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مقدمه
موسيقي ايراني به همراه موسيقي ها عربي و ترکي خانوادة بزرگي را تشکيل مي دهد 

واحد  تقريبًا  قواعد  و  اصول  دارا  قرن ها  خانواده  اين  دارد.  قدمت  سال  هزار  از  بيش  که 

از  داشته اند.  نقش  قواعد  اين  تدوين  در  آن    ،  تشکيل دهندة  فرهنگ ها  همة  و  است  بوده 

در  جداگانه ا  راه  کدام  هر  بزرگ  خانوادة  اين  اعضا  رفته رفته،  پيش،  قرن  چهار  سه    ـ  حدود 

پيدايش  به  منجر  تجزيه  اين  برگزيده اند.  خود  تحول  برا  متفاوتي  مسيرها  و  گرفته  پيش 

خانوادة  و  مغرب)  و  (مشرق  عربي  موسيقي  خانوادة  مثل   ، کوچک تر  موسيقايي  خانواده ها 

موسيقي آسيا ميانه و غيره شده است که با وجود پاره ا اختالفات، 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.

مباني  به  بيشتر  شده اند  نوشته  ايراني  موسيقي  برا  حاضر  قرن  در  که  تئور هايي 

ـ  ايراني  موسيقي  در  نظر  مباحث  طوالني  پيشينه  به  تا  کرده اند  توجه  اروپايي  موسيقي  نظر 

در  آموزش  برا  ايراني،  موسيقي  تئور  يک  تدوين  ضرورت  که  است  سال ها  و  ترکي  ـ  عربي 

هنرستان ها، که از دل همين موسيقي برآمده باشد احساس مي شود.

تفاوت هايي  باگذشته  حاضر  حال  در  ايران  موسيقايي  نظام  اينکه  از  آگاهي  با   ، کتاب  اين 

دارد، مفاهيم نظر  بنيادين را از رساالت نظر کهن اخذ کرده و اصول و قواعد موسيقي ايراني 

به  مربوط  قواعد،  و  اصول  اين  است.  کرده  استخراج  مي شود  اجرا  عمل  در  امروزه  آنچه  از  را 

موسيقي کالسيک ايراني است که آن را معموالً «موسيقي رديفي» مي نامند. مبنا تئور حاضر، 

واحد  رديف  يک  گرفتن  قرار  مالک  از  و  است  آن  عام  معنا  به  ايراني،  موسيقي  رديف  بنابراين   ، 

برا تدوين مباني نظر موسيقي کالسيک ايراني اجتناب شده است.
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