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-میعالوه بر تسلط بر هنر معانی و قالب کالم دستی بر آتش روشنایی بخش موسیقی نیز داشته است و این را    رازشی  یخواجه

اشعار    توان است  .سفتحافظ    ساندرّاز  داشته  تاثیر  آن  دلپذیرتر  بیان  شیوه  در  هم  و  حافظ  در سرودن شعر  هم    .موسیقی 

از کلمات و اصطالحاتی   به کار بردن آنها در محل   زیر و  ،بم   ،عراق   ،اصفهان  نوا  ،نغمه  ،تانسد  ،پرده  ،چون مدالسیوناستفاده 

صورت در شعر حافظ نمود پیدا کرده    چندموسیقی ایرانی به    . مناسب خود می تواند دلیلی بر تسلط حافظ به موسیقی باشد

سوم  و  ، است ستهدانی میو آوازخوانطربی حافظ که م شخصدوم اشاره به مطرب از جمله   ، ذکر نام آالت موسیقی نخست :است

از اصطالحات و گوش  ایرانیه  بهره بردن  الحان موسیقی  تسلط حافظ بر    بر  دلیلی مدلل و مدرکی مستدلهمه  است که    ها و 

توان نتیجه گرفت که در شعر حافظ می  آالت و ادوات موسیقی  یمتبحرانهنمود    از  .موسیقی استاصطالحات و مبانی تخصصی  

بس تسلط  شیراز  برخواجه  باالیی  است  یار  داشته  مطالعات    .موسیقی  مبنای  بر  و  تحلیلی  و  توصیفی  روش  با  که  مقاله  این 

  .ای صورت گرفته است بر آن است به بازتاب موسیقی در غزلیات حافظ با ذکر شاهد مثال بپردازدکتابخانه

 

 ساز ، آالت موسیقی ،شعر ،موسیقی  ،حافظ های كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

اما    .شدچرا که غیر از این حق مطلب ادا نخواهد    ؛استمستلزم درایت سخن و فصاحت کالم    ،شیراز راندن  یهخواج سخن از   

حافظ  مغتنم شمرده و به صورت اجمالی در مورد موسیقی شعر    سخن را  مجالسعی و تالش بر این است که این چند خط  

 . میبپرداز

ی بخش موسیقی نیز داشته است و این را ایدستی بر آتش روشن  ، ب کالم ر تسلط بر هنر معانی و قالشیراز عالوه ب  یخواجه 

که همه در شعر    ، ردیف دانیشناسی و    گوشهالسیون و تغییر کوک گرفته تا  سخن از مد  .سفت  حافظ   درّسان  اشعار  درتوان  می

بوده که همو  جدایی  .استحافظ مشهود   پارسی بدین جهت  ایرانی و شعر  ناپذیر موسیقی اصیل  اره سخن شاعران در  تخلف 

حنجره   با  موسیقی  ب  ،قواالنبستر  نوازندگان  و  ترنمخوانندگان  بهآمده  در  ه  قابل    ،آنموجب    و  غیر  شعر  و  موسیقی  متابعت 

توان استنباط نمود که موسیقی حال و احوال شعر یا هر سخن دلنشین آن می  یفلسفهاز    کاک و جدایی ناپذیر گشته کهانف

بیان می را  تأثیر گذاری دوچندان شعر می  کند  دیگری  باعث  را  صحقیقت کالم و    .شودو  مثالی خدمتتان    با ذکرواب سخن 

ین تاثیر را می توان در چهره  خواند کمتررثای اهل بیت بیت علیه السالم میکه سخنران شعری را در    هنگامی   .کنم عرض می

  خواهید ها و آوازهای دستگاه شور بخواند آنگاه  گوشهکی از  مخاطب دید اما همان شعر را به روضه خوان یا مداحی بدهید تا با ی 

ان تاسف را بر دیدگغفور را متوجه مخاطب کرده و اشک  م  یزدهمغموم و غم  حال  ،شعر  یگسترهدید که سایه حزن و اندوه بر  

پذیرتر آن تأثیر ن دلبیا  یتوان گفت که موسیقی هم در سرودن شعر حافظ و هم در شیوه می  بنابراین  .سازدمخاطب جاری می

است و    .داشته  متعصبان  که  هرچند  است  انکارناپذیر  واقعیتی  آسای    متحجراناین  سیل  سیر  توان  نمی  برآیند  مخالفت  به 

جوشیده   بوم هموارهفرهنگ و هنر این مرز و    و در طول تاریخ   ، پارسیدشت شعر و ادب  ی    پهنه  بررا که    موسیقی اصیل ایرانی

 .  است را انکار کرد

این است که به تبیین مقوله موسیقی در شعر حافظ پرداخته و مبانی و اصطالحات موسیقی را در شعر حافظ   ف این مقالهده

 .  میامر موسیقی پی ببرشیراز در ی یم و به مدلل تبحر خواجهاستنباط کن

 

 اصالت موسیقایی شعر حافظ 

ریشه باید  را  عنصر در شعر حافظ  دارموسیقی  اصالت موسیقایی میایی  تا ج  ؛ دانستترین  گاه صرفاً  از ها  انهتواند حافظ که  را 

موسیقایی شکل گرفته است و    محور همنشینی واژه در شعر حافظ با مالحظات   . کندمتمایز    هصورت های دخیل و نا حافظان

ساز یا سازهایی که    گویای آن است که شاعر در آگاهی کامل از دقایق موسیقی و شاید تجربه نواختنهایی در شعر حافظ  قرینه

یا اصطالحات دیریاب موسیقی در شعر  اشاره به نکته ها و دقیقه ها و    .شعر سروده است  ،بودهکالم او    نوایهم    نوای خوشش

 ( 31 ،آستان جانان ،امامی ) .نمی توان کرد حملموسیقی  دیر سال او درحافظ را بر چیزی جز ورزش 

 

 نمود موسیقی اصیل ایرانی در شعر حافظ 

ایرانی به سه صورت پیدا کرده است  موسیقی  پروردن مضامین و    ، در شعر حافظ نمود  ابزار  سازی تصویرکه در هر سه شکل 

-ایهام تناسب ایجاد می  طریقی موسیقی که با برخی واژه های شعر به    آالتذکر نام    :نخست  :آن سه حالت عبارت اند از  .است

 .  شوده دسته تقسیم میدر شعر حافظ به سهای موسیقی خود سازکند که 
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 زهیهای  ساز -1

 :  چنگ

 آتشم عشق و دلم جون و تنم مجمر گیر    منال  عودچنگ بنواز و بساز ار نبود 

 بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد    عشرتچنگ خمیده قامت می خواند به  

 نبیدگل وجود من آغشته ی گالب و    نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود

 باشینگاه کند سود که قابل آ وعظت  می دهدت پند ولی  رده همینچنگ در پ 

 به صوت و نغمة چنگ و چغانه یاد آرید  به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق  

  . در موسیقی دارد  «عشاق »اشارتی هم به مقام    ، به معنی جمع عاشق است  عالوه بر اینکه  ،ه چنگ و چغانهواژه عشاق با توجه ب

 .  دانداری به همراه ناله و ترنم چنگ می خوشباشی را باده گس در آن کمال شادی ویا در بیت زیر که 

 که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد  قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ 

 :  رباب

 کنیدکه گوش هوش به پیغام اهل راز    گویند چنگ به بانگ بلند می وب ربا

 گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس«  من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب  »

 :  عود

 پنهان خورید باده که تکفیر می کنند«  که چنگ و عود چه تقریر می کنند  هیچ دانی  

 و تنم مجمر گیر«  عودآتشم عشق و دلم     چنگ بنواز و بساز ار نبود عود منال

 

 بادی سازهای   -2

 :  نی

 بر لعل لب و گردش جام استه هم چشمم همه بر قول نی و نغمه و چنگ است  گوشم

 ببوس غبغب ساقی به نغمه ی نی و عود   بنوش جام صبوحی به ناله ی دف و چنگ

 : نای

 کندوانگه به یک پیمانه ای با من وفا داری   اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام دل 

 

 ای سازهای كوبه -3

 : دف

 ی نی و عود به نغمه ببوس غبغب ساقی    ی دف و چنگبنوش جام صبوحی به ناله

 بودنتا جزای من بدنام چه خواهد  غزل ام از ره دل حافظ به دف و چنگ و برده

 به ره آرم چه حکایت باشد این زمان سر    چنگزده ام با دف و  تقوی  رهمن که شبها 

 :  طبل

 به آنکه بر در میخانه بر کنم علمی     دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم

 :  مانند  .ص حافظ که مطربی و آوازخوانی می داندب از جمله شخ اشاره به مطر ،دوم
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 :  مطرب

 که بدین راه بشد یار زما یاد نکرد   مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق 

 بنال هان که از این پرده کار ما به نواست   دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب 

 ردد راه به جایی دانقش هر پرده که ز   مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد 

 در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم  مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم  

این  که خود مبین    بیندازی و هم نوازی با خود ناتوان میرا در هم آو  –خنیاگر فلک    -یا در بیت زیر که در آن شاعر ناهید 

 .  آوردمقابل او کم میدارد که ناهید در  نکته است که حافظ تسلط سرشاری از موسیقی 

 در آن مقام که حافظ برآورد آواز   غزل سرایی ناهید صرفه ای نبرد  

 مانند . و گوشه ها و الحان موسیقی ایرانی اصطالحاتبهره بردن از  ،سوم

 

 موسیقیهای و ردیفها  گوشه

 گهی عراق زند گاهی اصفهان گیرد   نوای مجلس ما را چو برکشد مطرب

 که به این راه بشد یار و زما یاد نکرد   عراقن و بزن راه مطربا پرده بگردا

 آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد و  ساختاین مطرب از کجاست که راه عراق 

 که شنید این ره دل سوز که فریاد نکرد    که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد  

 ی داردنقش هر پرده که زد راه به جای   مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

 این پرده کار ما به نواست  بنال هان که از   دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب 

 گیردگهی عراق زند گاهی اصفهان   نوای مجلس ما را چو برکشد مطرب 

 

 تعابیر و اصطالحات تخصصی موسیقی  

 نکردکه به این راه بشد یار و زما یاد    عراقمطربا پرده بگردان و بزن راه 

 

 مركب نوازی  _ییر كوک سازتغ  _ونمدالسی

 نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد  مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد 

 

 موسیقی بیانگر حس و حال  ، موسیقی بر كالم تأثیر

 ی بم و زیرنالهکه درد خویش بگویم به    خواهمبساز می رودی خوش و معاشری

 ر بیان حال شعر فراز و فرود زیر و بم موسیقی و تاثیر آن ب) 

 دارد داللتنیز بر آشنایی وی به سازهای موسیقی  «کرنا ، ناقوس ،طبل ، نای  ،عود  ،رباب ،چنگ ،دف»ذکر نام سازهایی چون  

 در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم  مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم  

 د نبیو   گالبگل وجود من آغشته    نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود 

 این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد    با دف و چنگ  زده امره تقوی من که شبها 
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مقوله  شعر  موسیقی  قدری    مطلب  امروزه  شاید  و  است  فارسی  ادبیات  در  جدید  تقریبا  ترای  بشود    آگاهانه  مبحث  این  به 

 .  ت ظریف کرده استز از این صنعخود را لبری کالماما شاعران در ادوار مختلف تاریخ ادبیات همواره  ،نگریست

 

 و حال   سبیانگر ح موسیقی   و حافظ  شعر  

از دو یا چند آلت موسیقی در کنار هم   ؛شداین است که حافظ در برخی از ابیاتی که ذکر    ؛استقابل توجه و جالب    ای کهنکته 

ر حضور حافظ در مجالس و  ی بمبنو مدرکی مستدل    مبرهن  دلیلی یاد کرده است که این خود    ایتخصصی و حرفهبه شکل  

 .  است مطربان و قواالنمحافل خصوصی و مجالست با 

 این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد    ا دف و چنگ من که شبها ره تقوی زده ام ب

از شراب عشق شدن شور و    آوردمستی  افکند که    شعفی می  با موسیقی شورانگیز   اقتفایو خروشی در دل و جان می  آن 

ریتمیک  چهارمض همراهی  و  چنگ  و  دراب  بیفزاید  آن  شور  بر  تواند  می  متوجه  حظف  را  را  کامل  آنان  و  کرده    مجلسیان 

 .  گرداندمستفیض 

 

 موسیقایی در شعر حافظ ظرافت نگری  

 (  ببوس غبغب ساقی به نغمه ی نی و عود ناله ی دف و چنگ جام صبوحی به  بنوش

مشاهده  از شعر حافظ    این بیتموسیقی بر قالب کالم را می توان در  نگری موسیقایی وکیفیت و کاربرد شناسی  اوج ظرافت   

دریای  نشسته بر شور زورق چنگ و خروش    ،تلذّذ وصلت محبوباز  آمیز  ی حظهنگام نوشیدن از شراب عشق و نشئهدر    .نمود

باشد  خوش  ،دف عود  تر  آرام  آبگیر  و  نی  بلم  بر  نشسته  مجلسیان  تا  حال  با  تناسبی  محبوب  .نداردکه  گلوی  بوسیدن  و    اما 

از     یخود نکتهاین    .تر آیدخوشکه نی و عود را    بخش داردحالی آرام و نوایی آرامش  او نیاز به  ی با  معانقهمستفیض شدن 

است  شناسانهروان  را درک میای  آن  به خوبی  توجه حافظ  و    کندکه حافظ  و  مبین  تناسب    ،سیقیموبه مطابقت حال  درک 

 .  محتوای و هارمونی حال است

همانگونه که مستحضر هستید تعابیر تخصصی موسیقی در شعر حافظ یافت می شود که نمونه ای از آن را در بیت زیر می   

 .  بینیم

 گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس  من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب

از نوع    که با چرخش دورانی  های زهی دارای گوشیاست  ساز رباب هم مانند سایر ساز  ، چنگی های  سازرباب نوعی ساز است 

حاال اگر    . بیندگوشمالی می از هجران    ؛ناصحان و پند دهندگان را سرسری می گیردشاعر به خاطر اینکه سخن    .شودکوک می

می بفرمایید  را  توجه  هایش  گوشی  ساز  کردن  کوک  برای  که  دوربینید  حرکت  میبا  خاطر  مانند    ؛ چرخانند انی  به  که  کسی 

 .  سازدفوق العاده زیبایی میکه یک ایهام تناسب  شود می  اشتباهی گوشمالی

 

  در شعر حافظ  پرده گردانی 

به    گرداندن  دو    اصطالحپرده  هر  ”ره“  و  ”راه“  و  است  موسیقی  دستگاه  و  ساز  کوک  کردن  عوض    مقام »معنای    درامروز 

نیز هستمو از گوشه  عراق  .سیقی«  لحننیز  و  ماهور محسوب میها  اندازهآشنایی    .شودهای دستگاه  تا  با موسیقی  ای  حافظ 

 .  داردها و طرق آن هم اشاراتی  به شیوه  ،اصطالحات موسیقیو  ادوات بر شناخت عالوه برکه : است
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 وآهنگ بازگشت به راه حجاز کرد    این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت  

بیت  این  نوازندگی مط  ،در  از شیوه  را  و چیرهشاعر شگفتی خود  نشان میرب  آن  او در  در    ؛دهد دستی  ای که مطرب  شیوه 

گ به  مقامی  و  گوشه  از  آن  رواجرای  می  دیگر  مقام  و  باز میوشه  و  واقع  . گرددد  گوشه  ، در  و  ها  لحن  ویژگیاو  با  های  هایی 

به این سبک از اجرای موسیقی   .ای بدیع خلق می شودد که نغمهای ترکیب می کنرا از دو یا چند دستگاه به گونه  مشترک

 .  شودگفته می  «مرکب نوازی» یا «مرکب خوانی»

  اصطالحاتای توانا ساخته است که با بهره گیری از  در آفرینش مضامین شعری به گونها  حافظ ر  ،این اندازه آشنایی با موسیقی 

عالی غنا  را تا سطح بسیار    کالم تا آنجا که پهنای موسیقی لفظی و معنوی    ،ده های ایهامی و دو پهلو خلق کرتناسب  ،موسیقی

به  «  زمزمه»  با توجه به کلمه  ،بر دو اقلیم جغرافیایی   داللتبر    عالوه های عراق و حجاز در بیت زیر که  مانند واژه  .بخشیده است

 .  دو گوشه موسیقی نیز ایهام دارد

 ی بانگ غزل های حافظ از شیراز نوا    فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق 

ز موارد از این اری احافظ در بسی  .کند متبادر می  دستگاه نوا در موسیقی ایرانی را به ذهن   ،بر معنای معهود  عالوه نیز  «  نو»  واژه 

وسیقی  ی مویژه  کارکردبرای نشان دادن این    .گیری های فکری و اجتماعی خود بهره برده استساز در طرح موضعابزار مضمون

 .  کردتوان به موارد زیر اشاره در اشعار او می

 کنند  که تعزیر میپنهان خورید باده  کنند  دانی که چنگ و عود چه تقریر می

  . دده م را نسبت به خطر تعزیر هشدار میبه زبان تعریض مرد ،حافظ با درکی که از اوضاع اجتماعی عصر خود دارد ،بیتدر این  

کردن   برای گوشزد  موضوعوی  تقریر  مترنّ  ،اهمیت  به  تعبیر  آمیز  کنایه  وجهی  در  را  و چنگ  در   . کندمی   و هشدار  دف    وی 

نوعی طنِز آمیخته به    موهمرسد  ن طعن هشدار می دهد که به نظر میه زبادیگر از دیوان خود نیز همین نکته را ب  موضوعی

 .  هست زهجو نی

 چنگ مخور می که محتسب تیز است  به بانگ  اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است 

 .  داندتمسک به موسیقی و طرب را بهترین شیوه می  ،وی گاهی برای افشای ریاکاری برخی طبقات جامعه نظیر زاهد  

 

 این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی     من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت

پر روی و    شیوه یشاید به این دلیل که    ؛خلق در میان نخواهد گذاشتسازد که حالت زاهد را با  نشان می  خاطرگرچه پیشتر   

نمایانریای   نشود  ،زاهد  بدل  معمول همگان  رسم  و  راه  امنی    ؛به  نا  و  انحراف  نوعی  راه موجب  و  رسم  این  تردید  بی  چراکه 

این که حافظ    . شد اعتقادی در جامعه خواهد   دروداند دمی  رتسزاواراما  زاهدان  ریاکاری  رباب فاش  استان  و  با چنگ  را  غین 

از همین    .دانند ز سر ریا آن را مطرود و مذموم میشاید به این دلیل است که موسیقی و طرب از عناصری است که آنها ا  ، گوید

نا امنی اعتقادی تقلیل  انحراف و    رهگذرانداند تا از این  ا بهترین عامل برای ریا ستیزی میموسیقی ر  روست که حافظ در اینجا

پشمین وی را در    خرقهلیکن نگران است از این که مبادا    ؛داردیاق خود را به می و مطرب بیان میاشت  ، وی در جای دیگر  .بد یا

 .  بهای آن نپذیرند 

 آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند       مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم
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در بهای باده به گرو می گذارد و بعدها چون    ،سی استمحترم و مقد  شىکه حافظ خرقه را که ناموس طریقت تصوف و    چرا 

  1  :،  خرمشاهی)  اردداو را به گرو بر نمی  سجادهفروشان خرقه و  پیر می   ،نداشته استی در آزاد کرد خرقه اش از رهن میاهتمام

 .  برداشته اندمی  گرو  رخت خود را از ، برای شستن و پاک کردن نامشان ، زیرکانه زهاد و این در حالی است که صوفیان و ( 662

 دلق ما بود که در خانة خ ّمار بماند   صوفیان واستدند از گرو می همه رخت 

نیز به محتسب گوشزد می کند که شنیدن    پریشانی    یقصهگاهی  باعث بی نظمی و  زبان دف و نی عیب نیست و  از  عشق 

 .  شدسامان شریعت نخواهد 

 که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد   ش  خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخ

با توجه   ،در مصراع نخست  اما   ؛ به معنای قواعد شرعی و دینی است  قانون  و   ، انضباطبه معنی نظم و    ساز  یواژه  ،در بیت اخیر 

م ایهام دارد که به آن موسیقی نیز اشاره دارد و قانون هم به نوعی ساز به همین نا  آلت به    ،به ذکر نام دو ساز یعنی دف و نی 

برای ایجاد تقابل با محتسب بهره    ،موسیقی که ابزار هنرنمایی مطرب است  آلتحافظ در این بیت از    .چغانه هم گفته شده است

با    یقصه  یدرباره این فاش گویی    .است  برده تقابل است  یشیوهعشق به طور معمول  از    ؛ حافظ در  او خود گاهی  چنان که 

 .  کند شق اظهار ناخشنودی می آشکار شدن راز ع 

 

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا    خدا را  صاحبدالندل می رود ز دستم 

 :  گوید یا در غزلی دیگر می 

 هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر    ما بین که به دستان گفتند   بسته یراز سر 

این که گاهی چنین    اختیار می  موضوعیاما  زند  کند و طی آنرا  را دامن می  راز عشق  بیداری و    ، افشا شدن    تنبهبه قصد 

نقش پراهمیتی در کارساز موسیقی ایرانی ایفا    ظ حافشعر    .است  ستیزیریازاهد و واعظ و اهتمام به    ،نظیر محتسب  مخالفانی 

مزرعه   ،ی مروت دهر ارباب ب   ، هندیرک  ،دنیای دنی   ،سرای خراب  ،روزگارسیه سفره  ، از جهان سست نهاد  ،شعر حافظ   . کرده است

ی ایرانی  آیا موسیق  ؛ سخن می گوید  ، ایرانیان همسویی دارد  که همه با سرنوشت و تاریخ  ،دامگه تطاول و رباط دو در  ، ثباتبی

با شعرحافظ    –هم   توانا    –در کشاکش خود  ایرانی روزگاری  آیا موسیقی  بازگو کند؟  را  می خواهد همین گفته های فلسفی 

قعی حافظ را با ساز به گوش ایرانیان و جهانیان برساند؟ به نظرم موسیقی ایرانی چیزی از این گفته ها می  خواهد بود اندیشه وا

  دهد و آن هنگامی است که رودی در دست دارد و با آن سرودی خوش اه به این اندرز گوش فرا میم گهگ داند و در کنار آن ه

   .نوازدمی

دهند  موسیقی پایگاه خود را از دست می  هم شعر و هم  ،موسیقی هم آوا می شود  که با حافظ موسیقی نیست اما هنگامی    شعر 

جایگاه برتر شعرحافظ بر موسیقی ایرانی تا کنون تفوق    ،با این حال  . گیرنداز شعر و موسیقی جای می   باالتر و هردو در مکانی  

 .  تر ساز موسیقی دستگاهی ایرانی بوده باشدشعرحافظ بس ، هاییدر زمینه  ،و شاید از این دیدگاه  ؛خود را نگاه داشته است

 

 گیری نتیجه

متبحرانه  نمود  موسیقی  از  ادوات  و  آالت  میی  حافظ  شعر  بسدر  تسلط  شیراز  خواجه  که  گرفت  نتیجه  بر  توان  باالیی  یار 

که موسیقی    حافظ شیرازی کسانی   در روزگار زندگی»  : گویدای که محمد رضایی میتوان بر این نظریهموسیقی داشته و می
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لقب داشتند و حافظ شیرازی عالوه بر    حافظ ؛  سرودند و برای همگان می خواندندانستند همراه با ساز فی البداهه شعر میمی

 .  صحه گذاشت «اینکه شعر خوب می سروده یک موسیقی دان هم بوده است

، در حین اجرای سازغییر کوک ساز  ت  ،زینوا  مدال سیون  :جملهکسی که از اصطالحات علمی و تخصصی موسیقی از    استبعید   

یا خوانن)  نوازیمرکب   نوازنده  برگشت متبحرانه ی  و  گوشه  دهرفت  و  مقام  یاز  به گونهی  به دستگاه دیگر  ای که  ک دستگاه 

  که چه زمانی ایجاب از حال و هوای شعرکه به نوعی متاثر است    فرود فراز و    ،(  .نشود  موسیقاییمتوجه عدم هارمونی    شنونده

که با فحوای ای  با موسیقی  تطبیق آنمهمتر درک معانی عمیق شعر و  و از همه    زیر و بم  ،می کند فراز برود و چه زمانی فرود

و تسلط کامل بر  موسیقی    ایشناخت حرفه  مستلزم  کهبرساند  به مخاطب    تواند حال و احوال کالم راکالم مرتبط است و می

دستگاه و  ها  گوشه  اصعلم  موسیقی  روانهای  شناخت  و  ایرانی  باشد    ؛استموسیقی  شناسی  یل  داشته  او  و  اطالع  به  نتوان 

 . موسیقیدان گفت
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