
 
 
 
 
 
 
 
 

  االلحان جامع
تحرير (را ظاهراً مرحوم بينش بر اساس نسخة مؤلف  االلحان جامعتصحيح و تحقيق 

كه از تاريخ ذكر شده در انتهاي مقدمة  ش به اتمام رساند؛ چنان1361در بهار  )818
توسط مؤسسة مطالعات و تحقيقات  1366اما كار در سال . آيد برمي )27ص(كتاب 

اما . مقاصدااللحاناي حدوداً برابر با حجم مقدمة  فرهنگي به چاپ رسيد؛ با مقدمه
انواع فهرستها در پايان متن . شده است) صد صفحه(تر  تعليقات در اين كتاب مفصل

معادل فرانسه و انگليسي اصطالحات موسيقايي » فرهنگ موسيقي«و تعليقات و نيز 
، مقاصدااللحانشايد تنها تفاوت ظاهري اين كتاب با . كتاب هم در انتها آمده است

  .است جامع االلحانعدم ذكر منابع و مĤخذ مصحح در 
يح متن در اين اثر نيز همان مشكالتي را دارد كه در و اما روش تصح

بلكه تنها در  ،شود نمي رموز كتابتي غالباً اعمالعالئم و . شاهديم مقاصدااللحان
 ،اين امانتداري البته گاه در بعضي موارد شايستة تحسين است. آيد مي پانوشت

مصحح در بايد در كار اعمال شود و سپس اگر  عالئمرسد اين  مي اما به نظر
به پايين . شرح ماوقع را در پانوشت بياورد ،اعمال آن تشكيك و وسواس داشت

مصحح كلمه يا كه بينيد  مي در بسياري از صفحات !صفحات كتاب نگاه كنيد
. در كنار آن، داخل در متن نكرده است» صح«رغم وجود عالمت  عبارتي را علي

  .)را 50تا  40براي نمونه بررسي كنيد صفحات (
 ،يا هر موسيقيدان ديگري ،معموالً مراغي :كنم مي بنده فقط يك نمونه عرض
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سينا تيزي و  زيري و بمي يا به تعبير ابن(وقتي صحبت از اسباب حدت و ثقل 

المثل اگر بعد  چرا كه في ؛شمرد مواردي را به يك تعداد برمي ،كند مي )گراني
آن طبيعتاً و قاعدتاً قرب منفاخ در آالت ذوات النفخ سبب ثقل است در مقابل 

  . منفاخ سبب حدت است
باري، مطلبي بدين بداهت و روشني حتي سبب نشد تا مرحوم بينش سبب سوم 

  :از اسباب ثقل را از پانوشت به داخل متن بياورد تا با اسباب حدت برابر شود
اما اسباب ثقل در آالت ذوات النفخ بعد منفاخ و سعت تجويف و لين نفخ است 

  .)23ص(ضيق تجويف و سعت ثقبه و شدت نفخ اب حدت قرب منفاخ و و اسب
  

كه سبب سوم از اسباب ثقل » ضيق ثقبه«بينيم كه دو كلمة  مي در كمال تعجب
در پانوشت آمده و توضيح داده شده كه اين دو  ،بوده و در مقابل سعت ثقبه است

توان سراغ  مي باري، از اين موارد فراوان. كلمه در حاشية متن نوشته شده است
  .را دچار اخالل و اشكال كرده است مواردي كه جمالت متن. داد

؛ اما خالي از لغزش و سهو نيست، شده  تصحيح هكه اين كتاب با يك نسخ جااز آن
به طوري كه در يك صفحه  ؛آيد اغالط تايپي آن به چشم مي هوهابيش از اين س

. آمده است) مساق(ر به همين شكل و سه بار با قاف سه با »مساغ«كلمة  )214ص(
به وسيلة (هاست از حروف متن  جدا نكردن حروف ابجدي كه غالباً نشانة نغمه

هر حرف  به طوري كه. كتاب استمعضل ديگر اين  ،)سازي گيومه و يا برجسته
به خصوص اگر يك غلط تايپي  ؛اندازد اي خوانندة كتاب را به اشتباه مي افتادهجدا

اگر مطلق «: انيمخو مي 103 فحةكه مثالً در ص چنان. هم در اين امر مددرساني كند
  .كه اين برل صورت مغلوط كلمة بدل است» ...وتر اسفل را برل

يعني عين  ،كسي استو جداول به صورت ع اَشكالدر اين كتاب غالب 
تصوير نسخه در ميان متن قرار گرفته است كه كيفيت بسيار نامطلوبي دارد و 

در مواردي مصحح محترم اقدام به فراهم كردن صورت . قابل استفاده نيست
ترين اين  ساده. ولي نتيجة مطلوبي به دست نيامده است ،ها كرده تايپي نغمه
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استخراج  ةارگانه است كه مراغي طريقچهو در بخش شعبات بيستها نگاري نغمه

 نشانها هايي در بين آن نغمات را از دساتين اوتار با چند حرف ابجدي و نقطه
هذا غالب  غايت ساده است؛ مع ها بهدرج اين حروف و نُقَط و محاسبة آن. دهد مي

براي نمونه صورت صحيح . خالي از اشكال نيست است، آنچه در اين بخش آمده
  :نهيم مندان وامي آوريم و مقايسه و مطابقت را به عالقه مي در اينجا چند شعبه را

  ح. ي . يب . يد . يو . . يط : )141ص(نوروز عرب 
  ا. . د . . ح ز . . يا . . يد . يو . يح : )141ص(ماهور 

  ا. . د . و . ح . ي . يب . . يه : )144ص(همايون 
  ا. ج . ه  . .ح . . يا . يج . يه . . يح : )146ص(محير 

توسط بينش دومين گام مهم در  االلحان جامعانتشار  ،با وجود همة اين مسائل
شناسي و بلكه شناخت اصول موسيقي قديم ايران و نيز به اعتباري  جهت مراغي

رفت و از اين حيث بسيار مغتنم و قابل تقدير بوده و  مي جهان اسالم به شمار
  .خواهد بود
 ؛تر است تر و دقيق كامل مقاصدااللحانبه مقدمة نسبت  االلحان جامعمقدمة 

هذا مشخص است كه هنوز بسياري از منابع در دسترس مصحح قرار نگرفته  مع
  .از اين رو حدس و احتماالت در اين مقدمه نقش قابل توجهي دارد ،است

امروز با كشف منابع جديد صحت و سقم بعضي از اين حدسها بر ما معلوم شده 
به دليل «است؛ مثل تاريخ تولد پسر سوم مراغي يعني عبدالعزيز كه به نوشتة بينش 

 )ص هفت(» باشد 818بايد بعد از  االلحان جامع 818نيامدن اسمش در نسخة مورخ 
دستنويس ديگري از (ن كه صحيح نيست؛ چرا كه در حاشية نسخة بادليا

: نك(. ثبت شده است 816به خط مراغي سال تولد عبدالعزيز  )االلحان جامع
محاسبة  ا در عوضام )1هشت، تصوير  و ، چاپ فرهنگستان، ص بيستااللحان جامع

. تقريبي سال تولد مراغي بر اساس قرائن و شواهد بي كم و كاست و دقيق است
  : نويسد بينش مي

بندي حدود بيست سال فرض كنيم  عبدالقادر را در موقع اين شرطاگر سن 
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  .)ص هفت(شود  مي 758تاريخ تولد او تقريباً سال 

  
به  است؛ و اين تاريخي است كه مراغي خود در نسخة بادليان بدان تصريح كرده

   :نويسد مي اين صورت كه در پايان كتاب
 پنجاه و هفت سالگي قمري بودم در سن... و در اين ايام كه اين كتاب را وضع كردم

   .)3وهفت، تصوير  ، چاپ فرهنگستان، ص بيستااللحان جامع(
  

يعني سن مراغي را در  58عدد  ،است 816 نسخهاين  كتابتكه تاريخ  از آنجا
پس حدس بينش به طور . 758شود  مي نتيجه ،كنيم مي آن زمان از آن كسر

  .آوري در اين مورد دقيق بوده است شگفت
  

  نكته
خوب است اشاره داشته باشم كه بينش در  االلحان جامعدر انتهاي بررسي كتاب 

ظاهراً شواهد  او. آورد در اثبات تشيع عبدالقادر مي مقدمة كتاب بيتي را شاهد
كدام  اما هيچ ؛ديگري هم براي تشيع او، و نيز شواهدي جهت اثبات تسنن او دارد

يعني  ،له نداردأالبته ربطي به اين مس ندهنگاربحث . چندان قابل پافشاري نيست
بحث بر سر . بوده يا سني كه عبدالقادر شيعهم يدر حال حاضر كاري به اين ندار

  : نويسد بيتي است كه بينش در خصوص آن مي
شود  ديده مي جامع االلحانبيتي از عبدالقادر در مدح سلطان حسين جالير در 

  ). ص دوازده(هد د كه شيعه بودن او را با ايهام نشان مي
  

اما اين بيت از مراغي نيست بلكه از شاعر معاصر و دوست مراغي، سلمان 
   اي با مطلعِ در قصيده. ساوجي است

 كجاست؟ آخر اي چشم بالبين اشك خونينت  تشنگان كربالست خاك خون آغشتة لب
  )182، صديوانسلمان ساوجي، ( 
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  : و بيت مورد اشارة بينش اين است
 راه حق اين است نتوانم نهفتن راه راست  مذهبمكوري چشم مخالف من حسيني

  )همان( 
خوب است يادآوري كنم كه مخالف، حسيني، راه، . اين بيت پر از ايهام است

بيت مذكور  ،از طرف ديگر. جملگي اصطالحات موسيقي است ،نهفت و راست
كار » حسيني«جالير خوانده شده و نيز در مقام » حسين«در مجلس سلطان 

به سفارش همين  ،يعني نوبت مرتبي كه اين بيت در آن اجرا شد(است شده 
  .)م حسيني ساخته و پرداخته شده بودسلطان در مقا

بودند و انتخاب اين بيت براي كاري به  مذهب دانيم كه آل جالير شيعه مي
سفارش سلطاني كه حسين نام داشت و آن كار نيز در مقام حسيني ساخته شده 

از سلمان ساوجي  ،كه گفتم چنان ،بسيار زيركانه و هنرمندانه است، اما بيت ،بود
سروده ) ع(حضرت امام حسين در منقبت اي  است كه اين مسائل ضمن قصيده

  .شده است
  :اي خطاب به مراغي گفته است نيز در قطعه» كجج«ص با تخل شاعري

 ت هم در مقامت هست نوروزي دگرزين جه  رسد چون حسيني مذهبي با شاه نازت مي
 )127ص )همتاخ(، االلحان جامعبينش، ( 


