گزيٌ پژيَطی ومایص َای ي مًسیقی وًاحی سىتی
ومایص َای سىتی ایزان ومایص َایی تًدوذ تزای عامٍ مزدم ي چىذان اس رسمیت فزَىگی تزخًردار وثًدوذ ي
تٍ َمیه علت چىذان در ثثت ي ضثط آوان کًضطی تٍ عمل ویامذٌ اس ومایص َای مذَثی کٍ صثغٍ ای
آئیىی داضتىذ مثل تعشیٍ تا ومایطُای مضحکٍ ي مزدمی کٍ قصذ اصالح رفتار َای واپسىذ تطزی را
داضتىذ،مثل سیاٌ تاسی اغلة وسخٍ َای ومایص َای سىتی اس تعشیٍ گزفتٍ تا تخت حًضی خیمٍ ضة تاسی
َا پزدٌ خًاوی َا ي وقالی ي...ثثت وطذٌ ي اغلة تذاٍَ پزداسی می ضذوذ ایه تاسی َا قذمتی کُه حتی
پیص اس اسالم ي تٍ يیژٌ در عُذ ساساوی داضتىذ ..لذا پژيَص پیزامًن ایه میزاث فزَىگی کطًر تٍ مىظًر
ضىاخت عمیق تز آن ي کطف ي ضثط ي حفظ ي احیاء آوُا ي تمامی َىزَای ياتستٍ تٍ آن َا اس ضزيرت َای
پژيَطی ي فزَىگی کطًر محسًب می ضًد.
مًسیقی سىتی ایزاوی درتزداروذٌ مًسیقی دستگاَی ،ردیف ،مًسیقی وًاحی ،مقامی ي مًسیقی مذَثی ي
آییىی است کٍ تا پیزيی اس آداب يقًاعذی کٍ ریطٍ در فزَىگ ي تاریخ کُه دارد اجزا می ضًد .پژيَطکذٌ
َىزَای سىتی ضمه تالش تزای پژيَص در جُت حفظ ي احیا ي در صً رت لشيم ارتقاء مًسیقی سىتی
ایزان َذف ثثت ي ضثط گىجیىٍ َای مًسیقی َای مقامی ي وًاحی کٍ در مىاطق تسیاری تا اس دست رفته
وًاسوذگان ي خًاوىذگان اوذکطان در معزض واتًدی اوذ را ویش دوثال می کىذ  ،در کىار تاستًلیذ ي ارتقاء
ساسَای سىتی کٍ در کارگاٌ ساسساسی پژيَطکذٌ اوجام می ضًد.
َىز ومایص ي مًسیقی سىتی ایزاوی اس جملٍ میزاث معىًی تٍ ضمار می¬آیىذ کٍ وطان آوُا را درجای جای
سوذگی مزدم می¬تًان تاسجست ،چىان کٍ تخص چطمگیزی اس آوُا َمثستٍ رفتاری اجتماعی ،یا رسمی
جاافتادٌ¬اوذ .تا تًجٍ تٍ آن کٍ مجمًعٍ ایه َىزَا در تعزیف ًَیت¬ فزَىگی َز ملتی می¬تًاوذ اس
اَمیت تسیار تزخًردار تاضذ ،السم است کٍ تًجٍ خاصی در حفظ ،احیا ي اضاعٍ مجمًعٍ ایه َىزَا مثذيل
داضت .تٍ يیژٌ آن کٍ داوص ياتستٍ تٍ ایه َىزَا تٍ ريال سىت سیىٍ تٍ سیىٍ اوتقال یافتٍ¬ ي ثثت
وطذٌ¬اوذ ،السم است کٍ تٍ مىظًر حفظ ي گاٌ احیا متخصصان ومایص ي مًسیقی سىتی مطالعات ي
پژيَطُای وظامذاری را تذیه مىظًر طزح¬ریشی ومایىذ.

