ّ تل ّکل عصیف
اًتشبة عصیف  :عصیف اؿتبص هیغػا ػجضهللا
اًتمبل عصیف
اًتمبل كفبُی یب ؿیٌَ ثَ ؿیٌَ
اًتمبل ثغّف ًْكتبعی یب ًت ًْیـی غغثی
آهْػف ّػى (عیتن)
عّف ًْكتبعی
ؿجک ؿٌتی سبلن
ؿجک هشتلظ
عّف ًْكتبعی ؿبػکْثَ ئی تٌجک (توجک – ضغة)
عّف ؿَ سطی
عّكی یک سطی
عّف كفبُی یب ؿٌتی

ضرًرت بازنگری بو هفيٌم سنت
هطکالت ناضی از خط هٌسیقی (رًش نگارضی یا نواد نگاری)
تعاریف
"اكل" " ،هض" " ،ؿبستبع هض" " ،هْؿیمی هضال" ،هْؿیمی همبهی ،هْؿیمی صؿتگبُی ّهْؿیمی ػلوی
هفِْم  Eticاتیک ّ Emicاهیک
طغح یک ؿْال اػصیضگبٍ ػلوی
هلکل طجمَ ثٌضی عصیف
باب د ًّم
عناصرتطکیل دىنذه هٌسیقی ایرانی
 -۷پبیَ ُبی هْؿیمی ایغاًی
ردیف
 تؼغیفعصیف آّاػی
عصیف ؿبػی
اًتشبة عصیف
اعائَ ػوْهی صؿتگبٍا براساش سنت
هفِْم صؿتگبٍ
تلکل ّ طجمَ ثٌضی صؿتگبُب ثغاؿبؽ ؿٌت
تلکل صؿتگبٍ
طجمَ ثٌضی صؿتگبُب
تفبّت ثیي صؿتگبٍ اهلی ّ صؿتگبٍ فغػی
صؿتگبٍ ثیبت کغص
اعائَ ًوْصاعی اػ کلیَ صؿتگبُِبی اهلی ّ فغػی (هلتمّبت)
ؿیؼصٍ صؿتگبٍ ثغطجك عصیف هیغػا ػجضهللا
تلکیل صؿتگبٍ ثغاؿبؽ هفِْم گبم (اکتبّ)
فْاهل عثغ ّ ؿَ عثغ پغصٍ
 گٌضوؿبستبع هْؿیمیبیی گْكَ
نتيای هحٌری  :ضاىذ ،نقطو اًج ،ایست ًهتغیّر
ثشلِبی تلکیل صٌُضٍ گْكَ :
 - ۷گْكَ ُبی ثی ّػى
همضهَ ،تذغیغ ،فغّ
 - ۲گْكَ ُبی ضغثی یب هلْصیک ّضغثی
هلکل طجمَ ثٌضی گْكَ ُب
هجوْػَ اكکبل (فغم ُب) صع هْؿیمی ایغاى
اجراء گٌضو ىای ردیف
الف – گْكَ ُبی هلْصیک یب ثی ّػى
ة – گْكَ ُبی هلْصیک ّ ضغثی (عیتویک ،یب تبثغ هتغ هلشن)
 گْكَ ُبی چِبعهضغاةگْكَ ُبی چِبعهضغاة ؿبصٍ
گْكَ ُبی چِبعهضغاة تغکیجی
چِبعهضغاة ثب هشتوبت كکل کبهل گْكَ
اًْاع گْكَ ُبی تبثغ هتغهلشن یب تبثغ ّػى كؼغ
گْكَ ُبی هْؿْم ثَ لطؼبت ضغثی





هفاىین تکویلی
الف) ّیژٍ گیِبی ؿجک  :تؼئیٌبت

ة) ػٌبهغتلکیل صٌُضۀ گْكَ
ج) ًمق سبم گْكَ صعآهض
ص) هفِْم هبیَ ّ هبیگی
ثضاَُ ّثضاَُ ؿغایی -اجغاء آّاػی
لطؼَ (ؿبستَ كضٍ  -کوپْػیـیْى)
قطعات سازی
الف – پیق صعآهض
ة  -چِبعهضغاة
ج – ضغثی یب لطؼَ ضغثی
ٍ – عًگ
قطعات آًازی
الف  -توٌیف
ة  -آّاػ
تغاًَ (جضیض ّلضین)
هفِْم ّعّف ؿبست لطؼَ (کوپْػیـیْى)
اعائَ ّاجغاء کٌـغت
باب سٌم
بازتعریف بعضی ازهفاىین
عثغ پغصٍ
ثبػتؼغیف ًتِبی هذْعی
فْاهل
صؿتَ ثٌضی اكل گْكَ ُب
گْكَ ُبی هؼغف ُغ صؿتگبٍ
باب چيارم  :دستگاه ىا
دستگاه ضٌر
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ كْع
گْكَ صعآهض (همضهَ)
گْكَ کغكوَ
گْكَ اّج
گْكَ كٌِبػ
دستگاه دضتی
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ صكتی
گْكَ صعآهض (همضهَ)
گْكَ اّج
گْكَ گیلکی
دستگاه ابٌ عطا
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ اثْ ػطب
گْكَ عاهکلی
گْكَ دجبػ
دستگاه بیات ترک
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ ثیبت تغک
گْكَ صعآهض ا ّّل
گْكَ هِغثبًی

گْكَ جبهَ صعاى
دستگاه افطاری
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ افلبعی
گْكَ صعآهض ا ّّل
گْكَ ػغاق
دستگاه بیات کرد
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ ثیبت کغص
گْكَ صعآهض ص ّّم
دستگاه نٌا
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ ًْا
گْكَ صعآهض ا ّّل
گْكَ ًِفت
گْكَ هجـلی
دستگاه سو گاه
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ ؿَ
گْكَ چِبعهضغاة
گْكَ صعآهض (هم ّضهَ)
گْكَ هشبلف
دستگاه چيارگاه
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ چِبعگبٍ
گْكَ صعآهض ا ّّل
گْكَ هْیَ
گْكَ دوبع
دستگاه ىوایٌى
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ ُوبیْى
گْكَ صعآهض ا ّّل
گْكَ چکبّک
گْكَ ثیضاص
دستگاه اصفياى
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ اهفِبى
گْكَ صعآهض
گْكَ ثیبت عاجَ ّ فغّص
دستگاه هاىٌر
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ هبُْع
گْكَ صعآهض
گْكَ چِبعپبعٍ
گْكَ صلکق
دستگاه راست پنجگاه
گْكَ ُبی هِّن صؿتگبٍ عاؿت پٌجگبٍ
گْكَ صعآهض
گْكَ ػ ّلبق
تجؼیَ ّتذلیل یک لطؼَ

باب پنجن
نتایج پژًىص
صؿتگبٍ ُب
اكل ُب ّفْاهل
گْكَ
 گْكَ ُبی صعآهض (همضهَ) گْكَ ُبی تغکیجی گْكَ ُبی تکغاعی گْكَ ُبی ثب تغییغ ًبم گْكَ ُبی ثب ثشق ُبی هتؼضصلطؼبت ضغثی
 عًگ لطؼبت ثغگغفتَ كضٍ اػ هْؿیمی لْهیعصیف
باب ضطن

هفيٌم ًزى (ریتن) درهٌسیقی ردیفی ایراى
هفِْم اّػاى اصّاعی یب اصّاع ایمبیی
ػٌبهغپبیَ ای ّ اهلی صّع
 ًمغٍ جؼءآدبص پبیَ ای ( جؼء – جوغ آى اجؼاء)
تؼغیف ّػى (عیتن)
 صّع(چغسَ) صایغٍ (صّعٍ)تکاهل تاریخی ادًار ضعری یا اًزاى عرًض
 صّعٍ لجل اػ اؿالمؿغّصُبی ػعتلت ّ تمطیغ ُبی كؼغی
اعتجبط ثیي اصّاعكؼغی (ػغّى) ّ اصّاعّػًی (ایمبیی)
 صّعٍ پؾ اػاؿالمعناصر اصلی ضعر سنتی
دغّف ثیوضا (هبهت) ّدغّف ثبهضا (هو ّْت)
ُجب یب ثشق
اعکبى ( جوغ عکي = ّادض – پبیَ)
اصّاع ػغّى پبعؿیبى
اعتجبط ثیي كؼغ ّ هْؿیمی آّاػی
صّعٍ جضیض
ًتیجَ
کتبثٌبهَ
فِغؿت ضجطِب (کبؿت ،ؿی صی ،صی ّی صی هفذبت)
جضّل تبثلُْب

هقذهو
خالصۀ تاریخی
پؾ اػ اؿالهی كضى ایغاى صع لغى ُفتن  ،كبُض چٌض صّعٍ اغتلبكبت پی صع پی ّگًْبگْى صعتبعیز
ایغاى هیجبكین .صعػیغیک تمـین ثٌضی هشتوغاػایي اصّاعاػًظغهیگظعص .ایي تمـین ثٌضی اػایي لذبظ
صاعای اُ ّویت هیجبكض کَ فغٌُگ پبعؿی ثطْعاػن ّهْؿیمی ثطْعاسن تذت تأثیغػْاهل گًْبگْى
تبعیشی – اجتوبػی ّثْیژٍ هظُجی صچبعتذْالت ػیبصی كضٍ اؿت.
 دًره ضرًع اسالم (اًاسط قرى ىفتن ضوسی) تا اًایل قرى ىطتنهتبؿفبًَ ،فمضاى هضاعک ّ هـتٌضات تبعیشی کبفی صعصَُ ُبی اّلیَ كغّع اؿالهی كضى ایغاى (تذت
دکْهت اػغاة) ؿبستبعهْؿیمی اػصیضگبٍ هطالعات علوی ُوچٌبى ًبكٌبستَ هبًضٍ اؿت .ثؼٌْاى ًوًَْ ثب
اطالػبتی کَ صعصؿت ُـت هیضاًین کَ كؼغ ّهْؿیمی ایغاًی ثغپبیَ ُجبُب ثْصٍ اؿت ا ّهب صعصّعۀ
اؿالهی كضى ایغاى تجضیل ثَ ًظبم اصّاعی هیگغصص .ا ّهب هضاعک کبفی ثغای ًلبى صاصى ایي اًتمبل تبعیشی
صعصؿتغؽ ًیـت.

 قرى ىطتن تا چياردىنصع ایي صّعٍ ثغضاص هغکؼ فغٌُگی جياى اسالم ثْص .ثب ّجْص هذضّصیت ُب ّ هوٌْػیتِبی اػوبل كضٍ
تْؿظ سلفب ّ عژین ُبی هتْالی ٌُغهٌضاى اػ دوبیتِبی هبلی ثِغٍ هٌض ثْصًض (هغاجؼَ كْص ثَ کتبة
االغبًی .)4سبؿتگبٍ اّلْیت ؿیبؿی ُوَ دکْهتِب صع ایي صّعٍ اػ ًظغیَ پغصاػاى هْؿیمی (کَ كبهل
اؿبتیض ایغاًی ُن ثْص) هجٌی ثغطغح ًظغیَ ای ثْص کَ هجتٌی ثغهذْع ًظبم هْؿیمبیی اؿالهی ثبكضُ .ن
صعایي صّعٍ ُـت کَ ًلبًَ ُبیی اػ ًفْط هْؿیمی ثیگبًَ (یًْبًی) عا ثغهْؿیمی اػغاة ّ ایغاى هلبُضٍ
هیکٌین .یکی اػهِوتغیي ایي تبثیغات هجذث ًظغی ًّظغیَ پغصاػاى یًْبًی هیجبكض.
ثب ایي دبل صع اّاسغ ایي صّعٍ ،تالف ًظغیَ پغصاػاى هْؿیمی ایغاًی صعایي اؿت کَ ًظبهِبی هـتمل
هْؿیمی ثغهجٌبی ًظغیَ هْؿیمی ایغاًی ایجبص کٌٌض.
هِن تغیي ثؼض هْؿیمیبیی صع ایي صّعٍ تؼضیل گبم ایغاًی تْؿظ هفی الضیي اعهْی ّ تکبهل آى ثؼضُب
تْؿظ ػجضالمبصع هغاغَ ایـت.
قرى پانسدىن تا اًاخرقرى نٌزدىن
تکبهل هْؿیمی صع ایي صّعٍ ثـیبع ثطئی ثْصٍ ّکال هْؿیمی ایغاى ثغاثغفلبعُب ّتذغیوبت ّكغایظ
اجتوبػی هٌتج اػآى اػثذث ُب ًّظغیَ ُبی ػلوی صّعكضٍ ّ تجضیل ثیک ؿٌت كفبُی هیگغصص .ثٌبثغایي
ّ ثبدتوبل لْی هٌبثغ لبثل تْجِی اػهْؿیمی صعایي صّعٍ اػثیي عفتَ اؿت.
اًاخر قرى نٌزدىن تا ضرًع قرى بیستن
پؾ اػ چٌضیي صّعٍ استالالت تبعیشی ،صع اّاسغ لغى ًْػصُن ّ اّایل لغى ثیـتن  ،هْؿیمی ایغاًی کَ
لجال ثب هفِْم همبم كٌبستَ ّطجمَ ثٌضی كضٍ ثْص ثکلی صگغگْى كضٍ ّلجبی جضیضی ثغتي هیٌوبیض .هْؿیمی
صع غبلت ًظبهِبی جضیضی ثَ ًبم عصیف ،صؿتگبٍ ّگْكَ طجمَ ثٌضی هیگغصصُ .یچ کؾ ًوی صاًض کَ ایي
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تغییغصلیمب صعچَ ػهبًی ّ ثَ چَ صلیل ّثغهجٌبی چَ هٌطمی عر صاصٍ اؿتً .ظبهِبی صؿتگبُی ثب همبیـَ
ثب ًظبهِبی همبهی لضین ثمضعی غیغهٌطمی ًظن صاصٍ كضٍ اؿتکَ ثوب اهکبى صؿتغؿی ثَ ؿغچلوَ
ًظبهِبی لضین عا ًویضُض .ثب ایي دبل هغصٍ عیگی عا ثغای هب ثبلی گظاكتَ اؿت کَ هب ثبیض هؼوب یق عا
دل کٌین.
خصٌصیّت خط هطی پژًىص ها
ّیژگی ّ اهبلت کبع هب صعصّعًوبی پژُّق ّچلن اًضاػ تذمیمبت ػلوی اهغّػیک عّیکغص کبهال
كشوی اؿت .ثَ ػٌْاى یک صؿت اًضعکبعهْؿیمی ،هْاجَ ثب تضبصُبیی ثیي ًظغیَ (تئْعی) ّػول
صعهْؿیمی عصیفی ایغاى هب عا ّاصاع ثَ یبفتي پبؿشِب ی هضلل ًوْص .ؿِن هب صعایي پژُّق ػجبعت اؿت
اػ تالف ثغای یبفتي ّتٌظین یک اًـجبم ضوٌی ّ دـبؽ صعاعتجبط فیوبثیي آًچَ کَ اؿبتیض گظكتَ گفتَ
اًض ّآًچَ کَ اهغّػهْعص ػول صعهْؿیمی اهغّػ هیجبكض.
صعّالغ اػػهبى فغاگیغی هْؿیمی ایغاًی هب ثب هلکالت ثـیبعی ثْیژٍ صععّیکغص ًظغی آى هْاجَ
گلتین .ثَ تضعیج کَ هلکالت اًجبكتَ كضًض ،ادـبؽ کغصین هْضْع پیچیضگی هغثْط ثَ ًظغیَ (تئْعی)
هْؿیمی ایغاى هذْعّ هْضْع تذمیك هب لغاع سْاُض گغفت .هب ثَ ایي ًتیجَ عؿیضین کَ ،صّ عّیضاص
هِن صعصّعاًی کَ هب آًغا "عصر جذیذ هٌسیقی" هیٌبهین ،ػول ًّظغیۀ هْؿیمی صؿتگبُی ایغاى عا
تذت تبثیغلغاع صاصٍ ّآًغا پیچیضٍ ًوْصٍ اًض.
ًشـت  :سازهانذىی نظاهيای جذیذ هٌسیقی در حذًد صذ ً بیست سال پیص است
صّصیگغ :تاثیر هٌسیقی غربی است
ایي ًفْط اػآًجب ًبكی هیلْص کَ صعاّاسغّآغبػ لغى ثیـتن ،ثغسی اػ ًْاػًضگبى عاُی صیبعفغًگ گلتَ
ّثَ تذویل ّ هطبلؼَ صعهْؿیمی ُوت گوبكتٌض .آًِب هجظّة ایي هْؿیمی ّتذْالت آى گلتٌض.
صعثبػگلت تذت تبثیغ ایي كیفتگی ّ ثغ اؿبؽ یبفتَ ُبی سْص اػ تئْعی هْؿیمی غغثی هوون ثَ
تضّیي ًظغیَ ُبی گًْبگًْی ثغای هْؿیمی ایغاًی هیلًْض.
صعایي صّعٍ ،دضْعهْؿیمی صاًِبی غغثی صعایغاى کَ ثضالئل گًْبگْى صػْت كضٍ ثْصًض ًیؼصعایي
ًفْط ثی تبثیغًیـت.

