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The Sassanid dynasty was one of the important historical periods in 
Iran and one of the powerful governments in the ancient civilized world. 
Despite the many ups and downs, Sasanids ruled for over four centuries, 
and in addition to maintaining the heritage and the achievements of 
previous governments, provided an opportunity for developing the 
science, literature, and art of Iran. Laying the groundwork for a socio-
cultural platform, music played an essential role as a modern language 
and a social link. The main question of this research is to investigate the 
importance of music in the social structure of ancient Iran, especially the 
Sassanid era, and its functional similarities with contemporary societies. 
This means that the social functions of music of that period have been 
investigated by studying ancient evidence and sociological analysis of 
them. The data were collected by reviewing the literature on this matter. 
The current study tried to examine the importance of music during the 
Sassanid era, especially at different social levels. The importance of 
music in the social structure of ancient Iran, especially during the 
Sassanid era, and its functional similarities with contemporary societies, 
have further increased the necessity of an interdisciplinary view of this 
issue. This historical and social view of the artistic subjects will redefine 
the existing values of the philosophy of art and its theoretical basis 
towards the socialization of art in present cultural planning. Especially 
now that the position of music is in its most stable social state, it is time 
to study how to create qualitive techniques based on human value 
applications using the historical experience of this land. 
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پژوهشیمقالۀ

عمومیتبررسی عصر ساسانیایران باستان، با تمرکز بر موسیقی بر جامعۀموسیقیتأثیر

اندرزي،* 1فرهنگدوستيهاد 2حسین کوهستانی
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باستان.2 تخصصی، هیئتاریاستادشناسی،دکتراي عضو بیرجندعلمیو رانی، ابیرجند،دانشگاه

مقاله خالصهاطالعات

06/1400/ 15:افتیدر
1400/ 07/ 13:رشیپذ

1400/ 10/ 25:نیآنالانتشار

از ادوار شاخص تاریخی ایران و از حکومتۀسلسل  هاي مقتدر جهان متمدن کهن بوده ساسانی
در طی  ساسانیان علی قرن4بیش از است. کردند،يها ب ی رغم فراز و نش، داري ضمن میراثفراوان تالش
حکومت دستاوردهاي قبلی،از و هنر اهاي علم، ادب و تکامل پیشرفت ن یزم ران یبستري مناسب را براي

آورند این فراهم در اجتماعی،بسترساز .  و فرهنگی پیونددهندةبه موسیقیي و پیشرفته زبان عنوان
میرانقشی مهم اجتماعی، سؤالایفا وکرد. بررسی اهمیت موسیقی در دهندشکل اصلی ة این پژوهش،

اجتماعی ایران باستان و آن بها شباهت دوران ساسانی، وخصوصاً ساختار کارکردي معاصري جوامع ا
که ضرورت نگاه  شده است؛ زیراا رشته ن ی ب است. خصوصًا به این موضوع دوچندان مهمتوانی مي کاربرد

تحول و سیر و کشف الگوهاي کارکرد این بستر تاریخی ادوار هنري مقوالت را، در بازشناسی شناسی
آن دوران دانست. براین حاضر، پژوهشدر اساس فرهنگی آنان در مواجه با اوضاع اجتماعی بهکیفی

عللِ گستردگی و عمومیتبررسی  دور شواهد و یعنی از طریق ساسانیانة موسیقی ، پرداخته شده است؛
ي کارکردهاي منعکس در منابع، به شناخت ها برداشتشناسانه، از بررسی شواهد باستانی، و تحلیل جامعه

دوران آن  موسیقی  گردآشده پرداخته اجتماعی  روش  شاست.  به  مقاله  این  در  اطالعات  وةی وري 
ویژه در سطوح مختلف جامعه اي است و تالش شده تا اهمیت موسیقی در دوران ساسانی بهکتابخانه

سبب  هنري،  مقوالت  به  اجتماعی  و  تاریخی نگاهی  شود. چنین موجودها ارزشفی بازتعربررسی ي 
نظري آن به سمت اجتماع و مبانی هنر ي فرهنگی حال ز ی ربرنامهمحور شدن هنر در پیرامون فلسفه

ترین حالت اجتماعی خود است و شده که امروزه، جایگاه موسیقی، در تثبیتخصوصاً حاضر خواهد شد. 
بررسی  کیفیتها روش اکنون فرصت بري مبتنی و کاربردهها ارزش آفرینی آفرین، با ي انسانی تعالی اي

سرزمین فراهم تجربیات تاریخی این از .باشد ی م استفاده

هنرجامعه:هادواژهیکل هنر ساسانی،کهن، موسیقیشناسی هنر اجتماعی، هنر، کارکرد

: مسئولةسندینو
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 پژوهشی مقالۀ    

عصر ساسانی ایران باستان، با تمرکز بر موسیقی    بر جامعۀ موسیقی  تأثیر عمومیت  بررسی  

 2حسین کوهستانی اندرزي،    * 1فرهنگدوست  يهاد

 ران ی، مشهد، ا) ع(امام رضا    یالمللن یدانشگاه ب  ،یاسالم  يمعمار   ،کارشناس ارشد .  1
 رانی، ابیرجند   ،دانشگاه بیرجندعلمی  و عضو هیئت  اریاستاد  شناسی،دکتراي تخصصی، باستان .  2

 خالصه  اطالعات مقاله 

 06/1400/ 15 :افتیدر
 1400/ 07/ 13 :رشیپذ

 1400/ 10/ 25 :نیآنال انتشار

از ادوار شاخص تاریخی ایران و از حکومت   ۀسلسل  هاي مقتدر جهان متمدن کهن بوده ساسانی 
داري ضمن میراث فراوان تالش کردند،    يها ب ی رغم فراز و نش ، علی قرن  4بیش از  است. ساسانیان در طی  
 ن یزم ران یبستري مناسب را براي پیشرفت و تکامل علم، ادب و هنر اهاي قبلی،  از دستاوردهاي حکومت 

آورند  این  فراهم  در  اجتماعی، بسترساز .  و  فرهنگی  پیونددهندة به   موسیقی  ي  و  پیشرفته  زبان  عنوان 
ة این پژوهش، بررسی اهمیت موسیقی در دهندشکل اصلی و    کرد. سؤالایفا می را  نقشی مهم    اجتماعی،

ا جوامع معاصر ي کارکردي آن ب ها شباهت دوران ساسانی، و    خصوصاً ساختار اجتماعی ایران باستان و  
کاربرد مهم   توانی مي به این موضوع دوچندان شده است؛ زیرا  ا رشته ن ی ب است. خصوصاً که ضرورت نگاه  

شناسی را، در بازشناسی مقوالت هنري ادوار تاریخی و کشف الگوهاي کارکرد این بستر و سیر تحول 
به   کیفی حاضر، پژوهش    در اس  اس فرهنگی آنان در مواجه با اوضاع اجتماعی آن دوران دانست. براین 

، پرداخته شده است؛ یعنی از طریق ساسانیان   ة موسیقی دور شواهد و عللِ گستردگی و عمومیت  بررسی  
ي کارکردها ي منعکس در منابع، به شناخت  ها برداشت شناسانه، از  بررسی شواهد باستانی، و تحلیل جامعه 

دوران  آن  موسیقی  گردآ   شده   پرداخته   اجتماعی  روش  ش است.  به  مقاله  این  در  اطالعات   وةی وري 
ویژه در سطوح مختلف جامعه اي است و تالش شده تا اهمیت موسیقی در دوران ساسانی به کتابخانه 

سبب   هنري،  مقوالت  به  اجتماعی  و  تاریخی  نگاهی  موجود ها ارزش   فی بازتعربررسی شود. چنین  ي 
ي فرهنگی حال ز ی ربرنامه محور شدن هنر در  پیرامون فلسفه هنر و مبانی نظري آن به سمت اجتماع 

ترین حالت اجتماعی خود است و شده که امروزه، جایگاه موسیقی، در تثبیت  خصوصاً حاضر خواهد شد. 
اي تعالی آفرین، با ي انسانی و کاربردهها ارزش آفرینی مبتنی بر ي کیفیت ها روش اکنون فرصت بررسی  

 .باشد ی م استفاده از تجربیات تاریخی این سرزمین فراهم  

 کارکرد هنر، هنر اجتماعی، هنر ساسانی، کهن ، موسیقیشناسی هنرجامعه :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو

 فرهنگدوست  يهاد
ارشد ، یاسالم  يمعمار  ،کارشناس 

ب  رضا    ی المللنیدانشگاه  ،)ع (امام 
 ران یمشهد، ا 

 یک:الکترون پست
h.farhangdoust@imamreza.ac.ir 
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 مقدمه 

باستان  ایران  دوران  اواخر    میالدي)،  651- 226(   در 
فارس    ۀ که در منطق   تر آریایی) (بیش   ایرانی   گروهی از طوایف 

توسط    ، توانستند قدرت سیاسی و مذهبی ایران را ستند ی ز ی م 
ساسانی  و    اردشیر  آورده  دست  جدیدي به  از    حاکمیت 

ب  تا  شرق  در  بخش ن ی النهر ن ی افغانستان  و    یی ها ،  آناتولی  از 
 ,Dezhamkhooy, 2012; Frye(   ارمنستان در غرب بنا نهند 

حکومتی بسیار  ساسانی شاپور اول   «اردشیر»،   . اگرچه ) 1984
ي اجتماعی  ها شرفت ی پ ، ولی نقطه اوج در  متمرکز را سامان داد 

میالدي و در عهد سلطنت    6در قرن    و سیاسی این سلسله 
اول   بود  خسرو  یزدگرد  Moorey, 1975( ساسانی  زمان  در   .(

براي   و  سرنگون شد  اعراب  دست  به  ساسانی  حکومت  سوم 
  33سال حکومت ساسانیان    427همیشه خاتمه یافت. در طی  
صورت  . به ) Wiesehöfer, 1998(   پادشاه بر ایران حکومت کردند 

ایران کلی،   از جنبه   جغرافیاي  هاي مختلف سیاسی و  باستان 
  که بسترساز   شده ی م را شامل  اي وسیع  پهنه کهن  ،  اجتماعی 

ت، در یک سیر تکاملی  انواع هنر و صنع دهندة  ظهور، و پیشرفت 
است  که  .  بوده  است  گشته  باعث  هنري  جایگاِه  تداوِم  این 

صورت  شناسی موسیقی به عام، و باستان   صورت به   هنر   پژوهش 
گیرد    مواردي ازجمله    خاص،  موردتوجه که  قرار    موضوع 

هنر، معماري    ی، شناس مردم جامعه و    ، ی شناس پژوهشگران انسان 
ی که اگرچه ابزار مهم محقق شدن  صورت به قرار گیرد.  و ادبیات  

شناسی است؛ ولی هدف  پژوهش در این موارد، در حیطۀ باستان 
از  مطالعات  آن   اصلی  همان  به  ها،  منجر  که  است  شناختی 

 . گردد ی م شناخت وضعیت حاکم بر اوضاع آن دوره  
با   یی ها از حدود پنج هزار سال پیش لوحه بر اساس آنکه  

اطالعات فراوان از کاربرد موسیقی    رندة ی خط میخی که در برگ 
در سومر، بابل، آشور و همسایگان این نواحی یعنی آناتولی،  

 ,Kilmer(   آمده است   دست   به  سوریه و فلسطین است   ، ایران 

  ة از این زمان و تا دور  ش ی پ قدمت موسیقی به و حتی    ) 1998
م   ی سنگ نه ی پار    توان ی م   ) d'Errico et al., 1998(   رسد ی هم 

باستان،   در   گفت  و    ایران  دربار  موردتوجه  همواره  موسیقی 
قاعده    تنها از این عموم مردم جامعه بوده و دربار ساسانی نه 

عنوان یکی از مظاهر تمدن  بلکه هنر موسیقی به   ، مستثنی نبود 

به هر صورت، این    و هنر ایرانی، در این دوران به اوج رسید. 
نیز   امروز  به  تا    تداوم نگاه دربارة کاربرد و اهمیت موسیقی، 

در هر    د، ی ام   ی ق ی در هر نت موس "و برخی معتقدند که:    افته ی 
  ی ق ی وجود دارد. موس   ي شاد   ، ي واز شفا و در هر آ   ی ق ی موس   ۀ جمل 

  يمار ی هر ب   ي برا   د ی و شا   دهد ی ارائه م   ی حل راه   ی هر شخص   ي برا 
 . ) Mocci & Mocci, 2005(   "داشته باشد   ی درمان   ز، ی ن 

پژوهش جاري، بررسی همین امر عمومیت و تداوم هدف  
موسیقی در ایران باستان که منجر به اوج شکوفایی آن در 

ساسانیان گشت، دراین   سؤالی است.    دوران  مطرح که  باره 
این است که آیا عمومیت موسیقی در ایران باستان،   گردد ی م 

ي سیاسی متفاوت بوده است؟ ها ت ی حاکم عامل تداوم آن در  
ي تاریخی نیز گواهی بر چنین استنادها اگر چنین بوده است  

مدعایی است و موردي که خالف آن را در همین ابعاد وسیع 
این چنین   کاربرد دارد؟. نکتۀ مهم دربارة  نمایان کند وجود  

ایران  در  موسیقی  جایگاه  شناخت  در  آن  نقش  پژوهشی، 
گیري از ظرفیت و جایگاه موسیقی در منظور بهره باستان، به 

اهداف  پیشبرد  براي  دوران،  این  در  خواص  و  عوام  بین 
هم  افزایش  جمله  از  اجتماعی،  و  و فرهنگی  بستگی 

مهم این امر در   ضرورت گرایی ملی و مذهبی است.  آرمان 
ن نکته است که بعید است بتوان جایگاه رفیع موسیقی، ای 

حتی در دیدگاه حداقلی و ابزاري به موسیقی را، توسط هیچ 
 خصوصاً ترکیب هنري، اقتصادي، ملی، مذهبی و... پر نمود. 

صورت کلی، در گسترة پهناور سیاسی و فرهنگی ایران که به 
رشد ر روبه باستان تا به امروز، موسیقی غناي بسیار باال و مسی 

 .کمی و کیفی را پیموده است 
 شناسی پیشینه 

دربار  خارجی  و  ایرانی  محققان  از  چند  موسیقی    ة تنی 
در   آن  اهمیت  بررسی  به  و  داده  انجام  را  تحقیقاتی  ایرانی، 

پرداخته  ایرانی  جمل فرهنگ  از  که  این    ن ی تر شاخص   ۀ اند 
  يها تحت عنوان آهنگ ۀ نفیسی  به مقال   توان ی ها م پژوهش 

همانطور که از    . قی ایران در زمان ساسانیان اشاره کرد موسی 
آهنگ  معرفی  به  آن  در  پیداست  مقاله  این    ة دور   ي ها نام 

  پردازد ی خصوص صد و سی آهنگ خسروانی م ساسانی و به 
 

 )Nafisi, 1935 .(   کتاب    بارکشلی د « در  عصر موسیقی    ر 
دور   » ساسانی  سازهاي  معرفی  است   ة به  پرداخته    ساسانی 

 )Barkeshli, 1947 ( موسیقی یکی  « اي با عنوان  درمقاله   . بیانی
به بررسی    » از مظاهر تمدن درخشان ایران در زمان ساسانیان 

به منابع عربی صدر اسالم و    توجه   موسیقی عصر ساسانی با 
است أ ت  پرداخته  اعراب  موسیقی  بر  ساسانیان  موسیقی    ثیر 
 )Bayani, 1967 ( . 

متون    ۀ ساسانی بر پای   ة بررسی ابزار موسیقی دور «   ۀ ل در مقا 
ریدگ  و  قبادان  خسرو  بر    » پهلوي  استفاده  مورد  سازهاي 

 Bagheri(   اساس متون پهلوي را بررسی و معرفی کرده اند 

et al., 2010 (  .   ي نویسندگان در این  ها ی شناس همچنین ساز
هاي  و کیفیت موسیقی در جنیه   سازها مقاله نشان از تنوع در  

آهنگسازي و نوازندگی گروهی و نغمات چندآوایی دارد که در  
نیز موجود و موردتوجه قرار گرفته   پهلوي آن دوران  متون 

هایی دربارة  اي با عنوان «یاداشت . کریستین سن در مقاله است 
ساسانی   ي ها نام  عصر  در  ایرانی  بررسی    » موسیقی  به 

 ,Christensen(   هاي موسیقی ساسانی پرداخته است آهنگ 

پایان . صالحیار  ) 1944 عنوان  نامه در  با  موسیقی  « اي  احیاي 
موسیقی ایران    ئلۀ به مس »  کالسیک ایران در دوران پهلوي دوم 

ت  و  ساسانی  عصر  از  أ در  ایران  کالسیک  موسیقی  ثیرپذیري 
 . ) Salehyar, 2015(   موسیقی ساسانی اشاره داشته است 

از  فصلی  روح  »  ران ی ا   ی ق ی موس   خ ی تار « کتاب    در  نوشتۀ 
تحول    ، ی راهگان   ز ی انگ  سیر  بر  ساسانی  دربار  تأثیر  و  نقش 

  بررسی   در آن دوران   متداول   ي سازها ایران باستان، و    ی ق ی موس 
  ی و هنگامه گزوان   ي از ی ا   ي سور .  ) Rahgani, 1998( ت شده اس 
در    ی ق ی موس   ۀ ن ی ش ی بر پ   ی نگرش «   کتاب   ي عسکر   الهه   ه ی و مرض 

پ   ت ی به روا   ران ی ا  اند که  » راع منتشر کرده اسالم   از   ش ی آثار 
از طریق    یی ها نگاره عمومیت موسیقی ساسانی را با استناد به 
باستان  مستقیم  شواهد  بر  مبتنی  بر    شناسی، فرضیه  مبنی 

آن ق ی موس   رواج   از   یی ا نشانه وجود   در  اند  کرده ارائه    ها، ی 
 )Ayazi et al., 2004 (  نکتۀ مهم این آثار، بسنده کردن به .

م   صرف  عامل همین  بر  و  است  شناختی  و  راحل  شناسی 
 تر تأکید شده است. ها کم یابی آن دلیل 

گویا در مورد جایگاه و اهمیت موسیقی، نگاه حاکمیتی و  
سو با برخی اندیشمندان معاصر  عمومی در ایران باستان هم 

جایگاه    «شوپنهاور» چون  هم  موسیقی  معتقدند،  که  بوده 
هنرها  سایر  که  صورتی  تري نسبت با سایر هنرها دارد؛ به رفیع 

، موسیقی  اند. به دیگر سخن ی ق ی به مرحله موس   خواهان ارتقاء 
.  ) Read, 2013( مفهوم هنري است    ن ی تر ی واقع به دید ایشان  

ی در ایران باستان  ق ی موس چنین جایگاهی براي    رسد ی م به نظر  
ماندگاري و افزایش    نیز وجود داشته است، و تأثیر مهمی در 

صورتی که  ارتباط روحانی خواص و عوام با آن گشته است؛ به 
سبک، ابزار و فنون   ي دگار مان این مانایی هنر موسیقی، باعث 
و   توسعه  عین  در  آن شکوفا گذشتگان  به یی  در  ها  خصوص 
است   . همین  ) Christensen, 1995( دوران ساسانیان گشته 

و   مفاهیم  شفاهی  انتقال  باعث  موسیقی  و  هنر  عمومیت 
آن  ها روش  و    ) Falamaki et al., 2008( است    گشته ی م ي 

ا تصور عموم  کمتر کسی به سمت کتابت آن رفته است. گوی 
تغییر   بروز  در  حتی  اجتماع،  بر  هنر  حاکمیت  تداوم  بر 

 یی مشابه قبل بوده است.  ها ت ی حاکم 
و   مقاالت  باستان  ایران  موسیقی  تحول  سیر  زمینۀ  در 

اند ولیکن، جنبۀ کارکرد اجتماعی آن  کتبی نیز نگاشته شده 
اینکه پدیدة    خصوصاً تر مورد بازشناسی قرار گرفته است.  کم 

موسیقی در ایران باستان، هنري اجتماعی و داراي همسویی  
ینه،  بین برداشت حاکمیتی و اجتماعی بوده است. در این زم 

زمانی در کتاب «تأثیر هنر    باس برخی نویسندگان، همچون ع 
صورت غیرمستقیم و قیاسی، پهنۀ  ساسانی بر هنر اسالمی» به 

و   بررسی  را  باستان  ایران  هنرهاي  گسترش  جفرافیایی 
شاخه به  به  را  اسالمی  کلی هنر  آن  صورت  از  برگرفته  هایی 

جام ) Zamani, 2011(   کند ی م تفکیک   از  صحبتی  ولی  عۀ  ؛ 
 .  کند ی نم   هنري و خصوصیات اجتماعی هنر دوران ساسانی 

ي،  هنر   از این مطالعات   بلندمدت از جنبۀ هنري، هدف  
شرایط    اطالع از  بر اساس  ، متن جامعه   یی از ها مؤلفه   شناخت 

و  آن    ي ها ی ژگ ی و  بر  و    زیرا   است. حاکم    ي ها ده ی پد مفاهیم 
برهم  حاصل  متقابل هنري،  بافت   کنش  از  عواملی    مجموعه 

به   اقتصاد   ، فرهنگی علمی  شرایط    ، اجتماعی  کلی  و  صورت 
است  هنرمندان  و  هنر  عمومی  گونه ". جایگاه    ي ها همچنین 
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 مقدمه 

باستان  ایران  دوران  اواخر    میالدي)،  651- 226(   در 
فارس    ۀ که در منطق   تر آریایی) (بیش   ایرانی   گروهی از طوایف 

توسط    ، توانستند قدرت سیاسی و مذهبی ایران را ستند ی ز ی م 
ساسانی  و    اردشیر  آورده  دست  جدیدي به  از    حاکمیت 

ب  تا  شرق  در  بخش ن ی النهر ن ی افغانستان  و    یی ها ،  آناتولی  از 
 ,Dezhamkhooy, 2012; Frye(   ارمنستان در غرب بنا نهند 

حکومتی بسیار  ساسانی شاپور اول   «اردشیر»،   . اگرچه ) 1984
ي اجتماعی  ها شرفت ی پ ، ولی نقطه اوج در  متمرکز را سامان داد 

میالدي و در عهد سلطنت    6در قرن    و سیاسی این سلسله 
اول   بود  خسرو  یزدگرد  Moorey, 1975( ساسانی  زمان  در   .(

براي   و  سرنگون شد  اعراب  دست  به  ساسانی  حکومت  سوم 
  33سال حکومت ساسانیان    427همیشه خاتمه یافت. در طی  
صورت  . به ) Wiesehöfer, 1998(   پادشاه بر ایران حکومت کردند 

ایران کلی،   از جنبه   جغرافیاي  هاي مختلف سیاسی و  باستان 
  که بسترساز   شده ی م را شامل  اي وسیع  پهنه کهن  ،  اجتماعی 

ت، در یک سیر تکاملی  انواع هنر و صنع دهندة  ظهور، و پیشرفت 
است  که  .  بوده  است  گشته  باعث  هنري  جایگاِه  تداوِم  این 

صورت  شناسی موسیقی به عام، و باستان   صورت به   هنر   پژوهش 
گیرد    مواردي ازجمله    خاص،  موردتوجه که  قرار    موضوع 

هنر، معماري    ی، شناس مردم جامعه و    ، ی شناس پژوهشگران انسان 
ی که اگرچه ابزار مهم محقق شدن  صورت به قرار گیرد.  و ادبیات  

شناسی است؛ ولی هدف  پژوهش در این موارد، در حیطۀ باستان 
از  مطالعات  آن   اصلی  همان  به  ها،  منجر  که  است  شناختی 

 . گردد ی م شناخت وضعیت حاکم بر اوضاع آن دوره  
با   یی ها از حدود پنج هزار سال پیش لوحه بر اساس آنکه  

اطالعات فراوان از کاربرد موسیقی    رندة ی خط میخی که در برگ 
در سومر، بابل، آشور و همسایگان این نواحی یعنی آناتولی،  

 ,Kilmer(   آمده است   دست   به  سوریه و فلسطین است   ، ایران 

  ة از این زمان و تا دور  ش ی پ قدمت موسیقی به و حتی    ) 1998
م   ی سنگ نه ی پار    توان ی م   ) d'Errico et al., 1998(   رسد ی هم 

باستان،   در   گفت  و    ایران  دربار  موردتوجه  همواره  موسیقی 
قاعده    تنها از این عموم مردم جامعه بوده و دربار ساسانی نه 

عنوان یکی از مظاهر تمدن  بلکه هنر موسیقی به   ، مستثنی نبود 

به هر صورت، این    و هنر ایرانی، در این دوران به اوج رسید. 
نیز   امروز  به  تا    تداوم نگاه دربارة کاربرد و اهمیت موسیقی، 

در هر    د، ی ام   ی ق ی در هر نت موس "و برخی معتقدند که:    افته ی 
  ی ق ی وجود دارد. موس   ي شاد   ، ي واز شفا و در هر آ   ی ق ی موس   ۀ جمل 

  يمار ی هر ب   ي برا   د ی و شا   دهد ی ارائه م   ی حل راه   ی هر شخص   ي برا 
 . ) Mocci & Mocci, 2005(   "داشته باشد   ی درمان   ز، ی ن 

پژوهش جاري، بررسی همین امر عمومیت و تداوم هدف  
موسیقی در ایران باستان که منجر به اوج شکوفایی آن در 

ساسانیان گشت، دراین   سؤالی است.    دوران  مطرح که  باره 
این است که آیا عمومیت موسیقی در ایران باستان،   گردد ی م 

ي سیاسی متفاوت بوده است؟ ها ت ی حاکم عامل تداوم آن در  
ي تاریخی نیز گواهی بر چنین استنادها اگر چنین بوده است  

مدعایی است و موردي که خالف آن را در همین ابعاد وسیع 
این چنین   کاربرد دارد؟. نکتۀ مهم دربارة  نمایان کند وجود  

ایران  در  موسیقی  جایگاه  شناخت  در  آن  نقش  پژوهشی، 
گیري از ظرفیت و جایگاه موسیقی در منظور بهره باستان، به 

اهداف  پیشبرد  براي  دوران،  این  در  خواص  و  عوام  بین 
هم  افزایش  جمله  از  اجتماعی،  و  و فرهنگی  بستگی 

مهم این امر در   ضرورت گرایی ملی و مذهبی است.  آرمان 
ن نکته است که بعید است بتوان جایگاه رفیع موسیقی، ای 

حتی در دیدگاه حداقلی و ابزاري به موسیقی را، توسط هیچ 
 خصوصاً ترکیب هنري، اقتصادي، ملی، مذهبی و... پر نمود. 

صورت کلی، در گسترة پهناور سیاسی و فرهنگی ایران که به 
رشد ر روبه باستان تا به امروز، موسیقی غناي بسیار باال و مسی 

 .کمی و کیفی را پیموده است 
 شناسی پیشینه 

دربار  خارجی  و  ایرانی  محققان  از  چند  موسیقی    ة تنی 
در   آن  اهمیت  بررسی  به  و  داده  انجام  را  تحقیقاتی  ایرانی، 

پرداخته  ایرانی  جمل فرهنگ  از  که  این    ن ی تر شاخص   ۀ اند 
  يها تحت عنوان آهنگ ۀ نفیسی  به مقال   توان ی ها م پژوهش 

همانطور که از    . قی ایران در زمان ساسانیان اشاره کرد موسی 
آهنگ  معرفی  به  آن  در  پیداست  مقاله  این    ة دور   ي ها نام 

  پردازد ی خصوص صد و سی آهنگ خسروانی م ساسانی و به 
 

 )Nafisi, 1935 .(   کتاب    بارکشلی د « در  عصر موسیقی    ر 
دور   » ساسانی  سازهاي  معرفی  است   ة به  پرداخته    ساسانی 

 )Barkeshli, 1947 ( موسیقی یکی  « اي با عنوان  درمقاله   . بیانی
به بررسی    » از مظاهر تمدن درخشان ایران در زمان ساسانیان 

به منابع عربی صدر اسالم و    توجه   موسیقی عصر ساسانی با 
است أ ت  پرداخته  اعراب  موسیقی  بر  ساسانیان  موسیقی    ثیر 
 )Bayani, 1967 ( . 

متون    ۀ ساسانی بر پای   ة بررسی ابزار موسیقی دور «   ۀ ل در مقا 
ریدگ  و  قبادان  خسرو  بر    » پهلوي  استفاده  مورد  سازهاي 

 Bagheri(   اساس متون پهلوي را بررسی و معرفی کرده اند 

et al., 2010 (  .   ي نویسندگان در این  ها ی شناس همچنین ساز
هاي  و کیفیت موسیقی در جنیه   سازها مقاله نشان از تنوع در  

آهنگسازي و نوازندگی گروهی و نغمات چندآوایی دارد که در  
نیز موجود و موردتوجه قرار گرفته   پهلوي آن دوران  متون 

هایی دربارة  اي با عنوان «یاداشت . کریستین سن در مقاله است 
ساسانی   ي ها نام  عصر  در  ایرانی  بررسی    » موسیقی  به 

 ,Christensen(   هاي موسیقی ساسانی پرداخته است آهنگ 

پایان . صالحیار  ) 1944 عنوان  نامه در  با  موسیقی  « اي  احیاي 
موسیقی ایران    ئلۀ به مس »  کالسیک ایران در دوران پهلوي دوم 

ت  و  ساسانی  عصر  از  أ در  ایران  کالسیک  موسیقی  ثیرپذیري 
 . ) Salehyar, 2015(   موسیقی ساسانی اشاره داشته است 

از  فصلی  روح  »  ران ی ا   ی ق ی موس   خ ی تار « کتاب    در  نوشتۀ 
تحول    ، ی راهگان   ز ی انگ  سیر  بر  ساسانی  دربار  تأثیر  و  نقش 

  بررسی   در آن دوران   متداول   ي سازها ایران باستان، و    ی ق ی موس 
  ی و هنگامه گزوان   ي از ی ا   ي سور .  ) Rahgani, 1998( ت شده اس 
در    ی ق ی موس   ۀ ن ی ش ی بر پ   ی نگرش «   کتاب   ي عسکر   الهه   ه ی و مرض 

پ   ت ی به روا   ران ی ا  اند که  » راع منتشر کرده اسالم   از   ش ی آثار 
از طریق    یی ها نگاره عمومیت موسیقی ساسانی را با استناد به 
باستان  مستقیم  شواهد  بر  مبتنی  بر    شناسی، فرضیه  مبنی 

آن ق ی موس   رواج   از   یی ا نشانه وجود   در  اند  کرده ارائه    ها، ی 
 )Ayazi et al., 2004 (  نکتۀ مهم این آثار، بسنده کردن به .

م   صرف  عامل همین  بر  و  است  شناختی  و  راحل  شناسی 
 تر تأکید شده است. ها کم یابی آن دلیل 

گویا در مورد جایگاه و اهمیت موسیقی، نگاه حاکمیتی و  
سو با برخی اندیشمندان معاصر  عمومی در ایران باستان هم 

جایگاه    «شوپنهاور» چون  هم  موسیقی  معتقدند،  که  بوده 
هنرها  سایر  که  صورتی  تري نسبت با سایر هنرها دارد؛ به رفیع 

، موسیقی  اند. به دیگر سخن ی ق ی به مرحله موس   خواهان ارتقاء 
.  ) Read, 2013( مفهوم هنري است    ن ی تر ی واقع به دید ایشان  

ی در ایران باستان  ق ی موس چنین جایگاهی براي    رسد ی م به نظر  
ماندگاري و افزایش    نیز وجود داشته است، و تأثیر مهمی در 

صورتی که  ارتباط روحانی خواص و عوام با آن گشته است؛ به 
سبک، ابزار و فنون   ي دگار مان این مانایی هنر موسیقی، باعث 
و   توسعه  عین  در  آن شکوفا گذشتگان  به یی  در  ها  خصوص 
است   . همین  ) Christensen, 1995( دوران ساسانیان گشته 

و   مفاهیم  شفاهی  انتقال  باعث  موسیقی  و  هنر  عمومیت 
آن  ها روش  و    ) Falamaki et al., 2008( است    گشته ی م ي 

ا تصور عموم  کمتر کسی به سمت کتابت آن رفته است. گوی 
تغییر   بروز  در  حتی  اجتماع،  بر  هنر  حاکمیت  تداوم  بر 

 یی مشابه قبل بوده است.  ها ت ی حاکم 
و   مقاالت  باستان  ایران  موسیقی  تحول  سیر  زمینۀ  در 

اند ولیکن، جنبۀ کارکرد اجتماعی آن  کتبی نیز نگاشته شده 
اینکه پدیدة    خصوصاً تر مورد بازشناسی قرار گرفته است.  کم 

موسیقی در ایران باستان، هنري اجتماعی و داراي همسویی  
ینه،  بین برداشت حاکمیتی و اجتماعی بوده است. در این زم 

زمانی در کتاب «تأثیر هنر    باس برخی نویسندگان، همچون ع 
صورت غیرمستقیم و قیاسی، پهنۀ  ساسانی بر هنر اسالمی» به 

و   بررسی  را  باستان  ایران  هنرهاي  گسترش  جفرافیایی 
شاخه به  به  را  اسالمی  کلی هنر  آن  صورت  از  برگرفته  هایی 

جام ) Zamani, 2011(   کند ی م تفکیک   از  صحبتی  ولی  عۀ  ؛ 
 .  کند ی نم   هنري و خصوصیات اجتماعی هنر دوران ساسانی 

ي،  هنر   از این مطالعات   بلندمدت از جنبۀ هنري، هدف  
شرایط    اطالع از  بر اساس  ، متن جامعه   یی از ها مؤلفه   شناخت 

و  آن    ي ها ی ژگ ی و  بر  و    زیرا   است. حاکم    ي ها ده ی پد مفاهیم 
برهم  حاصل  متقابل هنري،  بافت   کنش  از  عواملی    مجموعه 

به   اقتصاد   ، فرهنگی علمی  شرایط    ، اجتماعی  کلی  و  صورت 
است  هنرمندان  و  هنر  عمومی  گونه ". جایگاه    ي ها همچنین 
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فرهنگی، اجتماعی و    ي ها ی ژگ ی ها، تابعی از و هنري و پیام آن 
م  محسوب  بشري  جوامع   ,.Aliei et al(   "شوند ی اقتصادي 

  حیات سیاسیمعتقدند که   شناسان جامعه . بسیاري از  ) 2019
  واقعی  هستی   بر   ظاهري   صورتی   ، در واقع هر ملتی   و اجتماعی 

ی مفهومی در ادبیات،  شناس زبان از طریق   و باید   است، ایشان 
  ي اها ی و رؤ   آرمان اندیشه،  ،  ونی حیات در   فلسفه و هنر ایشان به 
 . ) Rolland, 1908(   1اجتماعی آنان پی برد 

 روش پژوهش 
منابع   دستۀ  دو  به  پژوهش  استفاده  قابل  منابع 

. تعداد زیادي  شود ی شناسی و منابع تاریخی تقسیم م باستان 
ساختمان  یادبود،  بناهاي  نقش از  کت برجسته ها،  و    ها به ی ها، 

ها، تصویر امروزي ما از فرهنگ و هنر ساسانیان را شکل  سکه 
مکتوب  .  ) Mousavi & Daryaee, 2012(   دهند ی م  منابع 

دربار  نیز  بیش   ة تاریخی  و  محدود  بسیار  منابع  ساسانیان  تر 
زمانی    . ) EDWELL, 2013(   مربوط به بیزانس و اعراب هستند 

نري را از بین  که اعراب به ایران حمله کردند بسیاري از آثار ه 
بنابراین اطالعات زیادي از موسیقی ایرانی نیز از میان    ؛ بردند 
تر منابع تاریخی براي پژوهش حاضر را  روي بیش ازین   ، رفت 

از    . دهد ی کتب تاریخی مکتوب در دوران اسالمی تشکیل م 
پژوهش   ي سو  از  استفاده  و    ي ها دیگر،  باستانشناسان  جدید 

موضوع    ة تر دربار اخت بیش در شن   ي پژوهشگران نیز سهم زیاد 
. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش  کند ی مورد بررسی ایفا م 

گردآوري اطالعات بر اساس    وة ی تحلیلی و ش   - ی رویکرد توصیف 
اي است و همچنین تالش شده تا با بررسی  مطالعات کتابخانه 

دورة   در  موسیقی  وضعیت  از  درستی  درك  معتبر  منابع 
 ساسانی ارائه شود. 

دست  ابتدا  براي  پژوهش،  اهداف  به  ي  ها شاخصه یابی 
عمومیت موسیقی ایران باستان، و سپس در عصر ساسانی، بر  

اي، براي اثبات  شناسی و اسناد کتابخانه اساس شواهد باستان 
 

  ی ق ی صورت عام) و موس به هنر (به   ان ی ران ی عالقه وافر ا   ، گفت   توان ی مثال م عنوان به  .  1
  ی انتفاع اجتماع   ة دهند نشان   ، مانده ي گواه اسناد و شواهد برجا صورت خاص)، به (به 

  ي ا گونه بوده است. به  ی ق ی از زبان موس  خ ی در طول تار  شان ی و تمدن فرهنگ محور ا 
در دربار و شخص    ي ر ی گ م ی تمرکز قدرت و تصم   د شاه   نکه ی باستان، با ا  ران ی که در ا 

  یرشد و تعال روبه   ی ق ی موس   گاه ی که جا   افت ی   توان ی را نم   ي ا بازهم دوره   م، ی باش ی شاه م 
 را به همراه نداشته باشد.  ی ت ی حاکم   ة گسترد   ي ها ت ی حما   ا ی نبوده،  

باستان موردبررسی قرار   ایران  فرضیۀ عمومیت موسیقی در 
گرفت. سپس تالش گردیده، تأثیر این عمومیت موسیقی بر  

عوامل  ک  سایر  کنار  در  ساسانی،  موسیقی  هویت  و  یفیت 
پژوهش  جامعه احتمالی  آثار  در  دوران  شده  آن  شناسی 

عمومیت  گونه به  نفوذ  کیفیت  و  حوزه  که  گردد  بررسی  اي 
 موسیقی بر کیفیت و کمیت آن معین گردد. 

 موسیقی در ایران باستان 
اي،  در مورد ماهیت و چیستی موسیقی، منابع کتابخانه 

تر به زمینۀ کاربردي آن پرداخته و مفهوم آن را در زمینه،  بیش 
کرده  معنی  و  را  اند.  یافته  موسیقی  معنی  برخی  مثًال 

دانسته   ,Barkeshli, 2015; Farabi(   اند «الحان/آهنگ» 

دهخدا موسیقی را «تألیف الحان و نغمات» و آن را  .  ) 1997
).  Dehkhoda, 2006(   داند ی یکی از اقسام چهارگانه ریاضی م 

دانند و مانند  چون در موسیقی، ذوق و سلیقه را دخیل می 
می  نیز  «هنر»  آن  به  نیست،  تغییرناپذیر    گویند ریاضی 

 )Moin, 2009 (.  آورده: «علم موسیقی    فارابی تعریف آن  در 
ها تألیف  طور کلی از شناختن انواع الحان و آنچه الحان از آن به 
ام معروف شده، دو  ... و آنچه به این ن کند ی ، بحث م شود ی م 

نظري  موسیقی  دوم  عملی،  موسیقی  علم  اول  است:    علم 
 )Farabi, 2010; Maraghi, 1965 (  همچنین در .    یات ادب   از 

  به معنی (   رامشگر   ، اصطالحاً به اهل موسیقی،    ي، در   ی فارس 
 . است   شده ی م گفته  )  آور ی و خوشبخت   کننده خوشحال 

داراي چند منشاء احتمالی در  موسیقی از لحاظ لغوي،  
مطرح    2در «ُبرهان قاطع»  نظر گرفته شده است. احتمال اول  

را   آن  منشاء  که  است  ( شده  و  Mousikêیونانی  موسیقی   (
  داند ی م »  Musa«   واژة التینی دیگر،   ، مأخوذ از Mûsicaالتینی  

پس از ترجمه کتب علمی یونانی به عربی، به این    احتماالً که  
در مورد    . واژة «موسی قی» داخل شده است زبان به شکل  

از    در ارتباط با حامی هنر بودن یکی   احتماالً اش،  مأخذ یونانی 

متخّلص   ،ي ز ی خلف تبر   بن ن ی محمدحس   ۀ نوشت   یبه فارس   ی فرهنگ لغت فارس .   2
شاه، هندوستان به نام سلطان عبداهللا قطب   درآباد، ی در ح این فرهنگ    به «بُرهان».

، و در سال نوشته شده ي  قمر  ي هجر 1062 در سال دکن، مذهبِ ی ع ی پادشاه ش
اکبر دهخدا و محمد هاي اخیر توسط گروهی از مترجمان نام آشنا همچون علی 

و گسترش داده   ح ی توض  ، ح ی و تصح   ی و چاپ   ینسخ متعدد خط معین  و...، مقابله با  
  شده است.

النوع حافظ شعر و ادب  رب ، به نام  النوع اساطیري یونان ه رب ُن
موس  است    ی ق ی و  شده   ,Binesh, 1997; Borahan( مطرح 

نیز بر اساس معناي خداي هنر و    و مأخذ التینی آن )  2001
دانش بودن آن، یا حتی اشاره به الهۀ نغمه و سرود و فرهنگ  
ساز   را  آن  منشاء  دوم  احتمال  است.  شده  مطرح  بودنش 

اي است که از  پرنده   گر داندکه خود نیز اشاره می «موسیقار»  
درمی   ي ها سوراخ  صدا  آن  .  ) Borahan, 2001(   آید منقار 

اي است که  گونه اجتماعی ملل به   اهمیت موسیقی در هویت 
آن  ژنتیکی  خزانۀ  و  انگشت  اثر  یعنی  ماند ی م ها  همچون   .

بازتاب  ملت،  هر  خاص  و    ت کلی دهندة  موسیقی  ملت  هر 
ها از سایر ملل شناخته شده  ة آن د ن کن متمایز و عامل  فرهنگی  

 )Mahmoudi Dolatabadi, 2004 (    و عالیق    ها مهارت و به نوعی
به   د گردن ی م اي  فرهنگی  به  که  نامحسوس  میراث  عنوان 

اي است  موسیقی پدیده   . گردد ی م ي بعدي نیز منتقل  ها نسل 
شناخته  تمدن  و  فرهنگ  هر  در  که  در    ة شد جهانی  انسانی 

  ي دادها ی وسیعی از رو   طۀ ی گذشته و حال یافت شده و در ح 
فرهنگی شامل ازدواج و فوت، مراسم مذهبی، مراسم نظامی،  
رقص و رویدادهاي ورزشی و حتی گوش دادن در انزوا و تنهایی  

 . ) McDermott & Hauser, 2005( ت  گنجانیده شده اس 
انسانی،   جوامع  در  موسیقی  عمومیت  سخن،  دیگر  به 
قدمتی بسیار دراز دارد و نقش شناسنامۀ فرهنگی، روحانی و  

. خاصه آنکه  کند ی م ها را در اعصار مختلف بازي  عی آن اجتما 
نظر   در  آن  براي  ذاتی  آن، خصوصیتی  عمومیت  و  سیالیت 

بیش از  گرفته شده است. در عمل نیر شاهد آن هستیم که  
در   موسیقی  قدرت  به  شرق  و  غرب  که  است  سال  دوهزار 

شناسی  اند. مدارك باستان برانگیختن احساسات اذعان کرده 
الت و شخصیت تاریخی موسیقی ایرانی است چنانچه  بیانگر اص 

ایران باستان و  حکایت از استمرار و تداوم موسیقی ایرانی در 
 ;Kianfarzadeh, 2003(   1سال دارد  1500به مدت بیش از 

Safakish & Seyed, 2013 ( زمینه درباره  کاربرد  .  هاي 

 
مُهر  مثال   .1 در چغام افت ی اثر  کاوش . همچنین  ش ی شده   يمعبد   ي ها از 

 کشف شده که  ی از نوازندگان   ی سفال   ي ها خوزستان مجسمه   ۀ تپ در هفت   ی الم ی ا 
   دهد ی م  تار نشان سه  ا ی به دوتار   ه ی شب  ي را در حال نواختن ساز   ي ا مردان برهنه 

(Negahban, 1991). 
 پادشاه ماد  ن ینخست .   2

تاریخ شناسان متعددي همچون   باستان،  ایران  موسیقی در 
ایرانیان براي تقدیم نذر و قربانی به خدا و  "عتقدند ت م هرودو 

یابد  بلکه یکی از موبدان حضور می   ، مقدسات خود مذبح ندارند 
می  را  مذهبی  مقدس  سرودهاي   ,Herodotus(   "خواند و 

موسیقی  .  ) 2003 ایرانیان  که  است  مشخص  مطلب  این  از 
بر اساس    اند. مخصوصی براي تشریفات و مراسم مذهبی داشته 

زمان با جلوس  شناسی، بیان شده که هم ي باستان ها وهش پژ 
ي  ها کووس و شاخ   ي نواها به همراه  و سرور    ي شاد ،  2»  اکو ی «د 
ایران در    ي پور ی ش  آمد   پهنۀ  در  است  به صدا   & Boyce( ه 

Jorge Farmer, 1989 (  همچنین موسیقی    ان ی هخامنش .  به 
اند که باعث گسترش تنوع و کیفیت آن  داده ی م اهمیت ویژه  

آرتور پوب، شرق شناس    نسبت به دوران قبلی خود شده است. 
ي،  اگر ی خن شغل    ي، شواهد مشهور، معتقد است که بر اساس  

از همین دوران    احتماالً پیش از اشکانیان و    ي ا فه حر صورت  به 
 .  ) Pope, 1976b(   3هخامنشیان به وجود آمده است 

رسانی و همگامی با  گري، اطالع ي نظامی ها جنبه درباره  
ُمغ  توسط  جنگی  همچون  سرودهاي  یونانی  مورخان  ها، 

داشته  اشاراتی  نیز  کورس»  «کنت  و  اند  «هردوت» 
 )Motarjem al- Mamalak, 1960 (  گزونفون نیز در  . همچنین

او هنگام حمله به ارتش    "کوروش نوشته است که   ة کتابی دربار 
ي آغاز کرد که سپاهیان با صدایی  آشور بنابرعادت خود سرود 
ادامه آن  با احترام  و  پایان    بلند  به  را بخوانند و چون سرود 

او    "مساوي و با نظم به راه افتادند   ي ها رسید آزادمردان با قدم 
و نواختن نی    ، در جاي دیگري از کتاب خود از رقص و آواز 

 . ) Xenophon, 1960(   سخن گفته   ها ي توسط ماد 
اسکندر به    ۀ پس از حمل ان معتقدند  برخی از پژوهگشر   
نه ایران  که  ،  رسید  اتمام  به  هخامنشیان  حاکمیت  تنها 

از جمله ها شاخصه  آیین  زبان، پوشش و    ي فرهنگ عمومی 
نیز تغییر کرد. بدیهی است در جامعۀ هنرمحور    داري حکومت  

ي بیانی و نقش هویتی موسیقی نیز مورد  ها ارزش آن دوران، 

به  3 احتمال  این  که  معتقداند  نگارندگان  به .  اهمیت  و  نظم حاکمیتی  خاطر 
و  تفکیک  باعث  احتماًال  که  است  بوده  هخامنشیان  زمان  در  عمومی  فرهنگ 

ها از تخصصی شدن مشاغل هنري و به رسمیت شناخته شدن بسیاري از آن 
 جمله خنیاگري شده است.
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فرهنگی، اجتماعی و    ي ها ی ژگ ی ها، تابعی از و هنري و پیام آن 
م  محسوب  بشري  جوامع   ,.Aliei et al(   "شوند ی اقتصادي 

  حیات سیاسیمعتقدند که   شناسان جامعه . بسیاري از  ) 2019
  واقعی  هستی   بر   ظاهري   صورتی   ، در واقع هر ملتی   و اجتماعی 

ی مفهومی در ادبیات،  شناس زبان از طریق   و باید   است، ایشان 
  ي اها ی و رؤ   آرمان اندیشه،  ،  ونی حیات در   فلسفه و هنر ایشان به 
 . ) Rolland, 1908(   1اجتماعی آنان پی برد 

 روش پژوهش 
منابع   دستۀ  دو  به  پژوهش  استفاده  قابل  منابع 

. تعداد زیادي  شود ی شناسی و منابع تاریخی تقسیم م باستان 
ساختمان  یادبود،  بناهاي  نقش از  کت برجسته ها،  و    ها به ی ها، 

ها، تصویر امروزي ما از فرهنگ و هنر ساسانیان را شکل  سکه 
مکتوب  .  ) Mousavi & Daryaee, 2012(   دهند ی م  منابع 

دربار  نیز  بیش   ة تاریخی  و  محدود  بسیار  منابع  ساسانیان  تر 
زمانی    . ) EDWELL, 2013(   مربوط به بیزانس و اعراب هستند 

نري را از بین  که اعراب به ایران حمله کردند بسیاري از آثار ه 
بنابراین اطالعات زیادي از موسیقی ایرانی نیز از میان    ؛ بردند 
تر منابع تاریخی براي پژوهش حاضر را  روي بیش ازین   ، رفت 

از    . دهد ی کتب تاریخی مکتوب در دوران اسالمی تشکیل م 
پژوهش   ي سو  از  استفاده  و    ي ها دیگر،  باستانشناسان  جدید 

موضوع    ة تر دربار اخت بیش در شن   ي پژوهشگران نیز سهم زیاد 
. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش  کند ی مورد بررسی ایفا م 

گردآوري اطالعات بر اساس    وة ی تحلیلی و ش   - ی رویکرد توصیف 
اي است و همچنین تالش شده تا با بررسی  مطالعات کتابخانه 

دورة   در  موسیقی  وضعیت  از  درستی  درك  معتبر  منابع 
 ساسانی ارائه شود. 

دست  ابتدا  براي  پژوهش،  اهداف  به  ي  ها شاخصه یابی 
عمومیت موسیقی ایران باستان، و سپس در عصر ساسانی، بر  

اي، براي اثبات  شناسی و اسناد کتابخانه اساس شواهد باستان 
 

  ی ق ی صورت عام) و موس به هنر (به   ان ی ران ی عالقه وافر ا   ، گفت   توان ی مثال م عنوان به  .  1
  ی انتفاع اجتماع   ة دهند نشان   ، مانده ي گواه اسناد و شواهد برجا صورت خاص)، به (به 

  ي ا گونه بوده است. به  ی ق ی از زبان موس  خ ی در طول تار  شان ی و تمدن فرهنگ محور ا 
در دربار و شخص    ي ر ی گ م ی تمرکز قدرت و تصم   د شاه   نکه ی باستان، با ا  ران ی که در ا 

  یرشد و تعال روبه   ی ق ی موس   گاه ی که جا   افت ی   توان ی را نم   ي ا بازهم دوره   م، ی باش ی شاه م 
 را به همراه نداشته باشد.  ی ت ی حاکم   ة گسترد   ي ها ت ی حما   ا ی نبوده،  

باستان موردبررسی قرار   ایران  فرضیۀ عمومیت موسیقی در 
گرفت. سپس تالش گردیده، تأثیر این عمومیت موسیقی بر  

عوامل  ک  سایر  کنار  در  ساسانی،  موسیقی  هویت  و  یفیت 
پژوهش  جامعه احتمالی  آثار  در  دوران  شده  آن  شناسی 

عمومیت  گونه به  نفوذ  کیفیت  و  حوزه  که  گردد  بررسی  اي 
 موسیقی بر کیفیت و کمیت آن معین گردد. 

 موسیقی در ایران باستان 
اي،  در مورد ماهیت و چیستی موسیقی، منابع کتابخانه 

تر به زمینۀ کاربردي آن پرداخته و مفهوم آن را در زمینه،  بیش 
کرده  معنی  و  را  اند.  یافته  موسیقی  معنی  برخی  مثًال 

دانسته   ,Barkeshli, 2015; Farabi(   اند «الحان/آهنگ» 

دهخدا موسیقی را «تألیف الحان و نغمات» و آن را  .  ) 1997
).  Dehkhoda, 2006(   داند ی یکی از اقسام چهارگانه ریاضی م 

دانند و مانند  چون در موسیقی، ذوق و سلیقه را دخیل می 
می  نیز  «هنر»  آن  به  نیست،  تغییرناپذیر    گویند ریاضی 

 )Moin, 2009 (.  آورده: «علم موسیقی    فارابی تعریف آن  در 
ها تألیف  طور کلی از شناختن انواع الحان و آنچه الحان از آن به 
ام معروف شده، دو  ... و آنچه به این ن کند ی ، بحث م شود ی م 

نظري  موسیقی  دوم  عملی،  موسیقی  علم  اول  است:    علم 
 )Farabi, 2010; Maraghi, 1965 (  همچنین در .    یات ادب   از 

  به معنی (   رامشگر   ، اصطالحاً به اهل موسیقی،    ي، در   ی فارس 
 . است   شده ی م گفته  )  آور ی و خوشبخت   کننده خوشحال 

داراي چند منشاء احتمالی در  موسیقی از لحاظ لغوي،  
مطرح    2در «ُبرهان قاطع»  نظر گرفته شده است. احتمال اول  

را   آن  منشاء  که  است  ( شده  و  Mousikêیونانی  موسیقی   (
  داند ی م »  Musa«   واژة التینی دیگر،   ، مأخوذ از Mûsicaالتینی  

پس از ترجمه کتب علمی یونانی به عربی، به این    احتماالً که  
در مورد    . واژة «موسی قی» داخل شده است زبان به شکل  

از    در ارتباط با حامی هنر بودن یکی   احتماالً اش،  مأخذ یونانی 

متخّلص   ،ي ز ی خلف تبر   بن ن ی محمدحس   ۀ نوشت   یبه فارس   ی فرهنگ لغت فارس .   2
شاه، هندوستان به نام سلطان عبداهللا قطب   درآباد، ی در ح این فرهنگ    به «بُرهان».

، و در سال نوشته شده ي  قمر  ي هجر 1062 در سال دکن، مذهبِ ی ع ی پادشاه ش
اکبر دهخدا و محمد هاي اخیر توسط گروهی از مترجمان نام آشنا همچون علی 

و گسترش داده   ح ی توض  ، ح ی و تصح   ی و چاپ   ینسخ متعدد خط معین  و...، مقابله با  
  شده است.

النوع حافظ شعر و ادب  رب ، به نام  النوع اساطیري یونان ه رب ُن
موس  است    ی ق ی و  شده   ,Binesh, 1997; Borahan( مطرح 

نیز بر اساس معناي خداي هنر و    و مأخذ التینی آن )  2001
دانش بودن آن، یا حتی اشاره به الهۀ نغمه و سرود و فرهنگ  
ساز   را  آن  منشاء  دوم  احتمال  است.  شده  مطرح  بودنش 

اي است که از  پرنده   گر داندکه خود نیز اشاره می «موسیقار»  
درمی   ي ها سوراخ  صدا  آن  .  ) Borahan, 2001(   آید منقار 

اي است که  گونه اجتماعی ملل به   اهمیت موسیقی در هویت 
آن  ژنتیکی  خزانۀ  و  انگشت  اثر  یعنی  ماند ی م ها  همچون   .

بازتاب  ملت،  هر  خاص  و    ت کلی دهندة  موسیقی  ملت  هر 
ها از سایر ملل شناخته شده  ة آن د ن کن متمایز و عامل  فرهنگی  

 )Mahmoudi Dolatabadi, 2004 (    و عالیق    ها مهارت و به نوعی
به   د گردن ی م اي  فرهنگی  به  که  نامحسوس  میراث  عنوان 

اي است  موسیقی پدیده   . گردد ی م ي بعدي نیز منتقل  ها نسل 
شناخته  تمدن  و  فرهنگ  هر  در  که  در    ة شد جهانی  انسانی 

  ي دادها ی وسیعی از رو   طۀ ی گذشته و حال یافت شده و در ح 
فرهنگی شامل ازدواج و فوت، مراسم مذهبی، مراسم نظامی،  
رقص و رویدادهاي ورزشی و حتی گوش دادن در انزوا و تنهایی  

 . ) McDermott & Hauser, 2005( ت  گنجانیده شده اس 
انسانی،   جوامع  در  موسیقی  عمومیت  سخن،  دیگر  به 
قدمتی بسیار دراز دارد و نقش شناسنامۀ فرهنگی، روحانی و  

. خاصه آنکه  کند ی م ها را در اعصار مختلف بازي  عی آن اجتما 
نظر   در  آن  براي  ذاتی  آن، خصوصیتی  عمومیت  و  سیالیت 

بیش از  گرفته شده است. در عمل نیر شاهد آن هستیم که  
در   موسیقی  قدرت  به  شرق  و  غرب  که  است  سال  دوهزار 

شناسی  اند. مدارك باستان برانگیختن احساسات اذعان کرده 
الت و شخصیت تاریخی موسیقی ایرانی است چنانچه  بیانگر اص 

ایران باستان و  حکایت از استمرار و تداوم موسیقی ایرانی در 
 ;Kianfarzadeh, 2003(   1سال دارد  1500به مدت بیش از 

Safakish & Seyed, 2013 ( زمینه درباره  کاربرد  .  هاي 

 
مُهر  مثال   .1 در چغام افت ی اثر  کاوش . همچنین  ش ی شده   يمعبد   ي ها از 

 کشف شده که  ی از نوازندگان   ی سفال   ي ها خوزستان مجسمه   ۀ تپ در هفت   ی الم ی ا 
   دهد ی م  تار نشان سه  ا ی به دوتار   ه ی شب  ي را در حال نواختن ساز   ي ا مردان برهنه 

(Negahban, 1991). 
 پادشاه ماد  ن ینخست .   2

تاریخ شناسان متعددي همچون   باستان،  ایران  موسیقی در 
ایرانیان براي تقدیم نذر و قربانی به خدا و  "عتقدند ت م هرودو 

یابد  بلکه یکی از موبدان حضور می   ، مقدسات خود مذبح ندارند 
می  را  مذهبی  مقدس  سرودهاي   ,Herodotus(   "خواند و 

موسیقی  .  ) 2003 ایرانیان  که  است  مشخص  مطلب  این  از 
بر اساس    اند. مخصوصی براي تشریفات و مراسم مذهبی داشته 

زمان با جلوس  شناسی، بیان شده که هم ي باستان ها وهش پژ 
ي  ها کووس و شاخ   ي نواها به همراه  و سرور    ي شاد ،  2»  اکو ی «د 
ایران در    ي پور ی ش  آمد   پهنۀ  در  است  به صدا   & Boyce( ه 

Jorge Farmer, 1989 (  همچنین موسیقی    ان ی هخامنش .  به 
اند که باعث گسترش تنوع و کیفیت آن  داده ی م اهمیت ویژه  

آرتور پوب، شرق شناس    نسبت به دوران قبلی خود شده است. 
ي،  اگر ی خن شغل    ي، شواهد مشهور، معتقد است که بر اساس  

از همین دوران    احتماالً پیش از اشکانیان و    ي ا فه حر صورت  به 
 .  ) Pope, 1976b(   3هخامنشیان به وجود آمده است 

رسانی و همگامی با  گري، اطالع ي نظامی ها جنبه درباره  
ُمغ  توسط  جنگی  همچون  سرودهاي  یونانی  مورخان  ها، 

داشته  اشاراتی  نیز  کورس»  «کنت  و  اند  «هردوت» 
 )Motarjem al- Mamalak, 1960 (  گزونفون نیز در  . همچنین

او هنگام حمله به ارتش    "کوروش نوشته است که   ة کتابی دربار 
ي آغاز کرد که سپاهیان با صدایی  آشور بنابرعادت خود سرود 
ادامه آن  با احترام  و  پایان    بلند  به  را بخوانند و چون سرود 

او    "مساوي و با نظم به راه افتادند   ي ها رسید آزادمردان با قدم 
و نواختن نی    ، در جاي دیگري از کتاب خود از رقص و آواز 

 . ) Xenophon, 1960(   سخن گفته   ها ي توسط ماد 
اسکندر به    ۀ پس از حمل ان معتقدند  برخی از پژوهگشر   
نه ایران  که  ،  رسید  اتمام  به  هخامنشیان  حاکمیت  تنها 

از جمله ها شاخصه  آیین  زبان، پوشش و    ي فرهنگ عمومی 
نیز تغییر کرد. بدیهی است در جامعۀ هنرمحور    داري حکومت  

ي بیانی و نقش هویتی موسیقی نیز مورد  ها ارزش آن دوران، 

به  3 احتمال  این  که  معتقداند  نگارندگان  به .  اهمیت  و  نظم حاکمیتی  خاطر 
و  تفکیک  باعث  احتماًال  که  است  بوده  هخامنشیان  زمان  در  عمومی  فرهنگ 

ها از تخصصی شدن مشاغل هنري و به رسمیت شناخته شدن بسیاري از آن 
 جمله خنیاگري شده است.
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است.  گرفته  قرار  سخن،   تغییر  دیگر  یونانی    به  موسیقی 
داشته  ایرانی    ی ق ی بر موس   گونه و دوسویه از و مکمل ثیراتی  أ ت 

روم   . ) Hassani, 1984( است   وجود    ی ونان ی و    ی مورخان 
ا   ی ق ی موس   ي ها برنامه  در    ران ی در    ن ی ب   ی طوالن   ة دور   ک ی را 
  ، ی نظام  ی ق ی را با موس   ان ی و ظهور ساسان   ان ی هخامنش  ي برانداز 

ساده همراه با    ي ها سرودها و آهنگ   و ي  خواندن اشعار رزمو 

نو   ي سازها  چنگ،  سوازها   ، ي عود،  و  چغانوه    يارغنوون، 
کوس، دمامه، دهل، گاودم، جام، کرنا و    پور، ی ش   مانند ی،  دسوت 

سرنا نام بردهاند. شاید به همین دلیل است که برخی منابع،  
می موسیقی  یونانی  را  ساسانی  دورة  مشهور  اما    ؛ دانند دانان 

دربار  دقیقی  ت   ة اطالعات  در  أ میزان  یونانی  موسیقی  ثیر 
 . موسیقی ایرانی در دسترس نیست 
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مراسمات و ضیافات 
 مذهبی 

نیایش، مراسمات 
 شادي و قربانی

*زهی:  ي ا بادي: تنبور، بوق/کرنا *کوبه 
چَنگ ایستاده یا زاخال (بعداً چنگ ایرانی 

 شد) 

صورت به یخوانآغاز شکوفایی موسیقی و نغمه
 عمومی

 ) Nouzari, 2001چرخ ارابه ( يریکارگساز و بهاقتصاد پویا، آشنایی با خط و کتابت، تولید سفال چرخ اجتماعی شرایط 

   

. گروه نوازندگان در اثرمُهرِ مَکشوف از 2 شکل
 تپه چُغامیش خوزستان

)Cantor & Delogas, 1969 ( 

 ,.Aliei et al(  کول فرح ۀ برجستنقش.  3شکل 
مراسم نذر دینی با قربانی حیوانات، همراهی  ، )2019

 ,Sarraf) خوزستان ة چنگ نوازان، مکشوف از ایذ
1993) 

چنگ و بوق/   ة نوازند.  4شکل 
  ۀ کرنا درمُهرِ مَکشوف از تپ

 چُغامیش
)Rezaian, 2007 ( 
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اد

م
 

)
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 مذهبی، درباري 
جلوس شاهان و 
 مراسمات دینی 

کتاب اوستا با نام گاتاها یا بخش اصلی 
 گاثاها یا گاهان به معنی سرودها

(Forough, 1975) 

و رامشگري  يساز، آهنگیخوانجمع  يهاگروه 
 درباري 

 ) Azad Moshref_e Tehrani, 1978( ) و موسیقیPeyman, 2000شکوفایی کشاورزي، دامداري ( شرایط اجتماعی 

 ) Boyce & Jorge Farmer, 1989( یا «آنگارِس» )Safavvat, 1971; Varasteh, 1957«اُگارس» ( دانانموسیقی

ان 
شی

امن
هخ

 
)

55
9
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رزمی، بزمی، دینی،  
ورزشی، سیاسی، 

 مردمی

جلوس و خوردن طعام 
شاهان، عزاداري و 
تشجیع، مراسمات 

دینی، جشن شادي و 
عروسی (رامش و 

 خنیاگري)

تبیره، اویوا، تمبورین، نی،  طبل تبیر یا 
نیدوپان، کرناي یا کره ناي، کوس، چنگ و  

ماندولین، فالرز یا  ة سازي از خانواد
 سیمبال

 یدهموسیقی/ عالمت يهاحضور زنان در گروه 
شدن موسیقی ملل  موسیقیایی جنگی/ اضافه
 مغلوب 

 شرایط اجتماعی 
مبتنی بر موقعیت جغرافیایی و اقتصادي/ مؤسسات  ییهاو استان گانهستیونقل و ارتباطات/ تقسیمات بفناوري حمل 
 ) Aliei et al., 2019( )/ صنعت شدن هنرهاPeyman, 2000( فرادستی اجتماعی و اطالعاتی يهااعتباري/ طرح 
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 وجه شاخص اجتماعی  الحان سازها، نغمات و 

  

 

شیپور یا کرنا، مشکوفه از قبر داریوش . 5شکل 
تخت   ة .خ در موزـه1336سوم هخامنشی در 

 جمشید فارس (منبع: نگارندگان) 

مهر سنگی با نقش زن پارسی در . 6شکل 
  ةهخامنشی، موز حال نواختن چنگ، 

 ) Azadefar, 2014( بوستون
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)
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 درباري و اشرافی
ي مهم و های مهمان

 درباري و تجاري و بزم
ي یونانی وارد فرهنگ  هاسروده و  هاترانه

 موسیقیایی ایران شد و برعکس 

ی،  سینونت، تلفیق موسیقی ایرانی و یونانی
تدوین قوانین موسیقی، رواج متون فولکلور  

 مثل شاهنامه

   

مرد نوازنده، مسجد   یپیکرك مفرغ. 7شکل 
 ,.Ayazi et al( اشکانی -سلیمان، سلوکی

2004 ( 

نواز،  زن چنگ ۀتنپیکرك نیم. 8شکل 
  ملی ایران ة اشکانی، موز  -سلوکیشوش، 

)Azadefar, 2014 ( 

دف و   ة هاي گلین دو نوازندیکره . پ9شکل 
پیکرك  ، )Azadefar, 2014( ساز بادي

  -، سلوکی(چپ) ایستاده زنی چنگ نواز
 ) Ayazi et al., 2004( پارتی

نی 
کا

اش
 

)
24

8
 

.م.
ق

- 
22

4
 

 م)

 رزمی، بزمی، مردمی
 اجتماعیمراسمات درباري و گسترش 

و موسیقار یا  ابداع سُنج، استفاده از سنتور
 ي بازارکوچه / همان سیرنکس

 امنیت، صنعت و پیشرفت موسیقی

 آن در فرهنگ اقوام ارمنی، خراسانی، بختیاري، لرستانی و آذربایجانی   ة ماند ی صنایع و خنیاگري (آوازخوانی) و باق  شدن   ي ا حرفه  شرایط اجتماعی 

    

هاي گلی نوازندگان، شوش، دوران پیکرك. 10
 ، موزة لوور سلوکی

)Ayazi et al., 2004; Potts, 2006( 

نوازان  چنگ و نی. 11شکل 
روي ساغرپارتی، مکشوف از  

 ) Herrmann, 1994( نسا

نواز چنگ. 12شکل 
 اشکانی، قندهار 

)Asari, 2002 ( 

یکرك گلین زن  پ .13 شکل
،  اشکانی -نواز، سلوکیچنگ

 ملی ایران ة موز
)Maysami, 2007 ( 
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)
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رزم، بزمی،  
دینی، درباري، 

مردمی و  
تمام  ینوعبه

 مراسمات قبلی

از   ی(نوع لیپنهی(دهل کوچک)، آئ ره ی بوق، سورنا، تب پور،یش
  يهاکوب ی جرس (آلت ر، یکرنا، شاخ نف ،)پوریش ایکوس 

مزمار، چنگ، رنج، عود، ناي،   بدون پوست)، چلب (سنج)،
) و طبل *  ياکوبه یدمامه، شندف (آلت ایدبدبه  تنبور،

ها* نغمات: نوروزي، مهرگانی، ماخور (ماهور)، راوشن
 شادروان، مروارید 

که در  سایاربد و نکب ،عمومیت موسیقیاوج ، یسینوابداع نت
به آنان،   یرانیا ی قیموس يهااختراع دستگاه  ز،یعهد خسروپرو

  يرا در قالب هفت نوا ی رانیا یقیمنتسب است، موس
  اند.آهنگ، شکل داده  ایدستان  360لحن و  یس ،یخسروان

ساخت ادوات موسیقیایی جدید توسط اساتید سازندة ساز بر  
 اساس شناخت قواعد موسیقیایی

 ها، انتصاب وزیر موسیقی و کتابت موسیقی، علمی، انتقال هنر به سایر ملل و تمدن ۀاقتدار سیاسی، توسع شرایط اجتماعی 
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 جمشید فارس (منبع: نگارندگان) 
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 ) Azadefar, 2014( بوستون
 

کی
لو

س
 

)
33

0
 

- م ق.
24

7
.ق

 م)

 درباري و اشرافی
ي مهم و های مهمان

 درباري و تجاري و بزم
ي یونانی وارد فرهنگ  هاسروده و  هاترانه

 موسیقیایی ایران شد و برعکس 

ی،  سینونت، تلفیق موسیقی ایرانی و یونانی
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مرد نوازنده، مسجد   یپیکرك مفرغ. 7شکل 
 ,.Ayazi et al( اشکانی -سلیمان، سلوکی

2004 ( 

نواز،  زن چنگ ۀتنپیکرك نیم. 8شکل 
  ملی ایران ة اشکانی، موز  -سلوکیشوش، 

)Azadefar, 2014 ( 
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هاي گلی نوازندگان، شوش، دوران پیکرك. 10
 ، موزة لوور سلوکی

)Ayazi et al., 2004; Potts, 2006( 

نوازان  چنگ و نی. 11شکل 
روي ساغرپارتی، مکشوف از  

 ) Herrmann, 1994( نسا

نواز چنگ. 12شکل 
 اشکانی، قندهار 

)Asari, 2002 ( 

یکرك گلین زن  پ .13 شکل
،  اشکانی -نواز، سلوکیچنگ
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که در  سایاربد و نکب ،عمومیت موسیقیاوج ، یسینوابداع نت
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  يرا در قالب هفت نوا ی رانیا یقیمنتسب است، موس
  اند.آهنگ، شکل داده  ایدستان  360لحن و  یس ،یخسروان

ساخت ادوات موسیقیایی جدید توسط اساتید سازندة ساز بر  
 اساس شناخت قواعد موسیقیایی
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هاي کاربرد زمینه

 موسیقی
 وجه شاخص اجتماعی  الحان سازها، نغمات و 

 گر، آزادوار چنگی، خارکش بامشاد، سرکش، خسروانی، سرکب، کاسهباربُد، نکیسا، سرخوش، رامتین، آفرین،   دانان موسیقی

 منابع

)Al-Mas'udi, 1985; Aliei et al., 2019; Asari, 2002; Azad Moshref_e Tehrani, 1978; Binesh, 1997; Boyce & Jorge 
Farmer, 1989; Forough et al., 2004; Galpin, 1997; Ghirshman, 2006; Haghighat, 2001; Hedayat, 1939; Herodotus, 1957; 

Ismaeilpure, 2010; Javadi, 2001; Mashhoon, 1994; Massé et al., 1967; Maysami, 2007; Negahban, 1991; Razani, 1961; 
Safavvat, 1971; Sepanta, 2003; Tafzali, 1997; Xenophon, 2012 ( 

 (منبع: نگارندگان)     هاي ایران باستاندورهدر موسیقی  عمومیتعوامل مرتبط با . 1شکل 

 موسیقی ساسانی در اسناد تاریخی عمومیت  بازتاب  
  ة در دور   ی ق ی ، هنر موس ي ایران باستان مجموعۀ هنرها   از 

داراي   در   ی بازتاب ساسانیان،  متنوع  و  و    متعدد  اشیاء  آثار 
مکتوب حتی  .  است دوران    ن ی ا   باستانی  هم منابع  چون  ی 

از    ها نوشته شده است، شاهنامۀ فردوسی که دوران بعد از آن 
ي  ها در کنار نگاره این مکتوبات  . مجموعه کنند ی م   اد ی دوره    ن ی ا 

  نی ا  ی ق ی از موس  ی توجه قابل   شناسی باستان  شواهد   ، مانده باقی 
م  ارائه  را  امر جامع   کنند ی دوره  و  ه که  هنر    خصوصاً شناسی 

 .  1امري ممکن کرده است   ی ساسان   ي ها نگاره   در موسیقی را  
و   های ن ی ، س ها نه ی ، سفال ها به ی هنر دوران ساسانی در کت 

در   ي ها بشقاب  همچنین  و  طالي  مفرغی،  و  فلزي 
پارچه  و  کتب  دوران برجاي   يها مصورسازي  آن  از  مانده 

متجلی شد. آثاري از دوران ساسانی که نوازندگان و سازهاي 
بسیار است. نمود موسیقی   ، اندده ی مختلفی را به تصویر کش 

آثار برجا   توان ی ساسانی را م  ة دور  از این دوران   مانده ي در 
ها، مهرها برجسته ، نقش های تاریخی مشاهده نمود. در نقاش 

برجاي  م م و ظروف  دوران  این  از  هنر   توان ی انده  از  نشانی 
این دوره که روي   يها نگاره .  موسیقی ساسانی را دنبال کرد

کار شده است. ، سنگی و موزاییک   ي ها برجسته ظروف، نقش 
روي   ،شود ی ها با سازهاي مختلف دیده منوازنده   ي ها نقش 

شکار، بزم،   يها این ظروف موسیقی و ساز در کنار صحنه 
 .) Rostami et al., 2015(  شودی ها مشاهده مه رزم و اسطور 

اگرچه بسیاري از نویسندگان و پژوهشگران عرصه هنر 
موسیقی   موسیقی   معتقدندو  کاربرد  باستان  ایران  در  که 

 
 یینشان از کاربرد و آشنا   ، ها در نگاره   ی ق یوس م   ي ا سازه   یتنوع و گستردگ  .  1

 ،ی زه   ي سازها   ،ها نگاره   نی دارد. در ا   یبا ساز و علم سازشناس   ان ی جامعه ساسان
و   )سرنا، کرنا و بوق   تک، مش  ، یی دوتا   ی ن   نکس،ی ر یشامل ساز س ي ( باد   ، يا کوبه 

می خودصدا   همچنین  دیده  پهلوي  شوند.  متن  ریدگ   "در  و  قبادان   "خسرو 

داشته است،   رشاخهی ز اي حرفه بوده و چندین  گونه نظامی به 
زمان هم   ،ساسانیان   ة در دور صورت کلی باید گفت که  ولی به 
بخش ه  ب باتوجه  بزمی،  نیز ي  هاموسیقی  نظامی  موسیقی 

ي بزرگ و مجهز و پرتعداد ساسانی و میراث لشگرها   خاطر به 
شی از موسیقی نظامی انگیز   ي قبلی در استفادةها ت ی حاکم 
دلیري   ۀایجاد ترس و هراس در دشمنان و تقویت روحی   براي 

البته  سربازان  خاص و   اي شامل مجموعه ، وجود داشته که 
نغمات بزمی از  نغم لحاظ  از    متفاوت  بوده است آهنگ و  ه 

 )Christensen, 1995; Farhat, 2004 (  . در این دوره نیز در
میدان جنگ و پیش از حمله به دشمن، سرودهاي حماسی 

دانان، اغلب در جایگاه و موسیقی   شدی توسط شاه خوانده م 
 . ) Miller, 2005(   نوازندگان جنگی بودند

 یقی باستانی در ظروفنمود موس 
توجه     که  با  این  دور "به  فلزکاران  در    ی ساسان   ة هدف 

متناسب    یی ها تر کاربست طرح ش ی ب ي  ن ظروف فلز یی تز   ۀ ن ی زم 
پادشاهان  درخور  است   ی ساسان   و   Sadegpour(   "بوده 

firuzabad & mirazizi, 2019 ( به حتی  گونه ؛  که  در  "اي 
  "شاه است   ر ی تصو   ی ، نقش اصل ی ن ساسان ی م ی تر ظروف س ش ی ب 
 )Ghirshman, 2012 (  از بسیاري  گردیده  باعث  امر  همین   .

ساسان   پژوهشگران  به ی  هنر  فلزکار و    يهنر   را،   آن   ي ویژه 
.  ) Azadbakht & Tavoosi, 2012( بدانند    ي دربار 

ا یی مهم تز   موضوعات "مثال باید گفت،  عنوان به  ن ظروف  ی ن 

فهرستی از آالت موسیقی زمان ساسانیان ارائه شده که بدین شرح است: دار، 
وین، باربد، چنگ، تنبور، تنبورمس، کنار، وین کنار، زنگ، نی، مار، تاس، دمبلک، 
ونجک، شیشک،  رن،  تیر، سپر، شمشیر، مشتک،  زجیر،  اندرواي،  زل،  چمبار، 

 ).Unvala, 1921ت ( اس  ها نیز دشوار کپیک و بسیاري دیگر که خواندن نام آن 
 

افت،  ی ض منصب و    ي شاه، اعطا   هاي شکار، جلوس شامل: صحنه 
ها  ، پرندگان و گل ی مذهب   ي ها ی ژگ ی و   با   یی ها ، صحنه ي رامشگر 

 . ) Zamani, 2011(   "است ي  ا وانات افسانه ی و ح 
آثار    توانینماساس  براین به  فلزکاراز  دوران  این  ي 

حال،  ي نفوذ موسیقی، اشارة مستقیمی کرد. درعینهاهیال
نشان و  خود  ساسانیان  دربار  در  آن  گستردگی  دهندة 

ها در پهنۀ ایران بوده است؛ زیرا حاکمان و نمایندگان آن
ي از حاکمیت ساسانیان کشف  اگسترده این آثار در پهنۀ  

استفادة آنشده یا  تولید  از کشف، محل  بعد  یا  در  اند  ها 
است (اشکال جدول    شدهدادهصیتشخرده فوق  پهنۀ گست

در   خصوصاًزیر). این یعنی قشر وسیعی در ایران باستان و 
زمان ساسانیان در زمینۀ موسیقی، مشغول به هنرپردازي 

گستردگی  بوده لحاظ  از  حداقل  را  آن  عمومیت  که  اند 
نمایش   ادوات دهدیم جغرافیایی  تنوع  همچنین   .

آث  این  در  منعکس  نشانموسیقیایی  گستردگی  ار،  دهندة 
از  بوده است که جنبۀ دیگري  کیفی هنرمندان موسیقی 

. از دیگر سو تعداد زیاد  دهد یمعمومیت موسیقی را نشان  
ي رزم و شکار و برخی موارد دربارة  هاصحنه نوازندگان در  

بزرگی  هابزم و  هنرمندان  کمی  تعدد  فرضیۀ  شاهانه،  ي 
 . کند یمجامعۀ موسیقی را تقویت 

 ها برجسته نمود موسیقی ساسانی در نقش 
توان سه نوع چنگ می  ، بستانطاق   ۀدر نقوش برجست

ها را توضیح داده  آن   لیتفصرا بازشناخت که گیرشمن به 
زمان    عنوان به   .)Ghirshman, 1956(  است در  مثال، 

لت اصلی موسیقی بوده است. مسعودي آ  ،ساسانیان چنگ
ابن و  و  چنگ  اختراع  نسبت قرهخرداد  ایرانیان  به  را  نی 

از   هاياز دیدگاه سومر  .)Bayani, 1941(  دهندیم چنگ 
بیش  نیتریمیقد داراي  و  نام  سازها  و  بوده  ویژگی  ترین 

لوحه  در  بدستبه  ي هاچنگ  در  قیش    ”نیالنهرنیآمده 
بوده که به معنی ساز چوبی    ”)  Gis Zag-Salضاق سال (

است کشیده  زه  در    .)Galpin, 1937(  با  که  دیگري  ساز 
سازي است چهارگوش   ، بستان به تصویر کشیده شده طاق 

به  را  آن  اختراع  که  سورناي  یا  ناي،  ساز  دف،  شکل  به 
دهند و سازي از خانوادة آالت موسیقی  ایرانیان نسبت می

از دیگر سازهاي  .  )Saremi & Emami, 1993(   بادي است
گونهاق طنقوش   و ین قره  يابستان،  ناي  شاید    ة دایر  ، 

چهارگوش، سازدهنی، نوعی طبل بزرگ (کوس) و رویین  
نام   به  سازي  سرانجام،  و  کوچک  طبل  نوعی  نواال  آناي، 

تاس  نیستیکر  ةعقید(به یا  پهلوي  طاس  فارسی)    ۀسن، 
نگاره در  ماست. همچنین طبل کمربندي    شود یها دیده 

 .)Binesh, 1997( شودیبسته و نواخته م ،که به کمر
 

 16 شکل 15شکل  14شکل 
 

  

 

 

  ساسانی ة بشقاب نوازندگان، متعلق به دور
)www.asia.si.edu, 2016 ( 

نقره دوران ساسانی در موزة ملی ایران،  گلدان
 Gunter( یا «سیرینکس» ساز «موسیقار»  ة نوازند

& Jett, 2004 ( 

ساسانی با نقش خنیاگران (وسط ظرف نقره (جام) 
مشته یا «شنگ») مربوط به قرن  ة تصویر: نوازند
 & Bayani, 1967; Sarafraz( ششم میالدي

Firuzmandi, 2002 ( 
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 . ) Zamani, 2011(   "است ي  ا وانات افسانه ی و ح 
آثار    توانینماساس  براین به  فلزکاراز  دوران  این  ي 

حال،  ي نفوذ موسیقی، اشارة مستقیمی کرد. درعینهاهیال
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ي از حاکمیت ساسانیان کشف  اگسترده این آثار در پهنۀ  

استفادة آنشده یا  تولید  از کشف، محل  بعد  یا  در  اند  ها 
است (اشکال جدول    شدهدادهصیتشخرده فوق  پهنۀ گست

در   خصوصاًزیر). این یعنی قشر وسیعی در ایران باستان و 
زمان ساسانیان در زمینۀ موسیقی، مشغول به هنرپردازي 

گستردگی  بوده لحاظ  از  حداقل  را  آن  عمومیت  که  اند 
نمایش   ادوات دهدیم جغرافیایی  تنوع  همچنین   .

آث  این  در  منعکس  نشانموسیقیایی  گستردگی  ار،  دهندة 
از  بوده است که جنبۀ دیگري  کیفی هنرمندان موسیقی 

. از دیگر سو تعداد زیاد  دهد یمعمومیت موسیقی را نشان  
ي رزم و شکار و برخی موارد دربارة  هاصحنه نوازندگان در  

بزرگی  هابزم و  هنرمندان  کمی  تعدد  فرضیۀ  شاهانه،  ي 
 . کند یمجامعۀ موسیقی را تقویت 

 ها برجسته نمود موسیقی ساسانی در نقش 
توان سه نوع چنگ می  ، بستانطاق   ۀدر نقوش برجست

ها را توضیح داده  آن   لیتفصرا بازشناخت که گیرشمن به 
زمان    عنوان به   .)Ghirshman, 1956(  است در  مثال، 

لت اصلی موسیقی بوده است. مسعودي آ  ،ساسانیان چنگ
ابن و  و  چنگ  اختراع  نسبت قرهخرداد  ایرانیان  به  را  نی 

از   هاياز دیدگاه سومر  .)Bayani, 1941(  دهندیم چنگ 
بیش  نیتریمیقد داراي  و  نام  سازها  و  بوده  ویژگی  ترین 

لوحه  در  بدستبه  ي هاچنگ  در  قیش    ”نیالنهرنیآمده 
بوده که به معنی ساز چوبی    ”)  Gis Zag-Salضاق سال (

است کشیده  زه  در    .)Galpin, 1937(  با  که  دیگري  ساز 
سازي است چهارگوش   ، بستان به تصویر کشیده شده طاق 

به  را  آن  اختراع  که  سورناي  یا  ناي،  ساز  دف،  شکل  به 
دهند و سازي از خانوادة آالت موسیقی  ایرانیان نسبت می

از دیگر سازهاي  .  )Saremi & Emami, 1993(   بادي است
گونهاق طنقوش   و ین قره  يابستان،  ناي  شاید    ة دایر  ، 

چهارگوش، سازدهنی، نوعی طبل بزرگ (کوس) و رویین  
نام   به  سازي  سرانجام،  و  کوچک  طبل  نوعی  نواال  آناي، 

تاس  نیستیکر  ةعقید(به یا  پهلوي  طاس  فارسی)    ۀسن، 
نگاره در  ماست. همچنین طبل کمربندي    شود یها دیده 

 .)Binesh, 1997( شودیبسته و نواخته م ،که به کمر
 

 16 شکل 15شکل  14شکل 
 

  

 

 

  ساسانی ة بشقاب نوازندگان، متعلق به دور
)www.asia.si.edu, 2016 ( 

نقره دوران ساسانی در موزة ملی ایران،  گلدان
 Gunter( یا «سیرینکس» ساز «موسیقار»  ة نوازند

& Jett, 2004 ( 

ساسانی با نقش خنیاگران (وسط ظرف نقره (جام) 
مشته یا «شنگ») مربوط به قرن  ة تصویر: نوازند
 & Bayani, 1967; Sarafraz( ششم میالدي

Firuzmandi, 2002 ( 
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این بشقاب که در موزة بریتانیا قرار دارد، بزمی 
دهد که سه نفر نوازنده در شاهانه را نشان می

 آن حضور دارند.

فلوت پان و در یونان  «موسیقار» (در اروپا 
سیرینکس)، و از شش نی به شکل ذوزنقه تشکیل  

  اندشده که با نواري پهن به هم متصل شده 
)Ayazi et al., 2004 ( 

نقره از دوره ساسانی با نقش نوازنده بر آن حک  ۀکاس
شده است، ساز مشته از پنج نی در نظمی پلکانی که 

  ۀلیوساند تشکیل شده و بهپیچیده شده  يادر محفظه
  لوله یا یک نی به دهان نوازنده متصل شده است

)Mashhoon, 1994(. 

 17شکل 
 

 
 

 ) Javadi, 2001( اينقره  يهانواز؛ چپ: سرنا نواز، نوازندگان ساسانی بر جامبربطنواز، وسط: راست: چغانه
 
 

 20شکل  19شکل  18شکل 
 

 

 

 

 

 

  اي که با نوازندگان سازهاي باديبشقاب نقره 
)Christensen, 1995 ( 

نی دوتایی، پانصد تا هفتصد  ة ظرف با نقش نوازند
  ولندی هنر کل ة موزمیالدي، 

)www.clevelandart.org, 2014 ( 

  مأخذ بوق،ة نوازند نقش با ساسانی بشقاب
)Ward, 1993 ( 

  ة در محاصر ير دژیم، تصو8-10قرن  مربوط به
نواختن   ن نقش، نوازندگان در حالیسربازان که، در ا

 ) Rahgani, 1998( پور و کرنا هستندیش
 
 
 

بشقاب که تصویري از نوازندگان و سازهاي ساسانی 
آن حک شده، سازي است شبیه نی با انحنایی بر 

 در انتهاي آن 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 23شکل  22شکل  21شکل 

  

 

 
ظرف فلزي با نقش بهرام گور در شکار به همراه  

 ,Farrokh( آزاده، دوران ساسانی اشمه یند
2005 ( 

موزة  ی، ظرف نقرة ساسان ير نوازندگان رویتصو
 پترزبورگسن تاژیارم

)Pasha Zanous & Sangari, 2018 ( 

اي زراندود ر نوازندگان بر ظرف نقره یتصو
 )Sangari, 2013(ی ساسان

 26شکل  25 شکل 24شکل 

 

 

 

 
 

مون یبا نقش م شکلیضیباي نقره  نیمیجام س
 انجلسلوس ة موز  م، 7و  6ساسانیان قرن  نوازنده،

)Ayazi et al., 2004 ( 

  نوازنده، يهامونین زراندود با نقش میمیجام س
 تاژیرمة آموز، طبل دوطرفه يگرید فلوت و یکی

)Ayazi et al., 2004 ( 

وان ینواز سوار بر حنی ۀبشقاب نقره با نقش اله
 & Pope( تاژیرمآ ة م. موز6-8، قرن  ياافسانه

Ackerman, 2008 ( 

 27 شکل
 

 
 
 
 

نواز، سمت چپ و سرنا نواز در سمت راست،  )، چنگم 438-421( نقره، صحنۀ جلوس بهرام گور  ینیس
 ) www.hermitagemuseum.org, 2021(دورة ساسانی 
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 29شکل   28شکل 

  
  ۀبرجستدو ردیف نوازندگان چنگ و افرادي در حال کف زدن در نقش 

 ) Hajian et al., 2019( بستانطاق
بستان که در قسمت باال نوازندگان به  شکار خسروپرویز در طاق  ۀبرجستنقش

 ) Kleiss et al., 2006( اندنواختن ساز مشغول
 ,Daryaee( بستان که مربوط به دورة خسروپرویز است طاق ۀبرجستدر نقش
  شودیبستان قرار دارد و از سه بخش تشکیل مو در سمت راست طاق )2000

روي هدر قسمت باال روب .دهدیادشاه را سوار بر اسب نشان مدر بخش میانی پ
در   .نوازندیدر رج باال چند نفر چنگ م .انددر دو رج حک شده  ییهاشاه انسان

ها افرادي ایستاده و در  و در برابر آن زنندینشسته کف م يارج پایین عده 
 .دمندیچیزي شبیه خیک با دهان م

بستان نمونۀ مهمی از منابع سازهاي عصر ساسانی است. این  طاقبرجستۀ نقش
 .دهددو شکارگاه سلطنتی را نشان می ، برجستهنقش

 31شکل  30 شکل
 

 
  

  بستان، کرمانشاه ، طاقچنگ ر نوازندگانیمنظرة شکار گراز با تصاوباال: 
(Hajian et al., 2019) 

 (همان) پایین: بازسازي سازهاي صحنۀ فوق 
 ) Herrmann, 1994( بستاننوازان در قایق، طاقچنگ

 

 

 
 

زنندگان و خوانندگان در چند قایق دیده در کنار سازنوازان، گروه دست
که یا مشغول سرود خواندن هستند و یا براي هماهنگی پاروزنان   شوندیم

 .)Ghirshman, 2012( ندیسرای آهنگی م

 32شکل 
 

 
 

.ق. بهرام گور در حال شکار با  ـه 7ري، کاشی کاشان، قرن  يهايبرگچ
 ) Pope, 1976a( نوازش، آزاده چنگ  ۀندیم

 
که در  »[آزاده]گور و همراهی «بانوي محبوب وي  شکار بهرام 

 ,Schmidt( نوازدیپشت شتر شکاري وي نشسته، عود یا بربط م
1997 (. 

 

 ها کره ی نمود موسیقی ساسانی در لوحه، ُمهر و پ 
حجار و  ظروف  بر  مهرهاي  کاخ  ي هايعالوه  روي  ها 

تصویري از آالت موسیقی و نواختن موسیقی دیده    ،ساسانی 
مهري است از سنگ سیاه که    ،از آن  ياکه نمونه  شودیم

 . موجودي در حال نواختن سازي شبیه به فلوت است

دیواري،   (نقاشی  نقاشی  در  ساسانی  موسیقی  نمود 
 ) . موزاییک و.. 

 دوران  به متعلق منقوش آثار يهاماندهیباق  آنکه با

 نیترش یب روزگار دست و ستین فراوان  چندان انیساسان
است  محو  را  آثار نیا  داخل  در  هنوز همهنی ا با ساخته 

 یساسان در عصر که ینقاط گرید در ایران و یکنون يمرزها
 قرار ایران  یفرهنگ در قلمرو ای و ایران بوده جزء ماًیمستق ای

 است ماندهباقیاي  یلیاص  يهانمونه شیوبکم  است داشته

مدارك  توجه  با و  پژوهندگان نظر اساس بر که  به 

 دوران  به متعلق  دیترد بدون را هاآن  توانیم یشناسباستان

 داشت.   انیساسان یشاهنشاه

 
 مهر نگین از سنگ سیاه منبع  -33شکل  

)Ayazi et al., 2004 ( 
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 35شکل  34شکل 
 

 
 

 

، متعلق  فارس 1کاري در کاخ بیشاپور نواز (رامشگر) ساسانی، موزاییکزن چنگ
 ) Ghirshman, 1956(  - به شاپور اول ساسانی

 

 شاپوری نواز بمربوط به زن چنگ شده ي چنگ بازساز 
(www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/angle-harp, 2020) 

 
 

 
 ترکستان از یبزرگ بخش در شناسیباستان يهاکاوش

 ابیافراس و انیسغد و خوارزم چون  يمراکز در ي شورو

 که است نموده یمعرف را يوارید يهای نقاش از ايمجموعه 

 یساسان عصر يریتصو هنر شناخت يبرا هاآن مطالعۀ
تصویري روي .  )Javadi, 2015(  فراوان است تیاهم يدارا

دوم قرن    ۀمربوط به نیم)  34شکل  (  موزاییکی در بیشاپور
اکنون دهد که هماي زن را نشان میسوم میالدي نوازنده

 ةشود، تصویري از نوازندلوور پاریس نگهداري می  ةدر موز
متعلق به قرن پنجم    اي که احتماالًتنگ نقره  بر  ۀزن برهن
آلرقاصههمچنین  ت.  اس  میالدي (نوعی  قاشقک  با  ت اي 

. )Goldman & Era, 1997(  ایالتی برلین  ةدرموز  موسیقی)
کاس داخل  سابقاًنقره  ۀطرح  که  زراندود  مجموع   اي   ۀدر 

در   ،دهدفروغی بود و زنی را در حال نواختن ساز نشان می
نشانگر این    )Curtis, 1993(  هایی از انگورچینیکنار صحنه

 
کیلومتري شهر کازرون قرار دارد. درکنار جادة شاهی روزگار ایران باستان بنا شده است.این جاده در دورة    23کیلومتري جنوب شیراز کنونی و در فاصلۀ    120. کاخ بیشاپور: در   1

 کرده است.هاي گور و بیشاپور را به تیسفون، پایتخت امپراتوري ساسانی متصل می هخامنشیان، تخت جمشید و استخر را به شهر باستانی شوش، و در زمان ساسانیان شهر 

زنان نیز   ،ساسانیه است که در میان نوازندگان دوران  ئلمس
 . اندشدهدیده می

 
 ي تحقیق ها افته ی 

ساسانیان   دوران  در  سیاسی،  زمینۀ  حکومت    ة و ی ش در 
در هم شکست و قدرت در دست حکومت    ان ی فدرال اشکان 

و مرکز  کلی  رویکرد  اجتماعی،  جنبه  از  گشت.  متمرکز    ي 
هنري  و  فرهنگی  اصالت  بر  آنان  تفکر  ي  ها سلسله   اساس 

و   پیشین  بود  بر    استوار  ادامۀ  میراث تأکید  و  و توسعه  داري 
  ن ی تر مهم   داشتند.   ها احیاي مجدد آن مسیر آنان، در ضمن  

آنان به مدد آئین زرتشت و فرهنگ دوران    نکته این است که 
اقوام مختلف    ة عنوان نیروي معنوي و گردآورند هخامنشی به 

مذهبی    ، توانستند   ایرانی  و  لشکري  سیاسی،  سازماندهی 
.  دوام یافت سال    جدیدي را پدید آورند که بیش از چهارصد 

 

را  درباري  و  صورت به   ساسانیان در عصر خود هنر  ی متمرکز 
نگرشی  البته بیش از نگرش درباري،  پدید آوردند که    متولیانه 

 .مذهبی بر آن حاکم بود 
با ملل    این جایگاه خاص براي هنر از یک سو و ارتباط   

شرق و غرب از سویی دیگر، باعث گردید، مزیت جغرافیایی و  
گستردگی آن، به مدد تنوع فرهنگی درون سرزمینی ایران  

ي کهن ایرانی نیز فراهم  ها سنت بیاید و جایی براي شکوفایی  
زیرا   دنباله گردد؛  سو  یک  از  هنري    ي ها رو سنت آنان  کهن 

پارتیا  و  از  ن  ایران، هخامنشیان  و  مسیر  بودند  در  دیگر سو 
هنري شرق و غرب قرار داشتند.    ي فکري، فلسفی و ها ان ی جر 

مجموع   هنري  ها  آن در  و  علمی  مدیریت  با  توانستند 
ي، از موقعیت راهبردي سرزمین ایران، تاریخ هنر و  ر ی نظ ی ب 

و به    افته ی   به هویت و سبک ویژه خود دست عمومیت آن،  
د تبدیل شدند که  بخش در عصر خو جریانی تأثیرگذار و الهام 

مورد تقلید قرار  بویه  در حاکمیت آل   خصوصًاو  حتی بعدها  
توجه    گرفت.  باعث  امر  پژوهشگران    ش ی ازپ ش ی ب همین 
به  ها عرصه  هنري  مختلف  ایران  ها بخش ي  هنر  مختلف  ي 

باستان و عصر ساسانی گردیده است. خاصه آنکه کثرت در  
به مزیت   زمینه و بستر هنري، چالشی بوده که در این دوران 

تر دربارة چنین موجباتی، سخن رانده  تبدیل گشته؛ ولی کم 
 .  شده است 

هنر ساسانی، تا وجه    خصوصاًاگرچه هنر ایران باستان و  
برجاي آثار  توسط  نمایانده  زیادي  درباري  تاریخی،  ماندة 

شده است؛ ولی به دالیل زیر، نیازمند وجود قشر وسیعی  
از هنرمندان و صنعتگران هنري بوده است که این خود،  

موسیقی را در جامعۀ ایران باستان    خصوصاًعمومیت هنر و  
ي  هاجنبه یک از این    . در ادامه به بررسی هردهدیمنشان  

  شود.) پرداخته می36(شکل 
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 ی اجتماعیبداخالقي و پرهیز از زیانگالیخزندگی روحانی و پرورش خالقیت، امیدواري و  فرهنگ عمومی 

 ي سازآهنگ احتماالًي مختلف نوازندگی، خوانندگی و هاعرصه ي حضور زنان در سازفراهم عدالت اجتماعی و جنسیتی

 دهندة نظم و شکوه و جالل دربار شاهان در موضوعات حاکمیتی تنوع آفرینی، نشان فرهنگ درباري و اشرافی

 ی عمومی رساناطالع 
شاه یا حاکم منصوب او براي بخشی   خواستۀی به اقشار مختلف که مخاطب دستور، امر، فرمان یا بخشی آگاه 

ي مختلف زندگی هانه یزمی دربارة بیماري، مراسمات عمومی، دستورات حاکم در آگاهاز حاکمیت است. مثل 
 فرهنگی  ورسومآدابمردم از اقتصاد گرفته تا 

ص -رهن
ی 

یق
وس

ت م
نع

 

 ي عمومی هایی گردهما پیش، حین و بعد از سخنرانی افراد مهم، یا انجام مراسمات و  مراسمات عمومی در 

 در اوستا)، مراسمات قربانی و ... هاگاتحین دعا خواندن ( در مراسمات دینی 

 و....ي نظامی و تصمیمات فرماندهان دربارة آرایش سپاهیان، تهییج روحیه هافرمانآگاهی از  در میدان رزم 

 آمادگی بدنی، یا ابراز شادي از پیروزي در شکار و... دادننشانبراي  در میدان شکارگاهی 

 ساخت و تعمیر ساز، ساخت آهنگ و نغمه و آموزش موسیقی  ،اجرا فردي و گروهی منظوربه صنعت  -ر عنوان هنبه

 ایجاد تعامالت اجتماعی 
 هاآرمان ، هاخواستهایجاد و تقویت روابط اجتماعی افراد با زبان مشترك و آشنا بین مخاطبین و بیان عواطف،  

 یی فرهنگی حتی با سایر ملل شده بودافزاهمها که باعث ي اجتماعی آن هانگرشو 
 درمان و دارو ي بیمار و اثربخشیآور تابتقویت روحی و کاهش تألم و افزایش  منظوربه یدرمانیقیموس

 هاي عمومیت موسیقی در ایران باستان (منبع: نگارندگان) . جنبه36شکل 

 

 شرایط اجتماعی  
باستان» شناسان   – این نکته، توسط مورخان و «جامعه

باز در   ری اعتقاد از د   ن ی ا زیادي مورد اذعان قرار گرفته، که  
 یزدانی   ،ست ی ا   دهیپد   ی ق ی که موس   رواج داشته   انی ران ی ا   ن ی ب 

اهر  گفت   . ) Rahgani, 1998(ی  منی نه  باید  به دیگر سخن 
و نه  رمزگونه  اساطیري،  امري  مردم  درنزد  موسیقی  تنها 

پادشاهان باعث شده    ماورایی به نظر می رسیده است، که 
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، متعلق  فارس 1کاري در کاخ بیشاپور نواز (رامشگر) ساسانی، موزاییکزن چنگ
 ) Ghirshman, 1956(  - به شاپور اول ساسانی

 

 شاپوری نواز بمربوط به زن چنگ شده ي چنگ بازساز 
(www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/angle-harp, 2020) 

 
 

 
 ترکستان از یبزرگ بخش در شناسیباستان يهاکاوش

 ابیافراس و انیسغد و خوارزم چون  يمراکز در ي شورو

 که است نموده یمعرف را يوارید يهای نقاش از ايمجموعه 

 یساسان عصر يریتصو هنر شناخت يبرا هاآن مطالعۀ
تصویري روي .  )Javadi, 2015(  فراوان است تیاهم يدارا

دوم قرن    ۀمربوط به نیم)  34شکل  (  موزاییکی در بیشاپور
اکنون دهد که هماي زن را نشان میسوم میالدي نوازنده

 ةشود، تصویري از نوازندلوور پاریس نگهداري می  ةدر موز
متعلق به قرن پنجم    اي که احتماالًتنگ نقره  بر  ۀزن برهن
آلرقاصههمچنین  ت.  اس  میالدي (نوعی  قاشقک  با  ت اي 

. )Goldman & Era, 1997(  ایالتی برلین  ةدرموز  موسیقی)
کاس داخل  سابقاًنقره  ۀطرح  که  زراندود  مجموع   اي   ۀدر 

در   ،دهدفروغی بود و زنی را در حال نواختن ساز نشان می
نشانگر این    )Curtis, 1993(  هایی از انگورچینیکنار صحنه

 
کیلومتري شهر کازرون قرار دارد. درکنار جادة شاهی روزگار ایران باستان بنا شده است.این جاده در دورة    23کیلومتري جنوب شیراز کنونی و در فاصلۀ    120. کاخ بیشاپور: در   1

 کرده است.هاي گور و بیشاپور را به تیسفون، پایتخت امپراتوري ساسانی متصل می هخامنشیان، تخت جمشید و استخر را به شهر باستانی شوش، و در زمان ساسانیان شهر 

زنان نیز   ،ساسانیه است که در میان نوازندگان دوران  ئلمس
 . اندشدهدیده می

 
 ي تحقیق ها افته ی 

ساسانیان   دوران  در  سیاسی،  زمینۀ  حکومت    ة و ی ش در 
در هم شکست و قدرت در دست حکومت    ان ی فدرال اشکان 

و مرکز  کلی  رویکرد  اجتماعی،  جنبه  از  گشت.  متمرکز    ي 
هنري  و  فرهنگی  اصالت  بر  آنان  تفکر  ي  ها سلسله   اساس 

و   پیشین  بود  بر    استوار  ادامۀ  میراث تأکید  و  و توسعه  داري 
  ن ی تر مهم   داشتند.   ها احیاي مجدد آن مسیر آنان، در ضمن  

آنان به مدد آئین زرتشت و فرهنگ دوران    نکته این است که 
اقوام مختلف    ة عنوان نیروي معنوي و گردآورند هخامنشی به 

مذهبی    ، توانستند   ایرانی  و  لشکري  سیاسی،  سازماندهی 
.  دوام یافت سال    جدیدي را پدید آورند که بیش از چهارصد 

 

را  درباري  و  صورت به   ساسانیان در عصر خود هنر  ی متمرکز 
نگرشی  البته بیش از نگرش درباري،  پدید آوردند که    متولیانه 

 .مذهبی بر آن حاکم بود 
با ملل    این جایگاه خاص براي هنر از یک سو و ارتباط   

شرق و غرب از سویی دیگر، باعث گردید، مزیت جغرافیایی و  
گستردگی آن، به مدد تنوع فرهنگی درون سرزمینی ایران  

ي کهن ایرانی نیز فراهم  ها سنت بیاید و جایی براي شکوفایی  
زیرا   دنباله گردد؛  سو  یک  از  هنري    ي ها رو سنت آنان  کهن 

پارتیا  و  از  ن  ایران، هخامنشیان  و  مسیر  بودند  در  دیگر سو 
هنري شرق و غرب قرار داشتند.    ي فکري، فلسفی و ها ان ی جر 

مجموع   هنري  ها  آن در  و  علمی  مدیریت  با  توانستند 
ي، از موقعیت راهبردي سرزمین ایران، تاریخ هنر و  ر ی نظ ی ب 

و به    افته ی   به هویت و سبک ویژه خود دست عمومیت آن،  
د تبدیل شدند که  بخش در عصر خو جریانی تأثیرگذار و الهام 

مورد تقلید قرار  بویه  در حاکمیت آل   خصوصًاو  حتی بعدها  
توجه    گرفت.  باعث  امر  پژوهشگران    ش ی ازپ ش ی ب همین 
به  ها عرصه  هنري  مختلف  ایران  ها بخش ي  هنر  مختلف  ي 

باستان و عصر ساسانی گردیده است. خاصه آنکه کثرت در  
به مزیت   زمینه و بستر هنري، چالشی بوده که در این دوران 

تر دربارة چنین موجباتی، سخن رانده  تبدیل گشته؛ ولی کم 
 .  شده است 

هنر ساسانی، تا وجه    خصوصاًاگرچه هنر ایران باستان و  
برجاي آثار  توسط  نمایانده  زیادي  درباري  تاریخی،  ماندة 

شده است؛ ولی به دالیل زیر، نیازمند وجود قشر وسیعی  
از هنرمندان و صنعتگران هنري بوده است که این خود،  

موسیقی را در جامعۀ ایران باستان    خصوصاًعمومیت هنر و  
ي  هاجنبه یک از این    . در ادامه به بررسی هردهدیمنشان  

  شود.) پرداخته می36(شکل 
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 ی اجتماعیبداخالقي و پرهیز از زیانگالیخزندگی روحانی و پرورش خالقیت، امیدواري و  فرهنگ عمومی 

 ي سازآهنگ احتماالًي مختلف نوازندگی، خوانندگی و هاعرصه ي حضور زنان در سازفراهم عدالت اجتماعی و جنسیتی

 دهندة نظم و شکوه و جالل دربار شاهان در موضوعات حاکمیتی تنوع آفرینی، نشان فرهنگ درباري و اشرافی

 ی عمومی رساناطالع 
شاه یا حاکم منصوب او براي بخشی   خواستۀی به اقشار مختلف که مخاطب دستور، امر، فرمان یا بخشی آگاه 

ي مختلف زندگی هانه یزمی دربارة بیماري، مراسمات عمومی، دستورات حاکم در آگاهاز حاکمیت است. مثل 
 فرهنگی  ورسومآدابمردم از اقتصاد گرفته تا 

ص -رهن
ی 

یق
وس

ت م
نع

 

 ي عمومی هایی گردهما پیش، حین و بعد از سخنرانی افراد مهم، یا انجام مراسمات و  مراسمات عمومی در 

 در اوستا)، مراسمات قربانی و ... هاگاتحین دعا خواندن ( در مراسمات دینی 

 و....ي نظامی و تصمیمات فرماندهان دربارة آرایش سپاهیان، تهییج روحیه هافرمانآگاهی از  در میدان رزم 

 آمادگی بدنی، یا ابراز شادي از پیروزي در شکار و... دادننشانبراي  در میدان شکارگاهی 

 ساخت و تعمیر ساز، ساخت آهنگ و نغمه و آموزش موسیقی  ،اجرا فردي و گروهی منظوربه صنعت  -ر عنوان هنبه

 ایجاد تعامالت اجتماعی 
 هاآرمان ، هاخواستهایجاد و تقویت روابط اجتماعی افراد با زبان مشترك و آشنا بین مخاطبین و بیان عواطف،  

 یی فرهنگی حتی با سایر ملل شده بودافزاهمها که باعث ي اجتماعی آن هانگرشو 
 درمان و دارو ي بیمار و اثربخشیآور تابتقویت روحی و کاهش تألم و افزایش  منظوربه یدرمانیقیموس

 هاي عمومیت موسیقی در ایران باستان (منبع: نگارندگان) . جنبه36شکل 

 

 شرایط اجتماعی  
باستان» شناسان   – این نکته، توسط مورخان و «جامعه

باز در   ری اعتقاد از د   ن ی ا زیادي مورد اذعان قرار گرفته، که  
 یزدانی   ،ست ی ا   دهیپد   ی ق ی که موس   رواج داشته   انی ران ی ا   ن ی ب 

اهر  گفت   . ) Rahgani, 1998(ی  منی نه  باید  به دیگر سخن 
و نه  رمزگونه  اساطیري،  امري  مردم  درنزد  موسیقی  تنها 

پادشاهان باعث شده    ماورایی به نظر می رسیده است، که 
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تر دانان جایگاهی واال براي موسیقی و موسیقی نیز،  ساسانی  
باستان  ایران  دروان  همۀ  همان وند ش قائل    از  در .  که  گونه 

شاهنامۀ فردوسی نیز آمده است، خسروپرویز بعد از شنیدن 
طور به  يرامشگر  ن ی چن دارد که  ، اذعان می 1رامشگري باربد 

 ,Bahar(   است   خو فرشته   ا ی  صفت ي پر   اي نوازنده طع، کار  ق 

ایشان به عالقه    . بسیاري معتقدند به واسطه همین ) 1996
اجتماعی  جایگاه  و  عمومیت  و  محبوبیت  به  موسیقی، 

دانان نسبت به جاي دادان موسیقی   موسیقی بسنده نکرده و  
عنوان یکی از هفت طبقه اجتماعی در زمان اردشیر باباکان به 

این عالقه به موسیقی، از   .) Al-Mas'udi, 1985(اقدام کنند  
هاي سیمین شده بر ظرف نویسان و نقوش حک روایات تاریخ 

و نقوش برجسته،   هاي ريبري و گچ   بیشاپور   هاي و موزاییک 
 .مشخص است   کامالً 

باتوجه  اینکه  همچنین  ساسانیان  به  رسمی  دین 
زرتشتی بود و در واقع امپراتوري ساسانی اولین حکومتی 

داشتندبود   رسمی  دین  که  ایران  در   ,Katouzian(  که 

ملی    موسیقی  بسیاري از پژوهشگران معتقدند که،)  2009
ایران باستان، ریشه در هنر   و سنتی ایران در دوران حاضر

 Massé et(  ساسانی دارد  اندوری آن در  و تجلو انعکاس  

al., 1967; Razani, 1961(هرروي، عمومیت موسیقی  . به
اي که گونهبه  انددادهز مورخین مورد اشاره قرار  را بسیاري ا

و   باستان  ایرانیان  که  معتقدند  دوران   خصوصاًبرخی  در 
استادي،  احرفهساسانیان، موسیقی   و  بر مهارت  ي متکی 

است  بوده  مردم  جمعی  و  روحانی  زندگی  لوازم  از  یکی 
)Christensen, 1995; Ganjavi, 1962( . 

عمو  ارتباط  دربارة  مهم  مبانی نکتۀ  با  موسیقی  میت 
ذکر این نکته است که   ،در ایران پیش از اسالم نظري هنر  

از   شفاهی  هنري،سنت  و  علمی  موارد  جمیع  در   کتابت، 
روحانیون و دبیران   و حتی جامعه  تري داشته بیش   عمومیت

خاطر همین اي که به گونه است. به   شده ی مرا شامل  قلم  اهل 
بر کتابت   آثار دینیاصرار  دولتی و   ، صرفًا  اسناد  مدارك و 

 
پرو  .  1 خسرو  زمان  در  بزرگ  رامشگر  شگفت   ی ک ی و    ز ی باربد  جهوان   ي ها ی از 

 جهرم بوده است  ا ی اهل مرو و    ی تی بنا به روا   ي . و هاست  دوران ۀ  در هم   ی ق یموسو 
 )Haghighat, 2001 (.   

صرفاً مقدار کمی باعث گردیده    ) Tafzali, 1997(   اقتصادي
موسیقی ایرانی و مبانی نظري  سنت  ،  ها، آداب از آوازها، ترانه 

 )Aliei et al., 2019(   و سنت شفاهی  نه ی س به نه ی به شکل س 
 بعد منتقل شود.   ي هابه دوره اب در آثار باستانی  و بازت

مانده از موسیقی عهد ساسانی  اطالعات باقیهرروي،  به
هنرها  به سایر  به  نسبت  هنر،  این  بودن  غیربصري  دلیل 

تأث است.  و  ریاندك  ماهیت کامالً  به  بنا  آن    ژة یموسیقی، 
حال  و نافذتر درعین  ترقی نسبت به سایر هنرها بسیار عم

 عمومیت هنر  مجموعۀ این خصوصیاتِ  .کارتر استغیر آش
نظري،   مبانی  و  مهارت  در  شفاهی  سنت  موسیقی، 

ساسانی موسیقی  بودن  بودن   غیربصري  انتزاعی  باعث 
که  بیش شده  هنر  این  شده،  تر  کلیدهاي  باعث  درك 

پ  بیان  و  شناخت  هنر،    يهایدگ یچیمفهومی  این  عمیق 
باشدمشکل هنرها  سایر  از  از    خصوصاً  . تر  بسیاري  که 

موسیقی در مقوله درك و فهم،  پژوهشگران معتقدند که  
وسیع را   يااما در لذت بردن گستره   ؛ مخاطبان اندکی دارد
 . )Miralinaghi, 1992( دهد به خود اختصاص می

باستان،   توانیم پس   ایران  موسیقی  عمومیت  گفت 
به سمت اجتماعی بودن آن است تا درباري بودن تر  بیش

مهم،   امور  کتابت  به  نسبت  باستانی،  درباریان  زیرا  آن؛ 
در نزد آحاد مردم،    آنکهحالاند.  دستور و ممارست داشته 
ي متعدد و در سراسر هاتیحاکمداوم موسیقی و هنر در  

ی ایران، باعث اکتفاء ایشان به  و فرهنگجغرافیاي سیاسی  
شفاهی شده است. اگرچه قشر هنرمندان خود  سنت علوم  

، ولی  اند شدهیماز طبقات اجتماعی و غیردرباري محسوب 
ي در ارحرفه یغ نوازندگان    احتماالًمخاطب عمومی آنان و  

شده و...، بدون  بین مردم، باعث جایگزینی هنرمندان فوت
است. زیرا در هیچ   شدهیمدوران    آنبر روند هنري    ریتأث

شناسی، دیده نشده است که در جایی که رسم اثر باستان
تر  ي موسیقیایی باشد، کمسازهابه تعداد نوازندگان و تنوع  

 از آنچه باید در آثار ثبت شده باشد. 

سال   ي هر روز از روزها   ي اختراع کرده بود و برا   ییهر روز از هفته نوا   ي و برا 
 Kouhestani(  لحن باربد معروف است   یبود که به س   ساخته ی  مخصوص   ی لحن 

Nejad, 2005 (. 
 

 نعت» موسیقی ص   – ر «هن 
داشته  درباري  اگر ظهوري  باستان،  ایران  در  موسیقی 

ي ها ن یی آگسترش و بروز متنوعی در مراسمات و    قطعاً باشد،  
ي مختلف ها ت ی حاکم غیردرباري نیز داشته است؛ زیرا دربار  

 غالبًاایران باستان، مرکز تولید فکر و آداب فرهنگی در بافت  
 یست ی ازآنجاکه شاد ز یکدست اجتماعی آن دوران بوده است.  

 و  ازاساسی دین مزداَیسنه بود و بزم شادي و س   ي ها ه ی از پا
که باعث   شدی آواز و رقص از جمله کارهاي نیک شمرده م 

که  ترتیباتی  در  بابکان  اردشیر  است،  بوده  خدا  خشنودي 
روز هفته براي کشورداري و   وضع کرد مقرر نمود که پنج

 يگسار ی کار و فعالیت باشد و دو روز آن براي بزم، شادي و م 
خوشگذرانی. آن،    و  اهل  و  موسیقی  مهم  نقش  در ایفاي 

که  شد  باعث  باستان،  ایران  دوران  در  مختلف   مراسمات 
 يها پادشاهی ساسانی ضمن تقسیم دسته   گذار ان ی اردشیر بن 

به موسیقی  را  ردیفی  اختصاص درباري،  رامشگران  و  دانان 
دستۀ خوانندگان و نوازندگان، قرب و   بدهد. به دیگر سخن

 ي ها منزلت خاصی در دربار داشتند و گاهی بر برخی از دسته 
. همچنین براي ) Javadi, 2001(   یافتند خواص نیز برتري می 

ي ملی و وطنی، آرمانی و ها بت ی مص حزن و اندوه ناشی از  
تحریک احساسات عمومی نیز از موسیقی براي تولید الحان 

برده   بهره   نی ک « الحان    "  مثالً است.    شدهی ممناسب 
بودند که   ي محزون و بارز  يآوازها  »رج ی ا  نی ک « و  »اوش ی س 
وطن   ک ی تحر ي  برا  شده   ی پرست احساسات   "اند ساخته 
 )Safakish & Seyed, 2013 ( یگر مهم در . جنبۀ کاربردي د

ي از ر ی گ بهره دوران ساسانی، مسئلۀ  خصوصًاایران باستان و 
امروزه  ن ی سرزم موقعیت   که  آنچه  و  رای  دیپلماسی   آن 
. ارتباطات با سایر ملل حول هنر باشدی م،  می نام ی م فرهنگی 

است.   خصوصًاو   متعددي  تاریخی  اسناد  داراي  موسیقی، 
وستان به ایران بهرام گور هزار و دویست نوازنده را از هند

 دعوت کرد و این هنرمندان را بر سایر طبقات مقدم شمرد 
 )Miller, 1999 (.    ي، بر دانان هند موسیقی این نوازندگان و

مالزم   ، در سفر و شکار  یحت   ی،ساسان  يها ي حجار   اساس 
در دوران ساسانی   . ) Ibn khaldoun, 2012(   اندبوده   ان شاه

نام  با  را  چامه   يها نوازندگان  رامشگر،  خنیاگر نواگر،  و  گو 

خرمی خواندندی م  خواندن،  از  بابکان،  اردشیر  کارنامۀ  در   .
آمده که نشانگر  اردشیر در ستور گاه  کردن، و طبل زدن 

 .) Plasid, 2002(   نوازندگی نزد این شاهنشاه است   ی گی بلندپا
تأث به  ساسان   ر ی هرروي  بر هنر  مختلف  جوانب  از  ی 
خارج از ایران مشهود است و همچنین این   ي ها ن ی سرزم

سرزم   رات ی تأث  قابل   ي ها نی در  نیز  استؤ ر بیزانس   یت 
 )Rice, 1959 ( .   موسیقی ایران در زمان ساسانیان تا    ر ی تأث

است و آثار آن را در موسیقی    ي ر ی گ ی پارمنستان نیز قابل 
  يها کنونی ارمنستان شاهدیم چنانچه یک سلسله از پرده 

که احتماالً از    ند ی گو ی م  "خسرو آیین "موسیقی ارمنی را  
نام خسروپرویز آمده باشد و در کتب ارمنی از نام سرکش  

شده است برده سرکیس و بربود نام   ي ها و باربد نیز با نام 
 )Nafisi, 2004 (. 

کاربرد موسیقی در بین عامۀ مردم، متوقف بر    میزان
بلکه  است،  نبوده  سالطینی  و  درباري  فرهنگ  و  آداب 

شدة آن  شناخته و تجربه  ریتأثعمومیت حضور موسیقی و  
فرا  آداب  در  آن  کاربردي  حضور  باعث  باستان  ایران  در 

است.   شده  دوران  آن  «  مثالًفرهنگی  که    »رامشگريدر 
در    . بوده استی  درمان یقیموسات  مراسمعنوانی کلی براي  

، یک فرد  فعلی  بلوچستاننقل است که منطقۀ    این زمینه
بیمار را که اصطالحاً «گواتی» شده (یعنی گرفتار «گوات» 

موسیقی با ساز و    ،آداب خاصی  طی،  دندینامییا نوعی باد) م
م بیخودي  و  خلسه  حالت  ب   رساندند ی به  اصطالحاً  اد و 

او را    گردآمده از .  ) Al-Mas'udi, 1985(  کردندی مهار م در 
باقی درمانی قی موس   يها نمونه  و حتی  ذکر شده  در ی  مانده 

شمال خطۀ  مراسمی است که در    فرهنگ محلی اقوام ایرانی،
دماوند و  فیروزکوه  چون  کوهستانی  مناطق  به و  موسوم   ، 

 يا سابقه   که داراي )  Mashhoon, 1994(   «نوروزي خوانی» 
 .دارد   نیز   نه ی س به نه ی س و حتی علم شفاهی و    دیرینه 

مسئلۀ مهم دیگر دربارة کارکرد موسیقی، جنبۀ اصالت 
به که  اقوامی  بسیار  چه  است.  تاریخی  فرهنگ  خاطر  و 

و آداب و رسومشان، در مواجه   ها فرهنگی بودن  رعمومیغ 
هنرمند  هابیآسبا   اقشار  نابودي  قبیل  از  اجتماعی  ي 
جنگ،سطوابه حاکمیت،  تغییر  دیدگاه    ۀ  و  جایگاه  تغییر 
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تر دانان جایگاهی واال براي موسیقی و موسیقی نیز،  ساسانی  
باستان  ایران  دروان  همۀ  همان وند ش قائل    از  در .  که  گونه 

شاهنامۀ فردوسی نیز آمده است، خسروپرویز بعد از شنیدن 
طور به  يرامشگر  ن ی چن دارد که  ، اذعان می 1رامشگري باربد 

 ,Bahar(   است   خو فرشته   ا ی  صفت ي پر   اي نوازنده طع، کار  ق 

ایشان به عالقه    . بسیاري معتقدند به واسطه همین ) 1996
اجتماعی  جایگاه  و  عمومیت  و  محبوبیت  به  موسیقی، 

دانان نسبت به جاي دادان موسیقی   موسیقی بسنده نکرده و  
عنوان یکی از هفت طبقه اجتماعی در زمان اردشیر باباکان به 

این عالقه به موسیقی، از   .) Al-Mas'udi, 1985(اقدام کنند  
هاي سیمین شده بر ظرف نویسان و نقوش حک روایات تاریخ 

و نقوش برجسته،   هاي ريبري و گچ   بیشاپور   هاي و موزاییک 
 .مشخص است   کامالً 

باتوجه  اینکه  همچنین  ساسانیان  به  رسمی  دین 
زرتشتی بود و در واقع امپراتوري ساسانی اولین حکومتی 

داشتندبود   رسمی  دین  که  ایران  در   ,Katouzian(  که 

ملی    موسیقی  بسیاري از پژوهشگران معتقدند که،)  2009
ایران باستان، ریشه در هنر   و سنتی ایران در دوران حاضر

 Massé et(  ساسانی دارد  اندوری آن در  و تجلو انعکاس  

al., 1967; Razani, 1961(هرروي، عمومیت موسیقی  . به
اي که گونهبه  انددادهز مورخین مورد اشاره قرار  را بسیاري ا

و   باستان  ایرانیان  که  معتقدند  دوران   خصوصاًبرخی  در 
استادي،  احرفهساسانیان، موسیقی   و  بر مهارت  ي متکی 

است  بوده  مردم  جمعی  و  روحانی  زندگی  لوازم  از  یکی 
)Christensen, 1995; Ganjavi, 1962( . 

عمو  ارتباط  دربارة  مهم  مبانی نکتۀ  با  موسیقی  میت 
ذکر این نکته است که   ،در ایران پیش از اسالم نظري هنر  

از   شفاهی  هنري،سنت  و  علمی  موارد  جمیع  در   کتابت، 
روحانیون و دبیران   و حتی جامعه  تري داشته بیش   عمومیت

خاطر همین اي که به گونه است. به   شده ی مرا شامل  قلم  اهل 
بر کتابت   آثار دینیاصرار  دولتی و   ، صرفًا  اسناد  مدارك و 

 
پرو  .  1 خسرو  زمان  در  بزرگ  رامشگر  شگفت   ی ک ی و    ز ی باربد  جهوان   ي ها ی از 

 جهرم بوده است  ا ی اهل مرو و    ی تی بنا به روا   ي . و هاست  دوران ۀ  در هم   ی ق یموسو 
 )Haghighat, 2001 (.   

صرفاً مقدار کمی باعث گردیده    ) Tafzali, 1997(   اقتصادي
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تأث است.  و  ریاندك  ماهیت کامالً  به  بنا  آن    ژة یموسیقی، 
حال  و نافذتر درعین  ترقی نسبت به سایر هنرها بسیار عم

 عمومیت هنر  مجموعۀ این خصوصیاتِ  .کارتر استغیر آش
نظري،   مبانی  و  مهارت  در  شفاهی  سنت  موسیقی، 

ساسانی موسیقی  بودن  بودن   غیربصري  انتزاعی  باعث 
که  بیش شده  هنر  این  شده،  تر  کلیدهاي  باعث  درك 

پ  بیان  و  شناخت  هنر،    يهایدگ یچیمفهومی  این  عمیق 
باشدمشکل هنرها  سایر  از  از    خصوصاً  . تر  بسیاري  که 

موسیقی در مقوله درك و فهم،  پژوهشگران معتقدند که  
وسیع را   يااما در لذت بردن گستره   ؛ مخاطبان اندکی دارد
 . )Miralinaghi, 1992( دهد به خود اختصاص می

باستان،   توانیم پس   ایران  موسیقی  عمومیت  گفت 
به سمت اجتماعی بودن آن است تا درباري بودن تر  بیش

مهم،   امور  کتابت  به  نسبت  باستانی،  درباریان  زیرا  آن؛ 
در نزد آحاد مردم،    آنکهحالاند.  دستور و ممارست داشته 
ي متعدد و در سراسر هاتیحاکمداوم موسیقی و هنر در  

ی ایران، باعث اکتفاء ایشان به  و فرهنگجغرافیاي سیاسی  
شفاهی شده است. اگرچه قشر هنرمندان خود  سنت علوم  

، ولی  اند شدهیماز طبقات اجتماعی و غیردرباري محسوب 
ي در ارحرفه یغ نوازندگان    احتماالًمخاطب عمومی آنان و  

شده و...، بدون  بین مردم، باعث جایگزینی هنرمندان فوت
است. زیرا در هیچ   شدهیمدوران    آنبر روند هنري    ریتأث

شناسی، دیده نشده است که در جایی که رسم اثر باستان
تر  ي موسیقیایی باشد، کمسازهابه تعداد نوازندگان و تنوع  

 از آنچه باید در آثار ثبت شده باشد. 

سال   ي هر روز از روزها   ي اختراع کرده بود و برا   ییهر روز از هفته نوا   ي و برا 
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Nejad, 2005 (. 
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ي مختلف ها ت ی حاکم غیردرباري نیز داشته است؛ زیرا دربار  

 غالبًاایران باستان، مرکز تولید فکر و آداب فرهنگی در بافت  
 یست ی ازآنجاکه شاد ز یکدست اجتماعی آن دوران بوده است.  

 و  ازاساسی دین مزداَیسنه بود و بزم شادي و س   ي ها ه ی از پا
که باعث   شدی آواز و رقص از جمله کارهاي نیک شمرده م 

که  ترتیباتی  در  بابکان  اردشیر  است،  بوده  خدا  خشنودي 
روز هفته براي کشورداري و   وضع کرد مقرر نمود که پنج

 يگسار ی کار و فعالیت باشد و دو روز آن براي بزم، شادي و م 
خوشگذرانی. آن،    و  اهل  و  موسیقی  مهم  نقش  در ایفاي 

که  شد  باعث  باستان،  ایران  دوران  در  مختلف   مراسمات 
 يها پادشاهی ساسانی ضمن تقسیم دسته   گذار ان ی اردشیر بن 

به موسیقی  را  ردیفی  اختصاص درباري،  رامشگران  و  دانان 
دستۀ خوانندگان و نوازندگان، قرب و   بدهد. به دیگر سخن

 ي ها منزلت خاصی در دربار داشتند و گاهی بر برخی از دسته 
. همچنین براي ) Javadi, 2001(   یافتند خواص نیز برتري می 

ي ملی و وطنی، آرمانی و ها بت ی مص حزن و اندوه ناشی از  
تحریک احساسات عمومی نیز از موسیقی براي تولید الحان 

برده   بهره   نی ک « الحان    "  مثالً است.    شدهی ممناسب 
بودند که   ي محزون و بارز  يآوازها  »رج ی ا  نی ک « و  »اوش ی س 
وطن   ک ی تحر ي  برا  شده   ی پرست احساسات   "اند ساخته 
 )Safakish & Seyed, 2013 ( یگر مهم در . جنبۀ کاربردي د

ي از ر ی گ بهره دوران ساسانی، مسئلۀ  خصوصًاایران باستان و 
امروزه  ن ی سرزم موقعیت   که  آنچه  و  رای  دیپلماسی   آن 
. ارتباطات با سایر ملل حول هنر باشدی م،  می نام ی م فرهنگی 

است.   خصوصًاو   متعددي  تاریخی  اسناد  داراي  موسیقی، 
وستان به ایران بهرام گور هزار و دویست نوازنده را از هند

 دعوت کرد و این هنرمندان را بر سایر طبقات مقدم شمرد 
 )Miller, 1999 (.    ي، بر دانان هند موسیقی این نوازندگان و

مالزم   ، در سفر و شکار  یحت   ی،ساسان  يها ي حجار   اساس 
در دوران ساسانی   . ) Ibn khaldoun, 2012(   اندبوده   ان شاه

نام  با  را  چامه   يها نوازندگان  رامشگر،  خنیاگر نواگر،  و  گو 

خرمی خواندندی م  خواندن،  از  بابکان،  اردشیر  کارنامۀ  در   .
آمده که نشانگر  اردشیر در ستور گاه  کردن، و طبل زدن 

 .) Plasid, 2002(   نوازندگی نزد این شاهنشاه است   ی گی بلندپا
تأث به  ساسان   ر ی هرروي  بر هنر  مختلف  جوانب  از  ی 
خارج از ایران مشهود است و همچنین این   ي ها ن ی سرزم

سرزم   رات ی تأث  قابل   ي ها نی در  نیز  استؤ ر بیزانس   یت 
 )Rice, 1959 ( .   موسیقی ایران در زمان ساسانیان تا    ر ی تأث

است و آثار آن را در موسیقی    ي ر ی گ ی پارمنستان نیز قابل 
  يها کنونی ارمنستان شاهدیم چنانچه یک سلسله از پرده 

که احتماالً از    ند ی گو ی م  "خسرو آیین "موسیقی ارمنی را  
نام خسروپرویز آمده باشد و در کتب ارمنی از نام سرکش  

شده است برده سرکیس و بربود نام   ي ها و باربد نیز با نام 
 )Nafisi, 2004 (. 

کاربرد موسیقی در بین عامۀ مردم، متوقف بر    میزان
بلکه  است،  نبوده  سالطینی  و  درباري  فرهنگ  و  آداب 

شدة آن  شناخته و تجربه  ریتأثعمومیت حضور موسیقی و  
فرا  آداب  در  آن  کاربردي  حضور  باعث  باستان  ایران  در 

است.   شده  دوران  آن  «  مثالًفرهنگی  که    »رامشگريدر 
در    . بوده استی  درمان یقیموسات  مراسمعنوانی کلی براي  

، یک فرد  فعلی  بلوچستاننقل است که منطقۀ    این زمینه
بیمار را که اصطالحاً «گواتی» شده (یعنی گرفتار «گوات» 

موسیقی با ساز و    ،آداب خاصی  طی،  دندینامییا نوعی باد) م
م بیخودي  و  خلسه  حالت  ب   رساندند ی به  اصطالحاً  اد و 

او را    گردآمده از .  ) Al-Mas'udi, 1985(  کردندی مهار م در 
باقی درمانی قی موس   يها نمونه  و حتی  ذکر شده  در ی  مانده 

شمال خطۀ  مراسمی است که در    فرهنگ محلی اقوام ایرانی،
دماوند و  فیروزکوه  چون  کوهستانی  مناطق  به و  موسوم   ، 

 يا سابقه   که داراي )  Mashhoon, 1994(   «نوروزي خوانی» 
 .دارد   نیز   نه ی س به نه ی س و حتی علم شفاهی و    دیرینه 

مسئلۀ مهم دیگر دربارة کارکرد موسیقی، جنبۀ اصالت 
به که  اقوامی  بسیار  چه  است.  تاریخی  فرهنگ  خاطر  و 

و آداب و رسومشان، در مواجه   ها فرهنگی بودن  رعمومیغ 
هنرمند  هابیآسبا   اقشار  نابودي  قبیل  از  اجتماعی  ي 
جنگ،سطوابه حاکمیت،  تغییر  دیدگاه    ۀ  و  جایگاه  تغییر 
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زوال،    هاتیحاکم دچار  و...،  هنر،  و  فرهنگ  به  نسبت 
شده هنري  نابودي  صدر   آنکهحالاند.  انقطاع،  مورخان 

اعراب که  معتقدند  ایرانیان   مهاجم،   اسالم  از  را  موسیقی 
ابن  دراآموختند.  عربمی  رابطهنیخلدون  پیش  نویسد:  ها 

ق اسالم  زیبا  از  هنرهاي  سایر  و  موسیقی  به  اینکه  از  بل 
پیدا کنند در شعر ساختن قطعات منظوم دست  آشنایی 

بودند موسیقی آنان    نیداشتند و هنگامی که هنوز چادرنش
محدود به آوازهایی بوده که براي تهییج و راهنمایی شترها  

م کار  سایر    ، بردندیبه  به  اسالم  آمدن  از  پس  که  بعدها 
ویژه موسیقی را در هنرهاي زیبا به  ، تندممالک دست یاف

کردند مشاهده  یونان  و  ایران  در  کمال  ذوقشان    ، نهایت 
طوري که  به  ؛تحریک و ظرافت طبع در آنان ایجاد گشت

از   ي زودو به  کردند یخوانندگان را از سایر ممالک جلب م 
میان آنان خوانندگانی نظیر خوانندگان ایرانی تربیت شد  
داشت  ایرانی  اصالت  که  بود  نشیط  آنها  جمله  از   که 

)Barkeshli, 1947( . 
در زمینۀ کاربرد رزمی و شکارگاهی موسیقی، برخی از  

و کاربردهاي متعددي ذیل این امر در    هانه یزمپژوهشگران  
.  )Hossein Ghorban & Mahjour, 2015(  اندگرفتهنظر  

نظر   به  نظري به  رسدیمکه  مبانی  کتابت  عدم  دلیل 
برجاي آثار  در  در  موسیقی  باستان،  ایران  از  کنار  مانده 

تنزل خلفاي راشدین،    ةدر دورعمومیت موسیقی    کاهش
ي  گرینظام و در حد  ساده،    یسبکموسیقی به  استفاده از  

و    اما پس از تغییر خالفت به سلطنت  را باعث شده است؛
دور عباسیان    ةدر  و  لشکرامویان  و    هایکشکه 

در ابعاد    موسیقی خصوصاًرونق یافته بود،    هاییکشورگشا
کاربرد   (و  تحول شد   ;Fallahzadeh, 2005نظامی دچار 

Zonis, 1965.(   افزایش ریشۀ  نیز،  پژوهشگران  از  برخی 
ازتدریج استفاده  و  به   ،موسیقی  ی  نظامی  موسیقی  ویژه 

  حضور   را،  خلفاي اموي و عباسی  ياستفاده از آن در نبردها
  اندکردهبیان    ایرانیان و رومیان  در حوزة فرهنگیگسترده  

)Ibn khaldoun, 2012; Zeydan, 2010( . 
استفاده  به هر نحو، این زمینۀ کاربرد موسیقی، باعث  

خانه  طبل  د،ی گردیرجزخواني  جااز طبل و کوس و سرنا به

زدن نوبت  رسم  و  است  شکل    را  ایجاد   ,Farmer(داده 

و  )1987 درباري  موسیقی  رونق  کاهش  باعث  همچنین   .
حفظ   در  نسلی  انقطاع  حقیقت،  در  و  موسیقی  عمومیت 
این   در  باستان،  ایران  موسیقی  شفاهی  اصول  و  مبانی 

آداب،  ها سبک  این    هامهارت،  ادوات  تنوع  در  هاسبک و   ،
بعد   پس  دوران  گردید.  اسالم  ظهور  دربارة    توانینماز 

نظریۀ عمومیت موسیقی   ، کمیت و کیفیت موسیقی نظامی
ایران  دربار  و  جامعه  در  که  سیاقی  و  سبک  همان  به  را 

ساسانیان بیان شد، مطرح کرد؛ ولی اصل    خصوصاًباستان و  
و کلیت استفاده گسترده و همیشگی از موسیقی رزمی و  

 ثار باستانی این دوران منعکس است.نظامی در بسیاري از آ
آن بر کاهش پیشرفت    ریتأثاز سنت شفاهی و    ریغ به

موسیقی،   این نظري  اواخر  در  ساسانی  موسیقی  احتماالً 
، به تبعیت از اوضاع سیاسی حاکمیت ساسانیان، در  سلسله

شفاهی بودن    ریتأث،  شیازپ شیبحالتی ایستا قرار گرفته و  
و   عمومی  فرهنگ  بر  متکی  بودن،هاتیحماو  درباري    ي 

است گردیده  معتقدند،  .  آشکار  برخی  زمینه  این  در  در 
 قوام فرهنگ  باًیتقر ،یزدگرد سوم جلوس پیش از يهاسال

عمومی    گاه ی و جا،  دهیپاشساسانی ازهمعمومی در حاکمیت  
اولویت و  اگریو خن  هنر ربار و  تر در نزد دي کمامرتبهي، 

 . )Peyman, 2000(داشته است براي رشد و تعالی  جامعه
 

 بحث 
فرضیه اي بود که در   شکوفایی موسیقی عصر ساسانی

بین  از  آن  اثبات  پیرامون  پژوهشی،  این  ابتدایی  قسمت 
باستان شد. شواهد  اقدام  نشان   شناسی  آن    دهندة نتیجه 
ها  آن  نیتراست که از مهم  ايو تأییدکننده  عوامل مختلف

به عالقۀ وافر شاهان ساسانی به موسیقی و تشویق   توانیم
آن حمایت  موسیقیو  از  کرد.ها  اشاره  دورة    دانان 

دوران شکوه موسیقی عصر ساسانی    ،توانیرا م  زیخسروپرو
در دورة او بود که باربد و سرکش از مشهورترین    .دانست

 یافتند.   ایگاه باالیی دستدانان تاریخ ایران به جموسیقی
جنبه  از  برخی  فرضیه  ولی  این  جامثالً  هاي    گاهیاز 

از بین رفتن بسیاري دلیل  موسیقی در میان مردم عامه به

 

خصوصاً در حملۀ اعراب   شناسیاسناد تاریخی و باستان  از
آن عملی  و  فکري  حاکمیت  و  ایران  در  به  خصوصاً  ها 

ها و  بی با علوم و دانشهاي اولیۀ اسالمی که میانۀ خوقرن
و واضح و    اطالعات دقیق  فرهنگ باستانی ایران نداشتند،

اما ازآنجاکه منابع دوران اسالمی    ؛در دست نیست  آشکاري
خلدون و ثعالبی بر رواج برخی سازها در نواحی همچون ابن 

استدالل    توانیم  ،کید دارندأ مختلف امپراتوري ساسانی ت 
همگانی   کرد و  عمومیت  داراي  موسیقی  بودن  فرضیۀ   ،

در  زیرا  است؛  وجود  و  امکان  در  باالیی  درجۀ  و  اصالت 
منابع  برداشت  در  منعکس  تاریخی  شواهد  و  میدانی  هاي 

که   شد  مشخص  گرفت،  قرار  موردبررسی  که  مهمی 
همواره جایگاهی مهم در نزد مردم عامه داشته و  موسیقی 

 .  استدر آیین خود به اهمیت آن اشاره کرده  زین 1مزدك
گویی به این بخش از سؤال پژوهش و  در راستاي پاسخ

مطرح هم فرضیۀ  اثبات  پژوهش،  چنین  ابتداي  در  شده 
اسناد مهم و  می به  از مهرهتوان  زیادي  نقوش   ها، تصاویر 

که بررسی شد اشاره کرد  ظروف از دورة ساسانی  و    برجسته
نوازند و  سازها  راکه  مختلف  م  گان  این   دهندینشان  که 

موسیقی در این  و عمومیت خود دلیلی بر اهمیت تواندیم
باشد نقوش    ؛دوران  مهرها  روي  را  تصاویري  معموالً  زیرا 

که برایشان از اهمیت    کردندیبرجسته و ظروف حکاکی م
تنها با دین زرتشت موسیقی نه  .است  زیادي برخوردار بوده

بلکه بزم و شادي    ،ن بود بیگانه نبودکه دین رسمی ساسانیا
آن  بسیار در دین  بود که  مواردي  اشاره از جمله  بدان  ها 

دسته  تقسیم  ضمن  نیز  ساسانی  اردشیر  و  بود    يهاشده 
موسیقی  درباري، به  اختصاص ردیفی  رامشگران  و  دانان 

بسزاي موسیقی ساسانی    ریتأث  ، مهم دیگر  ۀداده بود و نکت
تا بدان    ریاعراب بود این تأث  ۀحملدر موسیقی ایران پس از  

ایران را ادامه  (سنتی) جا بود که برخی موسیقی کالسیک
 . دانندیموسیقی ساسانیان م افتۀی

 
. ظهور کرد ی زمان قباد ساسان اواخر سلسۀ ساسانی و در در  زی مزدك ن  نی آئ  . 1

 نی ستم ی کَواذ، ب   ا ی کَباد    ا ی غباد    ا ی   کم یقباد    بود.  یمان   نیی از آ   ی اشتقاق در حقیقت  
 ان ی نشست، بار نخست م  رانی ا   ی بود که دو بار بر تخت پادشاه   یپادشاه ساسان 

 روزیبالش و پسر پ   نی جانش  ي . و 531تا    499و بار دوم    496تا    488  ي ها سال 
پسر  ه ی رو یاست و قباد دوم، ش  کم ی قباد  ،ی بود. او در فهرست شاهان ساسان  کم ی 

هاي فرضیه در بخش دوم این پژوهش، به تحلیل جنبه 
این عمومیت هاي شکلعمومیت موسیقی، و ریشه  گیري 

شواهد   اساس  بر  باستان،  ایران  جامعۀ  در  موسیقیایی 
اساس،  گ این  بر  شد.  پرداخته  اول  بخش  در  ردآمده 

مورد  ساسانی  جامعۀ  در  موسیقی  مختلف  کارکردهاي 
بازشناسی و ارائه قرار گرفت. رویکرد تحلیل این شواهد بر 

عنوان هاي کاربردي (موسیقی بهاساس پرداختن به جنبه
عنوان علم) و اجتماعی  صنعت)، نظري (موسیقی به   –هنر

پدیدة فرهنگی) موسیقی در آن دوران   عنوان(موسیقی به
   .بوده است

 

 ي ر ی گ جه ی نت 

از   ظرفیت  هاجنبه موسیقی  مختلفی   شدن مطرحي 
اجتماعی به پیشرفتۀ  زبان  یک  از اشاخصه  که  عنوان  ي 

  و هنر اجتماعی دارد.   فرهنگ،  با   شهیاند  اصالت و همگونی
سایر همانند  موسیقی  جنبه،  این    ی، فرهنگ   يهامقوله  از 

یک  هیدوسوارتباطی   از  جامعه  عمومی  شرایط  و  با  سو، 
دیگر سوي    جامعه  شرایط خاص از  دوران،  آن  در  هنري 

ي  هاپژوهشرغم  علی  رسدیم صورت کلی به نظر  به  .دارد
گسترده در زمینۀ موسیقی و هنر ساسانیان و ایران باستان،  
مسئلۀ جایگاه اجتماعی هنر و تأثیر عمومیت آن بر تداوم 

، بررسی مطلوبی  هاصنعت  -رنظري و عملی این هنمبانی  
نشده است. این امر که در عصر حاضر دچار دگرگونی کیفی  

ي دیجیتال و عصر  هارسانهو کمی بسیاري، توسط ظهور  
کرده  حفظ  را  خود  خاص  اهمیت  است،  گردیده  دانایی 
است؛ زیرا نقش روحانی و روانی انسان در پدیدآوري هنر 

باعث    خصوصاًو   از هوش    گرددیم موسیقی،  استفاده  که 
سازي، نتواند جایگاه  مصنوعی و ابزار دیجیتال براي آهنگ

 مهارت، تجربه و احساسات انسانی را بگیرد.  

قباد دوم بود  يباستان، و  رانی شاهان ا   ی اما در فهرست عموم   ؛ است  زی پرو خسرو 
قباد اکبر خوانده   ،ی است که در منابع عصر اسالم   یان ی ک   قبادی همان ک   کمی و قباد  

ا   .شد ی م  به  ابتدا  در  دس   ی ول  ؛درآمد   ن ییآ   ن یقباد  به  آخر   ، فرزندش  ي ار ی در 
 ).,Christensen 1995د ( آنها را نابود کر   روانیانوش 
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زوال،    هاتیحاکم دچار  و...،  هنر،  و  فرهنگ  به  نسبت 
شده هنري  نابودي  صدر   آنکهحالاند.  انقطاع،  مورخان 

اعراب که  معتقدند  ایرانیان   مهاجم،   اسالم  از  را  موسیقی 
ابن  دراآموختند.  عربمی  رابطهنیخلدون  پیش  نویسد:  ها 

ق اسالم  زیبا  از  هنرهاي  سایر  و  موسیقی  به  اینکه  از  بل 
پیدا کنند در شعر ساختن قطعات منظوم دست  آشنایی 

بودند موسیقی آنان    نیداشتند و هنگامی که هنوز چادرنش
محدود به آوازهایی بوده که براي تهییج و راهنمایی شترها  

م کار  سایر    ، بردندیبه  به  اسالم  آمدن  از  پس  که  بعدها 
ویژه موسیقی را در هنرهاي زیبا به  ، تندممالک دست یاف

کردند مشاهده  یونان  و  ایران  در  کمال  ذوقشان    ، نهایت 
طوري که  به  ؛تحریک و ظرافت طبع در آنان ایجاد گشت

از   ي زودو به  کردند یخوانندگان را از سایر ممالک جلب م 
میان آنان خوانندگانی نظیر خوانندگان ایرانی تربیت شد  
داشت  ایرانی  اصالت  که  بود  نشیط  آنها  جمله  از   که 

)Barkeshli, 1947( . 
در زمینۀ کاربرد رزمی و شکارگاهی موسیقی، برخی از  

و کاربردهاي متعددي ذیل این امر در    هانه یزمپژوهشگران  
.  )Hossein Ghorban & Mahjour, 2015(  اندگرفتهنظر  

نظر   به  نظري به  رسدیمکه  مبانی  کتابت  عدم  دلیل 
برجاي آثار  در  در  موسیقی  باستان،  ایران  از  کنار  مانده 

تنزل خلفاي راشدین،    ةدر دورعمومیت موسیقی    کاهش
ي  گرینظام و در حد  ساده،    یسبکموسیقی به  استفاده از  

و    اما پس از تغییر خالفت به سلطنت  را باعث شده است؛
دور عباسیان    ةدر  و  لشکرامویان  و    هایکشکه 

در ابعاد    موسیقی خصوصاًرونق یافته بود،    هاییکشورگشا
کاربرد   (و  تحول شد   ;Fallahzadeh, 2005نظامی دچار 

Zonis, 1965.(   افزایش ریشۀ  نیز،  پژوهشگران  از  برخی 
ازتدریج استفاده  و  به   ،موسیقی  ی  نظامی  موسیقی  ویژه 

  حضور   را،  خلفاي اموي و عباسی  ياستفاده از آن در نبردها
  اندکردهبیان    ایرانیان و رومیان  در حوزة فرهنگیگسترده  

)Ibn khaldoun, 2012; Zeydan, 2010( . 
استفاده  به هر نحو، این زمینۀ کاربرد موسیقی، باعث  

خانه  طبل  د،ی گردیرجزخواني  جااز طبل و کوس و سرنا به

زدن نوبت  رسم  و  است  شکل    را  ایجاد   ,Farmer(داده 

و  )1987 درباري  موسیقی  رونق  کاهش  باعث  همچنین   .
حفظ   در  نسلی  انقطاع  حقیقت،  در  و  موسیقی  عمومیت 
این   در  باستان،  ایران  موسیقی  شفاهی  اصول  و  مبانی 

آداب،  ها سبک  این    هامهارت،  ادوات  تنوع  در  هاسبک و   ،
بعد   پس  دوران  گردید.  اسالم  ظهور  دربارة    توانینماز 

نظریۀ عمومیت موسیقی   ، کمیت و کیفیت موسیقی نظامی
ایران  دربار  و  جامعه  در  که  سیاقی  و  سبک  همان  به  را 

ساسانیان بیان شد، مطرح کرد؛ ولی اصل    خصوصاًباستان و  
و کلیت استفاده گسترده و همیشگی از موسیقی رزمی و  

 ثار باستانی این دوران منعکس است.نظامی در بسیاري از آ
آن بر کاهش پیشرفت    ریتأثاز سنت شفاهی و    ریغ به

موسیقی،   این نظري  اواخر  در  ساسانی  موسیقی  احتماالً 
، به تبعیت از اوضاع سیاسی حاکمیت ساسانیان، در  سلسله

شفاهی بودن    ریتأث،  شیازپ شیبحالتی ایستا قرار گرفته و  
و   عمومی  فرهنگ  بر  متکی  بودن،هاتیحماو  درباري    ي 

است گردیده  معتقدند،  .  آشکار  برخی  زمینه  این  در  در 
 قوام فرهنگ  باًیتقر ،یزدگرد سوم جلوس پیش از يهاسال

عمومی    گاه ی و جا،  دهیپاشساسانی ازهمعمومی در حاکمیت  
اولویت و  اگریو خن  هنر ربار و  تر در نزد دي کمامرتبهي، 

 . )Peyman, 2000(داشته است براي رشد و تعالی  جامعه
 

 بحث 
فرضیه اي بود که در   شکوفایی موسیقی عصر ساسانی

بین  از  آن  اثبات  پیرامون  پژوهشی،  این  ابتدایی  قسمت 
باستان شد. شواهد  اقدام  نشان   شناسی  آن    دهندة نتیجه 
ها  آن  نیتراست که از مهم  ايو تأییدکننده  عوامل مختلف

به عالقۀ وافر شاهان ساسانی به موسیقی و تشویق   توانیم
آن حمایت  موسیقیو  از  کرد.ها  اشاره  دورة    دانان 

دوران شکوه موسیقی عصر ساسانی    ،توانیرا م  زیخسروپرو
در دورة او بود که باربد و سرکش از مشهورترین    .دانست

 یافتند.   ایگاه باالیی دستدانان تاریخ ایران به جموسیقی
جنبه  از  برخی  فرضیه  ولی  این  جامثالً  هاي    گاهیاز 

از بین رفتن بسیاري دلیل  موسیقی در میان مردم عامه به

 

خصوصاً در حملۀ اعراب   شناسیاسناد تاریخی و باستان  از
آن عملی  و  فکري  حاکمیت  و  ایران  در  به  خصوصاً  ها 

ها و  بی با علوم و دانشهاي اولیۀ اسالمی که میانۀ خوقرن
و واضح و    اطالعات دقیق  فرهنگ باستانی ایران نداشتند،

اما ازآنجاکه منابع دوران اسالمی    ؛در دست نیست  آشکاري
خلدون و ثعالبی بر رواج برخی سازها در نواحی همچون ابن 

استدالل    توانیم  ،کید دارندأ مختلف امپراتوري ساسانی ت 
همگانی   کرد و  عمومیت  داراي  موسیقی  بودن  فرضیۀ   ،

در  زیرا  است؛  وجود  و  امکان  در  باالیی  درجۀ  و  اصالت 
منابع  برداشت  در  منعکس  تاریخی  شواهد  و  میدانی  هاي 

که   شد  مشخص  گرفت،  قرار  موردبررسی  که  مهمی 
همواره جایگاهی مهم در نزد مردم عامه داشته و  موسیقی 

 .  استدر آیین خود به اهمیت آن اشاره کرده  زین 1مزدك
گویی به این بخش از سؤال پژوهش و  در راستاي پاسخ

مطرح هم فرضیۀ  اثبات  پژوهش،  چنین  ابتداي  در  شده 
اسناد مهم و  می به  از مهرهتوان  زیادي  نقوش   ها، تصاویر 

که بررسی شد اشاره کرد  ظروف از دورة ساسانی  و    برجسته
نوازند و  سازها  راکه  مختلف  م  گان  این   دهندینشان  که 

موسیقی در این  و عمومیت خود دلیلی بر اهمیت تواندیم
باشد نقوش    ؛دوران  مهرها  روي  را  تصاویري  معموالً  زیرا 

که برایشان از اهمیت    کردندیبرجسته و ظروف حکاکی م
تنها با دین زرتشت موسیقی نه  .است  زیادي برخوردار بوده

بلکه بزم و شادي    ،ن بود بیگانه نبودکه دین رسمی ساسانیا
آن  بسیار در دین  بود که  مواردي  اشاره از جمله  بدان  ها 

دسته  تقسیم  ضمن  نیز  ساسانی  اردشیر  و  بود    يهاشده 
موسیقی  درباري، به  اختصاص ردیفی  رامشگران  و  دانان 

بسزاي موسیقی ساسانی    ریتأث  ، مهم دیگر  ۀداده بود و نکت
تا بدان    ریاعراب بود این تأث  ۀحملدر موسیقی ایران پس از  

ایران را ادامه  (سنتی) جا بود که برخی موسیقی کالسیک
 . دانندیموسیقی ساسانیان م افتۀی

 
. ظهور کرد ی زمان قباد ساسان اواخر سلسۀ ساسانی و در در  زی مزدك ن  نی آئ  . 1

 نی ستم ی کَواذ، ب   ا ی کَباد    ا ی غباد    ا ی   کم یقباد    بود.  یمان   نیی از آ   ی اشتقاق در حقیقت  
 ان ی نشست، بار نخست م  رانی ا   ی بود که دو بار بر تخت پادشاه   یپادشاه ساسان 

 روزیبالش و پسر پ   نی جانش  ي . و 531تا    499و بار دوم    496تا    488  ي ها سال 
پسر  ه ی رو یاست و قباد دوم، ش  کم ی قباد  ،ی بود. او در فهرست شاهان ساسان  کم ی 

هاي فرضیه در بخش دوم این پژوهش، به تحلیل جنبه 
این عمومیت هاي شکلعمومیت موسیقی، و ریشه  گیري 

شواهد   اساس  بر  باستان،  ایران  جامعۀ  در  موسیقیایی 
اساس،  گ این  بر  شد.  پرداخته  اول  بخش  در  ردآمده 

مورد  ساسانی  جامعۀ  در  موسیقی  مختلف  کارکردهاي 
بازشناسی و ارائه قرار گرفت. رویکرد تحلیل این شواهد بر 

عنوان هاي کاربردي (موسیقی بهاساس پرداختن به جنبه
عنوان علم) و اجتماعی  صنعت)، نظري (موسیقی به   –هنر

پدیدة فرهنگی) موسیقی در آن دوران   عنوان(موسیقی به
   .بوده است

 

 ي ر ی گ جه ی نت 

از   ظرفیت  هاجنبه موسیقی  مختلفی   شدن مطرحي 
اجتماعی به پیشرفتۀ  زبان  یک  از اشاخصه  که  عنوان  ي 

  و هنر اجتماعی دارد.   فرهنگ،  با   شهیاند  اصالت و همگونی
سایر همانند  موسیقی  جنبه،  این    ی، فرهنگ   يهامقوله  از 

یک  هیدوسوارتباطی   از  جامعه  عمومی  شرایط  و  با  سو، 
دیگر سوي    جامعه  شرایط خاص از  دوران،  آن  در  هنري 

ي  هاپژوهشرغم  علی  رسدیم صورت کلی به نظر  به  .دارد
گسترده در زمینۀ موسیقی و هنر ساسانیان و ایران باستان،  
مسئلۀ جایگاه اجتماعی هنر و تأثیر عمومیت آن بر تداوم 

، بررسی مطلوبی  هاصنعت  -رنظري و عملی این هنمبانی  
نشده است. این امر که در عصر حاضر دچار دگرگونی کیفی  

ي دیجیتال و عصر  هارسانهو کمی بسیاري، توسط ظهور  
کرده  حفظ  را  خود  خاص  اهمیت  است،  گردیده  دانایی 
است؛ زیرا نقش روحانی و روانی انسان در پدیدآوري هنر 

باعث    خصوصاًو   از هوش    گرددیم موسیقی،  استفاده  که 
سازي، نتواند جایگاه  مصنوعی و ابزار دیجیتال براي آهنگ

 مهارت، تجربه و احساسات انسانی را بگیرد.  

قباد دوم بود  يباستان، و  رانی شاهان ا   ی اما در فهرست عموم   ؛ است  زی پرو خسرو 
قباد اکبر خوانده   ،ی است که در منابع عصر اسالم   یان ی ک   قبادی همان ک   کمی و قباد  

ا   .شد ی م  به  ابتدا  در  دس   ی ول  ؛درآمد   ن ییآ   ن یقباد  به  آخر   ، فرزندش  ي ار ی در 
 ).,Christensen 1995د ( آنها را نابود کر   روانیانوش 



 سال ǀ 42 شمارة ǀ 4 زمستان 1400

526

 

گفت جایگاه عمومیت هنر موسیقی  توانیمنتیجه  در
در این دوران نیز، درجۀ باالیی از اجتماعی بودن را شامل  

که دسترسی همگانی به محصوالت موسیقیایی و    شودیم
استاد فن به شرایطی است که در  ابزار و  آموز آن، مشابه 
ساسانیان وجود داشته است. تنوع    خصوصاًایران باستان و  

م زمینه ادوات  و  و  وسیقی  کاربرد  متعدد  هاشاخههاي  ي 
تر از ادوات موسیقی ساخت موسیقی در آن دوران، اگر بیش

نباشد، کم اذعان  ایران معاصر  نیز  زیادي  منابع  تر نیست. 
ایرانی موجود است،    آنچهکه    کنند یم از موسیقی سنتی 

و   باستان  ایران  در  آن  پایۀ  و  زمان    خصوصاًریشه  در 
است فرهنگی  ساسانیان  بستر  و  ریشه  به  پرداختن  پس   .

اجتماعی آن دوران در زمینۀ عمومیت موسیقی، پژوهشی  
ي و جایگاه  ریکاربردپذي زنده است که  هانهیزمکاربردي با  

نعت موسیقی را در ایجاد ساختار منسجم فرهنگی  ص  -رهن

نمایش   اجتماع  در  روحانی  باعث  دهدیمو  از دیگر سو،   .
این   داشتننگهموسیقی سنتی و زنده  ي از  ریگبهرهافزایش  

ي زیادي براي هاتالشکه    گرددیممیراث کهن در دورانی  
اصالت  هاقت یحق  دادنجلوه وارونه   دربارة  تاریخی  ي 

 .ردیگیمفرهنگی و هنري جامعه امروز ایران صورت 
 

 ي سپاسگزار 
 .وجود ندارد
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گفت جایگاه عمومیت هنر موسیقی  توانیمنتیجه  در
در این دوران نیز، درجۀ باالیی از اجتماعی بودن را شامل  

که دسترسی همگانی به محصوالت موسیقیایی و    شودیم
استاد فن به شرایطی است که در  ابزار و  آموز آن، مشابه 
ساسانیان وجود داشته است. تنوع    خصوصاًایران باستان و  

م زمینه ادوات  و  و  وسیقی  کاربرد  متعدد  هاشاخههاي  ي 
تر از ادوات موسیقی ساخت موسیقی در آن دوران، اگر بیش

نباشد، کم اذعان  ایران معاصر  نیز  زیادي  منابع  تر نیست. 
ایرانی موجود است،    آنچهکه    کنند یم از موسیقی سنتی 

و   باستان  ایران  در  آن  پایۀ  و  زمان    خصوصاًریشه  در 
است فرهنگی  ساسانیان  بستر  و  ریشه  به  پرداختن  پس   .

اجتماعی آن دوران در زمینۀ عمومیت موسیقی، پژوهشی  
ي و جایگاه  ریکاربردپذي زنده است که  هانهیزمکاربردي با  

نعت موسیقی را در ایجاد ساختار منسجم فرهنگی  ص  -رهن

نمایش   اجتماع  در  روحانی  باعث  دهدیمو  از دیگر سو،   .
این   داشتننگهموسیقی سنتی و زنده  ي از  ریگبهرهافزایش  

ي زیادي براي هاتالشکه    گرددیممیراث کهن در دورانی  
اصالت  هاقت یحق  دادنجلوه وارونه   دربارة  تاریخی  ي 
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