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(دریافت مقاله 95/10/06 :ـ پذیرش نهایی)95/11/05 :

چکیده
پس از تأسیس دارالفنون و سفرهای ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به اروپا ،فرهنگ
غربی در ایران نفوذ و گسترش زیادی یافت .یکی از تأثیرات فرهنگ غربی در حوزه
موسیقی بویژه موسیقی نظامی بود .این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و
با استفاده از اسناد و منابع کتابخانهای در پی پاسخ به این پرسش است که تأثیرپذیری
موسیقیدانان ایرانی و موسیقی نظامی (نقاره خانه) از شیوههای علمی و عملیِ منسجمِ
موسیقی نظامی غرب تا چه میزان و چگونه بود؟ یافتهها حاکی از آن است که موسیقی
نظامی غرب از اواسط عصر ناصری وارد ایران شد و تا پایان عصر قاجار ،گسترش زیادی
یافت و رقیبی جدی برای موسیقی نظامی شد؛ هر چند تالشهای برخی از
موسیقیدانان و اعضای انجمنهای ادبی ،برای همسان سازی این دو سبک موسیقی بی
نتیجه نبود و نوآوریهایی در عرصه موسیقی نظامی پدیدار شد ،اما بسیاری از سبکهای
کهن موسیقی فراموش شد و الگوهای غربی در موسیقی مورد استقبال فراوان قرار
گرفت .غرب گرایی شدید دربار قاجار و موسیقیدانان ایرانی ،از عوامل اصلی این
تأثیرپذیری بود.

كلید واژهها :قاجاریه ،مسیو لومر ،موسیقی غربی ،موسیقی نظامی ،ناصرالدین شاه،
نقاره خانه
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مقدمه
در دوره قاجار بویژه حکومت بلند مدت ناصر الدین شاه ،تأثیر فرهنگ غربی بر فرهنگ
ایرانی که از دوره صفویه آغاز شده بود ،شدت گرفت .سفرهای آخرین شاهان قاجاریه به
اروپا و سیاستهای آنها در پیروی از فرهنگ غربی ،شؤون مختلف زندگی مردم ایران را
متأثر ساخت .از جمله موسیقی نظامی ایران که سابقهای کهن داشت نیز از موسیقی
غربی تاثیر پذیرفت؛ بازتاب این تأثیر را میتوان در شکل گیری نوعی موسیقی ملی ،در
قالبهای زیبایی شناختیِ اروپایی مشاهده کرد.
در دهههای اخیر کسانی چون حسینعلی مالح و روح هللا خالقی در باره موسیقی
نظامی در ایران پژوهشهایی انجام دادهاند ،اما در این پژوهشها ،به تأثیر موسیقی غربی
بر موسیقی ایرانی چندان توجهی نشده است .برخی از پایان نامههای دانشگاهی نیز به
تأثیر سفر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به فرنگ بر فرهنگ ایرانی پرداختهاند از
جمله تأثیرات سیاسی ،نظامی و فرهنگی و اقتصادی مسافرتهای ناصرالدین شاه به اروپا
بر ایران اثر میترا نجاتی و تأثیرات سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا بر اوضاع سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایران اثر جواد غالمی .مقاالتی نیز در این زمینه نوشته
شده است .از جمله گذری بر روند آکادمیک آموزش موسیقی در ایران اثر مهران
پورمندان ،اسناد مدرسه موسیقی اثر شهال آذری ،روند آموزش موسیقی در ایران اثر
امیر اشرف آریانپور و یک سند موسیقایی از دارالفنون اثر شهرام آقایی پور .با این حال
در این مقاالت به بیان کلیاتی درباره موسیقی نظامی ،بدون توجه به اسناد و منابع
تاریخی و گاه با نگاهی جانبدارانه ،بسنده شده است.
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که موسیقی نظامی غربی در حوزه
علمی و عملی تا چه اندازه موسیقی نظامی ایران را در دوره قاجار متأثر ساخت و چه
تحولی در هویت هنر ایرانی ایجاد کرد؟ همچنین رویکرد حمایتی دربار قاجار نسبت به
موسیقی غربی و الگو برداری هنرمندان از آن به چه صورتی بروز یافت؟ با ورود نخستین
مدرسان موسیقی نظامی به ایران ،بویژه مسیو لومر ،به تدریج الگوهای غربی در روند
آموزشی و اجرایی موسیقی ،غالب گردید .البته هر چند نوآوریها و اقدامات سودمندی
به واسطه شیوه علمی و عملی تدریس منطبق بر نظام غربیِ ترویج شد ،اما اصلیترین
رکن موسیقی نظامی که نقاره خانه و نوازندگان آن بود ،به سبب هنجارهای حاکم بر
جامعه ،تنها به تغییر نوع کارکرد یا تقلید صرف پرداختند .در پایان دوره قاجار نیز
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حضور شاگردان لومر همچون مینباشیان در عرصه آموزش و برپایی هنرستانی مبتنی بر
نگرشهای آموزش اروپایی ،موجب شد سبکهای غربی با به کارگیری علمی ،بیش از
پیش مورد استقبال و توجه قرار گیرد .بر این اساس ،در این مقاله ،ابتدا پیشینه تاریخی
موسیقی نظامیِ ایران ،آغاز فعالیت نوبتیان و نخستین زمینههای نفوذ غرب بررسی شده
و سپس مدرسان اروپایی بویژه لومر فرانسوی در عصر ناصری و تأثیرات هنری او و نیز
فرایند تثبیت فرهنگ غربی در حوزه موسیقی نظامی ایران تا پایان حکومت قاجار با
تأکید بر فعالیتهای مینباشیان ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
پیشینه تاریخیِ موسیقی نظامی

موسیقی نظامی که تا حد زیادی برای تهییج احساسات میهن پرستانه و ایجاد شجاعت
و غرور در سربازان ،اجرا میگردد ،سابقهای غنی و بلند مدت در ایران دارد .کورش
هخامنشی در نبرد با آسوریها ،اشعاری را نجوا نموده «و ناگهان عموم سپاهیان با شدت
و اعتقاد مذهبی تام ،شروع به خواندن آن تصنیف نمودند» (گزنفون .)113 ،موسیقی
رزمی که هنگام جنگ اجرا یا سروده میشد ،در این دوره بسیار رواج داشت و سازهای
اصلی آن شیپور و طبل بود (نصری اشرفی .)882/2 ،در سال 1366ش .در حفاریهای
تخت جمشید ،در کنار آرامگاه اردشیر سوم هخامنشی ،شیپوری فلزی به طول
120سانتیمتر یافت شد که قطر دهنه تنگ آن  5و دهنه دیگر آن  50سانتیمتر بود
(محشون .)37 ،احتماالً نوازندگان این سازها ،در صف مقدم نبرد قرار میگرفتند و با
نواختن آهنگهای خاص ،سربازان را به پیشروی و حمله و پرهیز از توقف و عقب
نشینی تحریک میکردند (افتاده .)179 ،سلوکیان نیز از موسیقی نظامی ایرانی تأثیر
پذیرفتند .آنها به تقلید از ایرانیان ،در جنگها از طبل و کوس استفاده میکردند (همان،
ص .)181در این دوره ،گوسانها در کنار حضور در بزمها ،وظیفه اجرای موسیقی نظامی
را نیز بر عهده داشتند (بویس .)44 ،در دوره ساسانیان در کنار رواج موسیقی بزمی،
موسیقی نظامی نیز با انگیزه ایجاد ترس و هراس در دشمنان و تقویت روحیه دلیری
سربازان اجرا میشد و شامل مجموعهای از آهنگها و نغمات خاص بود (Farhat, 3؛
کریستن سن .)368 ،به گونهای که یکی از هفت طبقهای که در دوره اردشیر بابکان،
شکل گرفت ،موسیقیدانان بودند (مسعودی .)241/1 ،در این دوره نیز در میدان جنگ و
پیش از حمله به دشمن ،سرودهای حماسی توسط شاه خوانده میشد و موسیقیدانان،
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اغلب در جایگاه نوازندگان جنگی بودند (میلر .)33 ،سازهای رایج این دوره شیپور ،بوق،
سورنا ،تبیره (دهل کوچک) ،آئینه پیل (نوعی از کوس یا شیپور) ،کرنا ،شاخ نفیر ،جرس
(آلتی کوبه ای بدون پوست) ،چلب (سنج) ،دبدبه یا دمامه ،شندف (آلتی کوبهای) و طبل
بود (ماسه207 ،؛ رازانی290 ،ـ.)301
در جنگهای دوره اعراب جاهلی در جزیره العرب ،از سازهایی چون دف ،طبل ،بوق،
کرنا و کوس استفاده میشد (زیدان .)141 ،این سنت در غزوات دوره پیامبر (ص) نیز
ادامه یافت .به گزارش واقدی ،در غزوه احد ،پیش از آن که دو گروه با یکدیگر برخورد
کنند ،زنان مشرکان جلوی صفهای ایشان بودند و دایره و طبل میزدند ...و اگر کسی
به جنگ پشت میکرد ،او را به بازگشت تشویق میکردند (واقدی.)162/1 ،
در دوره خلفای راشدین ،استفاده از موسیقی نظامی به همان سبک ساده ،ادامه
یافت ،اما پس از تغییر خالفت به سلطنت و در دوره امویان و عباسیان موسیقی نظامی
نیز دچار تحول شد (Fallahzadeh, 29؛  .)Zonis, 637خلفای اموی و عباسی به واسطه
ارتباط گسترده با ایرانیان و رومیان ،به تدریج به موسیقی بویژه موسیقی نظامی و
استفاده از آن در نبردها توجه بیشتری کردند (زیدان141 ،؛ ابن خلدون .)854/2 ،در
نتیجه شیوه رجز خوانی رنگ باخت و استفاده از طبل و کوس و سرنا رواج فراوان یافت
و طبل خانه ایجاد گردید و رسم نوبت زدن ،شکل گرفت (فارمر .)377 ،از این رو از قرن
سوم هجری به بعد نوازندگان موسیقی رزمی را ،نوبتی یا نوبت نواز میخواندند .معموالً
دستهای از نوبتیان ،در اَرگ سلطنتی حضور داشتند و به هنگام پیروزی قشون و ورود
فاتحان به پایتخت و نیز خروج نیروهای جنگی برای پیکار با دشمن ،نوبت میزدند
(سیفی هروی160 ،؛ بیهقی .)44 ،امتیاز نوبت زدن در اختیار خلفا بود و آنها
میتوانستند این امتیاز را به دیگران نیز واگذار کنند .عضدالدوله بویهی نخستین سلطانی
بود که چنین امتیازی از خلیفه الطائع (381ـ363ق) دریافت کرد .سنت نوبت در دوره
سلجوقیان نیز رواج داشت (کرمانشاهی355/1 ،؛ فارمر )379 ،و پس از آن ،نقاره و وجوه
ترکیبی آن به موازات نوبت ،به کار گرفته شد (مالح .)83 ،با روی کار آمدن دیگر
سلسلههای حکومتگر در ایران ،نقاره خانه از بُعد نظامی صرف خارج و در تشریفات
دولتی و مراسم خصوصی و گاه امور درباری مورد استفاده قرار گرفت .بر اساس نگارههای
بر جای مانده از دوره امیر تیمور گورکانی (807ـ771ق) به نظر میرسد این تغییر
کارکرد نقاره خانه در دوره وی بوده است (لعلشاطری .)71 ،اما اوج این تغییر کاربری
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در دوره صفویه بود .عالوه بر گزارشهای گوناگون منابع درباره حضور نقارهچیان در
صفوف جنگ (شاردن978/3 ،؛ دالواله363 ،؛ آنجللو )325 ،گزارشهای زیادی نیز از
شرکت آنها در مراسمی چون ورود شاهان ،امرا ،بزرگ و سفیران به پایتخت یا شهرهای
بزرگ (الئاریوس57 ،؛ کارری83 ،؛ کاتف ،)72 ،تفریحات عمومی و خصوصی همچون
اعیاد ،جشن تاجگذاری ،آتشبازی ،ورزشهای دسته جمعی از جمله چوگان و جشن
عروسی و تولد در دست است (تاورنیه634 ،؛ شرلی170 ،؛ کاتف .)74 ،77 ،گویا از نقاره
چیان درخواست میشد آهنگهایی با درون مایۀ متناسب با این مراسم ،بنوازند.
در دوره صفوی ،نقاره خانهها گاه در میدان اصلی پایتخت یا در نزدیکی کاخ ،قرار
داشتند .Loeb, 5 ( .اغلب تعدادی از نوازندگان ،برای دسترسی فوری به آنها ،در نقاره
خانه (چه داخل و چه خارج قصر) اقامت میکردند (کمپفر49 ،؛ سانسون72 ،ـ.)71
تعداد اعضا نقاره خانه بسیار زیاد بود و هر بخش و گروه برای اجرای مراسمی خاص ،در
نظر گرفته میشدند .این گروه از نوازندگان در دوره افشار و زند همچنان به فعالیت خود
ادامه دادند .پادری بازن فرانسوی ،در تصویری که از اردوگاه نادرشاه ترسیم کرده ،به
وصف موقعیت چادرهای خنیاگران پرداخته که به احتمال فراوان نقاره نوازان نیز در
میان آنها بودهاند (پادری.)21 ،
در دوره قاجار ،نقاره خانهها همچنان در ارگ سلطنتی ،فعال بودند .به نوشته اوژن
اوبن «در نقاره خانه پایتخت یکصد ساز زن عضویت دارند و آنها با سر و صدای ناموزون و
وحشتناک هر صبح و شام ،به طلوع و غروب آفتاب درود میفرستند [مردم را از زمان
آن آگاه مینمایند] .افراد نقاره خانه به چهار جوخه تقسیم میشوند و هر جوخه به
ترتیب شیپور ،نیلبک و طبلهای بزرگ میزنند .جمع آنان ،دسته موزیک دربار را
تشکیل میدهند و در رفتن شاه به جایی ،جزو ملتزمین به رکاب به شمار میروند .در
عده آنان جمعاً سی شیپور زن و تیبره زن ،بیست و شش طبل زن و چهارده فلوت زن
وجود دارد» (اوبن248 ،؛ نیز نک :دروویل .)211 ،نقاره نوازی در اوایل دوره قاجار ،گویا
بیشتر جنبه نظامی داشت؛ به گونهای که کلمباری سرهنگ مهندسین قورخانه مبارکه
محمدشاه که از جانب میرزا آقاسی برای منظم کردن قشون دعوت شده بود و همچنین
سالتیکوف (نقاش سیاحتگر روسی) که در زمان محمدشاه به ایران سفر کرد ،به وصف
گروه نقاره خانه سلطنتی که در قشون نظامی فعال بود ،اشاره کردهاند (سالتیکوف74 ،؛
تورنتن .)50 ،همچنین ،گزارشهایی از رسم جنگنامه خوانی (خواندن آثار منظوم ملی
در محافل نظامیان) در اوایل دوره قاجار در دست است (الیارد.)75 ،

74

پژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسالمی ،سال چهل و ششم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 1392

با این حال در دوره قاجار نقاره ،اغلب در مواردی خاص نواخته میشد ،از جمله در
هر بامداد و شامگاه ،در روزهای عید که سالم رسمی برپا میشد ،به هنگام جلوس
سلطان بر تخت ،در روز عید قربان و شبهای رمضان ،در تعزیه تکیه دولت و در روزهای
اسب دوانی که شاه نیز به سوارکاری میپرداخت (دالمانی986 ،؛ جکسون123 ،؛ بیانی،
288/3؛ ناصرالدین شاه قاجار ،یادداشتهای روزانه .)147 ،...اما در دوره ناصرالدین شاه
نقاره نوازان صرفاً به صورت تشریفاتی در سر در نقارخانه در اَرگ سلطنتی ،در اطاقکی
به مساحت سه در پنج متر محدود و بر اساس دستور و برنامههای تنظیمی یا به
مناسبتهای مختلف به فعالیت میپرداختند و چنین به نظر میرسد که گاه بنا به
پیشامدهای خاص ،بودجهای ویژه برای نوسازی مکان بسیار محدود آنها در نظر گرفته
میشد (محشون426 ،؛ ساکما ،240 /35020 ،برگ 1؛ همان ،296 /1685 ،برگ .)2
برخی ،محدودیت نقاره نوازان را از سیاستهای امیرکبیر دانستهاند ،چرا که افکار و
تصمیمات او با نقاره خانهای که از ریشه دینی و مذهبی برخوردار نبود ،چندان سازگاری
نداشت و پیوسته مقامات درباری و شخص شاه را از صدور دستور برای نواختن نقاره،
نهی میکرد (هاشمی رفسنجانی121 ،؛ درویشی.)30 ،
ورود و گسترش موسیقیِ نظامیِ غربی
نخستین نشانههای استفاده از موسیقی غربی ،متعلق به دوره صفویه است.در این دوره
برخی از سازهای غربی ،از جانب پادشاهان اروپایی به عنوان هدیه ،به دربار صفوی
ارسال شد (سپنتا ،ص .)35البته سیاستهای فرهنگی شاهان صفوی بویژه شاه عباس
اول نیز در ورود موسیقی غربی به ایران بی تأثیر نبود .وی که در موسیقی و ساختن
تصانیف ایرانی مهارت داشت ،نوازندهای فرانسوی را به دربار خویش فراخواند و به
موسیقیدانان ارمنی نیز توجهی ویژه داشت (اسکندر بیگ منشی294/3 ،؛ نصرآبادی،
318؛ فیگوئرا317 ،؛ نیز نکـ .)Barjesteh, 452 :
پس از شاه عباس اول ،تا دوره عباس میرزا نایبالسلطنه (1202ـ1249ق) فتحعلی شاه،
اقدام دیگری در زمینه آشنایی با موسیقی غربی و تقلید از آن صورت نگرفت .عباس میرزا
بارزترین چهره ،بعد از شاه عباس و پیش از ناصرالدین شاه بود ،که تغییراتی در امور فرهنگی
بویژه موسیقی نظامی به وجود آورد .او دریافت که دسته نقاره خانه ،فاقد نظم مناسب است و
نوازندگان ،بیشتر افراد عامی و فاقد سوادند و موسیقی را به صورت شفاهی و سینه به سینه و
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در قالب اجرای چند ساز محدود آموختهاند و در تشکیالت نظامی ،درجههای پایینی دارند.
از این رو در صدد اصالح اوضاع برآمد .وی در فاصله جنگهای اول و دوم ایران و روس در
تبریز با هیئت همراه سفیر روس دیدار کرد .همراه این هیئت دستهای  30نفره از نوازندگان
نیز حضور داشتند و در جشنی که به مناسبت ورود این هیئت به تبریز برپا گردید ،به
نوازندگی پرداختند (Balaghi, 165؛ Cronin, 55؛ Chehabi, 144؛ دوکوتزبوئه.)116 ،
عباس میرزا تحت تأثیر اجرای این گروه ،تصمیم گرفت ،دستهای نوازنده در سپاه ایجاد
کند اما مرگ وی مانع این اقدام شد .دیگر پادشاهان و شاهزادگان قاجار نیز ،در
سازبندی و هارمونی به کارگرفته شده از سوی نوازندگان دستههای موزیک ایرانی ،تا حد
بسیاری به تقلید از دستههای غربی پرداختند.
بیشتر پژوهشگران ،ترویج موسیقی نظامی غربی را در ایران ،به ناصرالدین شاه قاجار
نسبت میدهند .حضور هیئتهای اروپایی و مأموران نظامی و سفیران اروپایی در دربار
ناصری ،عالقه شخصی ناصرالدین شاه به موسیقی ،تأسیس دارالفنون و سفرهای اروپایی
شاه در سالهای 1290ق1872 /م1295 ،ق1877 /م و 7ـ1306ق9 /ـ1888م و
مشاهده گروههای نظامی و دستجات موزیک حاضر در مراسم و ضیافتهای درباری ،از
جمله عوامل ترویج موسیقی نظامی غربی در این دوره بود (Fatemi, 402؛ Scarce,
459؛ Mohammadi, 49؛ Leone, 24؛  .)Martin, 24ناصرالدین شاه در سفرهای اروپایی
خویش ،توجهی ویژه به موسیقی غربی داشت .وی در یادداشتهای خود با شگفتی و
اشتیاق از موسیقی غربی یاد کرده است (ناصرالدین شاه قاجار ،سفرنامه90،...؛ همو،
روزنامه خاطرات در سفر دوم199 ،...؛ همو ،روزنامه خاطرات در سفر سوم،299/1 ،...
 .)295گزارش سفرهای وی ،زمینه آشنایی هنر ایرانی و غربی را فراهم ساخت و موجب
ایجاد خودآگاهیِ هنری و دیدگاهی انتقادی به هنر و موسیقی ،برای درباریان و خودِ شاه
شد .این تأثیرات ،بویژه در موسیقی نظامی که بسترهای آن از سوی دارالفنون فراهم
گردیده بود ،بروز و ظهور بیشتری یافت.
تأسیس دارالفنون در سال 1268ق1851/م و استخدام معلمان اروپایی و به
کارگیری شیوههای غربی در آموزش ،موجب تحوالت فرهنگی و هنری شد
(Kia, 105؛ Mahdavia, 16؛  .)Youssefzadeh, The Situation of Music…, 36پس
از آغاز آموزشهای نظامی در دارالفنون ،1دستههای موسیقی نظامی به سبک جدید که
 .1به نظر میرسد آموزش فعالیتهای هنری از جمله موسیقی نظامی ،واکنشی بود به نتایج
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از لوازم تشریفات سلطنتی بود ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت .در نتیجه شعبهای
در مدرسه دارالفنون به نام شعبه موزیک تأسیس شد و لومر فرانسوی برای آموزش
موسیقی ،استخدام شد .گویا از این دوره بود که کلمه موزیک به دستههای موسیقی
نظامی در ایران اطالق شد و موزیک ،جایگزین نقاره خانه شد .هر چند برخی ،کاربرد
واژه های موزیک و موزیکانچی را به هفتاد سال پیش از لومر و به دوره عباس میرزا،
نسبت میدهند (خالقی211/1 ،ـ210؛ مالح .)92 ،پیش از لومر ،افراد دیگری وظیفه
تربیت نوازندگان دستههای نظامی را برعهده داشتند .ژییوونی که طبل نوازی آموزش
میداد و دو کارشناس فرانسوی به نامهای بوسکه و رویون که از سال 1273ق1856 /م
در ایران حضور داشتند ،از جمله این افراد بودند که گروهی موزیک نظامی با نام «دسته
موزیک سلطنتی» را به شیوه فرانسوی تشکیل دادند (زوینس191 ،؛ درویشی.)29 ،
هنریش بروگش درباره چگونگی اجرای این دسته در برابر امپراتور فرانسه ،در محل
ییالقی سفارت آن کشور در تجریش مینویسد« :دو دسته موزیک پیاده نظام ایران،
شروع به نواختن آهنگهای اروپایی کردند .این دسته موزیک فقط هشت ماه بود که
تحت تعلیم آقای بوسکه ،معلم موسیقی دارالفنون ،نواختن را فرا گرفته بودند و آقای
رویون از اعضای اپرای پاریس نیز چندی مربی آنها بود» (بروگش .)257 ،این مربیان،
پس از اقامتی کوتاه ایران را ترک کردند .بوسکه ،تنها دو سال در تهران حضور داشت و
بعد از عزیمت او ،رویون که بیمار بود ،نتوانست فعالیت چندانی انجام دهد ،هر چند تا
سال 1284ق1867 /م این سمت را برعهده داشت .پس از بوسکه و رویون ،فرد دیگری
از اهالی ایتالیا به نام مارکو که در گذشته دریانورد بود و کالرینت (قرهنی) مینواخت و
رهبری موسیقی کلیسا را برعهده داشت و هموطنانش او را «پدر مارکو شجاع»
مینامیدند ،مدتی دسته دوم موزیک سلطنتی ایران را سرپرستی کرد ،اما به موفقیتی
دست نیافت  ،زیرا مطلقاً از قواعد علم موسیقی آگاه نبود (مالح .)102 ،در سال
1276ق1859/م هیئت نظامی فرانسوی به سرپرستی سرگرد برونیار به ایران آمد و
 دارالفنون .ناصرالدین شاه که تا حدودی از آموزشهای سیاسی دارالفنون برای ترویج افکار ضد
استبدادی و آزادی خواهانه ،احساس خطر میکرد ،دستوری برای تغییر مشی فعالیتهای این مدرسه
صادر کرد .در نتیجه دارالفنون از آموزش رشتههایی همچون علوم سیاسی ،به سمت رشتههای هنری
همچون موسیقی و نقاشی گرایش یافت (Algar, 49-50؛  .)Ekhtari, 157-160از این رو یکی از
دستاوردهای این جریان را میتوان اهتمام ویژه به موسیقی نظامی از سوی مسؤوالن دارالفنون ،برای
جلب نظر ناصرالدین شاه دانست.
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مأمور تعلیم دسته موزیک ایران شد ،اما تالش او نیز چندان تأثیرگذار نبود (کرزن،
 .)743/1سرانجام لومر فرانسوی که از سوابق درخشانی در عرصه موسیقی نظامی
برخوردار بود ،با انعقاد قراردادی به نمایندگی سپهساالر اعظم وزیر امور خارجه و جنگ،
جهت تعلیم دسته موزیک عازم تهران شد (هاشمیان219 ،ـ .)217با اینحال ،بعید است
در اوایل حکومت ناصری ،نخستین معلمان موزیک نظامی ،برای تنظیم و اجرای
خصوصی و یا عمومیِ آهنگ هایی متناسب با سالیق و باورها و مبانیِ کهنِ موسیقایی
ایرانی ،اقدامی کرده باشند.از این رو ایرانیان تا حد زیادی زیر نظر نخستین مدرسان
اروپایی ،تنها به صورت تقلیدگونه و فارغ از درک صحیح بویژه از بعد علمی ،به نواختن
قطعاتی بر اساس شیوههای اروپایی ،پرداختند .در واقع موسیقی نظامی در این زمان
بیشتر به عنوان یکی از نیازهای مقدماتیِ آموزشهای نظامی نوینِ دارالفنون و مبتنی بر
شیوههای رایج در غرب بود و بدون این که منطبق بر هنجارهای جامعه باشد ،برای
برآوردن نیازهای مدرسانِ نظامی بود.
آلفرد ژان باتیست لومر

1

لومر در 1257ق1842 /م در منطقه پادوکاله در فرانسه زاده شد .وی در1277ق/
1861م موفق به دریافت گواهی نامه درجه دوم علم هارمونی از دولت فرانسه شد .لومر
در سال 1279ق1863 /م داوطلبانه برای خدمت در دسته موزیک نخستین هنگ
سربازان زبده گارد فرانسه ،ثبت نام کرد و به نیابت دسته موزیک ،برگزیده شد .در سال
1284ق1868 /م از سوی امیرنظام ،برای تعلیمات موسیقی نظامی ،به استخدام دولت
ایران درآمد (آقاییپور97 ،؛ وجدانی640 ،؛ زوینس .)192 ،هر چند بعضی از پژوهشگران
حضور لومر و تشکیل موزیک نظام را به سالهای پس از سفر نخست ناصرالدین شاه به
اروپا و مشاهده گروههای موزیک تشریفات فرانسه ،نسبت میدهند (دریایی فر )55 ،اما
باید توجه داشت که نخستین سفر ناصرالدین شاه در 1288ق1872 /م بود و لومر پنج ـ
شش سال پیش از آن به ایران آمد.
لومر با جدیت و پشتکار،آموزش دسته موزیک نظامی را آغاز کرد .وی برخالف
معلمان پیشین ،به صورت جدی و منسجم اقدام به اعمال برنامههای پاریس و تربیت
دستهها و تکنوازیهای موزیک نظام کرد (دورینگ ،39 ،نصیریفر ،سرگذشت مدارس،...
1. Alfred Jean Batist Lemaire.
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27؛ نیز نکـ  :ساکما ،296/3256 ،برگ  .)1به گزارش اورسل که در سال 1300ق1882 /م
در ایران بود «در نزدیکی میدان توپخانه مکان وسیعی را برای میدان مشق [تمرین نظامیان]
اختصاص داده بودند که در این میدان همه روزه به استثنای روزهای جمعه از ساعت  8تا
 10صبح ،پیاده نظام با ستونهای مرتب به آهنگ مارشهایی که از اپرتهای رایج روز
اقتباس شده ،روشهای نظامی اروپایی را تمرین مینمودند» (اورسل.)113 ،
دوره شعبه موزیک پنج یا شش سال بود (درویشی30 ،؛ محشون .)435 ،در این
دوره ،لومر به تدریس علمی و عملی به سبک فرانسوی پرداخت و نیز با وارد کردن کلیه
سازه ای مورد نیاز از فرانسه ،هر آنچه را که یک دسته موزیک حرفهای نیاز داشت فراهم
آورد (مددپور607/1 ،؛  .)Wiggins, 116در نتیجه دسته موزیک ایران ،تنها با
اصطالحات و سبک و سیاق سازبندی فرانسوی آشنا شد .در سال 1305ق1887/م
دورهای کامل از سازهای دسته موزیک  60نفری از سوی دولت انگلیس به ایران هدیه
داده شد ،ولی به سبب آن که نوازندگان ایرانی با سازهای فرانسوی تعلیم دیده بودند،
همه آن سازها ،تحویل موزه گردید (Nettl, 192؛ .)Monelle, 27
میرزا علی اکبر خان نقاش باشی (مزینالدوله) که از محصالن اعزامی به اروپا بود،
ترجمه درسهای نظری موسیقی را بر عهده داشت .وی همچنین کتاب لومر را با عنوان
«تعریف علم موسیقی» به فارسی ترجمه کرد .این کتاب که توضیح سادهای درباره مبانی
آموزش موسیقی اروپایی در قرن نوزدهم بود ،در سال 1300ق1882 /م در تهران منتشر
شد (Ardalan, 3؛ ( )Daniel, 199تصاویر  .)2 ،1چون در آن زمان دروس دارالفنون
خصوصاً شعبه مدرسه موزیک ،فاقد برنامهای مرتب بود و معلم کافی نیز وجود نداشت،
دوره تکمیل این فن در حدود  15سال به طول میانجامید (محبوبی اردکانی724 ،؛
آریانپور .)88 ،شاید به همین سبب بود که لومر پیشنهاد کرد یک فرانسوی دیگر به نام
دوال (نوازنده ویولن) برای سرعت بخشیدن به روند آموزشی موزیک نظامی به ایران
دعوت شود 1.دوال در موزیک نظام به تدریس پرداخت و گروهی  36نفری از نوازندگان
سازهای زهی ایجاد کرد ،اما بیش از دو سال در ایران نماند و ناچار خود لومر آموزش
دستههای موزیک و مدیریت آن را ادامه داد( 2نصیریفر ،مردان موسیقی .)28 ،...با این
 .1دوال ،اولین کسی بود که نواختن ویولن را در ایران متداول ساخت و میرزا تقی خان (تقی دانشور)
شاگرد او ،نخستین فرد ایرانی محسوب بود که این ساز را نواخت (درویشی.)30 ،
 .2ورود لومر فرانسوی نه تنها زمینههای نفوذ موسیقی غربی بلکه فرهنگ غربی را در ایران عهد ناصری
و پس از آن ،ایجاد کرد (آذری.)4 ،
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حال دوال در آشنا ساختن هرچه بیشتر هنرجویان و هنرمندان ایرانی با سازهایی غربی
(گاه خارج از کاربرد نظامی) سهم زیادی داشت.
تاثیر لومر بر موسیقی ایران
فعالیتهای لومر موجب ایجاد دگرگونیهایی در شیوه موسیقی نظامی متداول در عصر
ناصری گردید .لومر به تنهایی تدریس موسیقی علمی و شاخههایی چون سلفژ( 1نتخوانی
به سبک غربی) ،هارمونی (هماهنگی اصوات) و ارکستراسیون( 2سازبندی) و آموزش تمامی
سازهای نظامی اروپایی از جمله فلوت ،ساکسیفون ،انواع طبل و سنج را برعهده داشت.
برنامه درسی لومر عبارت بود از آموزش نُت موسیقی با قواعد و اصول علمی موسیقی،
نواختن سازهای بادی و کوبهای و زهی متداول در موسیقی نظام اروپا ،آموزش مصطلحات
موسیقی نظام معمول در غرب ،شناخت شیوه آهنگسازی و هماهنگی موسیقی نظام با
موزیک مغرب زمین ،شناسایی پارتیسیونهای 3موزیک نظام (نوشتن نت برای هر گروه) و
نیز تربیت رهبر ارکستر و ایجاد تغییر در اصطالحات موسیقی نظام در ایران .بدینترتیب،
برای نخستین بار در ایران ،موسیقی نظامی به روش علمی و به سبک غربی تدریس شد
(Ardalan, 2012: 3؛ Wiggins, 2012: 116؛ درویشی.)32 ،
مدتی پس از آغاز فعالیت لومر ،ناصرالدین شاه ساخت سرود ملی و مارش تاجگذاری
(مارش سلطان) را به او سفارش داد .در نتیجه در سال 1291ق1873 /م سرود ملی
ایران ساخته شد .این سرود معموالً در سالم روز عید و پس از جلوس شاه بر تخت مرمر
نواخته میشد و تا پایان سلطنت محمدعلی شاه (1327ق1909/م) مورد استفاده بود .به
4
سفارش ناصرالدین شاه اثری حماسی و سرود تاجگذاری دیگری نیز توسط شوان
(آهنگساز فرانسوی) ساخته شد ( .)Krone, 25
از دیگر تأثیرات شیوه آموزشی لومر ،تغییر در نوع سازهای به کار رفته در مراسم
تعزیه تکیه دولت بود که ب ه عنصری غالب تا پایان عصر قاجار و حتی پس از آن مبدل
شد .از این رو مادام کارالسرنا که مدتی در تهران عصر ناصری حضور داشت در وصف
یکی از این مراسم که خود شاهد آن بود ،مینویسد« :در پیشاپیش دسته تعزیه خوان
موزیک نظامی که با آالت و ادوات موسیقی نظامی اروپایی ،آهنگهای ایرانی مینوازند
1. Solfege.
2. Orchestration.
3. Partysiyon.
4. Shovann.
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روی صحنه رژه میروند» (کارالسرنا .)165 ،گویا از اواخر دوره حکومت ناصرالدین شاه
در مراسم تعزیه خوانی در کنار سازهای سنتی در دو دسته بادی (شیپور ،نی ،کرنا،
سرنا) و کوبهای (دهل و سنج) ،سازهای نظامی غربی به ویژه در قالب بادی چون
ترومپت پیستوندار ،بوگل(سازی فلزی و دوزبانه مانند ترومپت اما فاقد پیستون) و
قرهنی نیز رواج یافت (بلوکباشی469-472 ،؛  .)Graofalo, 109شاید بتوان ثمره این
حضور همه جانبه موزیک نظام را چنین بیان داشت که پس از ورود و نفوذ جدی این
گونه از موسیقی در میان تمامی اقشار جامعه ،مردم به تدریج با سبک و سیاق موسیقی
غربی آشنا شدند .از این رو متصدیان موزیک نظام ،آهنگهایی از موسیقی اروپایی را که
با سالیق ایرانیان همخوانی داشت ،برای اجرا انتخاب کردند .همچنین قرار گرفتن این دو
گروه (نقاره چیان و دسته موزیک نظام) در کنار یکدیگر را میتوان نشان دهنده دورۀ
گذار در تاریخ موسیقی نظامی ایران دانست.
با این همه ،نفوذ موسیقی غرب در ایران و در ذوقیاتِ اقشار گوناگون مردم ،بسیار
تدریجی بود .تا مدتها از نظر کارگان (رپرتوار )1نه موسیقیهای بزرگ غربی ،مثل آثار
سمفُنیک یا مجلسی (کوارتت 2و سُنات )3یا اپراهای کامل ،بلکه قطعاتِ کوتاهِ همه پسند،
به ویژه ملودیهای بسیار مشهورِ اپراهای تجاری و اپرتها و نیز موسیقیهای رقص که
کارگانهای نوع اولیه ارکسترهای نظامی به حساب میآیند را شامل میشد .چنان که
برنامة کنسرتِ سال 1299ق مدرسة موزیک این مسئله را تأیید میکند :کاواتینِ فاوست
اثر گونو ،قطعهای از ریگُلِتوی ورِدی ،پُلکای «سلطان» اثر دالبر ،قطعهای از سُنامبوالی
بِلینی ،قطعهای از نرمای بلینی و باز چند قطعة دیگر از اپراهای دُنیتزتِی ،هالوُی و وردی.
آثاری هم که ارکسترهای نظامی اجرا میکردند ،طبیعتاً از همین نوع بود .از سویی به نظر
میرسد نفوذِ موسیقیِ غربی علتهای زیباشناختی نیز داشت .مشکل بتوان گفت که به
عنوان مثال علیاکبر فراهانی ،استاد بزرگِ موسیقیِ ناصری ،که آهنگهای روسی را که
احتماالً باید از نوعِ همان کارگانِ دستههای نظامی بوده باشند ،با تار مینواخته،
انگیزههای فراموسیقایی ،همچون تظاهر به تجدد ،داشته است( 4فاطمی.)10 ،
 :Repertory .1مجموعه قطعههای موسیقی است که برای اجرای آماده می شود.
 :Quartet .2اجرای سازی برای چهار نوازنده.
 :Sonat .3قطعهای که معموال برای تکنوازی و یا گروه کوچکی از سازها نوشته شده باشد.
 .4موسیقی غربی ،همتا و همپای فرهنگی که به آن تعلق دارد ،یک موسیقی به شدت تعقلی ،منطقی و
برونگرا است .در حالی که موسیقی ایرانی دقیقا مغایر چنین شاکلههایی شکل میگیرد و پدید
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در دوره سلطنت مظفرالدین شاه هر چند  11دسته ،هیئت نقاره خانه را تشکیل
میدادند (مشحون )427 ،اما به نظر میرسد آنها در انزوا قرار داشتند و هنرجویان
مدرسه نظام ،بیشتر مورد توجه بودند .با این حال لومر فرانسوی در دوران سلطنت
مظفرالدین شاه همچنان سمت موزیکانچیباشی دربار را بر عهده داشت و در همین
دوران شاه دستور خرید چند پیانو و اُرگ را از اروپا صادر کرد و لومر برای نخستین بار
چند آهنگ ایرانی برای پیانو نوشت که در پاریس چاپ و اجرا شد (مظفرالدین شاه
قاجار .)100،90 ،عالوه بر این ،لومر برخی از نغمات موسیقی ردیف و محلی را نیز ثبت
کرد و در واقع او همان کاری را انجام داد که موسیقیدانان عصر باروک انجام دادند؛
تلفیق موسیقیهای عامیانه و بومی با اصول ریاضیوار چند صدایی کردن اصوات به
طریق هارمونیک .لومر با این روش معنا و مفهوم بنیادین موسیقی و به ویژه موسیقی
نظامی را در ایران دگرگون کرد و شیوه آموزش آکادمیک غربی را در ایران بنیاد نهاد
(پورمندان.)55 ،
اعمال نظر مشروطه خواهان از دیگر عواملی بود که موجب شد موسیقی نظامی ایران
در انزوا قرار گیرد .چنان که با اوج گیری انقالب مشروطه ،عدهای تجددطلب برای
حمایت گسترده از موسیقی نظام به سبک غربی ،سنت نقاره خانه را نکوهیده و آنان را
به گوشهای راندند و حتی از پرداخت حقوق آنها خودداری کردند .بر این اساس
نامههایی مبنی بر پرداخت مطالبات نقاره خانه و مایحتاج آن از سوی نقاره خانه تهران
(تصویر  ،)3و نیز سرپرستانِ دستههای نقاره خانهها در برخی از شهرها ،به دربار ارسال
شد (تصویر  .)4سرانجام پس از ارسال عریضههای فراوان به وزارت داخله ،طی چندین
سال ،موافقت گردید تا نیازهای اساسی و حقوق آنها پرداخت شود .اما این امر با رغبت
چندانی صورت نپذیرفت؛ کثرت عریضههای ارسالی گواه این موضوع است (ساکما،
 ،240 /7402برگ 5 ،14 ،54؛ همان ،240/11118 ،برگ 3؛ همان ،ساکما/30155 ،
 ،240برگ 3؛ همان ،240 /52342 ،برگ 4؛ همان ،240 /57861 ،برگ  .)6پس از این
جریان به احتمال فراوان نوازندگان نقاره خانه به ماهیت حقیقی رویکرد دربار و دولتیان
 میآید .برای تبیین ابعاد تعقلی و منطقی موسیقی غربی ،ابتدا باید به این تفاوت توجه داشت که
موسیقی غربی دارای «وسعت عمودی» است؛ در حالی که موسیقی ایرانی از یک «وسعت افقی»
برخوردار است .نیز موسیقی غربی هموفونیک (همصدایی) ،ولی موسیقی ایرانی مونوفونیک (تک
صدایی) است .اما این خود متوقف است بر این نکته که موسیقی غربی براساس «گروه نوازی» است ،اما
موسیقی ایرانی براساس ساختار «تکنوازی» شکل گرفتهاست (زاهدی.)170 ،
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نسبت به خود ،آگاهی یافتند و این حرفه را ترک کردند .از این رو در اسناد برجای مانده
پس از مشروطه ،از فعالیت نقاره خانه برای دولت ،چندان خبری نیست.
دوره تثبیت فرهنگ موسیقیِ غربی

پس از لومر ،1دسته موزیک نظام و ارکسترهای تابعه دچار آشفتگی و تعطیلی گردید ،اما
از آنجا که او شاگردانی کارآمد تربیت کرده بود ،یک سال پس از درگذشت وی ،شعبه
موسیقی نظام به توسط برجستهترین شاگرد او ،غالمرضا مینباشیان مشهور به ساالر
معزز ،راه اندازی شد (مددپور608/1 ،؛ نصیریفر ،سرگذشت مدارس.)29 ،...
ساالر معزز افسری ممتاز و تحصیل کرده کنسرواتوار پتروگراد بود .او پس از بازگشت از
سفرهای اروپایی خود ،ابتدا در بریگارد قزاق به خدمت پرداخت و ریاست گروههای موزیک
قزاق را بر عهده گرفت .اما در جریان انقالب مشروطه به سبب میهن پرستی و همفکری با
آزادی خواهان و مخالفت با استبداد ،مورد بی مهری قزاقان قرار گرفت و از خدمت در دسته
موزیک بریگارد قزاق کناره گرفت و ریاست موزیک دولتی را بر عهده گرفت (مالح،
134ـ133؛ نصیریفر ،مردان موسیقی25 ،...؛  .)Cronin, 63او پس از چند سال تعطیلی
شعبه موزیک دارالفنون ،پیشنهاد کرد شعبه موزیک نظام ،به آموزشگاهی با عنوان کالس
موزیک در ساختمان شمال دارالفنون تبدیل شود (قاسمی289 ،؛ بلوکباشی .)85 ،وزارت
معارف و فواید عامه در هفتم شعبان سال 1328ق1909 /م ساالر معزز را به سرپرستی
ارکستر همایونی منصوب کرد (تصویر  .)6در پی آن عالوه بر موزیک نظام ،دیگر رشتههای
موزیک غربی نیز آموزش داده شد .این امر عالوه بر القاهای لومر ،متأثر از سفرهای متعدد
مینباشیان به اروپا و آموزشهای اولیه ساالر معزز در آنجا بود (تصویر .)7
مین باشیان برای تدریس سلفژ و دیکته موسیقی و تعلیم سازهای بادی (به علت عدم
برخورداری از معلم مناسب) با همکاری مزینالدوله ،کتابهای همآهنگی ،سازسازی،
ارکسترشناسی و موسیقی نظامی را ترجمه و تدریس کرد .در نتیجه دانش آموخنگان
این آموزشگاه ،از موسیقی اروپایی بیش از موسیقی ایرانی اطالع داشتند .هر هنرجویی
به هنگام فارغالتحصیلی ،موظف بود یک قطعه مارش برای ارکستر نظامی تهیه و آن را
 .1لومر که عالوه بر آموزش موزیک ،فعالیتهای اقتصادی نیز داشت ،سرانجام در سن  66سالگی در
تهران درگذشت و به واسطه تقاضای سفارت فرانسه مبنی بر پرداخت مستمری به وراث وی ،گویا
وجهی به همسر او به صورت مادامالعمر تعلق گرفت (ساکما ،240 /31964 ،برگ ( )1تصویر .)5
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رهبری کند (جاهد72 ،؛ شعبانی41 ،؛ خالقی222/1 ،؛ نیز نکـ  :ساکما ،297 /21773 ،برگ
 .)8به این ترتیب شاگردان این آموزشگاه ،افرادی مسلط بر ارکستر نظامی به شیوه غربی و
تماماً آشنا با الگوهای موسیقی اروپایی بودند .احتماالً در پایان دوره قاجار ،با اعزام هنرجویان
تعلیم یافته شعبه موزیک نظامی به شهرهای مجاور تهران ،به تدریج سازهای سنتی نقاره
خانه و نوازندگان عامی که با آموزشها و تشکیالت جدید نسبتی نداشتند ،مورد بی توجهی
1
قرار گرفتند و نوازندگان جدید با سازهای جدید غربی ،جای آنها را گرفتند.
نتیجه
موسیقی نظامی در ایران پیشینهای کهن دارد .این سبک موسیقی ،تا دوره قاجار تقریب ًا
همان سبک و سیاقِ سنتی خود را به شکل نقاره خانه حفظ کرد .از اواسط عصر ناصری
و در پی گسترش روابط سیاسی و فرهنگی ایران با کشورهای اروپایی ،تأسیس دارالفنون
و سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا ،به تدریج بهرهگیری از شیوه آموزش نظامی به سبک
غرب بویژه در زمینه موسیقی نظامی ،مورد توجه قرار گرفت .از این رو لومر فرانسوی
مأمورِ آموزش این نوع موسیقی در ایران شد .او شعبهای برای تدریس موسیقی نظام
تأسیس کرد و برای نخستین بار ایرانیان را با نظام آموزشی علمی و عملی موسیقی
غربی آشنا ساخت .لومر در اندک زمانی ،دسته موزیک نظامی را تشکیل داد که در
مراسم گوناگون بویژه سالم شاهنشاهی و تعزیه خوانی تکیه دولت ،به اجرای برنامه
پرداختند .پس از او ،مینباشیان ،به ریاست دسته موزیک نظام سلطنتی منصوب گردید
و با توجه به آموزههای موسیقاییِ غربی خود ،بیش از پیش در راه انتشار این نوع از
موسیقی کوشید .در نتیجۀ آموزشهای او و پشتیبانی حکومت ،سنت نقاره نوازی به
فراموشی سپرده شد .همچنین بر اثر رواج شیوههای آموزش موسیقیِ اروپایی ،مبانی
 .1با ورود رضاشاه به عرصه سیاست و حکومت ،تقلید از فرهنگ غربی و نفوذ و تثبیت آن در ایران،
تشدید شد .تغییر محل نقاره خانه از سردر ارگ به سردرِ تازه ساز میدانِ مشق قدیم در خیابان سپه
ساالر ،بقایای رسم قدیم نقاره خانه را نیز از بین برد .در نهایت با تغییراتی در ارتش« ،ادارۀ کل
موزیک قشون» منحل و سازمان «اداره کل موزیک» جای آن را گرفت (مستوفی421/1 ،؛
 .)Youssefzadeh, Iran's... Regional Musical…, 420از سویی دیگر فعالیت گسترده افرادی
همچون مینباشیان و سایر معلمان موزیک در این دوره بویژه در زمینه پرداختن هرچه جدیتر به
سبک آموزشی غربی این موضوع را بیش از پیش در کانون توجه قرار داد (ساکما،297 /35404 ،
برگ 4؛ همان ،297 /36969 ،برگ ( )5تصویر .)8
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هنری آن به حوزه موسیقی نظامی ایران و در دوره پس از ناصری در کلیه سطوح
موسیقی راه یافت .هرچند اقدامات لومر و مینباشیان در زمینه گسترش الگوهای غربی،
تأثیرات مثبتی همچون ایجاد خط موسیقی (نُت) در جهت حفظ قطعات داشت ،اما از
آثار منفی و بسیار مهم آن ،از بین رفتن نقاره خانه و منزوی شدن نوازندگان بود .رویکرد
افراطی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و حمایت درباریان ،موجب شد که هویت
خودی تا حد بسیار زیادی مغفول مانَد .با این حال ،غربیسازیِ موسیقیِ نظامی را باید
موضوعی قابل تأمل در دوره قاجار دانست که با تردید و احتیاطی دوجانبه ،گاه از سوی
حامیان و گاه هنرمندان همراه بود .بیانِ این فرضیه که طیف هنرمندان به دلیل غلبه
احساساتی همچون خودباختگی و خودکمبینی ،مجذوب فرهنگ غرب شده باشند،
چندان درست نیست؛ بلکه در این بین موضوعات متعددی از جمله عدم خوانش هنری
صحیح و نگرش تک بعدی موسیقیدانان و حامیانِ هنری را میتوان مورد مطالعه و
بررسی قرار داد.

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

تصویر :3عریضه نقاره خانه سلطنتی برای پرداخت

هزینه لباس و حقوق (ساکما ،240/57855 ،برگ )15

تصویر :4درخواست پرداخت حقوق معوقه کارکنان
نقاره خانه قزوین (ساکما ،240 /7402 ،برگ )55
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تصویر :5درخواست سفارت فرانسه در خصوص پرداخت مستمری به وراث مسیو لمر
(ساکما ،240 /31964 ،برگ 1ـ)2

تصویر :6حکم غالمرضا مینباشیان
(ساکما ،297 /21773 ،برگ )3

تصویر :7اعالن افتتاح هنرستان موسیقی و
شرایط ورود به آن (ساکما ،297/35400 ،برگ )5
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تصویر :8برنامه هنرستان موسیقی (ساکما ،297 /35404 ،برگ )2
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