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  تاريخچه كتاب و كتابخانه های شاهنشاهی ايران
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 موسيقی
---------  

  
 سطح پيشرفت و تکامل موسيقی در هر ملتی نشانه بارز و گويا و مستند و مستدل بر اوج فکری و روحی و معنوی آن ملت

  .تواند بود و بهترين معيار و مقياس از لحاظ ارزيابی قوه ابداع و تفکر و تخيل و آفرينندگی ذوقی آن قوم است
  

ملت ايران از قديمترين ازمنه با موسيقی آشنايی داشته و بسياری از ادوات و اسبابهای نوزاندگی را از مخترعات ايرانيها ثبت 
 قطعات و آهنگ های موسيقی يکی از ملل انگشت شمارند  و می توان گفت نخستين ملتی ايرانيها در ساختن پرده ها . کرده اند

خط ويش دبيريه را ايرانيها بهمين منظور اختراع کرده . هستند که برای ثبت آهنگها به اختراع خط مخوص توفيق يافته اند
 – با آن اصوات مختلف را مانند نغمه های پرندگان بودند و اين خط را با آن اندازه کامل و جامع خوانده اند که ميتوانسته اند

  .وزش نسيم و صدای امواج دريا و نوای آبشار، ثبت و ضبط کنندآهنگ 
  

با توجه باينکه ايرانيها نوت برای موسيقی اختراع کرده بوده اند مسلم است که در علم موسيقی هم پيشرفت های قابل توجهی 
  .داشته اند

  
 ها در دربار شاهنشاهان ايران مقامی ارجمند داشته است و پادشاهان اشکانی نيز به موسيقی و موسيقی از زمان هخامنشی

مقام و منزلت موسيقی در دوران ساسانيها داستان شگفت انگيزی است که .  توجه مخصوص مبذول ميداشته اند– تاتر –اپرا 
موسيقی ايرانی زمان باستان برای ما بجا مانده بيشتر نام همين انداز بسنده ميکند که آنچه از . بيان آن در اين مختصر نگنجد

و همين . هايی است از دستگاه ها و گوشه ها و پرده ها باقی مانده است و برای نمونه بذکر مختصری از آنها مبادرت ميورزد
  .نام ها بهترين گواه بر غنی بدن موسيقی ايرانی و عظمت و عمق آن در دوران باستان است

  
 – نوبهار – خش سرا – دوستگانه – شهناز – نوروز – سلمک –گوشت گردانيه  – رهاوی – زنگوله – اصفهان – زيرافکند
 – جامه دران – ماهوری – نهفت – مزدکانی – زنده رود – بزم افروز – جانفزا – دلگشا – مهرگان – بوستان –گلستان 
 – مهربانی – خسروانی – شکسته – نشابورک –هارپاره  چ– بسته نگار – دستان – خارا – گلريز – چوپانی –بيدگانی 
 – چکاوک – شهر آشوب – پروانه – راک – سروش – آشوروند – خاوران –  داد -  فروددلکش – خوارزمی –گشايش 
 – نهاوند – مداين – شاه ختايی – تخت تاقديس – زنگ شتر – مويه – راز و نياز – سوز و گداز –  دلنواز - موره –راوندی 

  . سوزناک– دلنشين – پسنديده – نوا – بوسليک همايون – خجسته –هلی پ
  

نظر غائی و نهايی ما از بحث درباره سير تحول ادبيات و فلسفه و هنر در ايران باستان استفاده برای اخذ دو نتيجه است که 
  .اينک بطرح آن می پردازيم

  
  

  :١نتيجه 
هم چنانکه آثار و عاليم .  بعمل آمده است نميتوان منکر اثرات موروثی گرديدبا تحقيقات و اکتشافات نونين که در علم توراث

. مشهر وراثت در جوارح و اعضا و خون آدمی حاکم است در سلولهای مغزی و نحوه تفکر و ذوقيات او نيز دخالت تام دارد
 روش پرورش او را بپرورند ممکن بطور مثال ميتوان گفت اگر از ميان انسانهای وحشی فردی را برگزينند و با عالی ترين

است با کوششهاييکه مبذول ميگردد چنين فردی از راه خاندن و فراگرفتن آنچه را باو مياموزند فراگيرد ليکن مغز او نميتواند 
مغز و خرد اين چنين . از آنچه باو يکباره داده شده است تراوشهای تازه ای داشته باشد و بيش از آنچه گرته است پس دهد

  .رفار درست به نوار ضبط صوت می ماند که جز آنچه ثبت کرده اند ديگر قادر نيستند از خود چيزی برآن بيفزايندا
  

و اگر سابقه اين ورزش در اثر توراث موجود نباشد قوه ابداع و اختراع آن بسيار ضعيف و . مغز آدمی نياز بورزش فکری دارد
 برآنچه فرا ميگيرد خود ش قبلی داشته باشد تا بتواند افکار تازه و نو ابداع کند مغز آدمی بايد زمينه پرورش ورز. ناتوان است

 .چيزی بيفزايد و بيافريند



  
سخن از گذشته راندن و بافتخارات گذشته مباهی و مفتخر بودن چه ثمر دارد؟ ميراث : برای گروهی اين اشتباه دست ميدهد که

  سودی برای نسل حاضر و آينده ميتواند داشته باشد؟گذشته و از ميان رفته چه بهره و 
  

از ميراث گذشته نبايد به . ميراث گذشته بسيار گرانبها و ارزنده است: کسانيکه اينگونه ميانديشند سخت در اشتباهند زيرا
يا علوم مدون ، ميراث معنوی هم تنها وجود آثار و ميراث معنوی استآنچه ارزش و عظمت دارد، . ذخاير مادی آن چشم داشت

 . بزرگترين ميراث ارزنده هر قوم وجود نسل پرورش يافته آنستو موجود نيست، 
 

آنگاه که ما بدانيم ملت ايران در وطل سه هزاروپانصد سال تاريخ تمدن خود پيوسته بدايع و صنايع و هنر و ادب و فکر بجهان 
 سهمی بزرگ ايفا کرده است و پايه بيشتر علوم و و عرضه داشته و مغزهای متفکری پرورانده و در دانش و علوم بشری

دانشهای امروز بر اساس تجربيات و تفکرات او پايه گرفته و نسل امروز وارث آنچنان تمدن درخشانی است، شکی باقی نمی 
يد آمده فرا ماند که اين نسل پرورش يافته با امادگی قبلی و موروثی بسرعت ميتواند آنچه را امروز در جهان علم و دانش پد

  .گيرد و خود نيز بر آن سهمی بيفزايد و در ابداعات و اختراعات جهان کنونی شريک و انباز باشد
  

آنچه از تحقيق و تتبع درباراه قدمت و ديرينگی فرهنگ و هنر در ايران برای ما ارزنده و قابل توجه است، ايمان و اعتقاد 
 و استعدادهای های جهان که همان آمادگی فرکی  و مغزی است، هستيمبدانيم وارث بزرگترين گنجينه راسخ باينست که 

  .گرانقدری داريم که آماده برای هر گونه تحول و پديداوردن ابداعات و اکتشافات تازه است
  

 و خميرمايه ای که توانست پس از هجوم اسکندر قد برافرازد و شاهنشاهی اشکانی را همان استعداد و امادگی و همان نبوغ
همان هوش و فطرتی که بر هجوم .  پايه و اساس بگذارد تمدن اسالمی راهمان سرمايه و مايه ای که توفيق يافت .جود آوردبو

  .وحشيانه مغول مهار زد و از بيابان گردان تاتار و غوالن مغول بی بند وبار، حاميان و مرو جان فرهنگ و هنر پرورش داد
  
  

  :2نتيجه 
و ادبيات دوران قبل از اسالم اين حقيقت را برای ما روشن می سازد که نبای تصور کرد آثا ر بررسی اجمالی پيرامون هنر 

 – پيروز مشرقی – رودکی – دقيقی –گويندگان و متفکران بعد از حمله عرب به ايران و ظهور کسانی مانند مسعودی مروزی 
ن رقت و لطافت و انسجام آثاری در زبان  که بآ– ناصر خسرو – فردوسی – عسجدی – فرخی – عنصری –غضايری رازی 

 اينها همه متعلق بيک دوران سيصد يا – رازی – ابن سينا – بيرونی –دری بوجود آورده اند و يا وجود متفکذانی چون فارابی 
امکان ندارد يک زبان نورس و يا تمدن سيصد چهار صد : چهار صد ساله است؟ چنين تصوری سخت بازل و اشتباه است زيرا

  .اله بتواند و قادر باشد آنچنان آثار بلند و فصيح و بليغ و اشارات و کنايات لطيف و عميق و دل انگيز بوجود آوردس
  

 گذشته بدان اشاره کرديم، ايرانيها طی چهار هزار سال تمدن و انديشه و که در دست داريم و در صفحاتبا آثار و شواهدی 
 توفيق يافته بودند، ادبياتی جهانی، در قلمرو فرمانراوايی معنوی خود بوجود آورند تفکر و تاليف و تصنيف کتابها و رساله ها

و در ارزيابی اين آثار همين بس، که بگوييم هجوم اسکندر و حمله عرب، هيچيک در برابر قدرت و نيرو و نفوذ اين ميراث 
وب اين تمدن درخشان و فرهنگ و هنر تابان گرانقدر فکری، تاب پايداری و مقاومت نياورد و در اندک زمانی مقهور و منک

 و حتی هنر و تمدن اسالمی رنگ تمدن خالص و کامل ايرانی داردشد، و بزودی در آن مستهلک گرديد تا آنجا که، هم امروز 
حات نقاط جهان همراه با سپاهيان آن پيش رود و در فتوادبيات ايران توانست از نفوذ سياسی اسالم استفاده کند و تا اقصی 

در قصر الحمای اندلس و آثار و انبيه مراکش و تونس و الجزاير و مدرس و دهلی و . سياسی اسالمی سهيم و شريک باشد
  .ا و اندونزی آثار هنر و تمدن ايرانی را ميتوان ديدگجرات تا ساحل عاج و زنگبار و جزاير سوماتر

  
  

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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