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مقدمه

نتهايیرامیتوانيافتکهبهزيبايیولطفآهنگمیافزايند
ونتهايیکهزائدند.
فارابی

خانهمحلسکونتاستوسکونتهمخانوادهاستباُسکنا،تسکين،
مسکنواسکان.اينسينهایمتوالیکلمةديگریدرخوددارد:سکوت.
خانهمحلسکوتوسکونتاستوصداهایخانه،ازصدایراديوو
تلويزيونتاگريةنوزاد،چسبيدهبههمانسکوتخانهاست.مادرخانه
ساکنوآراميمواگرخانهایراساکتنمیدانيمواگرصداهايیرادر
خانهمزاحممیپنداريممشکلازصداهاومزاحمتهانيستکهريشه
رادرجایديگربايدجست؛درانهدامروابطيااعوجاجروانهامثاًل.پا
ازخانهکهبيرونمیگذاريمصداهانتبهنتبهمتنزندگیمانافزوده
میشود.نتهایکوچهبانتهایمحله،نتهایمحلهبانتهایخيابان،
نتهایخيابانبانتهایبزرگراه،بانتهایبازار،بانتهایمدرسه،با
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نتهایدانشگاه،بانتهایادارات،بانتهایمعابدومساجد،بانتهای
سربازخانهوپادگان،بانتهایروزوشب،بانتهایفصلهاوباهزاران
صدایديگردرهممیآميزدوموسيقیزندگیمارامیسازد.مادرمتن
موسيقیزندگیمیکنيمودائمدرحالدادوستدباصداهایاطرافمان
هستيم؛نسبتبهصداهایهنجاروبهجاننشينواکنشهایمثبتنشان
میدهيموخودرادرمعرضشانقرارمیدهيموازصداهایناهنجار
وروحآزارفراریايم.بهنظرمیرسدازميانحواسپنجگانهکمترين
کنترلرابرحسشنوايیداريموگريزازمکانگريزازصداهايیاست

کهمیشنويمدرجستوجوینوايیتازه.
 وهرصدائیـ موسيقیزندگیبامکانوزمانپيونددارد.صدائیـ
کهمیشنويمپيوندمیخوردبامکانوزمان.موسيقیایکههنرموسيقی
میشناسيموباسازوادواتخاصینوامیسازدخالیاززمانومکان
نيست؛آوازهایماندگارهم.موسيقیهایماندگارومشهورآنانیاند
کهبتوانندزمانومکانرابشکنندوشرطشکستنزمانومکانپيوند
عميقباخوِدزمانومکاناست.تفکيکزمانومکاندرموسيقی
زندگیچندانآساننيستوگوياپيوستگیايندوبيشازآناست
کهمیپنداريم.موسيقیسيالیاستجاریدرزمانومکانوشبيه
هوایکشآمدهدرتاريخاستکهمااالنواينجاتنفسشمیکنيم.آنچه
گوشهارانسبتبهصداهابیتفاوتمیکندعادتاست.صدایاذانيا
ناقوسکليسابرایآنانکهمدتیدرجايیبیاذانيابیناقوسبودهاند
آهنگیديگردارد.گوشبهصداهاعادتمیکندوديگرصداهایجاری
درکوچه،محله،خيابانوشهررانمیشنودــمگرگوشهایتربيتشده.
بخشیازموسيقیروزمرۀزندگیمانازکلماتجاریبرزبان
صدای و خودمان صدای به سپردن گوش حال در دائم ما میآيد.
ديگرانيم؛حتیدرسکوتافکارمانراباصدایخودمانمیشنويم.مردم
بهزبانهایگوناگونسخنمیگويندوتنوعیکهازگويشولهجةهر



زبانسراغداريمباشهرهاپيوندمیخورد.مابيشازهرصدائیدرشهر
موسيقیزبانرامیشنويم.بخشیازانگيزههایسفرگوشسپردنبه
موسيقیمتفاوتاست؛موسيقیشهرهایديگر.سفرضدعادتبهشنيدن
موسيقیهایدائمیاستوهمگوشماراباصداهایديگرآشنامیکند
وهمدربازگشتبهشهروديارمانصداهایخوشآهنگوبدآهنگرا

بهترتفکيکمیکنيم.
مسافرميلیغريبداردکهصدایشهرهایديگررابهگوش
حتی ـ موسيقِی شنيدن از که نابی تجربة تمامی برساند. ديگران
انتقال قابل آمده دست به مسافر برای ديگر شهرهای ـ بدآهنگ
نيست،اماتالشبرایانتقالشپيدايشسفرنامهرارقمزد.شکینيست
کهسفرنامهتمامِیموسيقیشهرنيستوشکینيستکهمهارتوذوق
سفرنامهنويسدرانتقالشفافورسايااعوجاجوابهامموسيقیشهرها
مؤثراست،اماسفرنامههاتااندازهایگوشماراحساسمیکنندبه
موسيقیشهرها.شهرهرچهدورتردرزمانومکان،موسيقیاشمتفاوتتر.
موسيقیهاست. آن به گوشسپار پرَورندۀ مختلف نتهای شنيدن
موسيقیایکهازشهرخودمانوازشهرهایديگرمیشنويمبادرهمآميزی
نتهایبسياریشکلگرفتهکهبرخیقديمیاندوبرخینو.موسيقی
پاريس،استانبول،لندن،سنپترزبورگوبمبئیاينروزهاباصدسال
ودويستسالپيشمتفاوتاستامانغمههایمشترکیازگذشتةاين
شهرهاشنيدهمیشودکهقابِلگوشپوشینيست.مجموعة»تماشای
شهر«میکوشدموسيقیچندشهِردوررااززمانیدوربهگوشبرساندتا

راهنمايیباشدبرایگوشسپردن،شنيدنوشيوههایشنيدن.
برایشنيدنموسيقیایکهمسافراندورۀقاجارازشهرهایدورثبت
کردهاندکوشيدهامبيشازاهتمامبهدغدغههایصلبوسختمورخان
وپژوهشگران،بهروايتیبرسمکهخواندنشبرایمخاطبشيرينو
خيالانگيزباشد.درکتابیکهدردستداريدعادتامروزیخوانندهدر
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رسمالخطوعالئمويرايشیمراعاتشدهوهمچنينشرحبرخیکلمات
وجمالتمشکلدرپايانکتابافزودهشدهاستکهبههيچعنوانمدعی
ارائةتماممعانیکلمهنيست.درحالیکهدرسالهایپايانیقرنسيزدهم
شمسیبرسرضبطنامهاواعالماجنبیبهفارسیاختالفنظروجوددارد،
پافشاریبرضبطکهناعالمعبثبود؛بنابرضرورت،همةاعالمبراساس
ضبطشايعامروزیتغييريافتهاست.معتقدمبخشیازساختارزبانکه
باصحيحوغلطمیشناسيمشازوضعيتعمومیجامعهناشیمیشود
وهمينديدگاهباعثشدپاازاينفراترنگذارموغلطهاوخطاهای

نگارشیوفنیرابهشکلوسياقسابقحفظکنم.
حمايت و لطف با مگر نمیگرفت شکل داريد دست در آنچه
پژوهشگراننشراطرافوسرکارخانمنفيسهمرشدزادهــبیپايان

سپاسايشانرا.

   علی اکبر شيروانی
پاييز 1396


