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درآمد پیش 

تألیف  ایرانی،  یخی در اصول موسیقی  تار برای بررسی مداومت   1349 در سال 
تألیفات  آن  نتیجۀ  که  شد  توصیه  هنر  و  فرهنگ  وزارت  به وسیلۀ  کتاب  چند 

است: یر  ز
ایرانی،  موسیقی  الحان  و  ایران  موسیقی  استادان  دربارۀ  کوتاه  1. پژوهشی 

صفوت. یوش  دار دکتر  نگارش 
محمدتقی  دکتر  ایران، نگارش  محلی  ترانه  چهارده  تحلیل  و  یه  2. تجز

مسعودیه.
مهدی  دکتر  دیگر، تألیف  کشورهای  در  ایران  موسیقی  عملی  و  علمی  3. نفوذ 

فروغ.
موسیقی، تألیف  و  غنا  در  اسالمی  و  ایرانی  دانشمندان  آثار  4. فهرست 

دانش پژوه. محمدتقی 
برکشلی. مهدی  دکتر  تألیف  ایرانی،  موسیقی  دستگاه های  و  گام ها   .5

پیشین  زمان های  از  موسیقی،  دستگاه های  و  گام ها  کتاب ،  این  موضوع 
که دربارۀ موسیقی تحقیق  مورد توجه خاص دانشمندان و فیلسوفان بوده است 
اختصاص  آن  به  خاصی  فصل های  خود  آثار  در  و  نوشته اند  کتاب  و  کرده 

است. آمده  کتاب  این  سرآغاز  عنوان  به  این باره  در  فارابی  داده اند. نظر 
یا  نوازنده  آهنگساز،  موسیقی شناس،  هر  که  دارد  راسخ  عقیده  نگارنده 
کار  مهارت  و  تخصص  راه  در  شرقی  یا  غربی  موسیقی  زمینه  در  که  خواننده 
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گام ها و دستگاه های  گاهی عملی و تمرین های روزانه، به  می کند باید عالوه بر آ
سال  سی  در  سبب  همین  به  باشد.  داشته  نظری  آشنایی  نیز  ایرانی  موسیقی 
هنرستان  عالی  دوره  برنامۀ  در  موضوع  این  درس  نگارنده  پیشنهاد  به  پیش 
عالی  هنرستان  لیسانس  دورۀ  در  نیز  پس  آن  از  و  شد  گنجانده  موسیقی  عالی 
یبای  گروه موسیقی دانشکدۀ هنرهای ز موسیقی ملی و سپس در دورۀ لیسانس 
هنرآموختگان  از  ی  بسیار می گردید.  یس  تدر نگارنده  به وسیله  تهران  دانشگاه 

گرفته اند. بهره  آن  از  و  گذرانده  را  درس  این  پیشین  دوره های 
دربارۀ  تتبع  و  تحقیق  سال  سی  نتیجه  آن  مطالب  که  کتاب  این  اینک 
یژه  به و موسیقی،  دوستداران  به  است  ایرانی  موسیقی  دستگاه های  و  گام ها 
کنندگان،  اجرا آهنگسازان،  موسیقی شناسان،  ایرانی،  موسیقی  دوستداران 
از  بیش  آن  مطالعۀ  با  که  باشد  می شود.  اهداء  موسیقی  استادان  و  یان  هنرجو
و  گسترش  راه  در  و  برده  پی  ایرانی  موسیقی  و  ملی  فرهنگ  اهمیت  به  پیش 

شوند. کوشاتر  آن  اعتالی 
بركشلی مهدی 



درآمد
گام ها و دستگاه ها نظر فارابی درباره 

کبیر فارابی کتاب موسیقی  از  از مقاله دوم ورود به هنر موسیقی 
حروف  به منزله  می شود  ساخته  آنها  از  آهنگ  که  نت هایی  که  دانست  »... باید 
می روند.  به کار  ن  موزو گفتار  یژه  به و گفتار  و(  )کلمه  ساختن  در  که  )زبان(اند 
در  موجود  نت های  شمار  است  محدود  زبان(  هر  )در  حروف  شمار  همچنان که 
آهنگ ها نیز معین است. به عالوه حروف هر زبان با وضع و ردیف خاص مرتب 
را  لزوم  مورد  حرف های  آنها  بین  از  بسازند  جمله ای  بخواهند  هرگاه  و  شده اند 
که  موسیقی  نت های  همچنین اند  می کنند.  انتخاب  کلمات  تشکیل  برای 
ن  درو که  می دهند  را  گروه  )دستگاه (هایی  تشکیل  و  است  مشخص  شمارشان 
شمار  آهنگساز  آهنگ  ساختن  برای  و  دارد  خاصی  مرتبه  و  مقام  نت  هر  یک  هر 

می کند. انتخاب  گروه ها  آن  از  یکی  بین  از  را  مناسبی  و  معین 
گر شمار حرف ها و ترکیب آنها در هر زبان مشخص است باید  با وجود این ا
و  است  طبیعی  امر  این  موسیقی  در  ولی  است  قراردادی  امری  این  که  دانست 
آن  تغيیر  و  می دهد  به دست  طبيعت  را  نت ها  شمار  و  ترتيب  نیست.  قراردادی 

نيست. جایز 
از  آهنگساز  تا  باشند  ساخته  مرتب  بمی(  و  یر  ز حسب  )بر  که  را  نت هایی 
جمع )گام(  یا  جماعت  کند  انتخاب  آهنگ  ساختن  برای  را  معدودی  آنها  بین 

می شود. محدود  کتاو(  هنگام )ا یک  به  که  نامند 
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داد.  قرار  توجه  مورد  باید  نیز  گام  در  گرفتن شان  قرار  وضع  نظر  از  را  نت ها 
باشد.  غیرطبیعی  یا  و  طبیعی  گام  در  را  نت ها  گرفتن  قرار  وضع  است  ممکن 
کامل  غیر  را  وضع  دوم  حالت  در  و  وضع(  )کمال  کامل  را  وضع  اول  حالت  در 
که شامل تمام نت هایی  گامی است  کامل )جماعت تام(  گام  یند.  گو کمال(  )ال
کتاو(...«. کتاوهای طبیعی )هفت ا گوش انسان می پذیرد یعنی تمام ا که  باشد 


