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Abstract 
The main purpose of this research is to analyze and classify educational 

institutions of Iranian classical music in the last one hundred and fifty years, to 

explain the quality of education and educational institutions. With this goal in 

mind, the basic question of this research is to explore the causes of the qualitative 

stagnation of Iranian classical music in the last few decades, through the study, 

investigation and analysis of education and educational institutions. In this 

regard, based on lived experience and citing library data, the authors with using 

the inductive method in data analysis and the qualitative research method 

specifically of the historical-analytical type, and by adopting a sociological 

framework and benefiting from some opinions of sociology of art, after 

presenting a sociological classification of music education institutions in Iran, 

and their confrontation with traditional methods and western methods, they have 

tried to consider the nature of Iranian classical music, to examine and analyze 

the social phenomena affecting education and how educational coordinates 

reflect upon the life of Iranian classical music. The findings obtained in this 

article indicate that the shortcomings related to education and educational 

institutions, such as ignoring the epistemology of education, uninformed efforts 

to implement western models, excessive increase of educational centres, 

management weaknesses and confusion of cultural structure, have a destructive 

effect on the perceptual-cognitive level of the department. It has a significant 

number of art and music students, resulting in the qualitative stagnation of 

Iranian classical music in the last few decades. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 

In the last hundred and fifty years, Iranian 

classical music has had many ups and downs 

and changes in terms of quality in the field of 

artistic creation (especially composition and 

improvisation). In the last few decades, 

relatively, it has found a downward trend in 

terms of quality. Because one of the most 

important influencing factors in the emergence 

of qualitative characteristics has been 

educational coordinates, that is, the lesson plan 

and the method of transferring musical heritage, 

therefore, analyzing the causes of the 

qualitative decline of Iranian classical music in 

the last few decades, through a qualitative 

examination of education and educational 

institutions as the basic problem of this research 

has been solved. It is evident that in this era, 

dealing with the various aspects and causes of 

this problem, among others, as exploring the 

coordinates of education, is considered one of 

the necessities of musical research. In this 

research, the authors have tried to investigate its 

role in the decline of the quality of artistic 

creation and vitality of Iranian classical music 

by focusing on education and its analysis. 

Finally, by using the obtained results, solutions 

have been proposed to solve this problem. 

2- Methods  

In this article, by using the qualitative research 

method, based on a historical-analytical 

approach, the subject is focused on. In this 

regard, two methods have been used to collect 

research data. The first part of the data, which 

includes historical, narrative and sociological 

data, was collected from mainly library sources 

and a few reliable online sources, which have 

documented some historical events. Another 

part of the data is the result of the lived 

experience of the authors and relies on years of 

exposure to the life of Iranian classical music 

and especially the matter of education in it. The 

inductive method (part to whole) has also been 

used in data analysis. 

3- Findings 

Music is considered a cultural phenomenon 

whose presence in society shows progress and 

perfection, and its decline reflects decline. 

Although there are not very reliable written data 

about education and its lack of quality in the 

past periods, according to it, from the second 

half of the Safavid period to the Qajar period, 

which was influenced by social and cultural 

changes, the theoretical and scientific aspects of 

Iranian classical music became practical, the 

'Adwâri (Periodic) System turns into Dastgâhi 

system and the Dastgâhi system is developed 

and stabilized in a multi-stage process, these  

developments may have been influential in the 

coordinates of Iranian classical music's 

education. The important point is that in a 

situation where two basic pillars, i.e. Orality 

and Presence, are removed from the method of 

musical culture's education, that is based on 

oral works, the expectation of understanding 

these works and creativity based on them, from 

musicians who learn music without observing 

those basic pillars It also seems illogical. At the 

same time, two pillars of Orality and Presence 

have always been emphasized in the education 

of Iranian classical music, but this does not 

mean the negation of notation and written 

resources. Rather, the use of written resources, 

if it does not lead to the diminution of the role 

of the teacher (Presence) and the Oral 

transmission of the material, and as a result the 

lack of understanding of the resources, can play 

an important role in advancing the education 

and musical perception of students. 

4- Discussion & Conclusion 

From a sociological point of view, music and 

music education is one of the cultural 

phenomena that is influenced by the norms and 

values of society and reflects the result of this 
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influence on the way of life in society. During 

the Qajar period, the education of Iranian 

classical music took place through the cultural 

and musical approaches of that period, in the 

form of institutions such as family school, court 

school and private school. Since the end of 

Qajar and with the emergence of modernist 

movements and changes in the social and 

cultural structures, measures were taken to 

change educational institutions, and classical 

music education in Iran was not excluded from 

this attitude, and institutions with a formal 

structure and a written lesson plan were 

established. Although the efforts made in this 

field were valuable, they did not have the 

necessary and sufficient efficiency due to the 

lack of compatibility with the coordinates of 

Iranian classical music. The establishment of 

the music group of the Faculty of Fine Arts and 

the Center for Preservation and Distribution of 

Music at one point was able to achieve ideal 

results. Although in the last few decades, the 

state of music education in the country has 

progressed quantitatively, it is necessary to 

create a balance between the quantitative and 

qualitative aspects. This imbalance is caused by 

some shortcomings in the application of correct 

educational methods, as well as by some non-

expert approaches and influenced and reflecting 

the cultural and social realities of recent years. 

Paying attention to preserving and promoting 

cultural values and norms; The attention of 

musicians to adopt educational methods based 

on the nature and purpose of Iranian classical 

music; And advancing measures in music 

management programs, relying on 

specialization, can help overcome this 

challenge. 
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 مقاله پژوهشی 

 ران ی ا   ک ی کالس   ی ق ی موس   ات ی بر ح   ی آموزش   ی نهادها   رات ث ا   ل ی تحل 

 2امین )ابوالفضل( هراتی، *1خاکسار یعل

 . رانیدانشگاه تهران، تهران، ا با،یز  یهنرها پردیس ،یتجسم یهنر، دانشکده هنرها یگروه مطالعات عال اری. استاد1

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا با،یز یهنرها  پردیس  ،یتجسم یپژوهش هنر، دانشکده هنرهارشته  ارشد   یکارشناس. 2
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 چکیده 
ران در  یا   کی کالس  یقیموس  یآموزش  ینهادها  یبندو طبقه  لیتحل   ،ی، واکاوپژوهش  نین ا ی ادیهدف بن

با ابتناء بر هم  یآموزش  یامر آموزش و نهادها  تیفیک  نییمنظور تب  به   ر،یسال اخ  صدوپنجاه    ن یاست. 

در چند    ران یا   ک یکالس  ی قیموس  یفیعلل رکود ک  کنکاش   ،تحقیق  نی ا  یاساس  ی مسألهپرسش و  هدف،  

بر  ،  در این راستا  است.  یآموزش  ینهادها  و  امر آموزش   لیو تحل  یمطالعه، بررس  ق یاز طر   ر، یاخ  یدهه

ی استقرایی در تجزیه و تحلیل  ای و استفاده از شیوههای کتابخانهی زیسته و با استناد بر دادهبنیان تجربه

  ی چارچوب   تحلیلی، و با اتخاذ  - کاربستِ روش تحقیق کیفی، مشخصاً از نوع تاریخی  ها، نگارندگان باداده

بهرهشناختجامعه و  از  ی  حوزه  یبرخمندی  ارائه  ،هنر  یشناسجامعه  ینظرات  از  ای  یبندطبقهی  پس 

های کهن  روشبا  هاآن   های آموزشیِ ی شیوهمقابلهی در ایران، و  ق یآموزش موس  ینهادها  ی ازشناختجامعه

نیز شیوه از  و  برگرفته  آس  ، غربهای  پرداخته    یشناسبیبه  آموزش  کوشیدهامر  نظرداشتن  و  در  با  اند 

های اجتماعیِ تأثیرگذار بر امر آموزش و چگونگی انعکاس مختصّات  ماهیّت موسیقی کالسیک ایران، پدیده

آمده در  دستهای بهرار دهند. یافتهبررسی و تحلیل قآموزشی بر حیات موسیقی کالسیک ایران را موردِ

توجّه به ماهیّت  های مرتبط با آموزش و نهادهای آموزشی، نظیر عدمِاین مقاله بیانگر آن است که کاستی

سازی الگوهای  های ناآگاهانه در پیادهشناسی آموزش، تالشتوجّهی به معرفتموسیقی کالسیک ایران، بی

ریختگی ساختار  تر از همه، درهمهای مدیریتی و مهمراکز آموزشی، ضعفی مغربی، افزایش غیرِکارشناسانه

ادراک  یریثأتفرهنگی،   سطح  بر  جنبه  یسوء  از  ق یموس  یشناختمعرفت  یهاو  توجّهی  قابل  بخش  اییِ 

هنرآموزان و دانشجویان موسیقی داشته، که در نهایت به رکود کیفی موسیقی کالسیک ایران در چند  

 ده است. ی اخیر منتج شدهه
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فرهنگ و هنر یشناس جامعه  ی فصلنامه علم 23 -  1 ، ص 1140  زمستان  ،چهارم م، شمارهچهاردوره    

 و بیان مسئله   مقدمه   - 1
ی آفرینش  ها و تحوّالت بسیاری از حیث کیفی در عرصه سال اخیر، فرازونشیب صدوپنجاهموسیقی کالسیک ایران در  

ها، با در نظرداشتن پردازی( داشته است. بدیهی است حدّ مشخّصی از این فرازونشیبآهنگسازی و بداهه مشخصاًهنری )

متغیّر موسیقی و به کیفی  ماهیّت سیّال و  اختالفِ  زمانی که حدّ  امّا  اغماض است.  ایران قابل  ویژه موسیقی کالسیک 

از    یناش  یشیتشورفته آن اغماض جای خود را به  رفتهیابد،  دانان، در دو نسلْ اختالف فاحش میآفرینشگری موسیقی 

معضالت که  یم  ی وجود  آن،  دهد  پی  معضالت   یبررسدر  رو  این  م  یکردهایاز  ضرورت  همه  .دیاب یمختلف  ی  تقریباً 

مندان، اتّفاق نظر دارند که موسیقی کالسیک ایران در پژوهان و حتّی شمار قابل توجهی از عالقهدانان، موسیقیموسیقی

ی آفرینش هنری روندی  پوشی از یکی دو مقطع کوتاه، از حیث کیفی در عرصهی اخیر، به طور نسبی و با چشمچند دهه

  و  بود که آن مختصّاتبرخوردار    ییها تیّفیک  و  مختصّات  از  ،گذشته  هاینسل   گریِنشی آفر  یهاجنبه نزولی داشته است.  

عوامل تأثیرگذار در بروز   ینترمهمنظر به آنکه یکی از .  نیافت استمرار بعد  ی هادر نسل  د یوشاد یچنان که با، آنها ت یّفیک

بوده است، لذا، واکاوی علل    ییقایموس  راثیمی انتقال  و شیوه  1های کیفی، مختصّات امر آموزش، یعنی طرح درس ویژگی

آموزش و نهادهای آموزشی به  وکیف امر  ی اخیر، از طریق بررسی کمّافول کیفی موسیقی کالسیک ایران در چند دهه

 نظر واقع شده است. ی اساسی این پژوهش موردِعنوان مسئله 

ها و علل مختلف بروز این معضل، از جمله، کنکاش در مختصّات امر مبرهن است در این دوران، پرداختن به جنبه 

  ایی قیموس  یهاپژوهش  هایت راز ضرو  ترین علل زوال و کمال هر فرهنگ موسیقایی استی بنیادیآموزش، که در زمره 

دان مؤثّری آید. زیرا تا زمانی که نظام آموزشیِ منطقی و درستی در موسیقی وجود نداشته باشد، موسیقی به حساب می

ی آثاری که از حیث کیفی دان مؤثّری فعالیّت نداشته باشد، انتظار آفرینش و ارائه نیز تربیت نخواهد شد، و تا موسیقی

اهموردِ به نظر میپذیرش  انتظاری غیرِمنطقی  نیز  باشند  نگارندگانل فن  بنیان،  این  بر  به مثابه  رسد.  را  امر آموزش   ،

اند با تمرکز بر این رکن حیاتی و بررسی و تحلیل این  دستگاه تنفّسی موسیقی کالسیک ایران در نظر گرفته و کوشیده

قرار دهند. در نهایت نیز سعی   یمورد واکاوکالسیک ایران  عامل بنیادین، نقش آن را در بُروز افت کیفیِ حیات موسیقی

 رفت از معضالت کنونی پیشنهاد شود. آمده، راهکارهایی جهت بروندستشده است به فراخور توان و با استفاده از نتایج به

 پیشینه پژوهش   - 2
 های تجربی : پژوهش 2- 1

  کند نژاد نیز اشاره میگونه که باستانیفرهنگ موسیقایی، همانرغم اهمیت و تأثیرگذاری امر آموزش در حیات هر  علی

بررسی و تحلیل  گونه که بایدوشاید این رکن اساسی موردِتاکنون در موسیقی کالسیک ایران آن   (.5:  2014نژاد،  )باستانی 

منابع اندک و البته   حال، درهای موسیقایی را به خود اختصاص داده است. بااینقرار نگرفته و سهم ناچیزی از پژوهش

از برخی وجوه به بررسی مختصّات ایرانشناسی امر آموزش  و آسیب  ارزشمندی،  پرداخته شده   در موسیقی کالسیک 

های تاریخی به امر آموزش پرداخته شده، که وجه مشترک  . در آثار موردِشناساییِ نگارندگان، عمدتاً در ضمن بررسیاست

ی آموزشی موسیقی کالسیک های غربی در تدوین برنامهت الگوبرداری نادرست از شیوه ی این آثار، تأکید بر مضراعمده

های آموزشی منطبق با آن بوده است. از جمله، در  ی شیوهتوجهی به ماهیت این فرهنگ موسیقایی و پیشینه ایران و کم

، تألیف تاریخ موسیقی ایران( و  1381)ا.... خالقی  ، تألیف روحسرگذشت موسیقیهایی از دو اثر مرجع تاریخی، یعنی  بخش

(، به برخی مباحث مرتبط با آموزش موسیقی کالسیک ایران و نهادهای آموزشی نیز اشاره شده  1380حسن مشحون )

ی استفادهی اخیر همواره موردِ، در چند دهههاآنهای تاریخی مندرج در  است. نظر به تقدم و جامعیت این دو منبع، داده

، با  «یرانیا  یقیآموزش موس  یخیتار  ریکوتاه بر س  ی »نگاه ی مجملی با عنواندر مقاله  زادهیعلوده است.  پژوهشگران ب
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تاریخی آسیب  - رویکردی  به  شیوهتحلیلی  ایران شناسی  در  موسیقی  آموزش  رسمی  نهادهای  فعالیت  و  آموزشی  های 

  ، وزشی و نتایج ناشی از آن اشاره کرده است )علیزادهی آم های غربی در برنامههای ناشی از اتخاذ شیوهپرداخته و به چالش

ی  ابتدا به تفکیک دو شیوه  ، («فی)رد  ی دستگاه  یقی »آموزش موسی در یادداشتی موجز با عنوان  ان یک(.  42-49:  1371

نام برده    هاآنی اخیر، که وی با عنوان »روش قدیمی« و »روش مکتوب« از  متداول آموزش ردیف موسیقی ایران در سده

می ویژگیاست،  و  مختصات  ذکر  به  سپس  و  میپردازد  اشاره  هریک  )کیانی، های  در اقلعه(.  8- 5:  1378  کند  نیز  ی 

گرا به شرایط آموزش  سنت که تا حدی انعکاس رویکردهای جریان  ،سنتی ایران و آموزش«  یادداشتی با عنوان »موسیقی

داند و معتقد است بروز این بحران، از سویی ناشی  موسیقی کالسیک ایران است، وضعیت آموزش موسیقی را بحرانی می

های غیرایرانی و  در جایگزینی شیوهتوفیق  های سنتی، و از دیگرسو، عدمِی شیوهاز قطع پیوند جریان آموزشی با عرصه 

- 58:  1378  ای،های موسیقی کالسیک ایران ناشی شده است )قلعهشناخت ویژگیعمدتاً غربی بوده که جملگی از عدمِ

ی اثر هنری های افراد در جهت ایجاد و ارائه (. وی در ادامه، با یادآوری این نکته که هدفِ آموزش، پرورش توانایی59

داند که در نهایت منجر به  ی بینایی، شنوایی و حافظه میهای قوههای موردِنظر را سیری مرتبط از تواناییاست، توانایی

(.  60- 59شود )همان:  ی حیات یک فرهنگ موسیقی است، میبرندهی خالقه، که همان رکن پیشافزایش توانایی قوه

های  با رویکردی تاریخی، به ذکر زمینه  ،«)از قاجار تا امروز(  انریدر ا  یقیروند آموزش موسای با عنوان »در مقاله   پورانیآر

(.  93-88:  1380  ،پور انیآرپرداخته است )  57گیری نهادهای رسمی آموزش موسیقی در ایران تا پیش از انقالب  شکل

« با همان  کیو کالس  یملّ   یقی: نبرد و رقابت بر سر موسقاریموس  یمدرسه  ،یقیموس  یمدرسهی نیز در یادداشت »احد

ش(، که در بروز 1320-1304های موسیقایی در اوایل دوران پهلوی اول )ی جریان رویکرد تاریخی، به مواجهه و مجادله

برنامهتغییرات پی عنوان،  و سیاست درپی در  آموزشی  است  ی  پرداخته  یافته،  نموده  مدیریتی هنرستان موسیقی  های 

، با کاربست  «یرانیا  لیاص  یقی بر آموزش اثربخش موس  ی»درآمدبا عنوان  (. نراقی در یادداشتی  29-25:  1381)احدی،  

شناختی  تر نسبت به آثار پیشین، به تحلیل روان م(، با رویکردی علمی1999-1913)   1بنیامین بلوم  شناختیِآرای روان 

های آموزشی، های آموزش موسیقی کالسیک ایران پرداخته است. در رویکرد بلوم، یادگیری و فعالیتامر آموزش در شیوه

گیرد، که نراقی با بسط آرای بلوم به  موردِنظر قرار می  4، و عاطفی 3حرکتی   - ، مهارتی یا روانی2ی شناختیدر سه حیطه

ارزیابی قرار داده  ی قدیم آموزش را براساس این سه حیطه موردِی آموزش موسیقی کالسیک ایران، مختصات شیوه حوزه 

 (.  55-51:  1382شناسی یادگیری تأکید کرده است )نراقی،  ی آموزشی با روان و از طریق این ارزیابی، بر انطباق این شیوه

ش پژوهشدر  از  معدودی  جامعهمار  منظر  از  ایران  کالسیک  موسیقی  نیز،  مکتوب  آثار  و  تاریخی شناختیها    - یا 

نظر و بررسی قرار گرفته است. از هایی از این آثار امر آموزش نیز موردِشناختی توصیف و تحلیل شده که در بخشجامعه

می جمله  کتاب  آن  به  نظررانیا  یقیموس  یشناسجامعهتوان  د  ی:  موس  یشناسجامعه  دگاهیاز  س  یرانیا  یقیبه    ر یدر 
 یقیموس  یشناختجامعه  یها؛ مطالعهگل  دنیتا بردم( و کتاب  1394نیا،  )برازنده  رانیا   یاجتماع   - یخیتار  یهایدگرگون

، ران«یدر ا  یقیموس یها»گفتمانی  ( اشاره کرد. کوثری نیز در مقاله1394)فیّاض،    1334تجدّد تا    دمده یاز سپ  رانیدر ا

ی اخیر، شامل گفتمان موسیقی علمی، گفتمان های رایج در سدهبندی گفتمانشناختی، ابتدا به طبقه با رویکردی جامعه

پا موسیقی  گفتمان  و  ترکیبی  موسیقی  گفتمان  سنتی،  موسیقی  گفتمان  غربی،  و ضرورت  موسیقی  است  پرداخته  پ 

از  داند. وی ذیل توصیف ویژگیها و احترام حقّ حیات برای آنها را ضروری میپذیرش تمام این گفتمان های هر یک 

(. بدیهی است  120-103:  1386های آموزشی آنها کرده است )کوثری،  ی بسیارموجزی هم به جنبهها، اشارهگفتمان

ی موسیقایی و  شناختی در بررسی موسیقی ایران است، اما از حیث دامنه د جامعهاهمیت این مقاله در کاربست رویکر
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ی  های مرتبط با مقالهنظر، محدود به موسیقی کالسیک ایران و امر آموزش در آن نیست. یکی از پژوهشموضوع موردِ 

که نویسنده با اتخاذ رویکردی  است    1نژاد با عنوان »مروری تاریخی بر آموزش موسیقی ایرانی«ی باستانیحاضر، مقاله

  ه انقالب مشروط  در حد فاصل  گرفته در موسیقی کالسیک ایرانهای شکلشناختی و با تمرکز بر جریان جامعه  -تاریخی

پایانی قرن چهاردهم شمسی اوایل دهه  تا   م(1905) با طبقه2014)  ی  های موسیقایی به شش جریانِ بندی جریان(، 

، و نیز توجه به تحوالت پس 3ها یی سنت گرااءی( و احینواز نیری)ش  2ییگراسنت نو  ،یکارفظهمحا  سم،یمدرن  سم،یونالیناس

- 5: 2014نژاد، )باستانی پردازدیم یرانیا یقیآموزش موس امر پدیدآمده در تحوالت وکیف وی کمبه بررس، 57از انقالب 

شناختی نهادهای آموزشی در موسیقی  بندی جامعهاتّکاء به طبقهیک از آثار مذکور، مشخّصاً با  در مجموع، در هیچ  (.22

شناسی و چگونگی انعکاس این تأثیرها بر حیات موسیقی  کالسیک ایران، به تأثیر آنها بر امر آموزش و همچنین آسیب 

   کالسیک ایران پرداخته نشده است.
 

 : مالحظات نظری 2- 2

شناسی امر آموزش و تأثیر آن بر حیات موسیقی کالسیک  شناختی به آسیب جامعهدر این پژوهش، در چارچوبی  

شناسی هنر را، هم  ی جامعهاند برخی نظرات مطروحه در حوزه ایران پرداخته شده است. همچنین نگارندگان کوشیده

آموزش در موسیقی  منظور طبقه به اجتماعیِ  نهادهای آموزش موسیقی و هم در بررسی وجوه  ایران و بندی  کالسیک 

های  نظر داشته باشند. ضمناً، نظر به پیوند غیرقابل انکار امر آموزش با هنجارها و ارزشی آن با موسیقی غرب موردِمقابله

فرهنگی، تالش شده است در حدّ امکان، ارکان اساسیِ مبتنی بر وجوه فنّی و فرهنگی آموزش در موسیقی کالسیک ایران 

 . نیز از نظر دور نمانند

عنوان  به  ــ  موسیقی دستگاهی  آن،  از  مقصود  که  است  ایران  موسیقی کالسیک  بر  مبتنی  پژوهش،  این  موضوع 

شده از آن است که در آنها معیارهای بنیادیِ متعارفِ موسیقی ایرانیْ های اجراییِ منشعب4موسیقی مرجع ــ و تمام سبک 

موردِ هنری،  اصول  و  شده  داشته  رعایت  قرار  مُجری  موردِنظرِ  اصطالحات  با  است.  مرتبط  تحقیق،  این  در  دیگر  نظر 

بندی،  بندی مراکز آموزشی به سه نهاد »مکتب«، »آموزشگاه موسیقی« و »مراکز آموزشی دولتی« است. این تقسیمطبقه 

 ه است. شناختی هر یک از این سه نهاد و کارکرد آنها در حیات موسیقی کالسیک ایران انجام شدبا توجّه به نقش جامعه

در این پژوهش مقصود از مکتب، مراکزی آموزشی تحت مدیریّت و آموزش غالباً یک مدرّس و ندرتاً چند    الف( مکتب:

دایر می در محیط خصوصی مدرّس/مدرّسین  غالباً  آن،  است که جلسات  بهمدرّس  مکتب قدیمیشود.  نهاد  نظر،  ترین 

ک بوده  گذشته  ادوار  از  ایران  کالسیک  موسیقی  حیث آموزش  از  است.  داده  ادامه  خود  حیات  به  تاریخ  طول  در  ه 

آید که هم در ساختار رسمی و هم در ساختار غیرِرسمی ی نهادهایی اجتماعی به حساب میشناختی، مکتب در زمرهجامعه

بوده است و چنان کیفیّت آموزشی بهتری برخوردار  از قدمت و معموالً  غیرِرسمی مکتب،  نهادِ  که  حیات داشته است. 

خواهد آمد، در دو شکل خاندانی و خصوصی فعالیّت داشته است. نهاد رسمیِ مکتب نیز در شکل درباری جریان داشته  

یا جریان موسیقاییِ مشخّصی اطالق    استاد  رویاز هنرمندانِ پ   یامجموعهاست. مکتب، در مفهومی متفاوت، معموالً به  

ی آن بتوان  ی آموزشی مدوّنی است که به وسیله خیر نیز وجود برنامهشود. یکی از مختصّات اساسی موجود در مفهوم ا می

ابتدایی از  را  عالیهنرجو  تا  )پیرنیاکان،  ترین سطح، موردِترین  تربیت قرار داد  با توجّه به 121- 120:  1387تعلیم و   .)

اشرت مستمر استاد ماهیّت و مبانی فکری و فرهنگی موسیقی کالسیک ایران در خصوص تعلیم مستقیم و حضوری، مع

نظر، آموزش مکتبی بهترین بستر ی شاگرد با استاد، بهی زیسته تا( و آموختن هنر از طریق تجربهو شاگرد )برومند، بی
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(. نشان این ادّعا آن است که برخی مدرّسین که در  43-39:  1383آید )نک دورینگ،  برای تحقّق این اصل به حساب می

فعالیّ آموزشی دیگر  داشته نهادهای  برگزاری دورهت  یا  مستعدّ  تعلیم هنرجویانِ  بعضاً  به مکتب های تخصّصیاند،  را  تر 

 اند. کردهموکول می

ی فعالیّت آنها در  های آزاد موسیقی، مراکزی خصوصی با مجوّز دولتی هستند که پیشینه آموزشگاه  ب( آموزشگاه:

گردد. بدیهی است رویکرد مدیر یا مدیران در تعیین مدرّسان،  ی پایانی قرن سیزدهم شمسی بازمیایران، حدوداً به دهه

ها نیز دارای ر مستقیم دارد. از این حیث، آموزشگاهی آموزشی و در نتیجه سطح کیفیِ آموزش در آموزشگاه تأثی برنامه

ها نهادهای آموزشیِ رسمیِ خصوصی به حساب شناختی، آموزشگاهرویکردهای آموزشی مختلف هستند. از منظر جامعه 

 آیند. می

ر  این مراکز، نهادهای آموزش رسمی با مدیریت سازمانی و دولتی هستند که توسّط یک نف   ج( مراکز آموزش دولتی:

ی نهادهای مسئول، نظیر  شده از ناحیهی درسی تدوین و ابالغشوند و دارای برنامهبه عنوان رئیس یا مدیر گروه اداره می

کنند، بدیهی  ای تبعیّت میشدهی درسی تدوینوپرورش و وزارت علوم هستند. در ضمن آنکه این مراکز از برنامهآموزش 

ی آموزشی تأثیر بسزا دارد. این مراکز در دو سطح  سازی برنامهان و چگونگی پیادهاست که رویکرد مدیر، در انتخاب مدرّس

ی عالی( فعالیّت داشته و دارند و با توجّه به دوگانگی رویکردشان در قرن ی متوسّطه( و دانشگاه )دورههنرستان )دوره

گرا و مکتبی تقسیم  گاهی با رویکرد غالباً سنّتگرا و دانشی هنرستانی با رویکرد غالباً متجدّد و سازماناخیر، به دو رده

 اند. شده

 روش پژوهش   - 3
تحلیلی، بر موضوع تمرکز شده است. در    –در این مقاله، با کاربستِ روش تحقیقِ کیفی، مبتنی بر رویکردی تاریخی

ها، که شامل  دههای تحقیق از دو طریق اقدام شده است. بخش نخستِ داآوری اطالعات و دادهاین راستا، جهت جمع 

،  6ای و به تعداد معدودی نیز از منابع معتبر برخطشناختی است، از منابع عمدتاً کتابخانههای تاریخی، روایی و جامعهداده

ی ها، حاصل تجربهآوری شده است. بخش دیگری از دادهاند جمعطور مستند به برخی وقایع تاریخی داللت داشتهکه به

ویژه امر آموزش در آن بوده است. در  ها مواجهه با حیات موسیقی کالسیک ایران و به نگارندگان و متّکی بر سالی  زیسته 

داده و  استقرایی )جزء به کل(، کوشیده شده است دادهنهایت، جهت تجزیه و تحلیل اطالعات  اتّخاذ روش  با  های  ها، 

 ستند و مطابق با واقع شوند. شناختی، منجر به نتایجی مهایی جامعهپژوهش، در سویه
 

 ها تحلیل یافته   - 4
 ای به مختصّات موسیقی کالسیک ایران و وجوه آموزشی آن : اشاره 4- 1

نهادهای اجتماعی، همچون مجموعه  است. ساختار اجتماعی،  ساختار اجتماعی و فرهنگترین سطح، جامعه دارای  در کالن

شود که در درون  های غیررسمی تشکیل میهای رسمی و گروهسازمان  خانواده، دین، اقتصاد، حکومت و آموزش است و از

گیرند. این تعامل اجتماعی، با تأثیر و پیروی از هنجارهای اجتماعی  های اجتماعیِ افراد، در تعامل با هم قرار میآنها نقش

برآوردن نیازهای فرد و جامعه صورت میو به از دو بخش، جهتِ  نیز  مادّی و فرهنگ    فرهنگ  یابد. فرهنگ هر جامعه 

ها است )یگانه،  1ها، هنجارها و نمادبندی کلّی، فرهنگ غیرمادّی، شامل ارزش غیرمادّی، تشکیل شده است. در یک طبقه 

تواند در قالب  ی نهادهایی است که هم میشناسی، آموزش از حیث ساختار اجتماعی، در زمره(. در جامعه16-17:  1384
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پدیدهسازمانیْ رسمی و هم گرو از منظر دیگر، آموزش،  باشد.  غیرمادّیهیْ غیررسمی حیات داشته  به  ی فرهنگیِ  ای 

ای که در آن  ها، هنجارها و نمادهای موجود در جامعه است. آموزش بنا بر نهاد اجتماعیآید که تابع ارزش حساب می

 بررسی قرار گیرد. شناسی خُرد موردامعهی جشناسی کالن و هم در حوزه ی جامعهتواند هم در حوزهیابد، میتبلور می

شناختی،  های کلّیّت آموزش هر جامعه، عالوه بر مختصّات جامعهآموزش در هنر موسیقی، به عنوان یکی از زیرمجموعه 

ها  دشواری که »بحث پیرامون در تعالی و ترقّی یا تنزّل و قهقرای موسیقی آن جامعه، نقش بنیادین و اساسی دارد؛ چنان

تاریخی جامعه و  اجتماعی  بررسی مسائل  و  از بحث  ایرانی، جدا  آموزش موسیقی  قیدوبندهای  نیست«  و  ما ممکن  ی 

ی  ی بُروز وضعیت کنونی موسیقی کالسیک ایران، بحرانی است که در زمینه(. یکی از علل عمده42:  1371)علیزاده،  

توجّه به ماهیّت و غایت موسیقی کالسیک ایران بوده است.  ز عدمِها به وجود آمده که ناشی اآموزش آن در این سال

های ثابتی را با  توان شیوهی تنگاتنگی با تعیین فرهنگ و هویّت موسیقی دارد و جدا از آن نمیآموزش موسیقی رابطه 

 (. 61و  59-58: 1378ای، ظاهر موجّه تجویز کرد )قلعهدالیلِ به

های خاص  ها و هنجارهای متعدّد، دارای ویژگین کلیّتی فرهنگی، به اقتضای ارزشهر فرهنگ موسیقاییِ زنده در بط 

(. در  60ها توجّه داشت )همان، بایست بدان ویژگیفردی است که برای آموزشیْ درست، سنجیده و علمی میو منحصربه

نیز به آن اشاره کرده است،  م(  1864-1920)  1که ماکس وِبِرهای آموزشی آن، چنانطول تاریخ، موسیقی غرب و شیوه

  11: 1384محور یافته )نک هینیک، و دانش 2ها و هنجارهای غرب، صورت و ساختاری مکتوب، مَدرَسیاقتضای ارزش به

که در قرون اخیر، آموزش موسیقی کالسیک در غرب، غالباً در نهادهای اجتماعیِ رسمی  (، چنان99-98:  1387و رامین،  

های شفاهیِ  مایهها روند آموزش موسیقی، متأثّر از ماهیّت فرهنگ و هنر ایران، بنت. در ایران، قرنبروز و جریان داشته اس

حضوریِ استادمحور مبتنی بوده و از   -مذهبی، عمدتاً بر اصلِ شفاهی -، و همچنین باورها و هنجارهای فرهنگی 3فرهنگی 

 .4ده استآمشناختی نیز غالباً امری غیرِرسمی به حساب میحیث جامعه

 
1-Max Weber 

2- scholastic 

ها در  شود که اسطورههای یونان و ایران یادآور میش( در ضمن اشاره به چگونگی مواجهه با اسطوره در فرهنگ1373-1308مهرداد بهار )  -3

گونه  جود نداشت و اینکردن وکه »در شرق اعتقاد چندانی به مکتوبیابند، درحالییونان، از قرن نهم یا هشتم پیش از میالد وجهی مکتوب می

افزاید: پیش از دوران پهلوی، نظامِ فرهنگی مؤثّری جریان داشته که فرهنگ  وی در ادامه می  .(216:  1376چیزها به صورت شفاهی بازماند« )بهار،  

ها، »ولی بعد، با  خانهوهخوانی در قهخوانی و قصّهکرده است؛ مانند شاهنامهرا به صورت شفاهی و از طریق مجامع گروهی و صنفی منتقل می

ی آن مطالب را عالوه بر مطالب دیگر به ما  تنها آن نظام قبلی را از دست دادیم، بلکه چیزی مناسب که همهجانشینی نظام تحصیلی مَدرَسی، نه

تنها متوجّه فرنگ شد]...[« )همان:   آگاهی از فرهنگ و ادب کهن، تمام طبقات و اقشار جامعه را فراگرفت و نگاه ما بیاموزد، پدید نیاوردیم و عدمِ

217.) 

  شود یم  ده ی در منابع مکتوب قرون گذشته د  ی قیمرتبط با موس  یهافصل  ا ی  یقیکه در رساالت موس  یمهم در مختصراشارات  اریاز وجوه بس  ی کی  -4

های مشابه  که نمونهمباحث    نی است. ا  ییو اجرا   یشناسمخاطب  ،ینوازنده از وجوه اخالق  طی با امر آموزش دارد، ذکر آداب و شرا  میو ارتباط مستق

ادوار گذشته دارد    یو فرهنگ  یبا مختصّات اجتماع  میگرچه ارتباط مستقهای فنی و هنری نیز وجود داشته است،  آن در منابع مکتوب سایر شاخه

بوده است که غالباً به    ییقا یدر فرهنگ موس آنها  انیسر اهمیت رعایت این آداب و  گواه ،  اییموسیق  از منابع مکتوب برخی ذکر آداب در   اً امّا اساس

های غیرکالسیک  گونهموسیقی کالسیک از    ز یاز وجوه تما  یکیو    شدهیبه شاگرد منتقل م  ، استادان  ای استاد    تیو ترب   میو تحت تعل  میصورت مستق

  ی و اخالق  ی فرهنگ  یها بیمتعدّد، از جمله آس  لیبرخوردار است. متأسّفانه در ادوار معاصر، به دال   یاریبس  ت یّجهت از اهم  نی بوده و از هم  یقیوسم

 .شودیم یتلقّ تیّ اهمیمغفول مانده و از نظر افتاده است و ب  یادی از آداب، تا حدّ ز یار یبس  تیامر آموزش، رعا  یماهو رییو تغ
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از انقالب مشروطه، مواجهه در دو قرن اخیر، به ایرانیان با مظاهر تمدّن غرب ویژه پس  ی بروز تحوّالتی ، زمینه1ی 

بنیادی در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران را فراهم آورد که در پی آن، اقداماتی در جهت اقتباس از الگوهای تمدّن 

ی  بهره نماند و در زمرهموسیقی ایران، عموماً و امر آموزش در آن، خصوصاً، از این اقتباس بیغرب صورت پذیرفت که  

ی ی این تحوّالت، که یکی از مصادیق بارز مواجهه دیگر مصادیق فرهنگی بود که دستخوش تحوّالت متعدّد شد. از جمله

نهاد آموزشیِ مکتبی، غیرِرسمی و استادمحور با  آید، تالش برای تغییر  ی آموزش به حساب میسنت و مدرنیته در حوزه

محور با رویکرد نوین و طرح درس مکتوب بوده که آثار و  طرح درس شفاهی، به نهاد آموزشیِ مَدرَسی، رسمی و سازمان

  اجتماعی، هم دارای بار مثبت و سازنده و هم منفی و  -های فرهنگینتایج برآمده از این تحول نیز، همچون تمامی پدیده

ی اخیر را فراهم  دانان سدهمخرّب بوده است. این مواجهه، اتخاذ رویکردهای نظری و عملی متفاوتی در میان موسیقی

دانان ظهور پیدا کرده است.  های آموزشی در نظر و عمل این موسیقیآورده که یکی از مظاهر آن، در تفاوت کاربست شیوه

گرایانِ معتقد بر آموزش کامالً  ی آموزشیِ سنتتوان مبتنی بر سه ردهکه در نظرگاهی کلی، این رویکردها را میچنان 

   بندی کرد.کتبی طبقه -گرایانِ معتقد به آموزش شفاهی شفاهی، نوگرایانِ معتقد به آموزش کامالً کتبی، و اعتدال

 

 ی آموزش در ایران از اواسط قاجار تا دوران حاضر شناسانه : صوَر جامعه 4- 2

 آموزشی سنّتی   : نهادهای 4- 2- 1

خانه، نخستین  داشته است. مکتب  مدرسهو    خانهمکتباوایل تا اواسط قاجار، انحصار به دو نهاد    از  ساختار آموزشی ایران

رسمی با ساختاری سنتی، و مدرسه مرکزی با سطح آموزشی باالتر و نهادی  مرکز شروع تحصیل و نهادی کوچک و نیمه 

ی قاجار نیز  تنهانهاد آموزش موسیقی کالسیک ایران در دوره  . (817-816:  1363ام،  نتر بوده است )بیبزرگتر و رسمی

آمده، امّا به تبع نگاه  مکتب بوده است. با این تفاوت که نهاد مکتبیِ آموزش علوم، نهادی رسمی و موجّه به حساب می 

رسمی و اساساً آموزش موسیقی  مذموم و مکروه بخش عظیمی از جامعه به موسیقی، نهاد آموزش موسیقی، نهادی غیرِ

شده است. به هر روی، همسانیِ محورقرارگرفتن نهادی در  ( محسوب می44ای« )علیزاده، همان:  ای حاشیه »]...[ مسأله

ی  ها و هنجارهای فرهنگی نظام آموزشی جامعهساختار مکتب در علم و هنر ایران، همچنان نشان از تأثیر و انعکاس ارزش 

ی تاریخی این پژوهش، چهار نوع مکتب موسیقایی  شناختی، در محدودهدارد. نگارندگان از حیث جامعه  ایران در موسیقی

 اند: را بازشناخته 

ی هنرمندان و  هایی بوده است که در خانوادهگونه از مکتب، نهادی غیررسمی و شامل کالساین  ( مکتب خاندانی:1

الباً از پدر یا ندرتاً از مادر، برادر، خواهر و جد به فرزند یا فرزندان، برادر،  ها و مواریث موسیقایی، غ از طریق انتقال دانسته

ای، همچون روندی توارثی، یکی از هنجارهای  ها و تخصّص حرفهخواهر و نواده جریان داشته است. این سیر انتقالِ دانسته

رو،  توجّه قرار داشته است. از این وم و فنون موردِتنها در موسیقی، بلکه تقریباً در تمامی حِرَف، علفرهنگی کهن بوده و نه

لطفی،    . ک.های بعد منتقل شده است )ربخش مهمّی از میراث موسیقایی ایران، از طریق مکاتب خاندانی، حفظ و به نسل

الف(. از منظری دیگر، در تاریخ موسیقی کالسیک ایران، یکی از عوامل بسیارمهم در استمرار مواریث موسیقایی،  1391

 
  ی هاتوجه پژوهشموردِ  ی هاموضوع  یو در زمره  شدهنام برده    تهیمدرن و    سنت تقابل    ی امواجهه به عنوان گونه  ن یها، از ا از پژوهش  ی در برخ  .1

 . بوده است  یقیموس ژه یو به ،یمختلف هنر یهادر شاخه ریاخ یدو دهه
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هایی که استادْ فاقد  که در خاندانها به فرزندان بوده است؛ چناندانان به انتقال حدّاکثری دانستهکوشش برخی موسیقی

ها به نسل بعد با فطور  ی انتقال دانستهاند یا خصیصه ی خاندانی نداشتهی پیشهه ادامه فرزند بوده است یا فرزندانْ میلی ب 

(.  510:  1380مشحون،    . ک.هایی همراه بوده، سیر استمرار جریان موسیقایی خاندان نیز رو به افول نهاده است )نو ضعف

اد و شاگرد، از کیفیّت، استمرار و قدرت انتقال  گونه از مکتب به دلیل وجود روابط نَسَبی و طبعاً مهرآمیز بین استاین

دور بوده است؛ زیرا غالباً استاد به  نظری آموزشی به همیشه )نک همان( ــ از تنگباالیی برخوردار و معموالً ــ و البته نه 

وجود   داشته است. هر چندنگریسته و تمام تالش خود را در جهت تربیت وی مصروف میهنرجو به چشم وارث هنری می

ی وی  ها لزوماً به معنای آن نیست که همواره بهترین شاگردان یک استاد، فرزند، فرزندان یا اعضای خانوادهاین خصیصه 

 دهد. اند. این مکتب همچنان به حیات خود ادامه میبوده

اند، عالوه  ی داشته ی قاجار که فعالیّت رسمی موسیقایبسیاری از اساتید اوایل تا حدود اواخر دوره  ( مکتب درباری:2

منظور تربیت نوازندگان و خوانندگانی برای محافل  هایی را در دربار، تحت نظر سازمان دربار و بهبر مکتب خاندانی، کالس

ها در دربار  ق( در خصوص برگزاری این کالس1319-1239اند. احمدمیرزا عضدالدّوله )کردهپادشاه و اعیان برگزار می

ها]= زهره و مینا[ از معارف اهل این فن و  نویسد: »مهراب و رستم]،[ استاد آنق( می1250-1211علیشاه )سلطنت فتح

رجبعلی و  آقامحمّدرضا  چاالنچیبر  و  صبحخان  داشتند.  استادی  سِمَت  رجبعلیخان]...[  و  آقامحمّدرضا  و  ها  خان 

کردند. بعد از ا مدّتی پیش استادِ مردانه مشق مینشستند و آنها تها میآمدند]...[ خواجه می  خانهمعلّمخان به  چاالنچی

:  1376شدند« )عضدالدّوله، ی خود میآمدن منزل، در وقت معیّن، استادمینا و استادزهره]،[ هریک مشغول تعلیم دسته

ن و استفاده  قابل توجّه است. وجود این مکا  خانهمعلّمی عضدالدّوله، اشاره به مکانی در دربار به نام  (. در نوشته 49و    47

خان  علیی قابل استنادی است از رسمیّت آموزش مکتبی موسیقی در دربار. دوستاز نامی خاص برای اشاره به آن، نشانه

( نیز می1345-1253معیّرالممالک  ماهش(  پدرم]،[  مادرِ  به  ناصرالدّین[شاه   ...[« ده  نویسد:  که  بود  گفته  نساءخانم]،[ 

ها را بیاموزند و پس از آمادگی کامل  ی طرب سپارد تا انواع ساز و آواز و رقصان را به عملهی زیبا حاضر سازد و آندوشیزه

شوند.   فرستاده  اندرون  آننساءخانمماهبه  موسیقی  استادان  به  آورده]،[  گرد  خوبرو  دوشیزگانی  قبیل  ]...[  از  زمان]...[ 

خان و جوادخان ]سپرد[« )معیّرالممالک، ن، اسماعیلسنتورخان، خوشنوازخان، سُرورالمُلک، آقا]علی[اکبر، آقاغالمحسی

1361 :21  .) 

دانان در دربار و منازل شاهزادگان و اعیان و اساساً فعالیّت آنها در آن مراکز، مصونیّتی  های موسیقیتشکیل کالس

یقایی خود را، که البته های موسی آزار عوام و در رفاهی نسبی، فعالیّتساخته تا به دور از دغدغهبرای ایشان فراهم می

هایی، در ضمن مزایایی که داشته ارتباط مستقیم با معیشت آنها داشته است، دنبال کنند. هر چند حضور در چنین محیط 

ی  گونه مکتب، به دلیل تحوّالت تجدّدطلبانه(. این242:  1388خالقی،    .ک.ها نیز نبوده است )نخالی از برخی محدودیّت

 های فرهنگی و تحوّل رویکردهای دربار و هنرمندان، عمالً از میان رفت. تغییر هنجارها و ارزش اوایل دوران پهلوی،

های موسیقی به صورت خصوصی انجام هایی برای تشکیل کالسهرچند از اواخر قاجار، تالش  ( مکتب خصوصی:3

ما برخوردار بوده است. در قرن اخیر،   ی طوالنی در فرهنگپذیرفته است، ولی این نوع از آموزش نیز، قاعدتاً از پیشینه

به رسانه امکان دسترسی  افزایش  با  اخیر و  قالب مکتب خصوصیِ حضوری، و در سنوات  غیررسمی، در  نهادِ  های  این 

 ارتباطی، در قالب مکتب خصوصیِ مَجازی جریان داشته است.
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ی قاجار )نک مشحون، سیقی در دورهی عوام نسبت به هنر موبه دلیل نگرش ناآگاهانه  الف( مکتب خصوصی حضوری: 

از اساتید  562همان:   (، تشکیل مکاتب غیرِخاندانی و غیرِدرباری در آن دوران مخفیانه و غیرِرسمی بوده است. برخی 

تأثّر از تحوّالت اجتماعی و فرهنگی این دوره، اقدام به تشکیل کالس موسیقی کالسیک ایران، در اواخر دوران قاجار، به

و   ش(1297 د. )دهد، گویا برادران فراهانی، یعنی میرزاعبدا...  اند. تا آنجا که اسناد کتبی نشان میکردهود میدر منزل خ

کنند؛ هرچند متأسّفانه  اند که اقدام به این مهم میدانانی بودهی نخستین موسیقی ، در زمرهش(1294  د. )آقاحسینقلی  

های برادران فراهانی، که با  . نتایج اجتماعی و هنری تشکیل کالس1تذکری از تاریخ دقیق شروع این اقدامشان نشده اس

(، اثراتی شگرف بر جامعه و حیات موسیقی کالسیک 48:  1337مشقّات بسیار و صدمات پرشمار همراه بوده )بامشاد،  

وسیقی کالسیک و  ی می آن روزگار، اشاعهایران داشته است. از مهمترین کارکردهای اجتماعی این اقدام در متن جامعه

مندان را فراهم  ها امکان شرکت بسیاری از عالقههای فرهنگی بوده است. عالوه بر این، تشکیل این کالسدفاع از ارزش

نتیجه  که  زمرهساخت  در  آنها  از  برخی  که  بود  شاگردانی  تربیت  آن،  موسیقیی  موسیقی ی  اثرگذار  و  برجسته  دانان 

 اند.  کالسیک ایران بوده

ی بخشی از میراث موسیقایی به مندانههنری، اهتمام برادران فراهانی به تربیت شاگردان و انتقال سخاوتاز حیث  

نسل بعد، هم در مکتب خاندانی، هم در مکتب درباری و هم در مکتب خصوصی، سبب شد که بخش مهمّی از میراث 

فراگرفتند و به شاگردان آموختند )مشحون،   موسیقی کالسیک ایران در قرن اخیر، همان باشد که ایشان از نسل گذشته

دانان دیگر، سبب (. استمرار این جریان آموزشی، توسّط بعضی از شاگردانِ خاندان فراهانی و برخی موسیقی568همان:  

دانان ای نوینی جهت فعالیّت موسیقیی حرفهاستقرار نهاد آموزشیِ غیرِرسمیِ مکتب خصوصی در جامعه و ایجاد شاخه 

 شد. 

ها  ی اینترنت، رسانههای علوم ارتباطی و ظهور و توسعه های اخیر، پیرو پیشرفتدر سال  ( مکتب خصوصی مجازی:ب 

ی نوینی از آموزش، مبتنی بر امکانات ارتباطی جدید به وجود آمده است. چند سالی است جمعی، گونهو ابزارهای ارتباط 

رغم آنکه صورتی نوین و متجدّد  اند که علیهای مجازی کردهالسکه بسیاری از هنرآموزان موسیقی، اقدام به تشکیل ک

گونه از آموزش، فارغ از نتایج فنّی آن، که  توان آن را شکل دیگری از مکاتب خصوصی به حساب آورد. ایندارد لیک می

هایی  یست با دشواری بامندی شمار بیشتری از هنرجویان را که پیش از این میطلبد، امکان بهرهمجال تحلیل مستقلّی می

های برخی  ی رونق کالسرسیدند تسهیل کرده است. تسهیل شرایط، از سوی دیگر، زمینه نظر میبه حضور هنرآموزِ موردِ

گونه از مکتب به دلیل حذف عنصر  ویژه افراد سرشناس در محیط مجازی را نیز فراهم ساخته است. این هنرآموزان، به

   از اهل موسیقی قرار دارد. نقد برخی ، موردحضوراساسیِ 

 ی قاجار فرهنگی دوره   -: تحوّالت اجتماعی 4- 3

های بروز تجدّد و تحوّالت بنیادی در جامعه و فرهنگ ایران را فراهم آورده  ی قاجار، زمینهچند رخداد اساسی در دوره

بر شکل که  رخدادها،  این  مهمترین  مؤثّر  است. شاید  نیز  رخدادهای دیگر  اروپا جهت گیری  به  اعزام محصّلینی    بوده، 

 
- 117نزد آقاحسینقلی )خالقی، همان:  ش( در پانزده سالگی  1264الدّوله بهزادی )متولّد  ی خالقی به تعلیم موسیقی فخامبر اساس اشاره  -1

 ش دایر بوده است. 1279های خصوصی جناب میرزا در توان دریافت که کالس(، حدّاقل می118
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فرهنگ و هنر یشناس جامعه  ی فصلنامه علم 23 -  1 ، ص 1140  زمستان  ،چهارم م، شمارهچهاردوره    

  ان یمهای بنیادی  اختالف  لیبه دل.  1( 123-122،  1: ج 1370یادگیری علوم و فنون جدید بوده است )محبوبی اردکانی،  

و    اوضاع اروپا،  رانیا  یاجتماع فرهنگی  دانش  و  این  از  بسیاری  ایران،  توجّه  به  بازگشت  از  پس  دالیل  به  آموختگان، 

(. رخداد دیگر، تأسیس چاپخانه و انتشار  81:  1396ی،  و دالور  نژادیبیخطشد )معطوف    دیجد  از جهانِ  رانیا  یدگمانعقب

ق(، توسّط 1264-1250ق، مقارن دوران سلطنت محمّدشاه )1252ی ایران به سال  روزنامه بوده است. نخستین روزنامه

، انتشار روزنامه وقایع اتّفاقیّهق با انتشار  1267افت و از سال  آموختگان اروپا به نام میرزاصالح شیرازی انتشار ییکی از دانش

(. اقدام مهمّ دیگر، تأسیس مدارس با ساختار نوین و طرح 253-246و    222،  211-209در ایران رسمیّت یافت )همان:  

درسی مبتنی بر علوم جدید بوده است. بنا بر شواهد تاریخی، تا پیش از تأسیس مدارس نوین، بنیادهای آموزشی ایران،  

کرده و  و جامعه نیز هرگونه جریان آموزشی دیگر را مغایر با اصل مذهب استنباط می  بر محور علوم قدیمه استوار بوده

های  (. از همین رو، نخستین مدارس نوین، در دهه435:  1357ساخته است )کرمانی،  عمدتاً فعالیّت آنها را منکوب می

به دست کشیشان   سیزدهم،  قرن  و سوم  راهفرانسوو    ییکایآمردوم  است  ی    . (817-816:  1363نام،  )بیاندازی شده 

رو، دارالفنون ش شکل نوین نهادهای آموزشی در ایران را رسمیّت بخشید و از همین1230ق/1268تأسیس دارالفنون در  

 آید. یافته و رسمی با ساختاری نوین در ایران به حساب مینخستین نهاد آموزشی سازمان

ی قاجار بوده  ترین تحوّل دورهش، اجتماعی1285مشروطه در  خواهی و استقرار دولت  گیری جنبش مشروطه شکل

ی تغییر برخی از  ی کشور به سلطنت مشروطه تغییر یافت. تغییر ساختار حاکمه، زمینهاست که در اثر آن، نظام اداره 

توجّه به رویکردهای  . با  2تأثیر نماند بنیادهای اجتماعی کشور را فراهم ساخت و طبیعتاً امر فرهنگ نیز از این تحوّالت بی

ی ایرانی ی مبانی سنّتی بر فرد و جامعههای کشور را ناشی از سلطه ماندگیافراطی برخی متجدّدین که دلیل اصلی عقب

بعضاً جهتمی قاجار،  از  پس  فرهنگی  تحوّالت  ارزشدانستند،  و  هنجارها  ماهیّت  با  که  یافت  ایران هایی  فرهنگ  های 

ی ایران از اوایل قرن همین دلیل و در اثر استمرار همین تحوّالت، ساختار و فرهنگ جامعههمخوانی چندانی نداشت. به  

ی این دو رویکرد همچنان در حیات فرهنگی  ی دو رویکرد سنّت و تجدّد شد که مواجهه حاضر دچار ناهمگونی و مواجهه 

 ایران استمرار دارد.

 : نهادهای آموزشی نوین در هنر ایران 4- 4

چنینی جهت اندازی مدارس ایننوین، بر بنیادهای فکری برخی هنرمندان نیز مؤثّر بود و آنان را به راه  تأسیس مدارس

ی صنایع مستظرفه است که نظر، نخستین نهاد رسمی و دولتیِ آموزش هنر در ایران، مدرسهآموزش هنر ترغیب کرد. به

ش( تأسیس شد. مساعدت  1338-1250الملک )یمهای حکش( و با حمایت1319-1226الملک )ق توسّط کمال1329در  

ی آن سبب ترقّی و پیشرفت این  خواهان با احداث این مرکز و اختصاص زمین و بودجه برای ساخت و ادارهمشروطه 

آید، امّا فضای حاکم بر آن،  ی نهادهای نوین و رسمی آموزش هنر به حساب میمدرسه شد. گرچه این مرکز، در زمره

با هنجار است )محبوبی منطبق  بوده  و هنرجویان  استاد  بین  جاری  روابط سنّتیِ  و  ایران  در  هنر  آموزش مکتبیِ  های 

 (. 416-415اردکانی، همان: 

 
 (.122گویا در زمان صفویّه نیز اقدام به چنین کاری شده بوده است )محبوبی اردکانی، همان:  -1

ی موسیقی، پرکردن شکاف میان موسیقی کالسیک و جامعه از طریق تغییر بستر حیات و انتقال  از مهمترین آثار تحوالت مشروطه بر حوزه  -2

 (.  6: 2014نژاد، )باستانی  ی آن از دربار به جامعه بوده استرفتهرفته
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فرهنگ و هنر یشناس جامعه  ی فصلنامه علم 23 -  1 ، ص 1140  زمستان  ،چهارم م، شمارهچهاردوره    

 ی موزیک دارالفنون : شعبه 4- 4- 1

، برای مراسم رژه و  شاه در ضمن سفرهایش به اروپا، برآن شد که به تقلید از کشورهای اروپایی تعدادی نوازندهناصرالدّین

)آریانجشن  آوَرَد  جمع  نظامی  این1( 88:  1380پور،  های  از  باالخره  .  نوازنده،  چند  آمدوشد  با  و  مرحله  چند  طی  رو، 

ش 1247م( به ایران فراخوانده شد و در سال  1907-1842)  2لومر   ستیباتآلفرد ژاندان و افسری فرانسوی به نام  موسیقی

عالوه بر دیگر اقدامات وی، منجر    لومراستخدام کرد )همان(. حضور    ر ایرانرئیس موزیک دربادولت ایران او را با عنوان  

ی دارالفنون  در مدرسه  موزیک نظامای به نام  به تأسیس اوّلین نهاد آموزشیِ رسمیِ موسیقی در ایران، در قالب شعبه

و    ی موزیکشعبه گونه که تأسیس دارالفنون، نهاد آموزش علوم جدید در ایران را رسمیّت بخشید، تأسیس  . همان3شد

های  دادههای آموزش و اجرا رسمیّت بخشید. بنابر اندکحضور و فعالیّت لومر نیز فعالیّت هنر موسیقی در ایران را در جنبه 

، تنهانهاد آموزش موسیقی در ایران، مکاتب اساتید و مبتنی بر طرح  ی موزیکشعبهتاریخی موجود، تا پیش از تأسیس  

ی  شده است. عالوه بر این، چون بخش عمدهدرس و آموزش شفاهی بوده که غالباً به صورت خاندانی یا درباری تشکیل می

زمِ دربار و اعیان مرتبط  اند، با آرامش و نشاط شاه و مجالس بوآمد داشتهدانانی که در دربار قاجار رفتفعالیت موسیقی

می حساب  به  تشریفاتی  و  غیرِکاربردی  امری  درباریان،  و  رجال  از  بسیاری  نظر  از  ایشان  هنر  )نک  بوده،  است  آمده 

دان فرنگیِ  های هنری لومر، به عنوان یک موسیقیکه فعالیت(. درحالی30،  2خالقی، همان: ج  و  21  همان:  رالممالک،یّمع

کرد.  یافت و موجّه جلوه میبودن(، نمودِ رسمیّ و نقش کاربردی میبودن و نظامیها )فرنگیؤلفه نظامی، در لوای همین م

دانان ایرانی را با مبانی نظری و عملی موسیقی های آشنایی برخی موسیقیزمینه   ی موزیکشعبهی فنّی نیز،  از جنبه 

غیرِسودمندی برای وجوه مختلف موسیقی غرب فراهم ساخت. هرچند این آشنایی و تأثیراتِ ناشی از آن، نتای  ج بعضاً 

چنان  آن،  اجتماعی  مثبت  تأثیرات  لیک  داشت،  پی  در  ایران  روی،  کالسیک  هر  به  است.  انکار  غیرِقابل  اشاره شد  که 

 دانان شد. ی این عوامل، منجر به بُروز تحوّالتی بنیادی در ایران در نگاه به هنر موسیقی و موسیقیمجموعه 

 

 های موسیقی ی عالی موسیقی وزیری و هنرستان سه : مدر 4- 4- 2

ی صنایع مستظرفه، ی موزیک نظام و مدرسهپیرو تأسیس مراکز نوین آموزش هنر در اواخر دوران قاجار، یعنی شعبه 

ای با ساختار نوین جهت آموزش موسیقی ایرانی،  هایی از بُروز اشتیاق و حتی احساس ضرورت به تأسیس مدرسهنشانه

نویسد:  شود. از جمله عارف قزوینی در خاطراتش میدانان دگراندیش آن دوران دیده میهای برخی موسیقیه در نوشت

اسباب یک مدرسه ایران  به  برگشتن  در  بودم که  آن  آرزوی  به  تُرک]...[  دارااللحان  و دیدن  استانبول  از سفر  ی »بعد 

 (. 334: 1364موسیقی را فراهم آورم]...[« )حائری، 

 
کالسیک   یقیموس یدر حوزه یدرس یو فاقد برنامه یغرب  یظام ن   یقیبر آموزش موس یدارالفنون مبتن  کی موز یشعبه یدرس یگرچه برنامه -1

فراهم آورد که آثار آن به طور    ران ی در ا  ی قیرا در آموزش موس  نی نو   یان یبروز جر   ینهیشعبه، زم  ن یا   سیآنکه تأس  لیبوده است امّا به دل  یران یا

 .ردیگیقرار م ی بررسموردِ زیمرکز ن  ن یا  تحوالت و  خی متأثّر ساخت، لذا تار زیرا ن  ران ی موسیقی کالسیک ا ،ودکامالً مشه
2. Alfred Jean-Baptiste Lemaire 

متأثر  (  شاهیعلسلطنت فتح  ستمیم )سال ب 1817در سال    ،یغرب  ی وهیبه ش  ی نظام  ک یموز   ی دسته  یر یگشکل  ی هازهیاسناد، انگ  ی بنا بر برخ  -3

  ن یا   ،یمرگ نابهنگام و  لیامّا به دل  ،ق( خطور کرده1249-1203) عهدیول  رزا یمبه ذهن عبّاس زی در تبر  یمراسم  یو برگزار  ی روس  یئتیورود ه  از

 (. 1 س ی، پانو 174 :1381 ،ی و خالق 1 سی ، پانو 434 :1380)مشحون، نپذیرفته بوده است  زه صورت عمل یانگ
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ی عمل آشنای آن دوران علینقی وزیری بود که برخالف عارف که نتوانست به آرزوی مذکورش جامهی نامدیگرچهره

، موفق شد اوّلین نهاد رسمی با ساختار نوین در آموزش موسیقی ایرانی  ی عالی موسیقی وزیریمدرسهبپوشاند، با تأسیس  

ان در مکتب اساتید قاجار و دستیابی به توان فنّی و اجرایی  . وزیری عالوه بر تحصیل موسیقی کالسیک ایر1را بنیان گذارد 

منظور، پس از کسب برخی  ی دانش خود را با یادگیری موسیقی غرب بیفزاید. به اینباال در این زمینه، کوشید دامنه

پرداخت مقدّمات در تهران، با حمایت برخی از دوستانش عازم اروپا شد و به مدّت پنج سال به تحصیل موسیقی غرب  

(. تحصیل وزیری در غرب، که دو سال از آن در مهد عقالنیّت اروپا، یعنی آلمان، گذشت، همچنین تعارض 64- 62)همان:  

ی بسیاری در او برای برخی اقدامات  (، انگیزه109-108:  1386دانان تجدّدطلبِ افراطی )کوثری،  وی با برخی موسیقی

نظرش را در غربت مهیّا ، مقدّمات ایجاد اصالحات مورد1302ِشت به وطن در اش به وجود آورد؛ چنانکه پیش از بازگآتی

رفتن میراث موسیقی قدیم  آموختگان غرب، معتقد بود که دلیل اصلی از بینساخت. وزیری همچون برخی دیگر از دانش

د که مهمترین عامل  (. وی همچنین دریافته بو18:  1317ما نبود خطّی برای ثبت نغمات و الحان بوده است )هدایت،  

مندی،  گونه که در موسیقی غرب نیز چنین روندی طی شده بود، ضرورت قاعدهتحوّل موسیقی کالسیک ایران، همان

گریزی ناشی از وجوه شفاهی موسیقی کالسیک ایران، از طریق تدوین مبانی نظری، کاربست خطّ نت  سازی و انتزاععینی

اینو مکتوب از  است.  آن  نمادهایی، شفاهیّات  رو، کساختن  ابداع  و  نوشتاری موسیقی غرب  عالئم  از  استفاده  با  وشید 

،  تعلیمات موسیقیی این کوشش، تدوین کتابی با عنوان  موسیقی کالسیک ایران را قابل ثبت و نگارش کند. نمود اوّلیه

بود. عبارت صفحه  تار«  »تئوری موسیقی« و »دستور  این کتاب: »طرشامل دو بخشِ  برای  ی عنوان  تعلّم جدید که  ز 

تا(، گویای باور وزیری در خصوص  بیوجه محتاج معلّم نخواهد بود« )وزیری،  شخصِ باسواد]،[ هادیِ مطمئن و به هیچ

دارد   تناقض  استادمحور  و  شفاهی  موسیقایی  سنّت  نگرش  با  اساساً  که  است  ایران  کالسیک  موسیقی  ساختار  تغییر 

 . 2(39)دورینگ، همان: 

، قدم  ی عالی موسیقیمدرسهوقتِ خود با عنوان  وزیری پس از بازگشت به ایران، با تأسیس هنرستان غیردولتی و پاره

که وزیری   1307بعدی خود را در راستای تغییر شکل نهاد آموزشیِ مکتبی به مَدرَسی عملی ساخت. این مرکز، تا سال  

. پیش از ریاست وزیری بر 3گویا پس از آن تعطیل شده است  منصوب شد فعالیّت داشت و   ی موزیکمدرسهبه ریاست  

 
« با استفاده از  رانی ا  یقیموس  دانیدر م  "تهیسنت و مدرن "گفتمان    شی دایپ  یشناختجامعه  یبررسی »( در مقاله1399انگلیش و خیاطی )  -1

پی Field Theory)  میدانی  نظریه  )( بوردیو  مقابله2002-1930یر  و  نماد گفتمان  م(  عنوان  )به  عارف  یعنی  این دو شخصیت،  ی رویکردهای 

ی این  شناختجامعهمدرنیته از بطن این مقابله و تحلیل و نقد    - )به عنوان نماد گفتمان متجدد(، به ظهور بحث فرهنگی سنت  سنتی( و وزیری 

 اند.دو گفتمان در میدان موسیقی ایران پرداخته

  ی هیّ ناقد رو  دانانیقی موس  یبرخ نیدر ب   رانی از موسیقی کالسیک ا  ییها نگرش، با کتابت کارگان  نی از ا  یروزتربه ینمودها ر،یاخ  یهادر سال  -2

ی حفظ میراث ردیف از  . عالوه بر انگیزه(1390و    1380  اکان،ی رن یپ  و1399،  1397  ،1394  ،1385  ،ییطال  .ک.)ن  به وجود آمده است  یریوز

های نگارشی برای انطباق و انتقال حدّاکثری مختصّات  شیوهویژه تالش طالیی از طریق ابداع برخی عالئم و کاربست برخی  طریق کتابت آن، به

 . موسیقی ردیفی با خط نت غربی، که هم دارای کارکرد آموزشی و هم اجرایی بوده، قابل توجّه است

هنرستان  پس از آن به  ،قاریموس یمدرسهسپس  ،یدولت یقی موس یمدرسهبه  ک یموز  یمدرسهکه نامش ابتدا از  ک، یموز  یمدرسه سیتأس -3
  تقدم   ی ریوز   یقیموس یعال  ی مدرسهبر   تاریخی   ث یکرد، از ح  دا یپ  رییتغ  ی قیموس  ی هنرستان عالبه  و با تغییراتی    57و تا قبل از انقالب    یقیموس

  ی که ابتدا به مدرسه د یرسیبه نظر م ی غرب بوده است، ضرور  ی قیبر موس  یغالباً تنها مبتن ک ی موز یمدرسه ی مفادّ درس کهآن  لیدارد، امّا به دل

 اشاره شود.  ی قیموس یعال
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ی درسی آموزش موسیقی ایرانی ش( این مرکز عاری از برنامه 1325-1320و    1307-1313هنرستان عالی موسیقی )

ی نامهی درسی، این مرکز را از نهادی دولتی، صرفاً مبتنی بر بربوده است. وی کوشید با افزودن موسیقی ایرانی به برنامه

اش مؤثّر افتاد و پس از آن، رؤسای هنرستان حال، اقدام وی تنها در زمان تصدّیآموزش موسیقی غرب خارج کند. بااین

ی هنرستان عالی  (. تاریخچه 92-91ی آموزشی هنرستان مخالفت داشتند )همان:  غالباً با حضور موسیقی ایرانی در برنامه

احترام دانان با رویکردهای مختلف، عدمِهماهنگی و تضاد بین موسیقیست. عدمِموسیقی گویای بسیاری از نکات مهمّ ا

ریزی دقیق و بلندمدّت دولتی، محورقرارگرفتن رویکردهای  وجود برنامههای مختلف موسیقایی، عدمِها و نگرشبه گونه

مل بُروز این ناهمگونی بوده است.  های دیگر که تجمیع آنها عای مراکز آموزشی و بسیاری نقیصه فردی در تنظیم برنامه

 (. 57، 3تأثیر نبوده است )همان: جالتّحصیالن آن نیز از این ناهمگونی بیبدیهی است خروجی این مرکز و نگرش فارغ

ی  کرد که برنامه  هنرستان موسیقی ملّیاقدام به تأسیس    1328ا... خالقی در سال  در راستای رفع همین معضل، روح

ایرانی )نزدیک به رویکرد متجّدد وزیری( و مبانی نظری موسیقی کالسیک غرب بود.    آموزشی آن مبتنی بر موسیقی 

استمرار پیدا کرد و برخی اقدامات مفید در آن به وقوع پیوست. این مرکز نیز همچون   57فعالیّت این مرکز تا انقالب  

ی شصت فعالیّت خود را از سر های پایانی دهههنرستان عالی موسیقی، پس از انقالب تا چند سال تعطیل بود و در سال

آموزش   یخیتار  ری کوتاه بر س  ی»نگاه ی  ی این نهاد است، در مقالهآموختگان برجسته گرفت. علیزاده که خود از دانش

های موجود در رویکردهای مدیریتی و  شناسی این نهاد و مشکالت ناشی از تفاوتاجمال به آسیب، به«یرانیا  یقیموس

 (. 48-46ی آموزش شفاهی کالسیک اشاره کرده است )همان: ی آن با شیوهآموزش

موسیقی   1های مُدالبندیپرده یا نظرات وی در باب طبقهوچهار ربعهر چند برخی نظریات وزیری، نظیر گام بیست

جدید، از سویی، با استفاده و بر مبنای تئوری  ی راهکارهای ارائه کالسیک ایران ــ که وی در آنها کوشیده است با هدف 

موسیقی غرب به ایجاد مبانی نظری نوینی برای موسیقی کالسیک ایران بپردازد ــ دارای اشکاالتی فنّی و تا حد زیادی  

حال، مساعی وی  ولی در عینِ  (. 11-9:  2014نژاد،  )باستانی  این نظام موسیقایی استغیرقابل انطباق با مختصّات واقعی  

ی اخیر شده که در آنها  ها در چند دههگیری برخی پژوهشدر همین حوزه نیز محترم و ارزشمند بوده و منجر به شکل

ه است. عالوه بر این، نقش وزیری تر واکاوی شدتر و دقیقبینانههای نظری موسیقی کالسیک ایران به صورت واقعجنبه 

در حیات اجتماعی موسیقی ایران غیرِقابل انکار است. وی در ضمن آنکه از حیث فنّی »]...[ موسیقی ایرانی را نزد بزرگان  

شدّت نسبت به جایگاه  (، به46شناخت« )علیزاده، همان:  های آن را میموسیقی سنّتی آموخته بود]...[ و مبانی و ریشه

زیست که  ای میی خالقی، وزیری در دورهمند بود. بنابر نوشته دانان عصر خود در ایران گله ی موسیقی و موسیقیاجتماع 

ها  حرمتیی اوّل مملکت ارزشی برای هنر قائل نبودند و یکی از راهکارهای وزیری در مبارزه با این بیویژه طبقهمردم و به

(. از سوی دیگر،  33- 32، 2شد )خالقی، همان: جبه بدخویی و تکبّر تعبیر میای جدیّت بود که از طرف بعضی افراد گونه

دان، خود باید حرمت هنر و خود را نگاه دارد و از  وزیری با ابراز این رفتار سعی داشت اهل هنر را آگاه کند که موسیقی

 (. 278شود بپرهیزد )خالقی، همان: شدن میحرمتی و آلت دسترفتارهایی که منجر به بی
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 های موسیقی : آموزشگاه 4- 4- 3

های موسیقی، نهادهایی نوین و رسمی برای آموزش  بندی مراکز آموزشی اشاره شد، آموزشگاههمچنان که در بخش طبقه

گردد. به  ی فعالیّت آنها حدوداً به اواخر قرن سیزدهم شمسی بازمیآیند که پیشینه موسیقی کالسیک ایران به حساب می

نظیم و تصویب قوانین در مجلس و لزوم اخذ مجوّز برای برخی امور، ی کشور پس از مشروطه، تحسب تغییر سازمان اداره 

اند نیز منوط به اخذ  ی مراکز نسبتاً حسّاس از حیث فرهنگی و عقیدتی بودههای موسیقی که در زمرهفعالیّت آموزشگاه

اند،  ق به شناخت آن شدهترین آموزشگاهی که نگارندگان موفّشد. قدیمی  مستظرفه  عیمعارف و اوقاف و صنامجوّز از وزارت  

از شاگردان میرزاعبدا... و درویشکالس موسیقی عبدا... معارفی ملقّب به شمس ش( بوده  1305-1251خان )الملکی، 

ماه  بهمن  25ق/1334الثّانی  ربیع  11ی  ، مورّخهی ارشادروزنامه  752ی  ی فعالیّت آن، در شماره( که اطّالعیه1392نام،  )بی

 (.  125: 1384نژاد، یده بوده است )کوهستانیش به چاپ رس1294

آمار دقیقی به دست نگارندگان نرسیده است. مدتی پس    57های موسیقی کشور تا پیش از انقالب  از شمار آموزشگاه

با محدودیّت از آموزشگاهاز انقالب که فعالیّت موسیقی  انقالب اجازههای بسیاری مواجه بود، درصدی  از  ی  های پیش 

های گذشته اندکی کاسته شد،  و پس از تغییر دولت که از محدودیّت  1376محدود پیدا کردند. از اواسط سال    فعالیّت

طرز تصاعدی و چشمگیری افزایش یافت. پس از چند سالی، کمّیّت مجوزّهای  های موسیقی نیز بهصدور مجوّز آموزشگاه

هنرجو رو به تعطیلی نهادند و وزارت ارشاد نیز تا مدّتی صدور    ها به دلیل نبود صادره چنان باال رفت که برخی از آموزشگاه

های آزاد موسیقی کشور که مجوز فعالیت آنها تا تاریخ بیستم  مجوّز آموزشگاه موسیقی را موقوف ساخت. تعداد آموزشگاه

آموزشگاه    1510نه برابر  از طرف وزارت ارشاد صادر شده، بر اساس آمار مندرج در پایگاه اینترنتی آن وزارتخا  1401مهرماه  

هایی که مجوز آنها از سوی تا(. در چند سال اخیر، عالوه بر آموزشگاه، بیوزارت فرهنگ و ارشاداست )پایگاه اینترنتی  

ای نیز مجوز برگزاری  ی سازمان فنی و حرفههای زیرمجموعه شود، به شمار قابل توجهی از آموزشگاهوزارت ارشاد صادر می

 موسیقی اعطا شده است. های آزادکالس

های موسیقی، به دلیل دارابودن مجوّز فعالیّت که در پی آن، اطمینان و امنیت روانی  ی اخیر، آموزشگاهدر چند دهه

اند. بدیهی  آید، سهم بسیاری از بار کمّیِ آموزش هنرجویان موسیقی را بر عهده داشته ها فراهم میبیشتری برای خانواده 

ی مجوز، نظارت کیفی و فنی بایسته بر فعالیت این مراکز های اعطاکنندهها و وظایف اصلی سازماناست یکی از ضرورت 

ی فضای استاندارد )هم از  ها، تهیهی زمانیِ کافی در برگزاری کالسهای آموزشی الزم، از جمله رعایت بازهاست تا مؤلفه

 ی مدرسینِ دارای صالحیت علمی و عملی تحقق یابد. کارگیرهای اَکوستیکی(، و بهحیث ابعاد و هم از حیث ویژگی

 : مراکز آموزش عالی 4- 4- 4

ی جدیدی در نظام آموزشی  دوره  1313ش و دانشگاه تهران در خردادماه  1308وصنعت در سال  اندازی دانشگاه علمبا راه

نیز، تدریجاً در    1326سال    مندان فراهم آمد. ازی تحصیل در سطوح آموزش عالی برای عالقهایران رقم خورد و زمینه 

(. تأسیس این مراکز در سه  9-8: 1343هایی ایجاد شد )وحیدنیا، شهرهای شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان و اهواز دانشگاه

هایی دارد که از طریق آن کوشش شده است جریان آموزشی نوین با محور ریزی ی نخست قرن حاضر، نشان از برنامهدهه

ها، به  تری پیدا کند. سیر تأسیس مراکز آموزش عالی در ایران در گذر سالتر و تخصّصیکل علمیآموزش علوم جدید، ش

ها  لحاظ کمّی، سیری کامالً صعودی داشته است. این سیر کمّی که منجر به تأسیس انواع گوناگونی از مدارس و دانشگاه
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تنوّع ناموزونی را در نظام آموزش رسمی کشور پدید آورده است نظیر و شاید  های آموزشی دنیا کمکه در نظام  شده، 

های فرهنگی که صورت خوش آن در افزونی میل  نظیر باشد. از سوی دیگر، افزایش جمعیّت و تغییر هنجارها و ارزشبی

گرایی و تفاخر نمود یافته، بستر مناسب برای فعالیّت این مراکز به تحصیل علم و تخصّص، و صورت ناخوش آن در مدرک

 زشیِ متنوّع را مهیّا ساخته است.  آمو

 : مراکز آموزش عالی موسیقی در ایران 4- 4- 4- 1

، به اهتمام وزیر فرهنگ  1س یپار  یبایز  یهنرها  ی عال  یاز مدرسه   یبا الگوبردار،  1319دانشکدگان هنرهای زیبا در مهرماه  

ازی فعالیّت خود را آغاز کرد. در  سی معماری، نقّاشی و مجسّمهش(، در سه رشته 1328-1271وقت، اسماعیل مرآت )

ی موسیقی به سرپرستی مهدی برکشلی  ش(، رشته 1393-1299و مقارنِ دوران ریاست هوشنگ سیحون )  1344مهرماه  

به مجموعه1925-2006)  2ش( و کریستین داوید 1366-1291) دانشکدهی رشته م(،  افزوده شد  های  زیبا  ی هنرهای 

از ت64-59:  1369)ممیّز،   انتقال میراث (. هدف  أسیس گروه موسیقی، احیاء و تدوین وجوه نظری و عملی و حفظ و 

. به هر روی، تأسیس گروه  3ی آموزش موسیقی کالسیک از طریق اساتید مرجع بوده استموسیقایی، طرح درس و شیوه 

سیک ایران شد. پس  هایی بنیادی در وجوه مختلف موسیقی کالی هنرهای زیبا، منجر به بُروز جنبشموسیقی دانشکده

ی زمانی، برخی  ی هنرهای زیبا به مدّت قریب به ده سال معلّق ماند. در این بازهاز انقالب، فعالیّت گروه موسیقی دانشکده

مانده  حال، به همّت برخی از اساتید باقیاز اساتیدی که سکّان آموزش گروه موسیقی را بر عهده داشتند، درگذشتند. بااین

 ی پیشین، فعالیّت گروه موسیقی از سر گرفته شد. یان برجسته و بعضی دانشجو

، هنرستان عالی موسیقی بوده است که متأسفانه  57یکی دیگرنهادهای آموزش عالی موسیقی در دوران قبل از انقالب  

عالی    وکیف فعالیت آن در دست نیست. پس از انقالب، این نهاد در ترکیب با چند نهاد آموزشاطالعات چندانی از کم

های دانشگاه هنر، دانشکده موسیقی است که فعالیّت  دیگر، در قالب دانشگاه هنر به فعالیت خود ادامه داد. یکی از دانشکده

ی مراکز مهم و تأثیرگذار آموزش عالی موسیقی کالسیک ایران آغاز کرده و از بدو تأسیس، در زمره  1368خود را از سال  

های دولتی، نظیر دانشگاه گیالن  ی نوازندگی موسیقی ایرانی در شماری از دانشگاه، رشته های اخیر نیزبوده است. در سال

ی رشته   1372و دانشگاه کردستان ارائه شده است. در موازات با نهادهای آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد نیز از سال  

ایران فعالیت داشته است. همچنین، دانشگاه  ی آموزش موسیقی کالسیک  های خود افزوده و در زمینهموسیقی را به رشته 

برای    1393ورزیده است. از سال  ی هشتاد به پذیرش دانشجوی موسیقی مبادرت میسوره در سنوات محدودی در دهه

ی نوازندگی موسیقی ایرانی صادر شده است. در های غیرانتفاعی نیز مجوز پذیرش دانشجو در رشته شماری از دانشگاه

 
1- École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 

2- Thomas Christian David 

  داندیم  ی شرق کالسیک  ی توجّه به هنرها  ی در راستا  ونسکو یسازمان   تالش را،   اقدام  ن یا   ی محرّکه  یش( قوّه1393- 1325)  ی محمّدرضا لطف  -3

هم اثر  در  است  معتقد  اوا  ن یو  در  کنفرانس  ی دهه  لیتوجّه،  معرّف  یچهل،  و  برخ  ران ی ا  کالسیک   یقیموس  یدر خصوص شناخت    ی با حضور 

را فراهم آورد    بایز یهنرها  یدانشکده یقیگروه موس لیتشک ی نهیجهان در تهران برگزار شد که زم یبرجسته شناسان یقیو موس دانانیقیوسم

 (. ب1391 ،یک لطفر)
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های دولتی و  ی نوازندگی موسیقی ایرانی در دانشگاهپذیرش دانشجوی موسیقی در رشته   1یرفیت بالقوّهنمودار ذیل، ظ

 ارائه شده است. 14013تا  1370های ، در حدّ فاصل سال2غیرانتفاعی 

 
های دولتی و غیرانتفاعی در  دانشگاه ی نوازندگی موسیقی ایرانی در مقطع کارشناسی در  ی پذیرش رشته . ظرفیت بالقوه 1نمودار  

  ی نترنت ی ا   گاه ی پا ی آزمون سراسری، مندرج در  ی انتخاب رشته ها برگرفته از دفترچه   )آمارْ   1401تا    1370های  حد فاصل سال 

 (. دانشگاه تهران   ی معاونت آموزش 

 : مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران 4- 4- 4- 2

دانشکده موسیقی  فعالیّت گروه  امتداد  بهدر  و  زیبا  هنرهای  آموزشی  بهتر جهت  ایجاد شرایط  و  منظور  تکمیلی  های 

نهادی رسمی،    1347ش(، در سال  1392-1307حمایت از دانشجویان و نوازندگان مستعدّ، به پیشنهاد داریوش صفوت )

های صفوت،  تأسیس شد. بر اساس ایده  ی موسیقی ایرانو اشاعهمرکز حفظ  وابسته به سازمان رادیو و تلویزیون، با عنوان  

م در یکی از آثارش مکتوب کرده است )نک  1966گیری مرکز حفظ  اشاعه، در  که وی بخشی از آنها را پیش از شکل

ای در امر آموزش و  (، این مرکز، نخست نقش حمایتی، و در پسِ آن، نقش کارکردیِ دوسویه264-263:  1388صفوت،  

 
  1380-1379  یلیاز سال تحص   ش یتا پ،  57استفاده از اصطالح »بالقوّه« در عنوان این نمودار دو دلیل دارد: نخست، آنکه پس از انقالب    -1

  ل یذ  مجموعاً   ی تفکیک نشده بوده است و متقاضیان،و آهنگساز  ی جهان   موسیقی  ی نوازندگ  ی، ران یا  موسیقی  ینوازندگ  یها(، رشته1379)کنکور  

  ،یمقطع کارشناس  ان ی آن است که دانشجو   گویای نکته    ن ی. در نظرداشتن ا اندشدهیم  به تحصیل مشغول هادر دانشگاه  ی«قیموس  یرشته»عنوان  

پ دانشجو  هم،  1379از سال    شیتا    ی نوازندگ  یهحوزفعال در    انیدانشجو   هم شاملو    ی ران ی ا  یقی موس  ینوازندگ  ی فعال در عرصه  ان ی شامل 

های تکمیل ظرفیت که از سوی سازمان سنجش منتشر شده گویای آن  . دوم، آنکه آمار مندرج در دفترچهاندبودهی  و آهنگساز  ی جهان   موسیقی

کنندگان کمتر از ظرفیت  نامضاً شمار ثبتهای غیرانتفاعی، بعاست که پس از صدور مجوز پذیرش دانشجوی نوازندگی موسیقی ایرانی در دانشگاه

 پذیرش آنها بوده است.   

متأسفانه نگارندگان موفق به دریافت منبع و آمار دقیقی از ظرفیت پذیرش سایر مؤسسات آموزش عالی، نظیر دانشگاه سوره و دانشگاه آزاد    -2

 های دولتی و غیرانتفاعی بسنده شده است. ی آمار پذیرش دانشگاهرو، به ارائهنشدند و از همین

به دست نیامد و به همین دلیل، آمار پذیرش    1384ی آزمون سراسری سال  ی انتخاب رشتههای از دفترچرغم جستجو، متأسفانه نسخهعلی  -3

    دانشجویان این سال، در جدول خالی ماند.
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ی انتقال  ی موسیقی کالسیک ایران داشته است. این حمایتِ دوسویه، سبب اتّصال دو نسل و زمینهجرا و در نهایت اشاعها

های آموزشی و ثبت و حفظ مواریث موسیقایی،  های موسیقایی را فراهم آورد. در راستای تکمیل جنبه حدّاکثری سنّت 

ی موسیقی کالسیک ایران، اجراهایی در  بط شد و به منظور اشاعه دانان کهنسال ضهای کارگانی برخی موسیقیدانسته 

های مادی و معنوی قابل توجهی از اساتید  داخل و خارج از کشور توسّط اساتید و دانشجویان مرکز انجام گرفت و حمایت

پذیرفت. در مجموع، سال فعالیّت مرکز، نقش بسیار مهمّی در حفظ،و دانشجویان مرکز صورت  انتقال و   های نخستِ 

ی مواریث موسیقایی داشته که حاصل آن، ثبت و ضبط محفوظات برخی اساتید، تربیت نسلی تأثیرگذار و آموزش اشاعه

(. متأسّفانه فعالیّت این مرکز نیز به دلیل بروز برخی 40ی موسیقی کالسیک ایران بوده است )دورینگ، همان:  و اشاعه

رو به زوال نهاد و گرچه پس از انقالب، چندسالی به فعالیّت خود ادامه   57قالب های نزدیک به اناختالف نظرها، در سال

مطالعه )برای  تعطیل شد  کامالً  چندی  از  پس  و  ماند  باقی  آن  از  نامی  تنها  مختلف،  دالیل  به  امّا  نک داد،  بیشتر،  ی 

 (. 1393زاده، مسیّب 

فظ و اشاعه، به دلیل دلسوزی و اشتیاق به حفظ مواریث اندازی گروه موسیقی و مرکز حپذیرفته در راههای انجامتالش

های اخالقی و فنّی، هماهنگی نسبی اساتید، تشخیص و  موسیقایی، مدیریت تخصّصی، دعوت از اساتید دارای صالحیّت 

 ی اساتید در تربیت نسل جوان، های موسیقایی، انگیزهی آموزشی درست در انتقال سنّتجذب دانشجویان مستعد، رویّه

خصوص شرایط مناسب جهت رشد و پرورش دانشجویان و ی علمی و هنری و معیشتی، بهامیدواری دانشجویان به آتیه

های نخست این دو نهاد،  آموختگان سالهای موسیقایی، سبب شد تا نتایج حاصل و درصد قابل توجّهی از دانشفعالیّت

 به حساب آیند.  های بعددانان شاخص و تأثیرگذار دههی موسیقیدر زمره

ی  دهندهدر تحلیلی بر موضوع موردِبحث، باید بر این نکته تأکید کرد که هنرْ عموماً و موسیقیْ خصوصاً، متأثّر و انعکاس

ق( در عبارتی کوتاه و قابل  808-732چنان که ابن خلدون حضرمی )اند. آنها و هنجارهای جامعهحاالت، افکار، ارزش

داند که  ی آخرین صناعاتی میآورش در زمره بخش، مفرّح و نشاطل وجه تفنّنی و کارکرد آرامشتأمّل، موسیقی را به دلی

ای، موسیقی از نخستین یابد. از سوی دیگر، وی معتقد است به هنگام بروز رکود در هر جامعهدر فرهنگ جوامع بروز می

ای فرهنگی به حساب آمده  ی پدیدهیقی به مثابه(. در این نظرگاه، موس23:  1385شود )کیانی،  صنایعی است که زایل می

ی افول است. بر این بنیان، موسیقی همچون دهندهی ترقّی و کمال، و زوالش انعکاسدهندهکه حضورش در جامعه نشان 

ذیرد،  پ کند و تأثیر میهای آن جامعه تغذیه میشود، از خوراکِ هنجارها و ارزش طفلی است که از بطن مادرِ جامعه زاده می

سازد، در صورت ترقّی  وکیف خود به جامعه منعکس میی آن خوراک و تأثیر را در قالب شکل و ساختار و کمّنتیجه 

  ی تمام توانندیم  یآثار هنرم(، 1926-1984) 1گذارد. به تعبیر فوکوجامعه، رو به کمال و در صورت افول رو به زوال می

(. در این راستا،  583همان:    ن،یرامسازند )را منعکس    یخ یا بخش اعظم آنخاصّی از تار  یدوره  معنویو    یفکر  یفضا

ی ی ظهور آزادی و اختیار انسان است و حوزهی علوم انسانی، حوزه ی اساسی که حوزهماکس وبر با توجّه به این نکته

ی تنهاراه باقیمانده را تفهّم و  توان تبیین و بیان علّت کرد؛ لذا، وگیرد که در این حوزه نمی جبرگرایی نیست، نتیجه می

های عقالنی و  بنیان(. وبر بر محوریّت همین رویکرد، در کتاب  66:  1384گران،  داند )ریخته های انسانی میتفهیم پدیده

 
1-Paul Michel Foucault 
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ی غرب،  گرایی جامعهداند که سیر عقلم(، موسیقی غرب را مصداقی می1910)تألیف حدود    1شناختی موسیقیجامعه

جوامع،    یو حرکت کل  یقیموس  نیب(. وی معتقد است: »583تحوّالت آن ایفا کرده است )رامین، همان:  نقشی اساسی در  

عقالن عنوان  به  آن  از  دارد  میمستق  یارابطه  کرد،یم   ادیشدن  یکه  همکاران،  وجود  و  )امیدی  وبر  171:  1401«   .)

داند )رامین، همان:  گیری خطّ نت، توجّه به چندصدایی و تکامل سازهای موسیقی غرب را نمود همین عقالنیّت میشکل

اثبات(. امّا باید اذعان کرد، همان583 گرا و مکتوب چند قرن اخیر فرهنگ و  گونه که موسیقی غرب از سیر عقالنیّتِ 

ای آن را منعکس ساخته، موسیقی کالسیک ایران نیز از مختصات فرهنگی، تاریخی  گونه غرب تأثیر پذیرفته و بهی  جامعه

اسالمی، که حدّاقل از ابونصر   -استناد آثار علمی در مبانی نظری موسیقی ایرانیتأثیر نمانده است. بهو اجتماعی ایران بی

ق(، به طول تقریبی شش قرن استمرار داشته  918یی )د.  د معمار بنامّبن محیّعلق( آغاز و تا زمان  339-259فارابی )

است، شاهد بروز این واقعیّت هستیم که برخالف برداشت بسیاری از متجدّدین افراطی، که اساساً اعتقادی به عقالنی و  

نداشته علمی ایران  پیشینه بودن موسیقی کالسیک  علماند،  ایرانی  در موسیقی  عقالنیّت  و  مراتب کهن  گرایی  از به  تر 

علم این  منتها  است.  بوده  غرب  بهموسیقی  عقالنیّت،  و  ارزش گرایی  از  و جامعهتأثّر  فرهنگ  علمهای  ایران،  و  ی  گرایی 

و لطفی،    236-233:  1388؛ صفوت،  135-134:  1366عقالنیّتی مبتنی بر عمل، اشراق و ذوق بوده است )نک. مراغی،  

1361 :592 .) 

های چندان متقن و مدونی در دست نیست، اما به  وکیف آن در ادوار گذشته دادهامر آموزش و کمگرچه از مختصات  

های نظری و علمی  تأثیر از تحوّالت اجتماعی و فرهنگی، جنبهی دوم صفویه تا قاجاریه، که بهتبع آنکه حدودا از نیمه 

(، نظام ادواری به  ب1399الف و  1399کلی،  و تو  1397یابد )نک میثمی،  موسیقی کالسیک ایران صیرورتی عملی می

شود )نک اسعدی،  ای تکوین و تثبیت میکند و نظام دستگاهی در فرآیندی چندمرحله نظام دستگاهی تبدل پیدا می

(، ممکن  1399و کردمافی،  1390؛ خضرائی، 32: 1388؛ نتل، 1385؛ اسعدی، 1384؛ محمّدی،  1380؛ میثمی، 1380

 ت در مختصات امر آموزش موسیقی کالسیک ایران نیز تأثیرگذار بوده است.نماید که این تحوالمی

ی آموزش از شیوه  حضورو    شفاهیّتای که بایست اذعان داشت آن است که در شرایطی که دو رکن اساسیِ  نکته

ن، از سوی و آفرینشگری بر اساس آ  2ای که مبتنی بر کارگانی شفاهی است حذف شود، انتظار درک این کارگانموسیقی

ای رسد. نکتهپردازند نیز غیرِمنطقی به نظر میدانانی که بدون رعایت آن ارکان اساسی به یادگیری موسیقی میموسیقی

استفاده از نت یکی از کاربست خطّ نت غربی است. استفاده یا عدمِ  چگونگی نماید،  اجمال ضروری میکه اشاره به آن به

نگاری ردیف ویژه در باب نغمهی اخیر، بههای مختلف موسیقی کالسیک ایران در سدهان برانگیز میان جریمباحث مناقشه

موسیقی ایران بوده است. نباید از نظر دور داشت که خطّ نت، اساساً در بستر تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی دیگری، نیز  

برای ثبت نیازهای موجود درمبتنی بر ویژگی همان نظام موسیقایی شکل پذیرفته و    های نظام موسیقایی متفاوتی و 

یافته در یک فضای فرهنگی متفاوت، انتظار کاربست  های تکوینرو، همچون بسیاری از پدیدهتکامل پیدا کرده است. از این

رسد. اما این به معنای نفی و طرد اهمیت و فواید خطّ  وکاست آن در نظام موسیقایی ایران غیرمنطقی به نظر میکمبی

از ردیف موسیقی کالسیک   الحکمامنتظمفرد مهدی صلحی  های تاریخی شاخص، روایت منحصربهست. یکی از نمونهنت نی

 
1- Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik (Rational and Sociological Foundations of Music) 
2. Repertory 
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نگاری شده  ش(، در حدود صدوپنجاه سال پیش، نغمه1334-1243ایران است که توسط مهدیقلی هدایت مخبرالسلطنه )

پایبندی کامل هدایت به  اما به دلیل عدمِ  (.1393و    1392و ثبت و حفظ آن مرهون خطّ نت غربی است )نک هدایت  

انتقال برخی از الگوهای اجرایی و تکنیکی، چالش  ، عدم1ِنگاری و استفاده از برخی عالئم ابداعی مختصات استاندارد نغمه

ز این ای صوتی ادسترسی به نسخهتر عدمِهای زمانیِ موسیقی با متر آزاد، و از همه مهمخطّ نت در انعکاس واقعی ارزش 

های  ی کوششرو کرده است )از جمله های مختلف روبهنگاری موجود را با چالشروایت، همواره اجرای آن بر اساس نغمه

نگاری های موجود در خطّ نت غربی، چالش این خط، معطوف به نغمه(. از منظر بضاعت1397شده: قادری و مِنا،  انجام

های متنوع زمانیِ ردیف، تزئینات و ظرایف بضاعت در انعکاس واقعی ارزش د و عدمِردیف با ماهیت غالباًبرخوردار از متر آزا

ی های ردیف است. بدیهی است این موارد نشانهتر ماهیت سیّال برخی از بخشپیچیده و بعضامتغیر ردیف، و از همه مهم

ر محور مختصات آن شکل گرفته ای است که خط نت بهای فنی نظام موسیقایینقص خطّ نت نیست، بلکه گویای واقعیت

یابد آن  کاربست خطّ نت، که ارتباط مستقیم با امر آموزش می  چگونگی تر در باب  ی مهمو تکامل یافته است. اما مسئله

افزایش شمار هنرآموزان موسیقی، کاهش مدت زمان کالس ارتباط مستقیم هنرآموز و است که به دلیل  ها و کاستی 

منابع   و  نت  خطّ  چنان هنرجو،  است،  شده  آموزش  محوری  منبع  به  مبدل  به  نوشتاری  منجر  موارد،  بسیاری  در  که 

درک منابع اجرایی شده است. بنابراین با حفظ جایگاه  ( و انتقال مطلب، و در پی آن عدمِحضورشدن نقش استاد )رنگکم

منابع نوشتاری، به عنوان صورت    مندی از قدرت انتقال منابع شفاهی، اهمیت خطّ نت و( و بهره حضورو نقش استاد )

می خود،  جایگاه  در  و  است  مبرهن  نیز  موسیقایی  میراث  از  موسیقایی مکتوبی  ادراک  و  آموزش  امر  پیشبرد  در  تواند 

 . 2هنرآموزان نقش شایانی داشته باشد

ران نبوده است،  ، بعضاً تنها محدود به اجرا در موسیقی کالسیک ایبداهگیدیگرنکته در امر آموزش آن است که، رکن  

ی پیشین بوده که شدههای فراگرفتهی انگارهی بداههدانان برجسته، بر مبنای ارائه ی تدریس برخی موسیقیبلکه شیوه 

یافته است )کیانی،  کرده[، در هر جلسه تغییر میطبیعتاً محتوای درسی نیز ]در عین آنکه از چارچوبی کلّی تبعیت می

ای که میراث موسیقایی را از طریق کارگانی  های آموزشیش، در موازات و تعامل با شیوهی آموز(. این شیوه6:  1378

کنند، با تمهیدات آموزشی خاص و پیچیده، متمرکز بر پرورش شده به هنرجو منتقل مینسبتاً منجمد و استانداردسازی

ی گذشته تأثیر بسیار دانان شاخص سدهی ی موسیقی خلّاقهقوّه و تفکّر خلّاق و واگرای هنرجو بوده و در پرورش قوّه

 .3داشته است 

 
اش، در سال  شدهی، پس از چاپ ردیف گردآوریبه زحمات و  ی توجهیکه در اثر ب   یزیآمهی گالی  در نامه  ( ش1344-1268)  موسی معروفی   -1

های آن چنین نوشته است: »]...[ چون مرحوم هدایت  نویسی هدایت و دشواریمنتشر کرده، در باب استفاده از نت  ی موزیک ایران مجلهدر    1342

نویسی ایشان آشنا شده و  هایی که ایشان نوشته بود بسیار مشکل بود].[ با هزارزحمت به سبک نتنویسی مهارت نداشت]،[ استفاده از نتدر نت

 .(86: 1393م داخل نموده« )معروفی، مطالب ردیف مرحوم هدایت را ه

است که نقل است وی »]...[ هربار   ( ش1325-1284)  یسماع  ب یحب برده دانان برجسته که از این روش در آموزش بهره مییکی از موسیقی -2

 .(53: 1382آموخت« )نراقی، آفرید و میهنگام تدریس می

از واقعیّت  -3 را در  های اخیر موسیهای تلخ سالنراقی یکی  بروز آن  را در قالب پرسشی مطرح ساخته است و خود، یکی از دالیل  ایران  قی 

هایی مبتنی داند: چرا امروز که امکانات فراوان آموزشی، اعم از شنیداری، دیداری و نوشتاری در اختیار همگان است سبکهای آموزش میآسیب

نوازند؟ »مطمئنّاً علل  ها آموزش شبیه به هم میو اکثر هنرجویان پس از سال  آیدبر مختصّات صحیح، از بطن موسیقی کالسیک ایران برنمی

 . ی آموزش و به تبع آن، تنزّل کیفیت یادگیری است« )نراقی، همان(ها، نحوهترین آناند که مهممختلفی در بروز این مسأله مؤثّر بوده
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 گیری  بحث و نتیجه   - 5
های فرهنگی جامعه، از هنجارها و  شناختی، به عنوان یکی از پدیدهی آموزش موسیقایی از منظر جامعهموسیقی و مقوله

تأثیر میارزش  نتیجههای آن جامعه  را در چگونگی حیات خود  پذیرد و  تأثیر  این  بازمیی  نمایاند. موسیقی  به جامعه 

ی خویش تأثیر پذیرفته و  های جامعهکالسیک ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در طول تاریخ، از هنجارها و ارزش

ها و مختصات کیفی و کمّی امر آموزش در ادوار گذشته این تأثیرها را به جامعه منعکس ساخته است. گرچه از ویژگی

ان مدون و مستحکمی در دست نیست، اما به پیروی از رویکردها و تحوالت نظری و عملی موسیقی کالسیک  اطالعات چند

ی  نماید که این تحوالت در مختصات امر آموزش نیز تأثیرگذار بوده باشد. در دورهسو، محتمل میایران از صفویه به این

های مرتبط با رویکردهای موسیقایی آن دوره، در قالب  شقاجار، آموزش موسیقی کالسیک ایران با رعایت هنجارها و ارز

نهادهایی از قبیلِ مکتب خاندانی، مکتب درباری و مکتب خصوصی جریان داشته است. از اواخر دوران قاجار که با ظهور 

رآمد  های گذشته، کهنه و ناکاهای نوگرایانه و تحوّالت ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کشور، بسیاری از سنّتجنبش

تلقّی شدند، با نگاه به فرهنگ غرب، اقداماتی در جهت تغییر نهادهای آموزشی به عمل آمد، که آموزش موسیقی کالسیک 

جهت رفع نقایص فرضی، با الگوبرداری از غرب، نهادهایی با ساختار رسمی و  ایران نیز از این نگرش مستثنی نماند و به

های فرهنگی و بالتّبع ماهیّت  متولّیان این اقدامات، بعضاً هنجارها و ارزش   جهت آنکهطرح درس مکتوب تأسیس شدند. به

های ایشان، در عین آنکه در جای گونه که بایسته است در نظر نداشتند، کوششو غایت موسیقی کالسیک ایران را آن 

یران از بازدهیِ الزم و کافی  تناسب با فرهنگ موسیقی کالسیک اای موارد به دلیل عدمِخود ارزشمند بود، اما در پاره

ی هنرهای زیبا و مرکز حفظ و اشاعه اقدامی بود برای جبران برخوردار نبود. در این میان، تأسیس گروه موسیقی دانشکده

فراموشی به نسل بعد، که در مقطعی  های روبهدانان کهنسال و انتقال سنّت های موسیقیهمین نقایص و نجات دانسته

نتایج به  و موسیقیتوانست  یابد  آرمانی دست  داشت که هرچند ی  اذعان  باید  درنهایت،  تربیت کند.  را  دانانی شاخص 

ی اخیر، از حیث کمّی سیر تصاعدی داشته است، امّا ضرورت ارتقاء بیشتر  وضعیّت آموزش موسیقی کشور در چند دهه

مشهود است. این وضعیّت، هم ناشی از    شود و لزوم برقراری تعادلی میان وجه کمّی و کیفی وجه کیفی آن احساس می

های آموزشی صحیح، هم در اثر برخی رویکردهای غیرِکارشناسانه و هم متأثّر و  ها در کاربست روشبروز برخی کاستی

رفت از این توان راه برونهای اخیر بوده است. بر این اساس، میهای فرهنگی و اجتماعی سالی واقعیّتدهندهانعکاس

د را  ارزش چالش  اعتالی  و  به حفظ  اهتمام  و  توجّه  نخست،  جُست:  تدبیر  سه  توجّه ر  دوم،  فرهنگی.  هنجارهای  و  ها 

های آموزشی مبتنی بر آن. و سوم، پیشبرد تدابیری دانان به ماهیّت و غایت موسیقی کالسیک ایران و اتّخاذ روشموسیقی

 گرایی.کیفیّت  های کالن مدیریتی موسیقی، با اتّکاء به تخصّص ودر برنامه

 مالحظات اخالقی 
 پیروی از اصول اخالق پژوهش 

 شده است.  تیپژوهش رعا اخالقیاصول  یحاضر تمام یدر مطالعه

 حامی مالی 
 . ی حاضر از حامی مالی برخوردار نبوده استمقاله

 مشارکت نویسندگان 
 . ی مراحل این پژوهش به صورت مشترک توسط نویسندگان انجام شده استکلیه

 تعارض منافع 
 ی حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. بنابر اظهار نویسندگان، مقاله

 منابع 
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 .88-93:  9 ،مقام موسیقایی(. روند آموزش موسیقی در ایران )از قاجار تا امروز(.  1380پور، امیراشرف. )آریان

  ، لوح.  کیو کالس  ی ملّ  یقینبرد و رقابت بر سر موس  :قاریموس  یمدرسه  ،یقیموس  یمدرسه(.  1381احدی، احمدرضا. )

14 :25-29 . 

 . 75-59(: 11) 3، ی موسیقی ماهورفصلنامه(. از مقام تا دستگاه.  1380اسعدی، هومان. )

 یدکتر  یرساله  ،فیرد  یقیتطب  یبررس  ران؛یا  کیکالس  یقیمفهوم و ساختار دستگاه در موس(.  1385اسعدی، هومان. )

  زاده،یعل  نیبالم و حس  ونی صفوت، استادان مشاور: رابرت است  وشیپژوهش هنر، استاد راهنما: دار  یدر رشته 

 مدرس. تیهنر، دانشگاه ترب یدانشکده

 . 62- 33 (:45) 12، ی موسیقی ماهورفصلنامهمفهوم دستگاه،  یخیتار ینه یشیپ  یبازنگر (. 1388اسعدی، هومان.  )

 دانیم) یقیمصرف موس ینسل یهذائق یشناختجامعه لیتحل(. 1401یدنامه، بهروز. )امیدی، الهام. قاسمی، یارمحمد. سپ

 . 190-171(: 1)  4، شناسی فرهنگ و هنری علمی جامعهفصلنامه(. المیخزل در شهر ا لیمطالعه: ا

  ی قیموس  دانیدر م  ته«یگفتمان »سنت و مدرن  شیدایپ   یشناختجامعه  یبررس(.  1399انگلیش، هلن. خیاطی، حسن. )

 . 25-1(: 1) 2، شناسی فرهنگ و هنری علمی جامعهفصلنامه. رانیا

 .50-47  :27 ،موسیقیهای هفت دستگاه. (. گوشه1337بامشاد، بهاءالدّین. )

)اینبرازنده رضا.  جامعهجامعه(.  1394،  دیدگاه  از  نظری  ایران:  موسیقی  موسیقیشناسی  به  سیر    شناسی  در  ایرانی 

 ، تهران: آرنا.اجتماعی ایران-های تاریخی دگرگونی

 نا. ، شیراز: بیسخنرانی در جشن هنر شیرازتا(. برومند، نورعلی. )بی

 .فکر روزتهران: چاپ سوم،  ،رانیچند در فرهنگ ا یجستار .(1376)  .بهار، مهرداد

 .ماهوری فرهنگی و هنری ، تهران: مؤسسه ینقلیحسرزایم فی: ردرانیا یدستگاه  یقیموس(. 1380پیرنیاکان، داریوش. )

 . 125-119: 34، ی هنرهای زیبانشریه های تارنوازی.(. بررسی مکتب1387پیرنیاکان، داریوش. )

 .ماهوری فرهنگی و هنری ، تهران: مؤسسه یشهناز اکبریاستاد عل  یعال  یدوره فی رد(. 1390پیرنیاکان، داریوش. )

ی  فصلنامه  .)بخش اوّل(  خیتار  کی  ی دگیچیپرسش تا پ   کی  ی : از سادگییقایموس  یسازیرانیا(.  الف1399. )فرشاد  ،یتوکل

 .118 - 79(: 88) 22، موسیقی ماهور

ی  فصلنامه  .)بخش دوم(   خ یتار  کی  ی دگیچیپرسش تا پ   کی  ی : از سادگییقایموس  یساز یرانیا(.  1399. )فرشاد  ، یتوکل

 .118-87(: 89) 23، موسیقی ماهور

 ، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.عارف قزوینی؛ شاعر ملّی ایران(.  1364حائری، سیّدهادی. )

 .ماهوری فرهنگی و هنری تهران: مؤسسه ، (سه جلد در یک مجلّد)  سرگذشت موسیقی ایران (. 1381)  هلل.اخالقی، روح

 . 102 -73(: 53)  14، ی موسیقی ماهورفصلنامه  ی.مفهوم شَد و ارتباط آن با نظام دستگاه (. 1390. )بابک ،یخضرائ

ابوالفضل. )خطیبی  و دالوری،  اجتماع تحوّ  یرابطه   یجنبش مشروطه؛ بررس  یمندخیتار(.  1396نژاد، محمّدرضا    یالت 

 . 106-75(:  25) 7، راهبرد اجتماعی فرهنگی. معاصر با جنبش مشروطه رانیا

 ی سودابه فضائلی، تهران: توس.. ترجمه سنّت و تحوّل در موسیقی ایرانی(. 1383دورینگ، ژان. )

 ، تهران: نی. شناسی هنرمبانی جامعه(.  1387رامین، علی. )
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کتاب   .گرانخته یوگو با دکتر محمّدرضا رط آن با هنر؛ گفتارتبا  یو چگونگ  کیهرمنوت  .(1384)  .محّمدرضا  گران،خته یر

 . 68-62:  90و  89 ،ماه هنر

( داریوش.  ایران(.  1388صفوت،  ملّی  ترجمه موسیقی  کارن.  نلی  همکاری  با  سلیم ،  کتاب ی سوسن  تهران:  سرای زاده، 

 اندیش. نیک

 ، تهران: نی. یلیو تحل یآموزش یسینوعبداهلل: نت رزایم  فیرد(، 1385طالیی، داریوش. )

 ، تهران: نی. یحیتشر یبا نمودارها رزاعبداهللیم   فیرد یسینو: بر اساس نتفیرد  لیتحل(. 1394طالیی، داریوش. )

 ، تهران: نی.یلیو تحل یآموزش یسی نو: نتیشهناز اکبریعل  یدوره عال  فیرد(. 1397طالیی، داریوش. )

 ، چاپ دوم، تهران: نی. یی آواز ایرانی؛ بر اساس ردیف آوازی عبدا... دوامیرمزگشا: کتاب آواز(. 1399طالیی، داریوش. )

 ، با توضیحات و اضافاتی از دکتر عبدالحسین نوایی، تهران: علم. تاریخ عضدی (. 1376احمدمیرزا. )عضدالدّوله، سلطان

  ،مقاالت موسیقیماهور؛ مجموعهکتاب  (. نگاهی کوتاه بر سیر تاریخی آموزش موسیقی ایرانی. در:  1371علیزاده، حسین. )

 . 42-49: ماهوری فرهنگی و هنری تهران: مؤسسه ، 2ج

،  1334دم تجدّد تا  شناختی موسیقی در ایران از سپیدهی جامعهها؛ مطالعهتا بردمیدن گل(.  1394فیّاض، محمّدرضا. )

 ی مهر.تهران: سوره 

، آوانگاری: مهدیقلی هدایت  الحکما(ردیف میرزاعبداهلل به روایت مهدی صلحی )منتظم(.  1397قادری، آرشام. مِنا، شهاب. )

تار: آرشام قادری، ویرایش نت و بازنویسی: آرشام قادری  : دستگاه شور، تصحیح و اجرا با سه1)مخبرالسلطنه(، ج

 و شهاب مِنا، تهران: خنیاگر. 

 . 61-58: 6 ، ییقایمقام موس .و آموزش رانیا یسنّت یقیموس .(1378) .مهران ،یاقلعه

و    یکارگان   ،ینظر  ی هابر خاستگاه  ی)بخش اول(. تأمالت  ؟یعرض  ای  یانعطاف دستگاه: جوهر(.  1399. )د یسع  ،یکردماف 

 . 87-47: (87) 22، ماهور یقیموس یفصلنامه ی.رانیا کیکالس  یقیدستگاه در موس ییِایجغراف

اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: ، مقدّمه و بخش اوّل، به اهتمام علیتاریخ بیداری ایرانیان(.  1357اإلسالم. )کرمانی، ناظم

 بنیاد فرهنگ ایران با همکاری انتشارات آگاه و انتشارات لوح.

 .120-103(: 2) 2، فرهنگستان هنر ینامهپژوهش .رانیدر ا یقیموس یهاگفتمان . (1386) .مسعود ،یکوثر

)کوهستانی مسعود.  مشروطیّت(.  1384نژاد،  عصر  هنر  در  پژوهشی  مشروطه؛  عصر  در  تهران:    موسیقی  دوم(،  )کتاب 

 مهرنامگ. 

 . 8-5: 11 ،کتاب ماه هنر . (فی)رد ی دستگاه یقیآموزش موس .(1378) . دیمج ،ی انیک

 . 23-14: 4، گلستان هنر.  ابن خلدون یمهدر مقدّ یقیموس(.  1385) . دیمج ،ی انیک

  یقیطرح جامع موس(.  1384)مدیر گروه پژوهشی: صدرنوری، بردیا(. )شینواندراد    یهنر  ی فرهنگ  یمؤسّسه   یگروه پژوهش

 زیر نظر محمّدحسین همافر، تهران: راد نواندیش.  ،ها و راهبردها(چالش-کشور یقی)نظام موس کشور

. دانشگاه تهران  یبایز  یهنرها  یدانشکده  یقیگروه موس  یبرومند، استاد برجسته   ینورعل (.  1361لطفی، محمّدرضا. )

 . 592-588: 14، چیستا

 ، تهران: رادیو فرهنگ.1ی ی شماره، برنامهتاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایرانالف(. 1391لطفی، محمّدرضا. )
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 ، تهران: رادیو فرهنگ. 3ی ی شماره، برنامهایرانتاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ب(. 1391لطفی، محمّدرضا. )

 ، تهران: دانشگاه تهران.1، جتاریخ مؤسّسات تمدّنی جدید در ایران(. 1370محبوبی اردکانی، حسین. )

از در موسیقی هایدستگاه پیدایش تاریخ (.  1384محمّدی، محسن. ) پایانی قاجاردوره تا ی صفویهدوره ایران،  نامه  ، 

ی ادبیّات ی تاریخ، استاد راهنما: دکتر احسان اشراقی، دانشکدهی کارشناسی ارشد در رشتهت درجهبرای دریاف

 و علوم انسانی، دانشگاه تهران.

ی مطالعات و تحقیقات ، به اهتمام تقی بینش، تهران: مؤسّسه االلحانجامع(.  1366مراغی، عبدالقادربن غیبی الحافظ. )

 فرهنگی. 

ی ، تهران: سورهیران یا  یقیمرکز حفظ و اشاعه موس  یخچهینو: تار  کرد یها با روسنت  یا یاح(.  1393)  .اهللازاده، عینمسیّب 

 مهر.

 ، تهران: فرهنگ نشر نو.تاریخ موسیقی ایران(. 1380مشحون، حسن. )

( موسی.  نت  ،ی معروف  یموس  زیآمهیگال  ینامه(.  1391معروفی،  کتاب  چاپ  از  رد  ینگارپس  از  . رانیا  یقیموس  فی او 

 . 88-85(: 58) 15، ی موسیقی ماهورفصلنامه

 ، تهران: نشر تاریخ ایران.شاههایی از زندگی خصوصی ناصرالدّینیادداشت(. 1361خان. )علیمعیّرالممالک، دوست

 . 64-59: 12و  11، کلک. قرن  میدر ن  بایز یهنرها یدانشکده(. 1369ممیّز، مرتضی. )

 . 68-56(: 14) 4، ی موسیقی ماهورفصلنامه. خاستگاه و تحول مفهوم اصطالح »دستگاه«(. 1380میثمی، سیدحسین. )

 ، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر. موسیقی عصر صفوی(. 1397میثمی، سیدحسین. )

 ی مهر.شادکام، تهران: سورهی علی  ، ترجمه ردیف موسیقی دستگاهی ایران(. 1388نتل، برونو. )

 . 55-51: 7 ، ییقایمقام موس ی.رانیا لیاص  یقیبر آموزش اثربخش موس یدرآمد  . (1382) .عبدالرّضای،  نراق

 . 11-8: 14، وحید.  آن یهای و دشوار رانیدانشگاه در ا(.  1343وحیدنیا، حسین. )

 ی کاویانی. انه، برلین: چاپختعلیمات موسیقی؛ دستور تارتا(. وزیری، علینقی. )بی

 نا. ، طهران: بیدستور ابجدی در کتابت موسیقی(. 1317هدایت، مهدیقلی. )

  ت یهدا  یقل یمهد  یسینو، نتالحکما()منتظم  یصلح  یمهد  تیبه روا  یرانیا  یقیموس  ف یرد(.  1392هدایت، مهدیقلی. )

بازنو  حی)مخبرالسّلطنه(، تصح امیسی و  قادر  یبا همکار  ،یاسالم  ن یرحسی:  پرو  یآرشام  رضا  تهران:   ززاده،یو 

 .دانشگاه هنر

( مهدیقلی.  روا  رانیا  یقیهفت دستگاه موس  ف یرد(.  1393هدایت،  مقدّمهالحکماء()منتظم  یصلح  یمهد  تیبه  با   ی، 

 ماهور. یهنر - یفرهنگ  یصفوت، تهران: مؤسّسه  وشیدار

 گهر، تهران: آگه.عبدالحسین نیکی ، ترجمه شناسی هنرجامعه(. 1384هینیک، ناتالی. )

 . 31-15: 8، بیناب. هنر ی شناسبا جامعه یی آشنا(. 1384یگانه، سیروس. )

 . 822-816: 60، پیوند. رانیدر ا دیمدارس جد نینخست  سیسأ : تخچهیتار(. 1363نام. )بی

 به نشانی: عبدا... معارفی  ینترنتیا گاه ی پای.  قیموس یهاکالس نیتریمیقد (. 1392نام. )بی

http://maarefi1391.blogfa.com/post/14 

http://maarefi1391.blogfa.com/post/14
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 .1398ماه دی 28تاریخ بازیابی: 

 به نشانی:   فرهنگ و ارشادوزارت  ینترنتیا گاه ی پاتا(.  نام. )بیبی

https://amoozeshehonar.farhang.gov.ir/fa/amoozeshgah/fehrest 

 . 1401ماه دی 26تاریخ بازیابی: 

به   دانشگاه تهران  یمعاونت آموزش  ینترنتیا  گاه ی، برگرفته از پای آزمون سراسریی انتخاب رشته هادفترچهتا(. نام. )بیبی

 نشانی: 

https://yun.ir/8w7989 

 .1401 ماه ید 20تاریخ بازیابی: 
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