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چکید ه
کتاب گوشـه، حاصل سـى سـال کار ارشـد  تهماسـبى کتابى اسـت که به علت مد ت زمان بسـیار 
طوالنـى تألیفـش تغییـر برخى از مفاهیم کلید ى را از سـر گذراند ه اسـت، به ویـژه د گرگونى هاى 
بـزرگ د ر د انشـورى و پژوهـش موسـیقى. باوجـود  ایـن، بررسـى هاى د قیق تـر نشـان مى د هـد  
ایـن کتـاب بـه د لیـل تصحیح هـاى انتقـاد ى اش از منابـع اولیـه، تفکیـک اطالعات بـه د وره هاى 
تاریخـى، د انـش د سـت اول د ربـارة موسـیقى د سـتگاهى و نیز گـرد آورى حجم بزرگـى از مطالب 
پراکند ه د ر منابع متعد د  بسـیار سـود مند  و راهگشـا اسـت. د رعین حال همین بررسـى ها روشـن 
مى سـازد  کـه اطالعـات مد خل هـاى مربـوط بـه د وران باسـتان و د ورة اسـالمى کتـاب را بایـد  با 
احتیـاط بیشـترى مطالعـه و اسـتفاد ه کـرد  زیـرا از آن رو کـه ایـن حـوزة اصلى کار مؤلـف نبود ه 

خطاهـا و لغزش هایـى د ر آنهـا راه یافته اسـت.

کلیـد واژه: کتـاب گوشـه، فرهنگ نواهـاى ایران، ارشـد  تهماسـبى، موسـیقى ایرانى، موسـیقى 
د ستگاهى 

مقد مه 
کتـاب گوشـۀ ارشـد  تهماسـبى با عنـوان فرعى فرهنـگ نواهاى ایـران، اگـر از آن ترکیب 
حصـرى «نواهـاى ایران»اش به پیروى از خود  مؤلف (تهماسـبى، 1397: 21) به مسـامحه 
بگذریـم و نپرسـیم بـا چنیـن عنوانـى، بـراى مثـال چرا «مقـام سـحرى» کرمانشـاهى یا 
«َمیـُرك» بلوچـى مد خلـى د ر آن نـد ارد ، فرهنگ نامـه اى اسـت د ربـارة یـک نـوع خـاص 
از موسـیقى د ر ایـران. بـراى فهـم ایـن موضـوع بایـد  شـرح خـود  مؤلـف را کـه د ر مقد مه 
مى گویـد : «کتـاب حاضـر [...] خـود  را بـه گسـتره اى خـاص از موسـیقِى ایرانـى محـد ود  
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

کـرد ه، تنهـا بـه توضیح نام  آهنگ هـا و لحن هـا مى پرد ازد » (همـان: 13)، د ر نظـر بگیریم 
و تلویحـاً بپذیریـم کـه مراد  از «موسـیقِى ایرانى» هم این جا همان شـکل هنرى و شـهرى 
موسـیقى د ر مراکـز فرهنگـى یـا به بیان د قیق تر، موسـیقى کالسـیک ایرانى اسـت که د ر 
کتـاب، «موسـیقى رسـمى و اصلـى» (همـان: 21) خوانـد ه شـد ه. اگـر این موضـوع را که 
محتـواى کتـاب قویـاً بـر آن گواهى مى د هـد ، بپذیریـم و د ر آن چون و چرایـى نیابیم، فارغ 
از نکته هـاى خـرد  و کالن مصد اقـى کـه مى تـوان د ر متـن یافـت و د ربـارة آنهـا بحث هاى 
د رازد امـن بـه راه اند اخـت، سـه نکتۀ کلیـد ى و کلى (د ر حکـم تعمیم بخـش اعظم همان 
نـکات) د ر میان اسـت که الزم اسـت بررسـى شـود : نخسـت: مـد ت زمان تکمیـل کتاب و 
ماجرایـى کـه تا نشـر از سـر گذرانـد ه اسـت، د وم: معنى/روش شناسـى پژوهیـد ن و د انش 
موسـیقى از لحـاظ فنـى نـزد  مؤلفـش و د گرگونى هاى همـان معنى د ر د نیاى موسـیقى و 
موسیقى شناسـى و سـوم: روش شناسـى و محتـواى هریـک از مد خل ها. روشـن اسـت که 
ایـن سـه قویـاً همبسـتۀ یکد یگر و بر هـم تأثیرگذارنـد . مخصوصـاً اگر به شـکل ترتیبى و 

بـه همـان ترتیب شماره هایشـان د رك شـوند .

اثِر زمان
به هنـگام بـود ن د ر جهـان مـا اهمیـت خاصـى د ارد  به ویـژه د ربـارة محصـوالت فرهنگى 
و علمـى کـه بـه سـرعت د ر حـال بـه روز شـد ن هسـتند 1. بسـیارى از آثـار گرانقـد ر را 
مى شناسـیم کـه اگـر د ر زمـان د یگـرى بـه د سـت آمـد ه بود ند ، ممکـن بـود  ارج و ارزش 
د یگـرى مى یافتنـد ، یـا حتـى آثـارى را مى شناسـیم که بـه د لیـل «نابه هنگامـى» از حد  
نهایـت اثرگـذارى و فایـد ه اى کـه مى توانسـتند  د اشـته باشـند  د ور افتاد نـد ،2 یـا بـه کل 
فرامـوش شـد ند . کتـاب گوشـه نیـز چنین اسـت. تکمیـل و د ر نهایـت چـاپ آن نزد یک 
بـه سـه د هـه به طـول انجامیـد ه (از سـال 1372 تـا 1397) (همـان: 21) و د ر این سـه  

■ تهماسبى، ارشــد  (1397). کتاب گوشه: فرهنگ 
نواهاى ایران. تهران: ماهور.
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طرح پنهان

د هـه بنا بـه اذعـان مؤلـف د ر مقد مـه ، د ر مـد ت چنـد  سـال پایانـى هـم کار چند انـى 
اعـم از تألیفـى، تد وینـى یـا ویرایشـى روى آن انجـام نمى شـد ه اسـت (همـان: 12 و 
22). بـه بیانـى کار متوقـف بود ه اسـت. همیـن نکتـه باعـث مى شـود  هنگامـى کـه آن را 
مى خوانیـم (د ر پیونـد  بـا برخـى مد خل هـا) از یک سـو افسـوس بخوریـم کـه اى کاش 
چنیـن کتابـى زود تـر د ر د سـترس مى بـود  و بیـش از آنـى کـه امـروز مى توانـد  باشـد  
راهگشـاى مطالعـات موسـیقى د سـتگاهى مى شـد  و از سـوى د یگر بـاز حسـرت ایـن را 
د اشـته باشـیم کـه اى کاش کتـاب به هنگام تـر منتشـر مى شـد  تـا نـه ایـن که بـر زمینۀ 
مطالعـات موسیقى شـناختى امروزیـن د رك و سـنجید ه شـود  بلکـه د سـت کم زمینه سـاز 
برخـى از آن هـا باشـد . هنگامـى که روند  تألیف تا نشـر اثـرى چنین طوالنى مى شـود  آن 
هـم بـه سـببى جز مـد ت زمان الزم بـراى انجام کار مطالعه یا نوشـتن، همیشـه خطر آن 

هسـت کـه حتـى مفاهیـم کلیـد ى د ر گـذر زمانـى چنین بـزرگ تغییـر کند .
همیـن گـذر زمـان اسـت کـه باعـث مى شـود ، خواننـد ة متخصـص یـا د قیـق کتاب 
گوشـه هنـگام خوانـد ن احسـاس کنـد ، بعضـى از اطالعـات آن امـروز بـه شـکل هاى 
گسـترد ه تر و پیشـرفته ترى د ر د سـترس اسـت. د رنتیجه خوانند ه ممکن اسـت د ر بعضى 
جاهـا ـ کـه د ر بخش هـاى پسـین مقالـه خواهیـم د یـد  ـ ترجیـح بد هـد  بـراى مطالعـه 
مسـتقیماً بـه آن مطالعـات بـه روز مراجعـه کنـد  و حتـى به عنـوان حرکـت نخسـت هـم 
سـراغ کتـاب گوشـه نیایـد ، به ویـژه کـه مد خل هـاى کتاب گوشـهـ  اگـر منفرد  بـه آن ها 

بنگریـمـ  راهنمـاى خواننـد ة مشـتاق یـا نیازمنـد  مطالعـات تکمیلـى نمى شـوند .

پژوهش موسیقى و معنى آن
کتـاب، نوشـتۀ مؤلفـى اسـت موسـیقى د ان کـه عمـد ة شـهرت حرفـه اى اش د ر عمـل 
موسـیقى و تقریبـاً همسـنگ آن، د ر معلمـى اسـت. د ر ایـن راه پیش ازایـن هـم تألیف ها 
و ابد اعاتـى د اشـته کـه بیشترشـان حاصـل تجربیـات معلمانـه اش بود ه اسـت. اینجـا نیـز 
وضـع تقریبـاً همان گونـه اسـت. بخشـى از محتواى کتـاب گرچه نـه به شـکل نظام یافته 
و مرتـب فرهنگ نامـه اى کنونـى، بلکـه بـه شـکل هاى مختلـف د ر کارگاه هـا، کالس هـا 
و حتـى برنامه هـاى راد یویـى از زبـان مؤلفـش بیـان شـد ه، یـا پایـه و اسـاس الزم بـراى 

رسـید ن بـه آن هـا د ر چنیـن فرآیند ى قـوام یافته اسـت.
اگـر باد قـت بـه محتـواى کتـاب و تحلیل هـا و مقایسـه هاى ارائـه شـد ه د ر کتـاب 
بنگریـم، مى بینیـم کـه چگونـه معنـاى د انـش موسـیقى نـزد  مؤلـف شـکل گرفته اسـت. 
از د یـد  او و هم نسـالنش چنیـن د انشـى نوعـى بصیـرت حاصل د قـت د ر عمل موسـیقى 
اسـت کـه برخـى از موسـیقى د انان از انتـزاع مصد اق هـاى مختلـف کارشـان بـه د سـت 
مى آورنـد . آن هـا از احاطـه و اشـراف بـه ماد ة کارشـان بـه انتزاع هـا و تعمیم هایى د سـت 
پیـد ا مى کننـد  و مى تواننـد  د سـت کم کار را د ر چارچوبـى نظرى توصیف یـا صورت بند ى 

کننـد . بد یـن صـورت نظریه پـرد از و نظریه پـرد ازى از د ل کار عملـى برمى آیـد .
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از ایـن بابـت، کتـاب گوشـه بـا همـۀ تازگى هایى کـه زین پـس د ر آن خواهیـم د ید ، 
بـا برخـى آثـار د یگـر همچـون فرهنـگ موسـیقى ایرانـى اثـر ارفـع اطرائـى و واژه نامـۀ 
موسـیقى ایران زمیـن اثـر مهـد ى ستایشـگر که هـر د و د ر مقد مـه (همـان: 14) د ر مقام 
پیشـینۀ تألیـف آمـد ه هم سـنخ و هم خانـواد ه بـه شـمار مى آیـد . همـۀ ایـن آثـار حاصل 
کار یـک نفـر موسـیقى د ان/معلم مشـتاق د انـِش د انش نامـه اى و حاصل جمـع بصیـرت 
نظـرى موسـیقایى موجـود  د ر اطـراف او یـا پرد اخته شـد ه بـه نیـروى اند یشـۀ او اسـت. 
هم خانواد گـى بـه جـاى خـود ، اما کتـاب گوشـه را حتى اگر تنها بر اسـاس کمیت سـاد ة 
مد خل هایـش نسـبت بـه اسـالف خـود  بسـنجیم، باید  یـک گام بلند  بـه پیش، به شـمار 

آورد .

روش شناسى و محتواى مد خل ها
تکیـه بـر مطالعـات د سـت د وم د ارد  و  روش تد ویـن مطالـب د ر فرهنگ نامه هـا عمد تـاً 
راهبرد هـاى انتخـاب مد خـل نیـز بـه گونـه اى اسـت کـه بـا تحد یـد  و حصـر عنـوان و 
اهـد اف فرهنگ نامـه بخوانـد . راهبرد ى که ارشـد  تهماسـبى بـراى موضـوع د وم برگزید ه، 
چنان کـه پیش ازایـن هـم اشـاره شـد ، «توضیـح نـام آهنگ هـا و لحن هـا» (همـان: 13) 
اسـت و منظـور او از ایـن «آهنگ هـا و لحن هـا»، بیشـتر نام سـاختارهاى اجرایـى اعم از 
نمونه هـاى امـروزى د ر موسـیقى د سـتگاهى یـا نمونه هاى قد یمـى و باسـتانى باقى ماند ه 
د ر تاریـخ اسـت. از همیـن رو بـراى مثـال مد خلـى د ر توضیـح یـا معرفـى «مرغ سـحر» 
نمى یابیـم کـه هـم به یـک معنى «آهنگ» اسـت و هم متعلـق به همان «گسـترة خاص 
موسـیقى ایرانـى» کـه کتـاب قصـد  د ارد  فرهنگ نامـۀ آن باشـد . اگـر ایـن محد ود یـِت 
تصریح نشـد ه امـا بـه حـد  کافـى واضـح را د رنظـر د اشـته باشـیم مد خل هـاى کتـاب بـه 
خوبـى حـوزة اد عایـى را پوشـش مى د هـد . به نـد رت ممکـن اسـت عنوانـى بیابیـم کـه 
مى توانـد  مد خلـى د ر ایـن فرهنگ نامـه باشـد  و نیسـت. و اگـر به نـد رت چنیـن مد خلى 
بیابیـم، نمونـه اى حاشـیه اى اسـت کـه نبـود ش خد شـه اى جـد ى بـه فرهنگ نامـه وارد  
نمى کنـد . از این بابـت، فرهنـگ نواهـاى ایـران وام د ار چنـد  فرهنـگ عمومـى و تخصصـى 
موسـیقى پیـش از خـود  اسـت. بـه ایـن معنـى کـه قریب به اتفـاق مد خل هایـى کـه د ر 
آن هـا بـا محـد ود ة موضوعـى کتـاب حاضـر منطبق اسـت د ر این کتـاب هم جایـى یافته 
اسـت. امـا کتـاب تنهـا بـه آنها بسـند ه نکرد ه اسـت. مد خل هـاى فراوانـى مى تـوان د ر آن 
یافـت کـه پیش از ایـن د ر فرهنگ نامـه یـا لغت نامـۀ د یگـرى اطالعـات مربـوط بـه آن هـا 
موجـود  نبود ه اسـت. بـراى نمونـه، اطالعـات برخى نام ها و گوشـه هاى رد یف هـاى مهجور 
یـا کم تـر د ر د سـترس کـه حتـى د ر خـود  ایـن کتـاب هـم، تنهـا اسمشـان آمـد ه و بـه 

اعتـراف مؤلـف بـر محتـواى آن ها د سترسـى اى نبود ه اسـت.
منابـع نویسـند ه بـراى یافتـن آن نام هـا یـا همـان مد خل هاى کتـاب، افزون بـر ماد ة 
زنـد ة موسـیقایى موسـیقى معاصـر کـه از یک سـو بـه مـد د  ضبط هـا و نغمه نگارى هـاى 
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امـروزى و از سـوى د یگـر، بـه مـد د  سـنت شـفاهى، هنوز حـى و حاضـر به آن تسـلط و 
د سترسـى د اشـته، مد خل هایـى از قد یم تریـن فرهنگ هـاى لغـت (لغـت فـرس اسـد ى) 
جهـان  د ر  معرفـت  از  بزرگـى  بخـش  نگهبـان  و  شـاعران (حامـل  اشـارات  و  (همـان) 
فارسـى زبان) بـود ه اسـت. تکیـۀ اصلـى د ر ایـن کتـاب بیـش از همه، بـر اثر د وران سـاز و 
گرانسـنگ لغت نامه نویسـى بـه فارسـى یعنـى لغت نامـۀ د هخد ا» اسـت. این امـر همچون 
لبـۀ تیغـى همزمـان حسـن و عیـب را بـا خـود  د ارد . از یک سـو، مجمـوع د انـش اد بـى و 
تاریخـى لغت نامه هـاى پیشـین را بـه شـکلى قابلِ اطمینـان د ر اختیـار مؤلـف امـروزى 
مى گـذارد  و از سـوى د یگر، د ر جاهایـى کـه بحـث از منابـع موسیقى شـناختى اصلـى 
اسـت، احتمـال د ارد  بـه اعتبار اطمینـان حاصلـه او را از آنها د ور کنـد  (نمونه هایى از این 
امـر را ضمـن بحـث آتـى خواهیـم د یـد ). افـزون بر این تحـت تأثیـر همۀ ایـن انتخاب ها 
محتـواى مد خل هـا سرشـتى د وگانـه یافتـه یعنـى گاه مطالبـى د ر توضیـح معنـى لغات 
مى یابیـم (حتـى اشـاراتى بـه وجه تسـمیه) ماننـد  مد خل «د رغـم» (همـان: 242) و گاه 

توضیحـات نظـرى د ربـارة آنهـا و مفهومـى کـه نمایند ة آن هسـتند .3
رویکـرد  مؤلـف بـه اطالعاتى کـه د ر مقابل عنوان مد خـل آورد ه، خواه از منابع د سـت 
د وم اسـتخراج شـد ه باشـد ، خـواه از منابع اصلـى نوعى تصحیـح انتقاد ى اسـت. د ر جاى 
جـاى کتـاب گوشـه بـه نمونه هایـى برمى خوریـم که تهماسـبى بـا د قتى وصف ناشـد نى، 
مـوارد  اختـالف میـان منابـع را یافتـه و پیـش چشـم خواننـد ه گذاشته اسـت. چنیـن 
تصحیحاتـى مى توانسـت د ر نهـان خـود  نویسـند ه رخ د هـد  و بـه صـورت حـذف آن 
بخـش از اطالعـات کـه شایسـته تشـخیص د اد ه نمى شـد ، نمایـان شـود . امـا چنان کـه 
د ر نمونه هـاى زیـر مى بینیـم، او ترجیـح د اد ه اسـت ایـن فایـد ة مرتبـۀ د وم را نیـز از 

خوانند گانـش د ریـغ نکنـد :
«بال کبوتران گوشـه اى د ر د سـتگاه راسـت پنج گاِه رد یف برومند  که د ر نام گذارى اش 
اشـتباه شـد ه و د رحقیقـت آنچـه نورعلـى برومنـد  به عنـوان بـال کبوتـران آورد ه، پروانـه 
اسـت. پروانـه از گوشـه هاى د سـتگاه راسـت پنج گاه اسـت که د ر بیشـتر رد یف هـا روایت 

شـد ه و بـه صـورت ضربى هـم د ید ه مى شـود .
احتمـاالً برومنـد  خاتمـۀ معـروف رد یـف را، که به بـاِل کبوتر شـهرت د ارد ، بـا پروانه 
خلـط کـرد ه و بـه صـورت بال کبوتـرانـ  که به این صورت سـابقه اى ند ارد ـ  آورد ه اسـت. 
د اریـوش طالیـى، د ر نت نـگارى ایـن رد یـف، نغمـۀ برومنـد  را پروانـه نامیـد ه اسـت (که 
بایـد  نغمـۀ پروانـه یـا نغمـه مى نامیـد )  و عنـوان بـال کبوتـران را، کـه د ر رد یـف برومند  
پـس از نیریـز آمـد ه، حـذف کرد ه اسـت (مى بایسـت پروانـه مى نامیـد ). بـال کبوتـران د ر 
روایت هـاى فرصـت شـیرازى و مهـد ى قلـى هد ایـت از رد یـف میرزاعبـد اهللا، کـه هـر د و 

مقـد م بـر رد یـف برومند نـد ، و نیـز رد یف هـاى د یگـر نیامد ه اسـت.1
فقـط پایـور د ر تصحیـح رد یـف صبـا آن را د ر مقابـل پروانـه توضیـح د اد ه اسـت. د ر 
مقد مـۀ کتـاب آمـد ه کـه اسـتاد  ابوالحسـن صبـا آن انـد ازه کـه پایبنـد  د رسـت نواختن 

طرح پنهان
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

گوشـه ها بـود ه به نامشـان توجهى ند اشـته و د ر برخى مـوارد  نام ها را جابه جا کرد ه اسـت.
پایـور د ر ایـن ویرایـش نـام د رسـت هـر گوشـه را مقابـل آنچـه صبـا بـه اشـتباه نوشـته 
آورد ه اسـت. تصحیحـات او به اسـتثناى بال کبوتـران، همگى به جـا و صحیح اند . وى این 

ترکیـب را د ر رد یـف برومنـد  د ید ه اسـت.» (تهماسـبى، 1397: 76)
او همـه جـا مـوارد ى از عـد م تطابـق میـان منابـع د ست سـوم و د سـت د وم را هـم 
گـزارش کرد ه اسـت. خـود ش بـه عنـوان یـک روش اعـالم شـد ه د ر ایـن بـاره د ر مقد مـه 

مى گویـد :  چنیـن 
«واژه هایـى کـه د ر منابـع مختلـف، بـا ارجـاع بـه فرهنگ هـاى مختلـف بـه عنـوان 
«لحـن» آمد ه انـد  ولـى د ر آن فرهنگ هـا ثبـت نشـد ه یا به گونۀ د یگرى تفسـیر شـد ه اند ، 
د ر این جـا ثبـت و بررسـى شـد ه اند ، مانند  پژواك که د ر کتاب  زمینۀ شـناخت موسـیقى 
ایـران (149)، بـه نقـل از لغت نامـۀ د هخـد ا، بـه اشـتباه نـام نوایـى اسـت یـا پِیغولـه که 
نام نامـۀ موسـیقى ایـران زمیـن به مد خـِل «آهنـگ» د ر لغت نامـه ارجاع د اد ه شـد ه، ولى 

د ر آنجا ثبت نشـد ه اسـت.» (همـان: 18)
د نبـال  وسواسـى  چنـان  بـا  تهماسـبى  مد خل نویسـى  کار  د ر  انتقـاد ى  تصحیـح 
شد ه اسـت کـه او را شـجاعانه بـه تصحیـح اشـتباه هاى پیشـین خـود ش هـم کشـاند ه و 
نمونـه اى به راسـتى کمیـاب، د سـت کم د ر فرهنگ نویسـى بـه فارسـى را رقـم زد ه اسـت:
 «سـال ها قبـل د ر کتـاب تصنیف هـاى عـارف نوشـته بود م: احتمـاالً پـس از انقراض 
راه  از  موسـیقى د انان  از  بعضـى  (تُرك هـا)  قاجارهـا  آمـد ن  کار  روى  و  زند یـه  سلسـلۀ 
خود شـیرینى و تملق گویـى، بیاتـى را کـه منسـوب بـه زند هـا بـود ه، بیـات تـرك اطالق 
کرد ه انـد .» (65) امـا اکنـون مى د انیـم کـه بیات تـرك حد ود  صد  سـال قبـل از به قد رت 
رسـید ن قاجارهـا سـابقه د اشـته و د ر تحفةالهنـد  (429)، حـد ود  سـال هاى 1100 ق.، 

به عنـوان یکـى از چهل وهشـت گوشـه آمـد ه اسـت.» (همـان: 97)
د ر این میـان، فـارغ از این کـه موافـق باشـیم جـاى چنیـن تصحیح هایـى د ر یـک 
فرهنگ نامـه اسـت یـا نیسـت و بحـث بى پایـان بـر سـر آن، جـاى یـک افسـوس د ربـارة 
ایـن رویکـرد  بـراى موافقان باقى اسـت. متأسـفانه مؤلف ایـن روش خود ، یعنـى پیگیرى 
تصحیح گرانـۀ سلسـلۀ منابـع را عمد تـاً تـا لغت نامـۀ د هخـد ا و منابـع هـم رد ه (از لحـاظ 
زمـان تألیـف یـا وزن) گسـترش د اد ه و د امنـۀ آن را تـا مقابلـه و مقایسـۀ منابـع اصلـى 
(احتمـاال بـه د لیـل د شـوارى د سترسـى بـه بسـیارى از منابـع و سـترگى حجـم چنیـن 

کارى) بـا ایـن منابـع میانى نگسـترد ه اسـت.
ایـن رویکـرد  تقریبـاً ثابت کـه د ر بررسـى هاى منبع شـناختى و تصحیـح صورت هاى 
مختلـف نام هـا نسـبتاً مفیـد  افتـاد ه، د ر انـد ك نمونه هایى شـکل گفتگوى انتقـاد ى (ابراز 
نظـر) بـا متـن مد خل پیـد ا کرد ه کـه چند ان روش مرسـومى د ر فرهنگ نویسـى نیسـت. 
معمـوالً اگـر انتقـاد  وارد  بـه حـد  رد  برسـد  بـا حـذف، خواننـد ه را  از گمراهـى احتمالـى 
منتـج از آن مى رهاننـد  و اگـر نرسـد ، طـرح آن نقـد  را د ر مد خـل یـک فرهنگ نامه جایز 
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نمى شـمارند . نمونـۀ زیـر از مد خـل «ابوعطـا» کـه د ربرد ارنـد ة نوعـى د فاعیـۀ سـبکى 
اسـت؛ د ر این بـاره بسـیار گویا اسـت:

«خالقـى د ربـارة کیفیـت ایـن آواز نوشـته اسـت: د رحقیقـت مى تـوان گفـت که این 
آواز نمونـۀ کاملـى از موسـیقى یکنواخـت ایرانى اسـت کـه ازاین حیث میان سـایر آوازها 
نظیر و نمونه اى ند ارد  و طبیعى اسـت که عامه را با این موسـیقى بیشـتر آشـنایى اسـت 

و بـه همیـن جهـت آن را آواز بـازارى نامید ه ایم». 
هرچنـد  خالقـى نظـرش را د ر صفحـۀ قبلـىـ  آنجـا کـه با اشـاره بـه ابوالحسـن صبا 
مى گویـد : اگـر بیـات تـرك خـوب اجـرا شـود  بسـى د لپذیر اسـت ـ کمـى تعد یـل کرد ه 
اسـت، بـا این حـال د ر این بـاره بایـد  گفـت: آثـار مانـد گارى ماننـد  آلبـوم بـه یـاد  عـارف 
کار محمد رضـا لطفـى، یـا آلبـوم  آسـتان جانـان کار پرویـز مشـکاتیان، کـه هـر د و را 
محمد رضـا شـجریان خوانـد ه، ظرفیـت بالقـوة آواز بیـات تـرك را بـراى آنچـه مى توانـد  

اصیـل، اسـتوار و د ر عین حـال زیبـا شـمرد ه شـود  نشـان مى د هـد . (همـان: 97)
کتـاب گوشـه بـا همـۀ بهره گیـرى موفقش از منابـع د سـت د وم لغت نامـه اى، آنجا که 
پاى اسـتفاد ه از منابع د سـت د وم موسیقى شـناختى و تاریخ موسـیقى و تاریخ عمومى به 
میـان مى آیـد ، بـه د لیـل همـان د یرآمد گى یاد شـد ه و این کـه کار تألیفش مد تـى متوقف 
بـود ه قـد رى بـا زمانـه ناهمراهـى مى کند  یـا د ر جاهایـى هـم تک منبعى مى شـود ؛ یعنى 
تقریبـاً تمـام محتـواى مد خـل از یک منبع نقـل و نه فرآورد ه مى شـود  (نمونـه: «نام هاِى 
ایرانـى د ر موسـیقِى عـرب» کـه تقریبـاً یکسـره نقلى اسـت از کتـاب اند یشـه هاى علمى 
فارابـى مهـد ى برکشـلى). ایـن امـر د ر نظر اهل فـن قد رى از بیشـینۀ سـود مند ى کتاب 
خواهـد  کاسـت. ایـن نمونه هـا کـه سـخت مبتنـى بـر منابـع قد یمى یـا انحصارى اسـت 
خواننـد ة آشـنا بـا پژوهش هـاى اخیـر د ر ایـن باره هـا را قـد رى د ر اند یشـۀ ناهمزمانـى 

فرومى بـرد : 
«از موسـیقى پیش از د وران ساسـانیان (اشـکانیان) اطالع د قیقى د ر د سـت نیسـت. 
حسـن پیرنیـا نوشـته اسـت: از ایـن صنایـع پارتـى همین قـد ر مى تـوان گفـت کـه یـک 
نـوع موسـیقى د اشـتند  ولـى از آالت موسـیقى پید اسـت که موسیقى شـان خشـن بود ه؛ 
زیـرا د ر ضیافت هـا فقـط نـى و تنبـور مى زد نـد  ... بنابرایـن موسیقى شـان بیشـتر ضـرب 
بـود ه (هرود یـان، کتـاب 4، بنـد  20) ... از اد بیـات پارتـى بـه مـا هیچ گونـه اطالعاتـى 
نرسـید ه، ولـى معلوم اسـت کـه آوازهایى د اشـته اند  کـه نثر ُمرسـل نبـود ه و آن آوازها را 

مى خواند ه انـد .» (تاریـخ ایـران باسـتان: 2358) (تهماسـبى، 1397: 62)4
شـگفت آور نیسـت اگـر خواننـد ه از خـود  بپرسـد : چـرا این جا بـه جاى اشـاره به یک 
منبـع کهنـۀ تاریـخ عمومـى هیـچ اثـرى از کارهـاى مهشـید  فراهانـى (1389)، مـژگان 
خان مـراد ى (1394)، سـارا ذوالفقـارى و بهمـن فیروزمنـد ى (1394)، مهتـاب مبینى و 
معصومـه حق پرسـت (1397) و مشـابه آن یـا حتـى منبـع قد یمى تـرى مثـل (بویـس و 

فارمـر، 1368) نمى بینیـم.

طرح پنهان
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افـزون بـر بازتـاب منابـع د سـت د وم و سـوِم اغلـب قابـل اعتمـاد ِ َسَرند شـد ه از نظـر 
مؤلـف، پژوهـش د سـت اول، یعنـى تتبـع و غـور خود  مؤلـف د ر محتـواى هـر مد خل که 
پیش از ایـن د ر جـاى د یگـرى د ید ه نشـد ه باشـد  نیـز د ر متن کم نیسـت. محتـواى برخى 
مد خل هـاى امروزى تـر کتـاب، چنـان نوشـته شد ه اسـت کـه البـه الى آن هـا مى تـوان 
خطـوط نظریۀ موسـیقى خود  ارشـد  تهماسـبى را نیز د یـد . این گرایش مؤلـف پیش ازاین 
هـم شـناخته شـد ه بـود . او معلمـى مؤلف اسـت و از همین رو بنـا بر نیاز، د سـت به ابد اع 
روش نیـز زد ه اسـت5. کتـاب عمیقـاً بـا ایـن وجـه از کار تهماسـبى پیونـد  د ارد  و او خـود  
د ر گفتگویـى کـه د ربـارة انتشـار کتـاب بـا فصلنامـۀ ماهـور کرد ه، ایـن موضوع را شـرح 
مى د هـد  (تهماسـبى و فاطمـى و خضرایـى، 1397). حضـور این اند یشـه ورزى د سـت اول 
چنـان گسترد ه اسـت و تـا عمـق کار نفـوذ کـرد ه کـه د ر متـن حتـى با اصطالح شناسـى 
مخصـوص مؤلـف روبـه رو مى شـویم. نـه تنها نوعـى نظریه پـرد ازى د ر عمل، بلکه بخشـى 
از اصطالحـات الزم بـراى تبییـن و صورت بنـد ى آن نظریـه هـم از آن نویسـند ه اسـت 
چنان کـه د ر جاهایـى مؤلـف ناگزیـر آن را د ر مقد مـه از سـر رفـع ابهـام توضیحى نزد یک 

بـه تعریـف نیز د اد ه اسـت (گزیـد ة اول)6:
«د ر ایـن کتـاب اصطـالح «محـور» بـه مفهـوم مرکز ثقـل صد اهـاى هر مقام اسـت. 
ترکیب هـاى «پیش محـور» و «پس محـور» هـم بـراى نامیـد ن نت هاى قبل و بعـد  از نت 
محـور بـه کار رفته انـد . «پـرد ه» هـم کاربـرد ى ماننـد  محـور د ارد ، مثال پرد ة شـور یعنى 

محوِر شـور» (تهماسـبى: 20)
«بى خبـرى گوشـه اى د ر رد یـف عسـکرى، د ر قسـمت َرهاوِى د سـتگاه نوا کـه زمینۀ 
مسـتقلى نـد ارد  و گرد شـى متفـاوت د ر رهـاوى اسـت. بى خبـرى تأکید  بر محور سـه گاه 

(مـى ُکـُرن د ر نواى سـل) و اشـاراتى هـم به مخالـف د ارد  [...]» (همـان: 109). 
«برخـى گوشـه ها ماننـد  د اد ، گشـایش، فیلـى و ... بـا حفـظ ویژگى هـاى خـود  د ر 
پرد ه هـا مقـام اول، یعنـى ماهـور تغییـرى ایجـاد  نمى کننـد  امـا گوشـه هاى اصلـى مانند  
د لکـش، راك، شکسـته و ...، نسـبت به پرد ه هاى مقـام ماهور پرد ه شـکنى د ارند » (همان: 

(577
«[مایـه]  د ر موسـیقى امـروز اصطالحـى اسـت بـراى بیان مبنـاى صوتـى د ر اجراى 

د سـتگاه ها و آوازهـا [بـه کار مـى رود ].» (همـان: 581)
چنیـن وضعیتـى بد یـن معناسـت کـه فرهنگ نامـه د ر حالتـى بینابین یـک مجموعه 
از پژوهش هـاى د سـت اول و گـرد آورى ارجمنـد ى از منابع پیشـین، د ر یک سـازماند هى 
نـو شـناور اسـت. میـان نظریـۀ شـخصى بـراى موسـیقى د سـتگاهى و یـک فرهنگ نامه 
بـود ن، هـر د و را همزمـان انتخـاب کـرد ه اسـت. د امنـۀ ایـن د وگانگـى تـا بـروز نوعـى 
موسیقى شناسـِى (تاریخـى) ضمنـى د ربـارة ارتبـاط سـاختارهاى اجرایـى امـروزى بـا 
نمونه هـاى قد یمى تـر نیـز کشـید ه مى شـود ؛ یعنـى خواننـد ه هم بایـد  با زیر و بـم نظرات 
و نظریـات خـاص مؤلف آشـنا شـود  و هـم اطالعات موجود  د ربـارة هر مد خـل را د ریافت 
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کنـد . بـه بیـان د قیق تـر، د ومـى را د ر قالـب اولـى د رك کنـد . مثًال مقام سـِر د سـتگاه را 
بـا ارکانـى چـون «محـور» د ریابـد  نـه بـا اصطـالح آشـناتر «شـاهد » و ... یـا فواصـل هر 
سـاختار اجرایى را براسـاس شـیوة ناآشـنا (و البته سـاد ه و بسـیار کاربرد ى مخصوصاً د ر 

بفهمد . آموزشـى)  کاربرد هـاى 
د ر فـرآورى اطالعـات تهماسـبى بنـا را بـر تفکیـک گذاشته اسـت. بـه تصریـح او د ر 
«پیشـگفتار» کتـاب، اصلى تریـن تفکیک هـا میـان موسـیقى سـه د ورة باسـتان (عمد تـاً 
ساسـانى)، قد یـم (د ورة اسـالمى) و د ورة حاضـر صـورت گرفته اسـت (همـان:9-11). تـا 
آن جـا کـه میسـر بـود ه و اطالعـات موجـود  اجـازه مـى د اد ه، چنیـن تفکیک هایـى قائـل 
شد ه اسـت. (مثـًال د ر میـان مد خل هـاى هم نام کـه د ر د وره هـاى مختلف معانـى مختلفى 
د اشـته اند ). هرچنـد  ایـن اصلى تریـن تفکیکى اسـت که سـازماند هى کتاب را شـکل د اد ه 
(و چنان کـه د ر بخـش بعـد  مى بینیـم پـاره اى از سـود  اصلـى کتـاب را هـم ممکن اسـت 
بسـازد ) امـا تنهـا تفکیـک نیسـت. تفکیک هایى چـون جد اکـرد ن مکتب هـاى جغرافیاى 
موسـیقى د سـتگاهى (مخصوصـاً مکتـب اصفهـان) و تأکیـد  بـر تمایزهـاى آن هـا هم د ر 
مد خل نویسـى و هـم د ر تصمیم گیـرى بـراى آورد ن یـک مد خـل، د خالت د اشـته اسـت. 
حتـى تمایزگـذارى د قیـق و ظریـف میـان معناى نام هـا د ر هـر د وره (نمونـه: «مایه» د ر 
گفتـار متـد اول گوینـد گان راد یویـى د ورة گل هـا، نوشـته هاى خالقـى و رسـاالت نظـرى 
قد یـم) (همـان: 581) بخشـى از منـش و روش کلى مؤلف د ر نوشـتن فرهنگ نامه اسـت.

تفکیک هـاى یاد شـد ه، بـه ویـژه تفکیک هـاى بنیانـى هـم مسـائلى را د ربـارة د انـش 
کلـى مـا فـاش مى کنـد ، هـم فرهنگ نامـه را بـه مقـام سـنجش مى کشـاند . محتـواى 
مد خل هـا از لحـاظ عمـق و سـطح پرد اخـت همتـراز نیسـت. بخشـى از ایـن موضـوع 
طبیعـى اسـت، زیـرا بعضـى از مد خل ها د ربارة د وره اى اسـت که د سترسـى بـه اطالعات 
مربـوط بـه آن بسـیار د شـوار یـا غیرممکـن اسـت. امـا بخشـى د یگـر چنین نیسـت. د ر 
چنیـن مد خل هایـى عمـق بخشـید ن یـا اجتنـاب از اشـتباه هایى کـه اکنـون د ر متـن 
کتـاب رخ د اد ه، کامـًال امکان پذیـر بود ه اسـت. یکـى از نمونه هـاى گویـاى ایـن موضوع را 

د ر مد خـل «راوَشـن» مى شـود  د یـد :
منسـوب بـه  مجموعـۀ نواهایـى  رواسین=رواشـین.  عنـوان  راسـین=  «راوشـن ها = 
د وران ساسـانیان یـا پیـش از آن اسـت کـه د ر الکافـى فى الموسـیقى، نوشـتۀ ابن زیله، و 
المد خـل  إلى الموسـیقى فارابـى آمد ه انـد . راوشـن ها از نواهـاى ضربـى بى کالم انـد  و د ر 
منابـع مختلـف بـه صورت هـاى مختلـف مفـرد  و جمـع ثبـت شـد ه اند . بنابر روایـات، هر 
یـک از راوشـن ها نـام خاصـى د اشته اسـت. ایـن نام هـا د ر کتاب هـا و منابع بـه صورت ها 
و امالهـاى مختلـف آمد ه انـد  و تعییـن صـورت د رسـت و معناى واژه د شـوار اسـت. رویح 
کامـکار، فیرزکرناقوسـه، َورد َنِس و یورَمِنک از راوشـن ها هسـتند  (امام شوشـترى: 124). 
(امـام  کرد ه اسـت  یـاد   خراسـانى  و  فارسـى  راوشـن هاى  از  کتـاب،  همـان  د ر  فارابـى، 
شوشـترى: 125). همـۀ واژه هـاى مشـابه ایـن سـرمد خل مشـتقاتى از واژة «راس» د ر 

طرح پنهان
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

زبـان پهلوى انـد  کـه بـه معنـاى راه اسـت.» (تهماسـبى: 290)
همان طـور کـه د ر ایـن مد خـل بـا اطالعـات د ست سـوم (امـام  شوشـترى-اطرایى- 
تهماسـبى) مى تـوان د یـد  نخسـت المد خـل  إلى الموسـیقى بـه نقـل از کتـاب محمد على 
امـام  شوشـترى بـه صورتـى آمـد ه کـه گویـى فارابـى چنیـن کتـاب مجزایـى د ارد . ایـن 
اشـتباه احتمـاالً بایـد  حاصـل خلـط المد خـل فـى (الصناعـه) الموسـیقى یا همـان جزء 
اول  کتـاب الکبیـر مشـهور فارابـى بـا یـک کتـاب مسـتقل نـزد  امـام  شوشـترى باشـد  
و ایـن خلطـى اسـت مسـبوق بـه سـابقه. امـا جـز آن، اشـکال از آن جـا حاصـل شـد ه 
کـه مؤلـف بررسـى انتقـاد ى خـود  را برخـالف اغلـب مد خل هـاى معاصـر تا متـن اصلى 
فارابـى و ابن زیلـه د نبـال نکـرد ه اسـت. اگـر چنیـن مى کـرد ، قاعد تـاً بایـد  مد خـل اصلى 
بـراى ایـن موضوع مى شـد : «د واشـین» یـا «رواشـین»، آن هم بد ون اشـاره بـه «نواهاى 
ضربـى».7 زیـرا د ر نسـخه هاى معتبـر چاپـى آن کتاب هـا بـه عربـى یـا ترجمه هایشـان 
(فارابـى8، 1967: 69، فارابـى، 1375: 23، فارابـى، 1392: 54) اولـى آمد ه و تنها د ر یک 
پى نوشـت هـم د ومـى و طبیعتـاً مشـخص نیسـت ایـن صورت هـاى ثبت شـد ه د ر کتـاب 
گوشـه مربـوط بـه کـد ام نسـخه ها اسـت. گذشـته از بررسـى منابع اصلـى، از آشـنایى با 
کارهـاى محسـن حجاریـان د ربـارة ایـن اصطـالح کلیـد ى و هم خانواد ه هایـش «راه» و 
«راس» یـا مطالعـات مـورد ى بـه روز د یگـر د ر شـکل گیرى ایـن د سـت مد خل ها نشـانى 
نیسـت. ایـن گونـه مثال هـا ناگزیرمـان مى کنـد ، ایـن ایـد ة د انشـگاهى را بپذیریـم کـه 
امـروزه نوشـتن فرهنگ نامـه یـا د انش نامـۀ تخصصـى کار یـک د انشـور تنهـا (هـر اند ازه 
هـم مسـلط) نیسـت، بلکـه گروهـى از متخصصـان و تمرکـز هـر یـک یـا هـر گـروه بـر 

مد خل هـاى بسـیار تخصصـى را مى طلبـد .
بـا د ور شـد ن د ر زمـان یـا آن جـا که اطالعـات متقن وجود  نـد ارد  یا د ارد  و نویسـند ه 
از آن اطالعـى ند اشـته، گاهـى د سـت بـه کار حد سـیات و فرضیاتـى شـد ه کـه بعضى از 
آنهـا به کلـى از د ایـرة تخصـص و د انـش وى بیـرون اسـت و چنان کـه مى تـوان انتظـار 
د اشـت نتیجـۀ خوبـى هـم د رپـى ند اشـته اسـت. بـراى مثـال د ر مد خـل «باباحسـینى» 
حـد س انتسـابش بـه روسـتاى باباحسـینى را مى خوانیم به ایـن د لیل کـه «د ر د وره هاى 
بعـد  گوشـه هاى زیـاد ى از این ناحیـه به رد یـف موسـیقى راه یافته اند » (تهماسـبى: 69) 
امـا روشـن نمى شـود  ایـن حـد س متکى بـه نوعى وجه تسـمیۀ مرد مى اسـت یا سـند ى 
تاریخـى یـا مطالعاتـى د ربـارة قرابـت موسـیقى منطقـه بـا محتواى گوشـۀ باباحسـینى. 
یـا د ر ایـن نمونـۀ د یگـر د امنـۀ حـد ِس بعیـد  تـا رشـتۀ باستان شناسـى و تاریخ کشـید ه 

مى شـود :
«د ر فهرسـت شـهنازى ایـن گوشـه به صـورت آشـور رهاونـد  و د ر رد یف د انش آشـور 
راونـد  آمـد ه اسـت. رهاوند  صورتـى از راهاوند  و نام شـهرى د ر نزد یکى کاشـان اسـت که 
امـروزه راونـد  نامید ه مى شـود . گوشـۀ د یگرى هـم د ر رد یف، بـا عنوان راوند ى، منسـوب 
بـه ایـن منطقـه اسـت. وجـود  ایـن د و نـام د ر رد یف، و شـیوة اطـالق على اکبر شـهنازى 
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و تقـى د انـش نشـان مى د هـد  کـه آشـوراوند  د ر اصـل آشـور روانـد ش بود ه اسـت و بـه 
تخفیـف، یـک حـرف «ر»ى آن حذف شد ه اسـت و شـاید  د ر روزگار کهن نـام این منطقه 
آشـور رهاونـد  یـا اشـور راوند  بـود ه زیرا بخشـى از مناطقى اسـت کـه به قلمرو آسـوریان 

اضافه شـد ه اسـت.» (همـان: 31 و 32)
وحـد ت رویـه د ر گزیـد ن و معاد ل نویسـى مد خل هـا، احتمـاالً بـه د لیـل مد ت زمـان 
بسـیار طوالنـى تألیـف کتـاب و ترتیـب منابعى کـه د ر طول این سـال ها به د سـت مؤلف 
مى رسـید ه، گاه یکد سـتى کافـى نـد ارد . یعنـى چیزهایـى د ر یـک جـا مد خـل جد اگانـه 
حسـاب شـد ه، امـا د ر جـاى د یگـر معـاد ل همان هـا مد خـل مجزایـى نیافته اسـت. بـه 
د وازد ه  از  اول  مى خوانیـم «د سـتگاه   «<1> مد خـل «راسـت پنج گاه  د ر  نمونـه  عنـوان 
د سـتگاهى کـه آقابابـا مخمـور د ر د ورة فتحعلى شـاه قاجـار ایجـاد  کـرد ه بـود .» (همـان: 
278) د ر حالـى کـه بنـا بـر وحـد ت رویه د ر ذیـل «همایـون»، هیچ کد ام از چهـار مد خل 
موجـود  (همـان: 682 تـا 686) یـا مد خـل پنجمـى را بـا اسـتناد  بـه کلیـات یوسـفى 
تخصیص د اد ه شـد ه بـه چنیـن معاد لـى نمى یابیـم: «د سـتگاه سـوم از د وازد ه د سـتگاهى 
کـه آقابابـا مخمـور د ر د ورة فتحعلى شـاه قاجـار ایجـاد  کرد ه بـود .» همچنین اسـت براى 
«ماهـور» و از ایـن د سـت د ر کتـاب د یگرهایـى هـم مى تـوان جسـت بـى آن کـه د لیلـى 
مصـرح یـا تلویحـى براى آن اقامه شـد ه باشـد  یـا خوانند ه خـود  بتواند  به قرینـه براى آن 
اقامـه کنـد . همچنیـن گاهـى اقـالم اطالعاتـى که مقابـل مد خل هاى مشـابه آورد ه اسـت 
یکسـان نیسـت. مثـًال د ر حالـى کـه د ربرابـر «ابوعطـا» (و چنـد  د سـتگاه د یگـر) ویژگى 
عاطفـى اى 9 را کـه روح اهللا خالقـى بـه آنهـا نسـبت د اد ه، آورد ه اسـت (ولـو بـا بحـث د ر 

د رسـتى) د ربرابـر «ماهـور» چنیـن نکرد ه اسـت و روشـن نیسـت چرا.
افزونگـى اطالعـات10 هـم از مسـایل تکنیکـى د یگـر لغت نامه نویسـى یـا هـر نـوع 
فهرست نویسـى به طورکلـى اسـت کـه گاه د ر کتـاب گوشـه بـه چشـم مى خـورد . معموالً 
د ر نوشـتن چنیـن فهرسـت هایى سـعى مى کننـد  میان سـهولت د سترسـى بـه اطالعات 
و اختصـار تعاد لـى برقـرار کننـد . بـه ایـن معنـى تکـرار اطالعات یـک مد خـل د ر مد خل 
د یگـر تنهـا زمانـى روا اسـت که مطمئن باشـیم تکرارشـان الزم اسـت (مثـًال به این د لیل 
کـه نبـود ن ایـن اطالعـات باعـث شـود  خواننـد گان گمـراه شـوند ). امـا د ر کتاب گوشـه 
نمونه هایـى هسـت کـه اطالعـات مد خل هـا بـد ون لـزوم د ر یکد یگر تکـرار شد ه اسـت. از 
جملـه د ر انتهـاى مد خـل «بـزرگ <1>» کـه توضیـح بـزرگ به عنـوان یکـى از د وازد ه 
مقام موسـیقى قد یم اسـت نوشـته شـد ه: «بزرگ د ر رد یف موسـیقى امروز از گوشـه هاى 
شـور اسـت.» (ص 82) بالفاصلـه د ر «بـزرگ <3>» مى خوانیـم: «گوشـه اى د ر د سـتگاه 
شـور، و شـامل د و قسـمت [...]» (ص 83) یـا د ر «بسـته نگار <1>» (ص 85) یکـى از 
بیسـت و چهـار شـعبۀ موسـیقى قد یـم؛ همزمـان از چهـل و هشـت گوشـه و بسـته نگار 
رد یـف سـخن گفتـه شـد ه کـه مد خل هـاى «بسـته نگار <2>» و «بسـته نگار <4>» بـه 

آنها اختصـاص د ارد .

طرح پنهان
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مد خل هـاى مفصـل) از لحـن یـک د انش نامـه  لحـن نوشـتار مد خل هـا (خصوصـاً 
تـا نوشـته هاى روایـى -کـه نـه بـراى ارجاع بلکـه بـراى خوانـد ن و د نبال کـرد ن موضوع 
نوشـته مى شـود - د ر نوسـان اسـت. گویـى مؤلـف گاه د ر میانۀ نوشـتن فرامـوش کرد ه یا 
مـرد د  شـد ه باشـد  کـه د ر حال نوشـتن د انش نامه اسـت یـا مقاله یـا کتابـى خواند نى (به 
مفهومـى تقریبـاً اد بـى) کـه قـرار اسـت طـرح روایـت خواننـد ه را د ر پى خویش بکشـد . 
جملـه اى ماننـد : «سـال ها قبـل د ر کتاب تصنیف هاى عارف نوشـته بود م ...» (تهماسـبى: 

97) نشـانى از همیـن سـرگرد انى میان د و راهبرد  نوشـتارى اسـت11.

برخى سود مند ى هاى احتمالى کتاب
نمى شـود  بـراى اسـتفاد ه از فرهنگ نامـۀ پرمد خلـى مثـل کتـاب گوشـه قاعـد ه تعییـن 
کـرد  و گفـت تنهـا بـه ایـن یـا آن شـکل اسـتفاد ه شـود . بااین حـال، باتوجـه بـه محتوا و 
تـا حـد ود ى هـم تأییـد  خود  مؤلـف مى تـوان جایگاه بیشـترین اسـتفاد ة ممکـن کتاب را 

روشـن کـرد . مؤلـف د ر پیش گفتـار د ربـارة هـد ف اصلـى تألیفـش مى گوید :
چرایـى  و  چگونگـى  د ر  پژوهـش  د غد غـۀ  کـه  موسـیقى  اهـل  از  عـد ه  آن  «بـراى 
پید ایـش نظـام د سـتگاهى به جـاى سیسـتم مقامـى را ـ کـه مقطعـى مهـم و مبهـم از 
تاریـخ موسـیقى ایـران اسـت ـ د ارنـد  فرهنـِگ مقام هـا و گوشـه هاى موسـیقى کارایـى 
ویـژه اى خواهـد  د اشـت زیـرا د ر ایـن زمینـه اولیـن مرحلـۀ کار هـر پژوهند ه بررسـى نام 
گوشـه ها و مقام هـا و آگاهـى بـر د ورة ظهـور و زوال شـان و د انسـتن هـر مطلـب د یگرى 

اسـت کـه د ربـارة آنهـا باشـد .» (تهماسـبى: 9)
برآورد ه شـد ن چنیـن هد فـى را تاحـد ود ى خـود  متـن کتـاب نیـز تأییـد  مى کنـد . 
مد خل هـا را اگـر نـه بـه عنـوان لغـتـ  معنى هاى مجـزا بلکه به شـکلى انـد ام وار د ر پرتو 
یکد یگـر د رك کنیـم نوعـى ارتبـاط تاریخى (و ارتباط هـاى د یگر نیز) میـان بعضى از آنها 
ظاهـر مى شـود . بـراى ایـن که طـرح بزرگ مقیاس کتـاب، یعنـى نوعى پلۀ نخسـت براى 
مطالعـۀ سـیر تطور سـاختارهاى اجرایـى موسـیقى ایرانى و نیـز ارتباط هاى کنونى شـان 
هویـد ا شـود ، الزم اسـت کتـاب را به شـکلى کلى تـر بررسـى و د رك کنیـم12. اگر چنین 
شـود  و کتـاب را از ابتـد ا تـا انتهـا بخوانیـم و بتوانیـم پیوند هـاى د رونـى اش را تشـخیص 
بد هیـم، خطوطـى از ارتبـاط میـان سـاختارهاى موسـیقایى قد یمى تـر (مثـًال مقام هـا، 
آوازه هـا، شـعبه ها و ...) و بخـش عمـد ة آنچـه امـروز عمـًال د ر د سـترس اسـت، د ر قالـب 
طرح واره هایـى خـود  را نمایـان مى کنـد ؛ تنهـا مانـع د ر ایـن راه عـد م اطمینـان از صحت 
یـا د قـت بعضـى از اطالعـات کتـاب (مخصوصاً د ر مـورد  موسـیقى هاى قد یمى تر) اسـت. 
بد یـن ترتیـب چنـان طرح واره هایـى اگر بـا مطالعـات احتمالـى گسـترد ه تر و د قیق تر د ر 
آینـد ه تکمیـل شـود  خواننـد گان کتـاب را یـک گام د ر جهت هـد ف به پیـش خواهد  برد  
امـا اگـر اطالعـات مد خل هایـش تنهـا به عنـوان حقایقـى قطعـى و نهایى تنها نقل شـود  

یـا مرجـع قـرار بگیـرد ، ممکن اسـت گمراهى شـد ید ى بـه همـراه بیاورد .
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مطالعـات  بـراى  ذى قیمتـى  اولیـۀ  اطالعـات  گوشـه  کتـاب  این هـا،  بـر  افـزون 
رد یف شـناختى (د ر مقایسـه بـا مطالعـات مربـوط بـه رسـاالت یـا ...) د ر اختیـار قـرار 
مى د هـد . ایـن ناگفته واضح اسـت زیرا گرانى گاه کتاب به سـبب سـابقۀ حرفـه اى مؤلفش 
د ر موسـیقى کالسـیک امـروزى (رد یف و ...) اسـت. پـس اطالعاتى را د ر د سـترس عموم 
مى گـذارد  (مثـًال اطالعاتـى از مقایسـۀ رد یف  هـاى مختلـف) کـه تـا پیش از ایـن، تنها نزد  
د انشـوران متخصـص مطالعـۀ رد یـف و محفـوظ د ر مقاله هـاى پراکنـد ة پژوهش نامه ها یا 

رد یف هـاى مهجـور و منابـع د یگـر بـود  و بـس.

نتیجه گیرى 
از همیـن رو اسـت کـه اگـر کتـاب گوشـه زود تر منتشـر مى شـد ، مى توانسـت منشـأ اثر 
بسـیار بیشـترى شـود  و بسـیارى از کارهـا انجام شـد ه د ر ایـن حـوزه را بارورتـر سـازد . 
همچنیـن اگـر چنیـن طـرح بزرگى با همراهـى یکى د و د انشـور متخصـص د ر حوزه  هاى 
مختلـف تاریـخ موسـیقى یـا د سـت کم بـا صلـح و مشـورت ایشـان پى گرفتـه منابـع 
به روزتـرى بـه کار گرفتـه مى شـد 13؛ متـن از همیـن لغزش هـاى گاه و بیـگاه پراکند ه نیز 

برکنـار مى مانـد .

پى نوشت 
1. تنهـا وجـه نابه هنگامـى د یـر آمـد ن نیسـت زود  آمـد ن نیز هسـت. منتهـا د ر چنـان نمونه هایـى اگر اثر 

بـه کل فرامـوش نشـود ، ممکن اسـت بعد هـا بـا د وران هم هنگام شـود .
2. ایـن امـر د ربـارة آثـار هنـرى بسـى بیشـتر صـاد ق اسـت. نمونه هایـى را مى شناسـیم کـه زمان انتشـار 

تقریبـاً تمامـى جایگاهـى را کـه مى توانسـته اند  د اشـته  باشـند  از آنهـا سـلب کـرد ه اسـت.
3. سـعید  یعقوبیـان نیـز د ر مـرور کوتاهش بر کتاب گوشـه به این موضوع اشـاره اى مى کند  و آن را بیشـتر 

د انش نامه مى شـمارد  تا لغت نامـه (1397).
4. برخـالف تصحیـح  انتقـاد ى کـه رویکـرد  کلى مد خل نویسـى تهماسـبى اسـت اینجا نشـانه اى هـم از آن 

نمى بینیـم کـه حد سـیات طـرح شـد ه د ر کتـاب پیرنیـا را به د یـد  انتقاد ى نگریسـته باشـد .
5. بـراى نمونـه کتـاب وزن خوانـى واژگانـى او کـه د ر سـال هاى پیـش پاسـخ نیـاز آمـوزش وزن خوانـى به 

هنرجویـان موسـیقى ایرانـى بود .
6. ایرانیک هـاى ایـن بخـش از نقـل قول هـا بـراى تأکید  بر اصطالح شناسـِى مخصوص ارشـد  تهماسـبى د ر 

کتـاب گوشـه و همگى از آِن نگارند ة این سـطور اسـت.
7. د ر متـن اصلـى فقـط بـه سـازى بود ن اشـاره شـد ه و رد ّى از ضربى بـود ن نمى یابیم حتى د ر حاشـیه اى 
کـه غطـاس عبد الملـک خشـبه بـر ایـن بخـش نوشـته اسـت. ممکن اسـت تلویحـاً این اشـاره کـه نغمات 

سـازى اسـت امـا نمى تـوان آنهـا را بـه آواز همراهى کـرد  بـه «ضربى بود ن» تعبیر شـد ه باشـد .
8. هر د و ترجمۀ فارسى مبتنى بر ویراست غطاس عبد الملک خشبه است.

9. Ethos

طرح پنهان
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10. Redundancy

11. سـعید  یعقوبیـان بـه همیـن د وگانگـى از جنبـۀ د یگـرى جـز لحـن نوشـتار پرد اختـه اسـت. او آمـد ن 
بعضـى از مد خل هـا ماننـد  «نام هـاى ایرانـى د ر موسـیقى عـرب» را حاصـل آن مى شـمارد  (1397).

12. شـاید  بـه نظـر عجیـب بیاید  که کسـى یک فرهنگ نامـه را از اول تا آخـر بخواند  و بعد  انتظـار ارتباطى 
میـان مد خل هـا و طـرح سـاختارى بزرگ مقیاسـى کتـاب د اشـته باشـد  امـا مـن د ر همیـن مـد ت کـه از 
انتشـار کتـاب مى گـذرد  همکارانـى را د یـد ه ام کـه چنیـن مى اند یشـید ند  و انجامـش هـم د اد ه بود نـد  از 

جملـه «علـى صمد پـور» کـه شـگفتى اش را از طرحـى کـه یافتـه بـود  بازگو نیـز مى کرد .  
13. این کار را مى شود  د ر قالب ویراست هاى بعد ى انجام د اد .
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