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1تاریخ الموسیقی االیرانیة القصیرة بصورة قصیرة:2االشتراکات بین االسامی المقامات موسیقی االیرانیة و الموسیقی العربیة3اشتراکات بین ابعاد مقامات االیرانیة والعربیة1تاریخ الموسیقی االیرانیة القصیرة بصورة قصیرة:نستطیع ان نقسم تاریخ الموسیقی االیرانیة با لعصور التالی:
_عصر الهخامنشیین  :کانت الموسیقی جزء مهم من السنن و آالداب وهوایة من الهوایات المجتمع االیرانی  ،نشاهد فی هذاالعصر آالة
الموسیقی المختلفة کا الطنبور والچنگ والنای والدف ووتریات ذورقبة طویلة
عصر الساسانیین  :نقوش و الصور والرسوم هذا العصر یحکینا االستخدام آالت الموسیقی المختلفة کالبربط (نوع من العود)الرباب،طنبور ،ونقرأ سیرة ذاتیة العازفین المعروفین فی هذا العصر کا باربد (فهلیذ) ونکیسا و کتب التاریخیة یحکی عدد المقامات
الساسانیین ثالثمة وستون وای مقام یتعلق بیوم من االیام السنة
ومسمی بخسروانیات
ولکن بعد االسالم انتقل مرکز الموسیقی االیرانی الی بغداد ویظهر الموسیقی المزیج من االموسیقی االیرانی والموسیقی العربیة الترکیوکتب رساءل الموسیقی العظیمة بید الموسیقیین کفارابی وابن سینا وصفی الدین االرموی وقطب الدین شیرازی
واما من قرن الحادی عشر حتی االن یبدوا ،انفصل الموسیقی االیرانی و الموسیقی العربیة ومن ذلک العصر لحد االن نری فرق کثیربین الموسیقی االیرانیة والموسیقی العربیة ،ولکن نری مشترکات کثیره بین هذین الموسیقییین
2االشتراکات بین االسامی المقامات موسیقی االیرانیة والموسیقی العربیة3اشتراکات بین مسافات مقامات االیرانیة والعربیةالموسیقی االیرانیة تتشکل من مجموعات مختلفة مسمی با"الردیف" وفی لغة الفارسیة هذة المقامات مسمی با" دستگاه" وای دستگاه
تتشکل من مقطوعات اصغر مسمی با "گوشه"
دستگاهات:

دستگاه شور:
سلم شور بهذه القرار ولکن درجة الخامس متغیر ویشتمل علی گوشه هات:درآمد ،کرشمة،شهناز ،اوج ،حسینی..،
عزف-------------------------------------------------------------------------
ومقامات:
بیات ترک :یشبه بسلم شورولکن توقف علی الدرجة الثالث ویشتمل علی گوشه هات:درآمد ،روح االرواح،دوگاه،فیلی،
شکستة،مهربانی....................
عزف-------------------------------------------------------------------------
ابوعطا :یشبه بسلم شور ولکن توقف علی درجة الرابع ویشتمل علی گوشه هات:درآمد،رامکلی،حجاز ،حسن موسی،چهار
پاره........................
عزف-------------------------------------------------------------------------
افشاری : :یشبه بسلم شور ولکن توقف علی درجة الخامس وبشکل متغیرو یشتمل علی گوشه هات:درآمد،رهاب ،عراق
............................................
عزف-------------------------------------------------------------------------
دشتی : :یشبه بسلم شور ولکن توقف علی درجة الخامس وبشکل متغیرو یشتمل علی گوشه هات:درآمد ،بیات راجه ،عشاق ،سوز
وگداز،دشتستانی.......................
عزف-------------------------------------------------------------------------
– 2دستگاه ماهور :یشتمل علی گوشه هات:درآمد ،کرشمه ،آواز،داد،مجلس افروز،خسروانی،شکسته،دلکش،راک
.........................................................
عزف-------------------------------------------------------------------------
3دستگاه نوا :یشتمل علی گوشه هات:درآمد ،راجه ،نیریز،نغمه ،کرشمه و........................................عزف-------------------------------------------------------------------------
4تگاه سه گاه  :یشتمل علی گوشه هات:درآمد  ،مویه ،مخالف ،شوشتری ،منصوری و.................
ولکن سلم گوشة المعوفة" مخالف" علی نحو التالی:
عزف-------------------------------------------------------------------------
5دستگاه چهار گاه :یشتمل علی گوشه هات:درآمد ،مخالف  ،شوشتری منصوری و.....................درجة الخامس (حصار) ودرجةالثامن(منصوری)
عزف-------------------------------------------------------------------------
6-دستگاه همایون  :یشتمل علی گوشه هات:درآمد ،چکاوک  ،بیداد ،شوشتری و.............................

عزف-------------------------------------------------------------------------
و مقام بیات اصفهان :یشتمل علی گوشه هات:درآمد ،راجه  ،عشاق  ،مثنوی و...........................
عزف-------------------------------------------------------------------------
بیات اصفهان یشبه بمقام حجاز من جهة ابعاد ومن جهة ابعاد وحرکات الملودیک یشبه بشوشتری
7دستگاه راست و پنجگاه  :یشتمل علی گوشه هات:درآمد ،شکسته ،دلکش و.............................عزف-------------------------------------------------------------------------
2االشتراکات بین االسامی المقامات موسیقی االیرانیة و الموسیقی العربیة:عندما نبحث فی موسیقی االیرانیة و الموسیقی العربیة نجد االسامی مشترکة بینهما کما المسافات مختلفة ولکن االسامی مشترکة مثأل :
حجاز  ،راست  ،سه گاه  ،چهار گاه و.....................
عزف:------------------------------------------------------------------------------
وایضأ نجد کلمات فارسیة فی موسیقی العربیة و کلمات عربیة فی موسیقی االیرانیة مثأل:
فرحفزا ،سگاه چهار گاه  ،شور  ،دشت  ،شهنازو.............................
3اشتراکات بین مسافات مقامات االیرانیة والعربیة:اذا نسمع الموسیقی االیرانیه و الموسیقی العربیة نحصل علی مسافات مشترکة بینهما وایضأ احاسیس مشترکة و منوعة مثأل  :حجاز فی
مقامات العربیة و شوشتری او بیات اصفهان فی موسیقی االیرانیة
عزف:-----------------------------------------------------------------------------------
او چهارگاه فی موسیقی االیرانیة و حجاز کار فی موسیقی العربیة
عزف:-------------------------------------------------------------
وایضأ نجد مسافات و االسامی مشترکة مثأل سه گاه:
عزف:----------------------------------------------------------------
النتیجة:
هذة الوجوه المشترکة بین الموسیقی االیرانیةالموسیقی العربیة یثبت هذین الموسیقیین منذ الزمان کان فی اصل شی واحد
شکرأ

