
موسیقی سنتی ایران از دستگاهها،  متعلقات و گوشه های متعددی تشکیل شده است. واژه "دستگاه" به احتمال زیاد 
از زمان سلسله قاجار در موسیقی ایرانی معمول شده است. این کلمه که در حقیقت جایگزین واژه "مقام" گردیده، خود، 
از دو کلمه "دست" و "گاه" ترکیب یافته است. در موسیقی قدیم ایران، "گاه" به معنای پرده ساز بوده است؛ بنابراین 

دستگاه یعنی چگونگی قرار گرفنت انگشتان دست بر روی پرده های ساز که در هر مقامی شکل خاص خود را دارد.

موسیقی سنتی ایران، دارای هفت دستگاه و پنج آواز است که از متعلقات و ملحقات آن شمرده می شود. از 
این آوازها چهار آواز متعلق به دستگاه شور، ویک آواز متعلق به دستگاه همایون است.

نقوش و حجاري ها و نگـارگـري هاي به جاي مانده از دوران باستان، تا زمان اسالم، نشان دهـنده عـالقه و ذوق 
ايرانيان به هـنر موسيقي مي باشد. در دوران پس از اسالم، موسيقي به دليل مخالفت ها، شکوفايي دوران پـيشني خود 
را از دست داد. ولي به هـر حال به حيات خود ادامه داده است. اين استمرار را مي توان در زمان صفويه در بناي "کاخ 

چهـلستون" و اتاق موسيقي "کاخ عالي قاپو" مشاهـده کرد. 

موسيقي ملي ايران، مجـموعه اي است از نواهـا و آهـنگ هايي که در طول قـرن هـا، در اين سرزمني به وجود آمده و پـا 
به پاي ساير مظاهـر زندگي مردم ايران تحول وتکامل يافتـه، و بازتابي از خصوصيات اخالقي، وقايع سياسي، 

اجـتماعـي و جـغـرافـيايي ملتي است که تاريخـش به زمان هاي بسيار دور مي رسد. ظرافت و حالت تعـمق ويـژه 
موسيقي ايراني انسان را به تـفـکر و تعـقل و رسيدن به جـهـاني غـير مادي رهـنمون مي سازد.  

طبق روش طبقه بـندي جـديد در آواز و مقامات، که از حدود صد سال پـيش برقـرار شده، آواز و موسيقي سنـتي ايران را 
در دوازده مجـموعه قرار داده اند. 

از دوازده مجـموعـه تـقـسيم بـندي شده، هـفت مجموعـه که وسعـت و استـقـالل بـيـشـتري داشتـه اند، دستگـاه ناميده 
شده و پـنج مجموعـه ديگـر را که مستـقل نـبوده و از دستگـاهـهاي مزبور منشعـب شده اند، آواز ناميده اند. 

بنابراين موسيقي سـنتي امروز ايران، که باقي مانده مقامات دوازده گـانه قـديم است، قـبال مفـصل تر بوده و امروز 
جـزئي از آن در دستـرس است.


