
 
 نظامی ایران موسیقی برغرب  تأثیر

 (از اواسط عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار)
 

 2هادي وكیلي ،1مصطفي لعل شاطري
 (05/11/95ـ پذیرش نهایی:  06/10/95)دریافت مقاله: 

 
 چکیده

 شاه به اروپا، فرهنگ شاه و مظفرالدین سیس دارالفنون و سفرهای ناصرالدینأت پس از
 ات فرهنگ غربی در حوزهثیرأت یافت. یکی اززیادی در ایران نفوذ و گسترش  یغرب

 و تحلیلی-توصیفی این مقاله با بهره گیری از روشنظامی بود. یژه موسیقی بوموسیقی 
 ثیرپذیریأتدر پی پاسخ به این پرسش است که ای  اسناد و منابع کتابخانه استفاده ازبا 

های علمی و عملیِ منسجمِ  خانه( از شیوه موسیقی نظامی )نقاره موسیقیدانان ایرانی و
 موسیقی ها حاکی از آن است که د؟ یافتهتا چه میزان و چگونه بوموسیقی نظامی غرب 

گسترش زیادی  ،پایان عصر قاجارو تا  نظامی غرب از اواسط عصر ناصری وارد ایران شد
 از های برخی هر چند تالش شد؛و رقیبی جدی برای موسیقی نظامی  یافت

 سازی این دو سبک موسیقی بی برای همسان ،های ادبی موسیقیدانان و اعضای انجمن
های  شد، اما بسیاری از سبک موسیقی نظامی پدیداردر عرصه  نبود و نوآوریهایینتیجه 
قرار فراوان فراموش شد و الگوهای غربی در موسیقی مورد استقبال موسیقی کهن 
ایرانی، از عوامل اصلی این غرب گرایی شدید دربار قاجار و موسیقیدانان  .گرفت
 .پذیری بودتأثیر

 

 شاه،  ناصرالدیننظامی،  یقیموسغربی،  یقیموس، لومر یومسقاجاریه، : ها واژه كلید
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 مقدمه

بر فرهنگ  تأثیر فرهنگ غربی در دوره قاجار بویژه حکومت بلند مدت ناصر الدین شاه،
به  قاجاریه سفرهای آخرین شاهان .که از دوره صفویه آغاز شده بود، شدت گرفتایرانی 

مختلف زندگی مردم ایران را  شؤون، یدر پیروی از فرهنگ غرب هاای آنه استو سی اروپا
نیز از موسیقی  داشتای کهن  که سابقه نظامی ایران موسیقیاز جمله  متأثر ساخت.

 در ،نوعی موسیقی ملی توان در شکل گیری این تأثیر را میبازتاب  ؛غربی تاثیر پذیرفت
 . هده کردمشااروپایی  های زیبایی شناختیِ قالب

موسیقی  باره درچون حسینعلی مالح و روح هللا خالقی  کسانیهای اخیر  در دهه
ی غرب موسیقی تأثیر بهها،  اما در این پژوهش، اند انجام داده هایی پژوهش نظامی در ایران

 دانشگاهی نیز بهی ها برخی از پایان نامه بر موسیقی ایرانی چندان توجهی نشده است.
اند از  به فرنگ بر فرهنگ ایرانی پرداختهشاه  شاه و مظفرالدین رالدینثیر سفر ناصأت

شاه به اروپا  های ناصرالدین فرهنگی و اقتصادی مسافرت ثیرات سیاسی، نظامی وأت جمله
شاه به اروپا بر اوضاع سیاسی،  ثیرات سفرهای مظفرالدینتأو ی نجات یتراماثر  بر ایران

ی. مقاالتی نیز در این زمینه نوشته جواد غالماثر  ناجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایرا
مهران اثر  گذری بر روند آکادمیک آموزش موسیقی در ایرانشده است. از جمله 

 اثر روند آموزش موسیقی در ایران ی،شهال آذر اثر  اسناد مدرسه موسیقی ،پورمندان
. با این حال پور ییآقاشهرام اثر  یک سند موسیقایی از دارالفنون و پور یاناشرف آر یرام

توجه به اسناد و منابع  درباره موسیقی نظامی، بدونبه بیان کلیاتی  در این مقاالت
 بسنده شده است. جانبدارانه،تاریخی و گاه با نگاهی 

در حوزه  یپژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که موسیقی نظامی غرب
چه  و را در دوره قاجار متأثر ساخت انموسیقی نظامی ایرتا چه اندازه علمی و عملی 

ایجاد کرد؟ همچنین رویکرد حمایتی دربار قاجار نسبت به هویت هنر ایرانی  تحولی در
؟ با ورود نخستین موسیقی غربی و الگو برداری هنرمندان از آن به چه صورتی بروز یافت

در روند  غربیالگوهای تدریج  ویژه مسیو لومر، بهایران، ب موسیقی نظامی به مدرسان
و اقدامات سودمندی  ها نوآوریهر چند البته . غالب گردید موسیقی، آموزشی و اجرایی

ترین  اصلی ، امابه واسطه شیوه علمی و عملی تدریس منطبق بر نظام غربیِ ترویج شد
سبب هنجارهای حاکم بر  به و نوازندگان آن بود، خانه نقاره رکن موسیقی نظامی که

در پایان دوره قاجار نیز  تغییر نوع کارکرد یا تقلید صرف پرداختند.جامعه، تنها به 
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باشیان در عرصه آموزش و برپایی هنرستانی مبتنی بر  حضور شاگردان لومر همچون مین
یش از ب علمی،کارگیری ه های غربی با ب سبکموجب شد  های آموزش اروپایی، نگرش

ابتدا پیشینه تاریخی در این مقاله، اس، . بر این اسگیردپیش مورد استقبال و توجه قرار 
 بررسی شدههای نفوذ غرب  ، آغاز فعالیت نوبتیان و نخستین زمینهایران نظامیِ موسیقی

ثیرات هنری او و نیز أن اروپایی بویژه لومر فرانسوی در عصر ناصری و تاو سپس مدرس
ومت قاجار با نظامی ایران تا پایان حک غربی در حوزه موسیقی فرایند تثبیت فرهنگ

 مطالعه قرار گرفته است.مورد  ،باشیان های مین کید بر فعالیتأت
 

 نظامی موسیقی پیشینه تاریخیِ

 شجاعتانه و ایجاد پرست میهن اساتحسابرای تهییج  تا حد زیادینظامی که  موسیقی
 کورشو بلند مدت در ایران دارد.  ای غنی سابقهگردد،  در سربازان، اجرا میو غرور 

و ناگهان عموم سپاهیان با شدت »نموده  را نجوا اشعاری ،ها در نبرد با آسوری منشیهخا
(. موسیقی 113 )گزنفون،« خواندن آن تصنیف نمودند و اعتقاد مذهبی تام، شروع به

سازهای در این دوره بسیار رواج داشت و شد،  رزمی که هنگام جنگ اجرا یا سروده می
های  در حفاری .ش1366(. در سال 2/882اشرفی،  )نصری بوداصلی آن شیپور و طبل 

طول  شیپوری فلزی به ،آرامگاه اردشیر سوم هخامنشی در کنارتخت جمشید، 
 سانتیمتر بود 50دهنه دیگر آن  و 5قطر دهنه تنگ آن یافت شد که  سانتیمتر120

با  و گرفتند قرار می در صف مقدم نبرد ،این سازهانوازندگان  (. احتماال37ً )محشون،
 به پیشروی و حمله و پرهیز از توقف و عقب، سربازان را های خاص نواختن آهنگ

ثیر أت یسلوکیان نیز از موسیقی نظامی ایران (.179ند )افتاده، دکر میتحریک نشینی 
)همان،  کردند میطبل و کوس استفاده  ها از ، در جنگتقلید از ایرانیان به ند. آنهاپذیرفت

نظامی  وظیفه اجرای موسیقی ،ها ها در کنار حضور در بزم گوسان این دوره، (. در181ص
(. در دوره ساسانیان در کنار رواج موسیقی بزمی، 44را نیز بر عهده داشتند )بویس، 

و هراس در دشمنان و تقویت روحیه دلیری  ترسنظامی نیز با انگیزه ایجاد  موسیقی
؛ Farhat, 3و نغمات خاص بود )ها  ای از آهنگ شامل مجموعهشد و  اجرا میسربازان 
 ،اردشیر بابکان ای که در دوره که یکی از هفت طبقهای  گونه به .(368سن،  کریستن

 و جنگ میدان(. در این دوره نیز در 1/241)مسعودی،  دانان بودندموسیقیشکل گرفت، 
 ،شد و موسیقیدانان سرودهای حماسی توسط شاه خوانده می ،دشمن پیش از حمله به
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شیپور، بوق،  این دورهسازهای رایج . (33)میلر،  بودندنوازندگان جنگی  در جایگاه اغلب
سورنا، تبیره )دهل کوچک(، آئینه پیل )نوعی از کوس یا شیپور(، کرنا، شاخ نفیر، جرس 

ای( و طبل  ای بدون پوست(، چلب )سنج(، دبدبه یا دمامه، شندف )آلتی کوبه )آلتی کوبه
 (.301ـ290ی، ؛ رازان207بود )ماسه، 

دف، طبل، بوق،  چوناز سازهایی  در جزیره العرب، اعراب جاهلی های دوره جنگدر 
پیامبر )ص( نیز دوره  در غزوات این سنت .(141)زیدان،  شد کرنا و کوس استفاده می

برخورد  با یکدیگر که دو گروه پیش از آنبه گزارش واقدی، در غزوه احد،  ادامه یافت.
زدند... و اگر کسی  های ایشان بودند و دایره و طبل می ان جلوی صفکنند، زنان مشرک

  (.1/162کردند )واقدی،  کرد، او را به بازگشت تشویق می جنگ پشت می به
ادامه  ،همان سبک ساده نظامی به موسیقیاستفاده از خلفای راشدین،  در دوره

موسیقی نظامی  انباسیو ع انامویدر دوره تغییر خالفت به سلطنت و  از یافت، اما پس
به واسطه  خلفای اموی و عباسی(. Zonis, 637؛ Fallahzadeh, 29) نیز دچار تحول شد

و  نظامی یژه موسیقیوب موسیقی هتدریج به ب ،ارتباط گسترده با ایرانیان و رومیان
در (. 2/854خلدون،  ؛ ابن141 )زیدان، توجه بیشتری کردند استفاده از آن در نبردها

رواج فراوان یافت سرنا  و کوس و طبل استفاده ازیوه رجز خوانی رنگ باخت و شنتیجه 
از قرن از این رو  (.377 )فارمر، شکل گرفت ،نوبت زدن رسم و ایجاد گردید خانه طبلو 

 معموالًخواندند.  مینواز  رزمی را، نوبتی یا نوبت سوم هجری به بعد نوازندگان موسیقی
هنگام پیروزی قشون و ورود  و به داشتند گ سلطنتی حضوردر اَر ،ای از نوبتیان دسته

زدند  نوبت می ،پایتخت و نیز خروج نیروهای جنگی برای پیکار با دشمن فاتحان به
خلفا بود و آنها  در اختیار زدن نوبت امتیاز(. 44؛ بیهقی، 160)سیفی هروی، 

بویهی نخستین سلطانی  لهعضدالدو توانستند این امتیاز را به دیگران نیز واگذار کنند. می
سنت نوبت در دوره . دریافت کردق( 363ـ381از خلیفه الطائع ) چنین امتیازی بود که

و وجوه  نقاره ،پس از آنو  (379؛ فارمر، 1/355)کرمانشاهی،  نیز رواج داشت سلجوقیان
(. با روی کار آمدن دیگر 83)مالح،  ، به کار گرفته شدموازات نوبت بهترکیبی آن 

نقاره خانه از بُعد نظامی صرف خارج و در تشریفات  ،ایران درهای حکومتگر  لهسلس
های  نگاره .بر اساسدولتی و مراسم خصوصی و گاه امور درباری مورد استفاده قرار گرفت 

رسد این تغییر  به نظر می ق(771ـ807) یبر جای مانده از دوره امیر تیمور گورکان
اما اوج این تغییر کاربری  .(71شاطری،  )لعل ه استبودکارکرد نقاره خانه در دوره وی 
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چیان در  حضور نقاره دربارههای گوناگون منابع  عالوه بر گزارش بود. هدوره صفوی در
از  گزارشهای زیادی نیز( 325؛ آنجللو، 363؛ دالواله، 3/978صفوف جنگ )شاردن، 

پایتخت یا شهرهای  ن بهبزرگ و سفیرا ،ورود شاهان، امرا ی چوندر مراسم هاشرکت آن
تفریحات عمومی و خصوصی همچون  ،(72؛ کاتف، 83؛ کارری، 57)الئاریوس،  بزرگ

 جشن و های دسته جمعی از جمله چوگان بازی، ورزش اعیاد، جشن تاجگذاری، آتش
 از نقاره گویا (.74، 77؛ کاتف، 170 ؛ شرلی،634است )تاورنیه، در دست عروسی و تولد 

 .بنوازند مراسم،متناسب با این با درون مایۀ هایی  آهنگ شد درخواست میچیان 
قرار یا در نزدیکی کاخ،   ها گاه در میدان اصلی پایتخت خانه نقاره ،دوره صفوی در

 در نقاره به آنها، برای دسترسی فوری ،اغلب تعدادی از نوازندگان . Loeb, 5) داشتند.
 .(71ـ72 ،سانسون؛ 49)کمپفر،  دکردن اقامت میخانه )چه داخل و چه خارج قصر( 

در  خاص، مراسمی اجرای گروه برای و هر بخش وزیاد بود خانه بسیار  نقاره اعضاتعداد 
 فعالیت خود در دوره افشار و زند همچنان به این گروه از نوازندگان. شدند مینظر گرفته 

به  ترسیم کرده، نادرشاهپادری بازن فرانسوی، در تصویری که از اردوگاه . ددنادامه دا
که به احتمال فراوان نقاره نوازان نیز در  پرداختهموقعیت چادرهای خنیاگران  وصف

 (.21)پادری،  اند بودهمیان آنها 
اوژن همچنان در ارگ سلطنتی، فعال بودند. به نوشته  ها خانه نقارهدر دوره قاجار، 

زون و وو صدای نام ا با سرخانه پایتخت یکصد ساز زن عضویت دارند و آنه در نقاره»اوبن 
فرستند ]مردم را از زمان  طلوع و غروب آفتاب درود می وحشتناک هر صبح و شام، به

 شوند و هر جوخه به خانه به چهار جوخه تقسیم می نمایند[. افراد نقاره آن آگاه می
دسته موزیک دربار را  ،زنند. جمع آنان های بزرگ می لبک و طبل ترتیب شیپور، نی

روند. در  شمار می ملتزمین به رکاب به وجز ،جایی دهند و در رفتن شاه به می تشکیل
زن  زن و چهارده فلوت سی شیپور زن و تیبره زن، بیست و شش طبل اًعده آنان جمع

گویا  ،نوازی در اوایل دوره قاجار (. نقاره211دروویل،  نک:؛ نیز 248)اوبن، « وجود دارد
سرهنگ مهندسین قورخانه مبارکه  که کلمباریای  نهگو بیشتر جنبه نظامی داشت؛ به

میرزا آقاسی برای منظم کردن قشون دعوت شده بود و همچنین از جانب محمدشاه که 
، به وصف کردکه در زمان محمدشاه به ایران سفر  (نقاش سیاحتگر روسی) سالتیکوف
؛ 74)سالتیکوف،  اند اشاره کرده، خانه سلطنتی که در قشون نظامی فعال بود گروه نقاره

خوانی )خواندن آثار منظوم ملی  نامه از رسم جنگ همچنین، گزارشهایی(. 50تورنتن، 
 (.75)الیارد،  در اوایل دوره قاجار در دست است در محافل نظامیان(
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شد، از جمله در  در مواردی خاص نواخته می ، اغلببا این حال در دوره قاجار نقاره
شد، به هنگام جلوس  برپا میزهای عید که سالم رسمی هر بامداد و شامگاه، در رو

شبهای رمضان، در تعزیه تکیه دولت و در روزهای  و در روز عید قربان سلطان بر تخت،
؛ بیانی، 123؛ جکسون، 986پرداخت )دالمانی،  اسب دوانی که شاه نیز به سوارکاری می

شاه  (. اما در دوره ناصرالدین147، ...روزانه یها یادداشتقاجار،  شاه ؛ ناصرالدین3/288
در نقارخانه در اَرگ سلطنتی، در اطاقکی  صورت تشریفاتی در سر نوازان صرفاً به نقاره

های تنظیمی یا به  به مساحت سه در پنج متر محدود و بر اساس دستور و برنامه
رسد که گاه بنا به  نظر می پرداختند و چنین به های مختلف به فعالیت می مناسبت

در نظر گرفته  هابرای نوسازی مکان بسیار محدود آن ویژه ای بودجه ،مدهای خاصاشپی
(. 2، برگ 296/ 1685؛ همان، 1، برگ 240/ 35020؛ ساکما، 426 شد )محشون، می

اند، چرا که افکار و  های امیرکبیر دانسته سیاست از نقاره نوازان را محدودیت ،برخی
چندان سازگاری  ،ریشه دینی و مذهبی برخوردار نبود ای که از خانه تصمیمات او با نقاره

 ،نواختن نقارهبرای دستور صدور نداشت و پیوسته مقامات درباری و شخص شاه را از 
 (.30؛ درویشی، 121رفسنجانی،  کرد )هاشمی نهی می

 
 غربی نظامیِ ورود و گسترش موسیقیِ

ه است.در این دوره صفوی هدور ، متعلق بهموسیقی غربی استفاده ازهای  نخستین نشانه
از جانب پادشاهان اروپایی به عنوان هدیه، به دربار صفوی  غربی،سازهای  برخی از

 شاه عباس صفوی بویژه های فرهنگی شاهان (. البته سیاست35)سپنتا، ص ارسال شد
که در موسیقی و ساختن نیز در ورود موسیقی غربی به ایران بی تأثیر نبود. وی اول 

به را به دربار خویش فراخواند و فرانسوی  ای نوازنده داشت، مهارت رانیای تصانیف
 ؛ نصرآبادی،3/294 منشی،اسکندر بیگ )نیز توجهی ویژه داشت  موسیقیدانان ارمنی

 (.Barjesteh, 452: ـ کن؛ نیز 317؛ فیگوئرا، 318
ی شاه، فتحعل ق(1249ـ1202) السلطنه یبناتا دوره عباس میرزا  ،اول پس از شاه عباس

میرزا  عباس با موسیقی غربی و تقلید از آن صورت نگرفت.اقدام دیگری در زمینه آشنایی 
امور فرهنگی  که تغییراتی در بود، شاه از ناصرالدین پیشعباس و  بعد از شاه ،بارزترین چهره

 و است نظم مناسب ، فاقدخانه او دریافت که دسته نقاره به وجود آورد.بویژه موسیقی نظامی 
شفاهی و سینه به سینه و به صورت و موسیقی را  ندسواد فاقدافراد عامی و  بیشتر ،نوازندگان
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 ی دارند.های پایین درجه ،و در تشکیالت نظامی اند در قالب اجرای چند ساز محدود آموخته
های اول و دوم ایران و روس در  در فاصله جنگ در صدد اصالح اوضاع برآمد. ویاز این رو 

 گاننوازند ه ازنفر 30 ای همراه این هیئت دسته. ا هیئت همراه سفیر روس دیدار کردتبریز ب
 به ،تبریز برپا گردید مناسبت ورود این هیئت به و در جشنی که به داشتند نیز حضور

(. 116؛ دوکوتزبوئه، Chehabi, 144؛  Cronin, 55؛Balaghi, 165)نوازندگی پرداختند 
ای نوازنده در سپاه ایجاد  دسته گرفت، تصمیماین گروه، ی ثیر اجراأمیرزا تحت ت عباس
 دیگر پادشاهان و شاهزادگان قاجار نیز، در. مرگ وی مانع این اقدام شداما کند 

ایرانی، تا حد  های موزیک کارگرفته شده از سوی نوازندگان دستهه سازبندی و هارمونی ب
 .پرداختندغربی  های بسیاری به تقلید از دسته

 قاجار شاه به ناصرالدین در ایران، نظامی غربی را ترویج موسیقی ،پژوهشگران بیشتر
اروپایی در دربار  نظامی و سفیران انمورأمو  های اروپایی حضور هیئتدهند.  مینسبت 
سفرهای اروپایی  و سیس دارالفنونأت ،موسیقیناصرالدین شاه به  عالقه شخصی ناصری،

م و 1888ـ9ق/ 1306ـ7 و م1877ق/ 1295م، 1872ق/ 1290های  شاه در سال
از  ی درباری،ها در مراسم و ضیافت حاضرهای نظامی و دستجات موزیک  مشاهده گروه

 ,Scarce؛ Fatemi, 402) جمله عوامل ترویج موسیقی نظامی غربی در این دوره بود

 اروپایی هایشاه در سفر  ناصرالدین (.Martin, 24؛ Leone, 24؛ Mohammadi, 49؛ 459
با شگفتی و های خود  در یادداشت. وی غربی داشت توجهی ویژه به موسیقیخویش، 

، همو؛ 90...،سفرنامهشاه قاجار،  )ناصرالدیناشتیاق از موسیقی غربی یاد کرده است 
، 1/299، ...سومروزنامه خاطرات در سفر ، همو؛ 199...، روزنامه خاطرات در سفر دوم

فراهم ساخت و موجب شنایی هنر ایرانی و غربی را آ زمینه وی، هایسفرگزارش (. 295
برای درباریان و خودِ شاه  به هنر و موسیقی، انتقادی ی و دیدگاهیهنر خودآگاهیِ ایجاد
که بسترهای آن از سوی دارالفنون فراهم  نظامی موسیقیاین تأثیرات، بویژه در  شد.

 بروز و ظهور بیشتری یافت. گردیده بود،
و به  اروپایی انم و استخدام معلم1851ق/1268ر سال سیس دارالفنون دأت

  شد هنریو  فرهنگی های غربی در آموزش، موجب تحوالت کارگیری شیوه
(Kia, 105 ؛Mahdavia, 16 ؛Youssefzadeh, The Situation of Music…, 36 .) پس

ه ک نظامی به سبک جدید های موسیقی ، دسته1های نظامی در دارالفنون از آغاز آموزش

                                                                                                                                        
 های نتایج آموزشواکنشی بود به  های هنری از جمله موسیقی نظامی، الیترسد آموزش فع نظر می به. 1



 1392بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ ششم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامۀ  76

ای  شعبه. در نتیجه مورد توجه قرار گرفت ، بیش از پیشلوازم تشریفات سلطنتی بود از
فرانسوی برای آموزش  سیس شد و لومرأشعبه موزیک ت به نامدر مدرسه دارالفنون 

 های موسیقی بود که کلمه موزیک به دسته دوره. گویا از این موسیقی، استخدام شد
کاربرد  ،هر چند برخی شد.خانه  نقاره گزینجای ،کایران اطالق شد و موزی در نظامی

 ،عباس میرزا دورههای موزیک و موزیکانچی را به هفتاد سال پیش از لومر و به  واژه
افراد دیگری وظیفه  ،از لومر پیش (.92؛ مالح، 210ـ1/211دهند )خالقی،  نسبت می

طبل نوازی آموزش  که ژییوونی. های نظامی را برعهده داشتند تربیت نوازندگان دسته
م 1856ق/ 1273از سال که های بوسکه و رویون  و دو کارشناس فرانسوی به نام داد می
دسته » با نامموزیک نظامی  گروهی حضور داشتند، از جمله این افراد بودند کهایران  در

(. 29؛ درویشی، 191)زوینس، ند شیوه فرانسوی تشکیل داد را به «موزیک سلطنتی
در محل  ،درباره چگونگی اجرای این دسته در برابر امپراتور فرانسههنریش بروگش 

 ،دو دسته موزیک پیاده نظام ایران»نویسد:  ییالقی سفارت آن کشور در تجریش می
های اروپایی کردند. این دسته موزیک فقط هشت ماه بود که  شروع به نواختن آهنگ

ختن را فرا گرفته بودند و آقای نوا ،تحت تعلیم آقای بوسکه، معلم موسیقی دارالفنون
، این مربیان (.257)بروگش، « اپرای پاریس نیز چندی مربی آنها بود یرویون از اعضا

و  داشت حضوردو سال در تهران  ، تنهابوسکه .ایران را ترک کردند پس از اقامتی کوتاه
تا هر چند ، نتوانست فعالیت چندانی انجام دهد ،که بیمار بود بعد از عزیمت او، رویون

فرد دیگری  ،بوسکه و رویونپس از م این سمت را برعهده داشت. 1867ق/ 1284سال 
نواخت و  نی( می و کالرینت )قره بود از اهالی ایتالیا به نام مارکو که در گذشته دریانورد

« پدر مارکو شجاع»و هموطنانش او را  داشت رهبری موسیقی کلیسا را برعهده
به موفقیتی  امادوم موزیک سلطنتی ایران را سرپرستی کرد،  نامیدند، مدتی دسته می

در سال (. 102، زیرا مطلقاً از قواعد علم موسیقی آگاه نبود )مالح، دست نیافت
به سرپرستی سرگرد برونیار به ایران آمد و  ویهیئت نظامی فرانسم 1859ق/1276

                                                                                                                                        
 دارالفنون برای ترویج افکار ضد  های سیاسی از آموزش تا حدودی شاه کهناصرالدین  .دارالفنون

های این مدرسه  دستوری برای تغییر مشی فعالیتکرد،  می خطراحساس  خواهانه،  استبدادی و آزادی
هنری  های سمت رشته هایی همچون علوم سیاسی، به رشته آموزش دارالفنون از نتیجهصادر کرد. در 

یکی از از این رو  (.Ekhtari, 157-160؛ Algar, 49-50) گرایش یافتنقاشی  و همچون موسیقی
از سوی مسؤوالن دارالفنون، برای  نظامی توان اهتمام ویژه به موسیقی می این جریان رادستاوردهای 

 .دانستناصرالدین شاه جلب نظر 
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)کرزن،  نبود ثیرگذارچندان تأاو نیز  تالش ، اماشدمور تعلیم دسته موزیک ایران أم
نظامی  سوابق درخشانی در عرصه موسیقی از (. سرانجام لومر فرانسوی که1/743

با انعقاد قراردادی به نمایندگی سپهساالر اعظم وزیر امور خارجه و جنگ،  برخوردار بود،
 است حال، بعید با این(. 217ـ219جهت تعلیم دسته موزیک عازم تهران شد )هاشمیان، 

برای تنظیم و اجرای  حکومت ناصری، نخستین معلمان موزیک نظامی، اوایل در
هایی متناسب با سالیق و باورها و مبانیِ کهنِ موسیقایی  آهنگ خصوصی و یا عمومیِ

ایرانیان تا حد زیادی زیر نظر نخستین مدرسان  ایرانی، اقدامی کرده باشند.از این رو
ی، به نواختن از بعد علم یژهبو یحدرک صح فارغ ازاروپایی، تنها به صورت تقلیدگونه و 

های اروپایی، پرداختند. در واقع موسیقی نظامی در این زمان  قطعاتی بر اساس شیوه
های نظامی نوینِ دارالفنون و مبتنی بر  بیشتر به عنوان یکی از نیازهای مقدماتیِ آموزش

معه باشد، برای های رایج در غرب بود و بدون این که منطبق بر هنجارهای جا شیوه
 برآوردن نیازهای مدرسانِ نظامی بود.

 
 1آلفرد ژان باتیست لومر

 ق/1277رد زاده شد. وی در فرانسه پادوکاله منطقه م در1842 ق/1257در  لومر
از دولت فرانسه شد. لومر  هارمونیم موفق به دریافت گواهی نامه درجه دوم علم 1861
خدمت در دسته موزیک نخستین هنگ م داوطلبانه برای 1863 ق/1279ل در سا

ل در سا .برگزیده شد ،کرد و به نیابت دسته موزیک ثبت نام ،سربازان زبده گارد فرانسه
نظامی، به استخدام دولت  برای تعلیمات موسیقی ،م از سوی امیرنظام1868 ق/1284

 شگرانبعضی از پژوه(. هر چند 192؛ زوینس، 640؛ وجدانی، 97پور،  آمد )آقاییایران در
شاه به  های پس از سفر نخست ناصرالدین حضور لومر و تشکیل موزیک نظام را به سال

( اما 55دهند )دریایی فر،  نسبت می ،های موزیک تشریفات فرانسه اروپا و مشاهده گروه
 ـ پنجم بود و لومر 1872 ق/1288ر شاه د باید توجه داشت که نخستین سفر ناصرالدین

 .آمدایران به از آن  پیشسال شش 
برخالف  آغاز کرد. وی نظامی را آموزش دسته موزیکبا جدیت و پشتکار،لومر 

های پاریس و تربیت  برنامه به اعمالاقدام  و منسجم جدی صورت به ،پیشین انمعلم
، ...سرگذشت مدارسفر،  ، نصیری39نظام کرد )دورینگ،  های موزیک ها و تکنوازی دسته

                                                                                                                                        
1. Alfred Jean Batist Lemaire. 
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م 1882ق/ 1300اورسل که در سال  به گزارش  (.1، برگ   3256/296: ساکما، ـ کنیز ن؛ 27
در نزدیکی میدان توپخانه مکان وسیعی را برای میدان مشق ]تمرین نظامیان[ » بود ایران در

تا  8اختصاص داده بودند که در این میدان همه روزه به استثنای روزهای جمعه از ساعت 
های رایج روز  هایی که از اپرت هنگ مارشهای مرتب به آ نظام با ستون پیاده ،صبح 10

 (.113)اورسل، « مودندن یهای نظامی اروپایی را تمرین م اقتباس شده، روش
. در این (435؛ محشون، 30)درویشی، بود سال  پنج یا ششدوره شعبه موزیک 

با وارد کردن کلیه  نیز پرداخت و  و عملی به سبک فرانسوی لومر به تدریس علمیدوره، 
ای نیاز داشت فراهم  ای مورد نیاز از فرانسه، هر آنچه را که یک دسته موزیک حرفهسازه

با  ، تنهادسته موزیک ایراندر نتیجه (.  Wiggins, 116؛1/607آورد )مددپور، 
م 1887ق/1305در سال  .اصطالحات و سبک و سیاق سازبندی فرانسوی آشنا شد

هدیه ز سوی دولت انگلیس به ایران نفری ا 60کامل از سازهای دسته موزیک  ای دوره
 ،بودنددیده فرانسوی تعلیم  سازهاینوازندگان ایرانی با  به سبب آن کهداده شد، ولی 
 (.Monelle, 27؛ Nettl, 192) تحویل موزه گردیدهمه آن سازها، 

اعزامی به اروپا بود،  نالدوله( که از محصال باشی )مزین اکبر خان نقاش میرزا علی
با عنوان  را کتاب لومر . وی همچنینهای نظری موسیقی را بر عهده داشت ترجمه درس

 یمبان درباره ای ساده یحتوضکه  این کتاب ترجمه کرد. به فارسی« تعریف علم موسیقی»
م در تهران منتشر 1882ق/ 1300در سال  ود،در قرن نوزدهم ب اروپایی یقیآموزش موس

چون در آن زمان دروس دارالفنون  .(2، 1 تصاویر)( Daniel, 199؛ Ardalan, 3) شد
و معلم کافی نیز وجود نداشت،  بودمرتب  ای برنامهفاقد  ،خصوصاً شعبه مدرسه موزیک

؛ 724 اردکانی، انجامید )محبوبی سال به طول می 15دوره تکمیل این فن در حدود 
گر به نام یک فرانسوی دی کردبود که لومر پیشنهاد  سببهمین  (. شاید به88پور،  آریان

به ایران  برای سرعت بخشیدن به روند آموزشی موزیک نظامی دوال )نوازنده ویولن(
نفری از نوازندگان  36 یو گروه پرداختدوال در موزیک نظام به تدریس  1دعوت شود.

لومر آموزش  ناچار خود سازهای زهی ایجاد کرد، اما بیش از دو سال در ایران نماند و
با این (. 28، ...یقیمردان موسفر،  )نصیری 2یریت آن را ادامه دادو مد های موزیک دسته

                                                                                                                                        
خان )تقی دانشور(  را در ایران متداول ساخت و میرزا تقیویولن ود که نواختن کسی ب اولین ،دوال. 1

 (.30درویشی، )را نواخت  این سازکه  بودشاگرد او، نخستین فرد ایرانی محسوب 
را در ایران عهد ناصری  یبلکه فرهنگ غربغربی فوذ موسیقی های ن ورود لومر فرانسوی نه تنها زمینه. 2

 (.4و پس از آن، ایجاد کرد )آذری، 
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دوال در آشنا ساختن هرچه بیشتر هنرجویان و هنرمندان ایرانی با سازهایی غربی  حال
 )گاه خارج از کاربرد نظامی( سهم زیادی داشت.

 
 ایران تاثیر لومر بر موسیقی

نظامی متداول در عصر  ه موسیقیهایی در شیو ایجاد دگرگونی موجبهای لومر  فعالیت
خوانی  )نت 1هایی چون سلفژ . لومر به تنهایی تدریس موسیقی علمی و شاخهناصری گردید

)سازبندی( و آموزش تمامی  2به سبک غربی(، هارمونی )هماهنگی اصوات( و ارکستراسیون
 اشت.جمله فلوت، ساکسیفون، انواع طبل و سنج را برعهده د سازهای نظامی اروپایی از

برنامه درسی لومر عبارت بود از آموزش نُت موسیقی با قواعد و اصول علمی موسیقی، 
ای و زهی متداول در موسیقی نظام اروپا، آموزش مصطلحات  نواختن سازهای بادی و کوبه

سازی و هماهنگی موسیقی نظام با  موسیقی نظام معمول در غرب، شناخت شیوه آهنگ
موزیک نظام )نوشتن نت برای هر گروه( و  3های پارتیسیونموزیک مغرب زمین، شناسایی 

ترتیب،  نیز تربیت رهبر ارکستر و ایجاد تغییر در اصطالحات موسیقی نظام در ایران. بدین
 بار در ایران، موسیقی نظامی به روش علمی و به سبک غربی تدریس شد برای نخستین 

(Ardalan, 2012: 3 ؛Wiggins, 2012: 116 ،32؛ درویشی.) 
شاه ساخت سرود ملی و مارش تاجگذاری  ناصرالدین مدتی پس از آغاز فعالیت لومر،

م سرود ملی 1873ق/ 1291در سال  . در نتیجه)مارش سلطان( را به او سفارش داد
 پس از جلوس شاه بر تخت مرمرو در سالم روز عید  ایران ساخته شد. این سرود معموالً

م( مورد استفاده بود. به 1909ق/1327محمدعلی شاه ) شد و تا پایان سلطنت نواخته می
 4نیز توسط شوان یحماسی و سرود تاجگذاری دیگر یاثر ناصرالدین شاهسفارش 

 (. Krone, 25)آهنگساز فرانسوی( ساخته شد )
 به کار رفته در مراسم ثیرات شیوه آموزشی لومر، تغییر در نوع سازهایأتدیگر از 

ه عنصری غالب تا پایان عصر قاجار و حتی پس از آن مبدل دولت بود که ب تعزیه تکیه
که مدتی در تهران عصر ناصری حضور داشت در وصف مادام کارالسرنا از این رو شد. 

خوان  در پیشاپیش دسته تعزیه» نویسد: یکی از این مراسم که خود شاهد آن بود، می
نوازند  های ایرانی می نگنظامی اروپایی، آه نظامی که با آالت و ادوات موسیقی موزیک

                                                                                                                                        
1. Solfege. 
2. Orchestration. 
3. Partysiyon. 

4. Shovann. 
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 دوره حکومت ناصرالدین شاهخر ا(. گویا از او165)کارالسرنا، « روند روی صحنه رژه می
در کنار سازهای سنتی در دو دسته بادی )شیپور، نی، کرنا، خوانی در مراسم تعزیه 

چون  ای )دهل و سنج(، سازهای نظامی غربی به ویژه در قالب بادی سرنا( و کوبه
( و یستونو دوزبانه مانند ترومپت اما فاقد پ یفلز یبوگل)ساز دار، یستونپ ترومپت

(. شاید بتوان ثمره این  Graofalo, 109؛469-472 رواج یافت )بلوکباشی،نیز  نی قره
این جدی و نفوذ داشت که پس از ورود  حضور همه جانبه موزیک نظام را چنین بیان

 تدریج با سبک و سیاق موسیقی ، مردم بهتمامی اقشار جامعهدر میان  گونه از موسیقی
هایی از موسیقی اروپایی را که  نظام، آهنگ متصدیان موزیکشدند. از این رو غربی آشنا 

قرار گرفتن این دو  همچنین .برای اجرا انتخاب کردند، سالیق ایرانیان همخوانی داشتبا 
  ۀدهنده دور نشان توان را میار یکدیگر نظام( در کن چیان و دسته موزیکه گروه )نقار

 دانست. ایران نظامی گذار در تاریخ موسیقی
 بسیار مردم، اقشار گوناگون در ذوقیاتِ و ایران غرب دری موسیق نفوذاین همه،  با

 آثار مثل های بزرگ غربی، موسیقی ( نه1کارگان )رپرتوار نظر از مدتها تا .بود تدریجی

 همه پسند، کوتاهِ بلکه قطعاتِ کامل، اپراهای ( یا3سُنات و 2تتمجلسی )کوار سمفُنیک یا

 که رقص های موسیقی نیز و ها اپرت و اپراهای تجاری مشهورِ بسیار های ملودی به ویژه

چنان که  .شد می شامل را آیند می حساب به نظامی ارکسترهای های نوع اولیه کارگان
 فاوست کاواتینِ کند: تأیید می را سئلهم این موزیک ق مدرسة1299سال  کنسرتِ برنامة

 سُنامبوالی از ای قطعه دالبر، اثر« سلطان»ورِدی، پُلکای  ریگُلِتوی از ای قطعه گونو، اثر

وردی.  هالوُی و دُنیتزتِی، اپراهای از دیگر قطعة چند باز و بلینی نرمای ای از قطعه بِلینی،
نظر  بود. از سویی به نوع همین از یعتاًکردند، طب می اجرا نظامی ارکسترهای که هم آثاری

 که به گفت بتوان مشکل داشت. نیز های زیباشناختی علت غربی موسیقیِ نفوذِ رسد می
که  را روسی های آهنگ که ناصری، موسیقیِ بزرگِ استاد اکبر فراهانی، عنوان مثال علی

، نواخته می تار اب، باشندوده ب نظامی های دسته کارگانِ همان نوعِ از باید احتماالً
 (.10)فاطمی،  4داشته است تجدد، به تظاهر همچون فراموسیقایی، های انگیزه

                                                                                                                                        
1 .Repertory: های موسیقی است که برای اجرای آماده می شود. مجموعه قطعه 
2 .Quartet نوازنده: اجرای سازی برای چهار. 
3 .Sonatباشد. نوازی و یا گروه کوچکی از سازها نوشته شده ای که معموال برای تک : قطعه 
منطقی و  شدت تعقلی، یک موسیقی به همتا و همپای فرهنگی که به آن تعلق دارد، موسیقی غربی،. 4

 یدو پد  گیرد هایی شکل می  که موسیقی ایرانی دقیقا مغایر چنین شاکله  حالی در گرا است. برون
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خانه را تشکیل  دسته، هیئت نقاره 11شاه هر چند  در دوره سلطنت مظفرالدین
و هنرجویان  نددر انزوا قرار داشت هارسد آن نظر می ( اما به427دادند )مشحون،  می

لومر فرانسوی در دوران سلطنت  با این حال ند.وجه بودمورد ت ، بیشترمدرسه نظام
باشی دربار را بر عهده داشت و در همین  سمت موزیکانچی همچنانشاه  مظفرالدین

ار ب و لومر برای نخستین کرد دوران شاه دستور خرید چند پیانو و اُرگ را از اروپا صادر
 شاه را شد )مظفرالدینکه در پاریس چاپ و اج نوشتایرانی برای پیانو  چند آهنگ

(. عالوه بر این، لومر برخی از نغمات موسیقی ردیف و محلی را نیز ثبت 100،90قاجار، 
؛ ندکرد و در واقع او همان کاری را انجام داد که موسیقیدانان عصر باروک انجام داد

 وار چند صدایی کردن اصوات به های عامیانه و بومی با اصول ریاضی تلفیق موسیقی
 هارمونیک. لومر با این روش معنا و مفهوم بنیادین موسیقی و به ویژه موسیقی طریق

در ایران بنیاد نهاد ی را غرب و شیوه آموزش آکادمیک کردنظامی را در ایران دگرگون 
 (.55)پورمندان، 

اعمال نظر مشروطه خواهان از دیگر عواملی بود که موجب شد موسیقی نظامی ایران 
 برایای تجددطلب  عده ،مشروطه انقالب اوج گیریبا د. چنان که در انزوا قرار گیر

خانه را نکوهیده و آنان را  نظام به سبک غربی، سنت نقاره حمایت گسترده از موسیقی
 بر این اساس و حتی از پرداخت حقوق آنها خودداری کردند. ندای راند به گوشه

خانه تهران  تاج آن از سوی نقارهخانه و مایح هایی مبنی بر پرداخت مطالبات نقاره نامه
دربار ارسال  بهها در برخی از شهرها،  خانه های نقاره سرپرستانِ دستهو نیز (، 3)تصویر 

طی چندین  ،وزارت داخله های فراوان به (. سرانجام پس از ارسال عریضه4شد )تصویر 
امر با رغبت  اما این .پرداخت شود هاسال، موافقت گردید تا نیازهای اساسی و حقوق آن

های ارسالی گواه این موضوع است )ساکما،  کثرت عریضه ؛چندانی صورت نپذیرفت
/ 30155؛ همان، ساکما، 3، برگ 11118/240؛ همان، 5، 14، 54، برگ 240/ 7402
این  (. پس از6، برگ 240/ 57861؛ همان، 4، برگ 240/ 52342؛ همان، 3، برگ 240

خانه به ماهیت حقیقی رویکرد دربار و دولتیان  ان نقارهنوازندگ به احتمال فراوان جریان
                                                                                                                                        

 که  توجه داشتابتدا باید به این تفاوت  تبیین ابعاد تعقلی و منطقی موسیقی غربی،  برای آید. می
 «وسعت افقی» در حالی که موسیقی ایرانی از یک ؛است «عمودی  وسعت» غربی دارای موسیقی

 تک)  ولی موسیقی ایرانی مونوفونیک ،( صدایی هم)  موسیقی غربی هموفونیک نیز برخوردار است.
اما  ،است «ازیه نوگرو» غربی براساس  موسیقی  اما این خود متوقف است بر این نکته که  است.(  صدایی 

 (.170)زاهدی،  است شکل گرفته «نوازی تک»موسیقی ایرانی براساس ساختار 
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در اسناد برجای مانده  . از این روو این حرفه را ترک کردند ندآگاهی یافت ،نسبت به خود
 چندان خبری نیست. ،خانه برای دولت از فعالیت نقاره پس از مشروطه،

 
 یغرب دوره تثبیت فرهنگ موسیقیِ

و ارکسترهای تابعه دچار آشفتگی و تعطیلی گردید، اما  نظام ، دسته موزیک1پس از لومر
شعبه  پس از درگذشت وی، یک سال تربیت کرده بود،از آنجا که او شاگردانی کارآمد 

باشیان مشهور به ساالر  ترین شاگرد او، غالمرضا مین توسط برجستهبه  نظام موسیقی
 .(29، ...دارسسرگذشت مفر،  ؛ نصیری1/608)مددپور،  شد اندازی راه ،معزز

ساالر معزز افسری ممتاز و تحصیل کرده کنسرواتوار پتروگراد بود. او پس از بازگشت از 
های موزیک  و ریاست گروهبه خدمت پرداخت سفرهای اروپایی خود، ابتدا در بریگارد قزاق 

پرستی و همفکری با   میهن سبب به همشروط انقالب . اما در جریانگرفتقزاق را بر عهده 
مهری قزاقان قرار گرفت و از خدمت در دسته  ادی خواهان و مخالفت با استبداد، مورد بیآز

و ریاست موزیک دولتی را بر عهده گرفت )مالح،  کناره گرفتموزیک بریگارد قزاق 
(. او پس از چند سال تعطیلی Cronin, 63؛ 25، ...یقیمردان موسفر،  ؛ نصیری133ـ134

 آموزشگاهی با عنوان کالس به ،نظام موزیک شعبه کرد هادپیشن ،دارالفنون شعبه موزیک
 وزارت .(85؛ بلوکباشی، 289)قاسمی،  تبدیل شود موزیک در ساختمان شمال دارالفنون

سرپرستی  بهرا  م ساالر معزز1909ق/ 1328معارف و فواید عامه در هفتم شعبان سال 
های  نظام، دیگر رشته موزیک (. در پی آن عالوه بر6)تصویر  کردارکستر همایونی منصوب 

ثر از سفرهای متعدد أاین امر عالوه بر القاهای لومر، مت .شد موزیک غربی نیز آموزش داده
 (.7جا بود )تصویر  های اولیه ساالر معزز در آن اروپا و آموزش به باشیان مین

 عدمعلت  باشیان برای تدریس سلفژ و دیکته موسیقی و تعلیم سازهای بادی )به مین
آهنگی، سازسازی،  همهای  کتاب ،الدوله معلم مناسب( با همکاری مزین برخورداری از

 در نتیجه دانش آموخنگان. کردرا ترجمه و تدریس  نظامی ارکسترشناسی و موسیقی
هر هنرجویی  .اروپایی بیش از موسیقی ایرانی اطالع داشتند از موسیقی ،این آموزشگاه

و آن را  تهیهیک قطعه مارش برای ارکستر نظامی  بودموظف  ،التحصیلی فارغ به هنگام

                                                                                                                                        
سالگی در  66سرانجام در سن  نیز داشت، های اقتصادی فعالیت ،عالوه بر آموزش موزیککه لومر . 1

گویا  وی،وراث  بر پرداخت مستمری به تقاضای سفارت فرانسه مبنی واسطه  تهران درگذشت و به
 .(5( )تصویر 1، برگ 240/ 31964العمر تعلق گرفت )ساکما،  مادام به صورت همسر او بهوجهی 
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، برگ 297/ 21773: ساکما، ـ کن؛ نیز 1/222؛ خالقی، 41؛ شعبانی، 72)جاهد،  کندرهبری 
مسلط بر ارکستر نظامی به شیوه غربی و  افرادی ،این آموزشگاه شاگردان(. به این ترتیب 8

با اعزام هنرجویان  ،در پایان دوره قاجارحتماالً ا اروپایی بودند. الگوهای موسیقی اتماماً آشنا ب
 تدریج سازهای سنتی نقاره نظامی به شهرهای مجاور تهران، به تعلیم یافته شعبه موزیک

 یتوجه بیمورد  ند،نداشت نسبتیها و تشکیالت جدید  نوازندگان عامی که با آموزشو خانه 
  1را گرفتند. هاجای آن ی،سازهای جدید غربنوازندگان جدید با و  ندقرار گرفت

 

 نتیجه

 اًتا دوره قاجار تقریبکهن دارد. این سبک موسیقی، ای  نظامی در ایران پیشینه موسیقی
از اواسط عصر ناصری  حفظ کرد.خانه  شکل نقاره به را سنتی خود همان سبک و سیاقِ

لفنون سیس داراأاروپایی، ت فرهنگی ایران با کشورهای و در پی گسترش روابط سیاسیو 
به سبک  نظامی گیری از شیوه آموزش بهرهتدریج  ، بهبه اروپا شاه ناصرالدین و سفرهای

لومر فرانسوی  غرب بویژه در زمینه موسیقی نظامی، مورد توجه قرار گرفت. از این رو
نظام  ای برای تدریس موسیقی شعبه او ایران شد. در این نوع موسیقیآموزش  مورِأم
 و عملی موسیقی علمیبار ایرانیان را با نظام آموزشی  ستینو برای نخ کرد سیسأت

که در  را تشکیل داد نظامی دسته موزیک ،در اندک زمانی . لومرآشنا ساخت یغرب
به اجرای برنامه  ،دولت تکیهخوانی مراسم گوناگون بویژه سالم شاهنشاهی و تعزیه 

 منصوب گردیدام سلطنتی نظ ریاست دسته موزیک به ،باشیان ، میناوپس از  .ندپرداخت
در راه انتشار این نوع از بیش از پیش  ،غربی خود های موسیقاییِ و با توجه به آموزه

نوازی به  های او و پشتیبانی حکومت، سنت نقاره آموزش ۀدر نتیجکوشید. موسیقی 
مبانی  ،موسیقیِ اروپاییآموزش  های شیوه رواجهمچنین بر اثر  .فراموشی سپرده شد

                                                                                                                                        
، آن در ایراننفوذ و تثبیت  و فرهنگ غربی، تقلید از عرصه سیاست و حکومته ببا ورود رضاشاه . 1

خانه از سردر ارگ به سردرِ تازه ساز میدانِ مشق قدیم در خیابان سپه  تغییر محل نقارهتشدید شد. 
کل  ۀادار»با تغییراتی در ارتش،  بقایای رسم قدیم نقاره خانه را نیز از بین برد. در نهایتساالر، 

؛ 1/421مستوفی، ) را گرفت جای آن« اداره کل موزیک»منحل و سازمان « موزیک قشون
Youssefzadeh, Iran's... Regional Musical…, 420 از سویی دیگر فعالیت گسترده افرادی .)

تر به  موزیک در این دوره بویژه در زمینه پرداختن هرچه جدی انباشیان و سایر معلم همچون مین
 ،297/ 35404سبک آموزشی غربی این موضوع را بیش از پیش در کانون توجه قرار داد )ساکما، 

 (.8( )تصویر 5، برگ 297/ 36969؛ همان، 4برگ 
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ایران و در دوره پس از ناصری در کلیه سطوح  حوزه موسیقی نظامی به هنری آن
 ی،غرب یگسترش الگوها ینهدر زم باشیان و مین موسیقی راه یافت. هرچند اقدامات لومر

اما از داشت،  )نُت( در جهت حفظ قطعات یقیخط موس یجادای همچون مثبت یراتثأت
 یکردروو منزوی شدن نوازندگان بود.  ه خانهنقار رفتن ین ب ، ازمهم آن یارو بس یآثار منف

 یتهو شد که ، موجبیاندربار یتحما و شاه و مظفرالدین شاه ین ناصرالد یافراط
 یدرا با ینظام یقیِموس سازیِ یغرببا این حال،  مغفول مانَد. یادیز یارتا حد بس یخود

 یانبه، گاه از سودوج یاطیو احت یددانست که با ترد دوره قاجارمل در أقابل ت یموضوع
غلبه  یلدل به طیف هنرمندانکه  یهفرض ینا یانِو گاه هنرمندان همراه بود. ب یانحام

مجذوب فرهنگ غرب شده باشند،  ینی،ب کم و خود یهمچون خودباختگ یاحساسات
 یاز جمله عدم خوانش هنر یموضوعات متعدد ینب ین؛ بلکه در ادرست نیستچندان 

مطالعه و مورد  توان میرا  یقیدانان و حامیانِ هنرییح و نگرش تک بعدی موسصح
 قرار داد. بررسی

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(55 : صفحه نخست کتاب مسیو لومر )درویش،1تصویر  
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 (56 : فهرست و نمونه ای از دروس کتاب تالیف لومر )درویشی،2تصویر
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ان ن ارک ک  ه وق ع م  وق ق ح  ت رداخ درخواست پ :4تصویر   پرداخت  برایخانه سلطنتی   عریضه نقاره :3تصویر  

 (55، برگ 240/ 7402)ساکما،   ن زوی ق  ه ان خ اره ق ن   (15، برگ  57855/240هزینه لباس و حقوق )ساکما، 
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 خصوص پرداخت مستمری به وراث مسیو لمر  درخواست سفارت فرانسه در : 5تصویر
 (2ـ1، برگ 240/ 31964)ساکما، 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 و  ی ق ی وس م  ان ت رس ن ه  اح ت ت اف  الن اع :7تصویر     باشیان  غالمرضا مینحکم : 6تصویر
 (5، برگ   35400/297)ساکما،   آن  ه ط ورود ب رای ش            (3، برگ 297/ 21773)ساکما،    



  87  (از اواسط عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار) نظامی ایران موسیقی برغرب  تأثیر

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2، برگ 297/ 35404)ساکما،   ی ق ی وس م  ان ت رس ن ه ه  ما رن ب: 8تصویر
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