
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  

شناسي  شك مرحوم تقي بينش در مراغي كنم به اين اقرار ضرور كه بي ابتدا مي
پژوهان ايراني فضل تقدم و توجه و تسلط داشته است و  نسبت به همة موسيقي

وامدار فهم و  ،كند يابد و اصالح مي امروز اگر كسي لغزشي از بينش را درمي
  .معرفتي است كه از آثار مصحح آن استاد فقيد كسب كرده است

شود  در كارنامة مرحوم سيد تقي بينش آثار متنوعي از حيث موضوع ديده مي
در ميان آثار موسيقايي ايشان كه شامل . كه اهم آن در حوزة موسيقي است

تصحيح متون كهن موسيقي بيشترين  ،تتصحيح، تحقيق، تأليف و سخنراني اس
حجم و جلوه را دارد؛ و در ميان آثار تصحيحي موسيقايي او سهم عمده از آن 

  .تأليفات عبدالقادر مراغي است
 .الف :بينش تقريباً تمامي آثار مراغي را تصحيح و منتشر كرده است

از اين  .االلحانخاتمة جامع  .د، شرح ادوار .ج، جامع االلحان. ب ،مقاصدااللحان
فصل پاياني  ،عنوان آن پيداستكه از  چنان ،االلحان خاتمة جامعميان 
ي كه خود در است و كتاب مستقلي نيست؛ اما مرحوم بينش به داليل االلحان جامع

باري، من در اين . منتشر كرده است حده دي عليدر مجلآن را  مقدمه توضيح داده،
مقاله سعي كردم تا از اين چهار اثر گزارشي مختصر ارائه كنم و ضمن گراميداشت 

خواهم حرف آخر  اما اجازه مي. مين كار او نظري بيفكنمسياد آن عزيز به غث و 
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 به قلماگر فرضاً آثار مراغي  ،به باور اين كمترين. را همين ابتداي سخن عرض كنم

شد و امروز قرار بود كسي ابتدا به ساكن آثار مراغي را  حوم بينش تصحيح نميمر
مراتب بدتر از  اي به وقوع فاجعه ،ياد تصحيح كند پشتوانة دقت و همت آن زنده بي

چرا كه تصحيح آثار مراغي تنها براي كسي  ؛فاجعة هيروشيما قطعي و حتمي بود
و ادبيات فارسي و عربي را در حد مقدور است كه چندين علم را بداند؛ موسيقي 

بر اينها البته وقوف بر فن . (كمال، و رياضي و تاريخ و لغت را به قدر آشنايي
  .)افزودبايد ف كار تصحيح را نيز يكتابت و خط، و ظرا

آشنا بود و در هر يك از اين اقاليم  ،مرحوم بينش با اين علوم كه برشمردم
رفت؛ به واسطة آنكه  شمار مي مطلعي به شهروند محترم و ،اگرچه سلطنت نداشت
در لغت و تاريخ و شعر و . كرده بود ها را تصحيح و احيا كار سالطين اين حوزه

موسيقي هم آثار گرانسنگي از آن عزيز پرهمت به يادگار مانده است كه اكنون 
خداوند . اسالمي است   ـ   سالهاست منبع و مأخذ محققان فرهنگ سترگ ايراني

 !عالمِ فاضلِ خاشع را غريق رحمت واسعة خويش كنادروح آن 


