
ه اطالع کافی نداریم ولی ملتی کھ خود را ترقیب یونان می دانستھ و با اھالی آن سرزمین راز موسیقی این دو

ارزشی مانند حجاری ھای تخت جمشید بھ یادگار ث آثار صنعتی نمونھ ھای پر روابط تاریخی داشتھ و از حی

گذارده، بی شک از موسیقی ھم بی بھره نبوده است. از این گذشتھ چون دولت ھخامنشی جانشین دولت ھای متمدن 

زمان خود گردید از صنایع آنھا نیز تا آنجا کھ مطابق ذوق ایرانیھا بود اقتباس کرد. اینک اشاراتی را کھ دو نفر از 

یسان معروف یونان در این باب کرده اند بیان میکنیم. تاریخ نو  

کوروش نوشتھ، چند جملھ ذکر کرده کھ میتوان از  راجع بھ کھ در کتابی ) تاریخ نویس یونانیxenophoneزنوفن(

 نوشتھ ھای او نتایجی بدست آورد: 

و اھیان با صدای بلند و با احترام (کوروش ھنگام حملھ بھ ارتش آسور بنا بر عادت خود سرودی آغاز کرد کھ سپ

 ادب زیاد آن را بخواندند و چون سرود بھ پایان رسید آزادمردان با قدم ھای مساوی و با نظم تمام براه افتادند)

 در جایی دیگر میگوید:

ی حرکت سپاه چنین دستور داد کھ صدای شیپور عالمت حرکت و عزیمت خواھد بود و ھمین کھ ا(کوروش بر

ور بلند شد باید ھمھ ی سربازان حاضر باشند و حرکت کنند)صدای شیپ  

پس در چند سطر دیگر میگوید:س  

(در نیمھ ی شب کھ صدای شیپور عزیمت و رحیل بلند شد، کوروش سردار سپاه را فرمان داد تا با ھمراھان خود 

یدم و حمالت دو سپاه در جلوی صفوف سپاھیان قرار گیرد. بعد کوروش میگوید: ھمین کھ من بھ محل مقصود رس

نزدیک شد سرود جنگی را میخوانم و شما بی درنگ جواب مرا بدھید. در موقع حملھ چنانکھ گفتھ بود کوروش 

  سرود جنگ را آغاز کرد و سپاه ھمگی با وی ھم آواز شدند.)

 

نکتھ کھ قدیم ترین  این دوره با اشاره ای کھ ھرودت کرده مخصوصا با توجھ بھ اینراجع بھ موسیقی مذھبی در

قسمت کتاب اوستا شامل سرود ھا و مناجات ھایی است کھ در وقت عبادت با تشریفات خاصی خوانده میشده شکی 

باقی نمی ماند. از نظر موسیقی یک قسمت از کتاب یسنا کھ موسوم بھ گاتھا می باشد قدیم ترین قسمت اوستا و 

صوصی داشتھ. گاتھا در اواسط کتاب یسنا واقع شده و عبارت شامل سرود ھای مؤثری است کھ شاید آھنگھای مخ

د کھ خاکی از آھنگ موسیقی نبوده. از ھفده سرود مذھبی است و احتمال می رود کھ از خود زرتشت می کن  

 

)١۶٧ـ١۶٩قی، نوشتھ روح هللا خالقی (صاز کتاب نظری بھ موسی  

 


