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 چکیده
  موسرریقی  ا اسرر   شررودیمدر همه تعاریف شررعم دی    با  یتقممه  یکی از عناصررم م ک م م منموم  

طمح اصط ح  .« خ صه ممد موسیقی بیمونی  مناری و درونی»در سه ساح   تواایمرا   موسیقی شعم
شرییعی م منی اراهه شر   شیشرن ادی بود مه بم  ا   محم رضرااز سروی   باراول»موسریقی معنوی شرعم« مه  

گذرد و  ا را در شر  و امنوا بی  از سره دهه از سرابقه ایی شیشرن اد میسره نو  موسریقی شرعم  ع و  می
های اراهه قاله حاضررم بمهااتواا دی   در مها میدر طی ایی سررال ش     یقیموس  های متاب همه چاپ

د  نتیجه سرنی ایی اسر  مه اتکا به تعبیم وا   »موسریقی« از سروی شروشر   ایی طمح بمرسری و نق  می
توان   در »رسررای « و همینیی بحص صررنع  »جنان معنوی« در بمخی متی ب یعی نمی  الصرریااخواا

جنبه ذوقی    الصریااخواابیم  تع  چمامهمبانی محکمی بمای طمح اصرط ح موسریقی معنوی شرعم باشر   
دارد و نه علمی  و مبانی صرررنع  »جنان معنوی« نیا با  نیه در باب »موسررریقی معنوی« اراهه شررر   

 اس   مام   متیاوت اس  

  جنان معنوی  موسیقی معنوی  شییعی م منیرضا محم     شعم موسیقی ها:واژهکلید
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 مقدمه 

تمیی عنصم شعم اصلی  عنواا به تمیی ایام تامنوا بمای شعم اراهه ش    از »وزا و  هنگ« در امثم تعارییی مه از ق یک  
ان  )خواجه  مه از عناصم م ک دیگم شعم اس ( بمشممد ) سنی به میاا  م   اس   بمخی حتی وزا را عام  تنیی   

عطوف به عموض و قافیه بود  اس  و در ایی علوم  ثار م نی  (  توجه گذشتگاا در ایی باب بیشتم م 22:  1369نصیم   
داریک     اراالشعار ی مع و    ال جم  اش ار ییم ا   ی ف   الم جم چوا   نیا اگمچه  هماهنگی   دربار  را  های صوتی دروا ابیات 

سم  خالی  یک  ها  ا ان   اما  ثار و علمی دیگم در منار عموض و قافیه ب اا نییاود   ای باز نکمد  گذشتگاا حساب ویژ  
یا   االش ار ار ی م  طوسی یعنی    ی ی مال ی نص خواجه های  ا را در اثم ستمگ    مه نمونه نبود  اس  های ایی م ک  از بیاا جلو  

تواا دی   امنوا مسلک اس  بیشتم می   - مه به ماهی   وایی حموف شمداخته اس    –   نای س ابی  الح وف   حدوث   اسباب
به عموض   بای   ما در موسیقی شعم  بیمونی(  قافیه )موسیقی مناری(  و هماهنگی مه  های صوتی دروا  )موسیقی 

شییعی م منی یکی از منابع م ک در ایی باب  ش    ی ق ی موس موسیقی درونی( توجه ویژ  نشاا دهیک مه متاب )  ات ی اب 
 و ارجا  اه  ادب واقع ش   اس    موردمطالعه بود   بی  از سی سال اس   

یعنی »موسیقی      گمی به ایی سه مقوله اضافه ش  و  ا شک  چ ارم موسیقی در شعمبحص دی   بار اول در ایی متاب     
تواا  منیک  به جمأت می هایی نیا در ایی متاب  م   اس  مه  ا را بمرسی می معنوی« اس   بمای ایی شیشن اد بمهاا

مان  و گستمش مع  شیشن اد موسیقی معنوی در هماا متاب مطمح ش  و در هماا متاب  نادار در حوز   گی  مه 
تحقیقات ادبی شی ا نکمد  دلی  ایی امم اب ام ذاتی و ع م سننی  ایی شیشن اد در منار سه جلو  روشی  واقعی  دارای  

 یعنی موسیقی بیمونی  مناری  و درونی بود  اس     موسیقی شعم   ی م ی گ ان از  قاب  چارچوب  و 
از  ا شایسته اس  به ایی نکته اشار  شود    ی ش اما    شمدازیک  می امنوا در ایی مقاله به جاهیات ایی شیشن اد و نق   ا  

های  وایی شعم نیا اممی ج ی  اس  و در گذشته با تعابیمی چوا وزا  مار بمدا لیظ »موسیقی« در باب تناسیه  مه ب 
یاضیات ش   خوِد لیظ موسیقی هک  مه دانشی تجمی ی در گستمۀ علوم ر از  ا یاد می   …  هنگ  قافیه  صوت  لحی و 

و یکی از شعبات فلسیه و حکم  اس  از قما سوم به ایی سوی وارد متوا فارسی ش   اس   ایی وا   شیوسته  همما   
  ( 13:  1389)محم زاد  ص یق       ان گیته ملمه علک و یا صناع  بکار رفته و در تمجمه عمبی به  ا صناعة االلحاا  

 فیلسررروفی برررود  دمسرررازش گمفررر 
 

گمفرررر  علررررک موسرررریقی ز  وازش   
(33۷: 138۵)عطار نیشابوری    

صوتی در شعم  تمدی ی   ی ها ی هماهنگ رس  در شایستگی استیاد  از لیظ »موسیقی« بمای وزا  قافیه  و  به نمم می 
ده  مه موسیقی  اصواتی اس  همه تعاریف علک موسیقی  از ق یک و ج ی  نشاا می  ی بن  جمع وجود ن اشته باش    

 مشنصات:دارای ایی  
 دارای نغمات ممتی )صوت سازماا یافته(  - 
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ت و ثق  متیاوت )دارای تونالیته(  -   نغماتی با ح  
 شناختی()دارای ویژگی زیبایی   بن  لذت و محمک نیس باش  و    بن  لذت نغماتی    - 
  (8:  13۵6های موزوا یا ایقا  )مماغی   و نیا دارای زماا   - 

   شود ای موسیقی اس  مه با ملمات نواخته و اجما می در اص   گونه تواا گی  مه شعم نیا با ایی توصیف می 
شناختی  های زیباییمن   هک دارای ویژگی هک دارای نغمات ممتی اس   هک با تیاوت هجایی ایجاد تونالیته می   چمامه 

ی« بمای  ا شایسته  استیاد  از لیظ »موسیق  ی ی بنابماگوییک   اس   و هک دارای ایقا  اس  مه در شعم به  ا »ارماا« می 
 اس  

 موسیقی معنوی شعر 

مطمح ش     ش    ی ق ی موس از سوی شییعی م منی در متاب    باراول بمای شعم     « موسیقی معنوی » اصط ح  گیته ش  مه  
ها و تضادها و تشاب ات در حوزۀ  وایی زباا  موسیقی  مه تقارا   گونه هماا نویس : » در توضیح ایی شیشن اد می   وی 

امور معنایی و ذهنی  موسیقی معنوی را ساماا  ها و تشاب ات و تضادها  در حوز    ورد  همیی تقارا اصوات را ش ی  می 
معنوی یک های شن انی عناصم یک بی  یا یک مصما  و از سوی دیگم همۀ عناصم  بنش   بنابمایی همۀ ارتباط می 

  گونهی ی اهای شناخته ش ۀ  ( اجاای موسیقی معنوی  ا اثمن  و اگم بنواهیک از جلو  … واح  هنمی )مث  غال  قصی   و 
-از معموف   -از قبی  تضاد و طباق و ای ام و مماعات نمیم    -موسیقی چیای را نام ببمیک  بنشی از صنایع معنوی ب یع  

  ( 393:  1368هاس « )شییعی م منی   تمیی نمونه 
دو دلی  بمای اراهه ایی   عنواا به شییعی م منی بمای افاودا ایی اصط ح به حوز  موسیقی شعم  به دو مطلی  

 من :شیشن اد اشار  می 
 منن  معمفی می   ها نسب  در »رساه «  مه موسیقی را علک    الصیااخواا الف( شیشینه نممیات 

 ع  از سوی سی علیناا شیمازی اصط ح »جنان معنوی« در ب ی   ی می مارگ به ب( شیشینه  
 شمدازم:در اینجا به توضیح و نق  هم دو مطلی می 

ایی نویسن گاا مه در اص  رهنموا ایی شیشن اد شییعی م منی اس  بای  گی  مه    الصیااخواا ر در مورد نمم  
 یم و تممییهای نقاشاا و خطوط تصو ها را به تمام هستی از حموف متاب  گمفته تا رنگ نمام تممیی و نسب  

  گستمش همم اماشکال حیوانات و گیاهاا و رنگ و بوی    … داروها و اجاای سازن ۀ جواهمات و معادا و 
منن  مه »اختصاص یافتی عنواا علک بمن  و تأمی  می دهن  و اصط ح »موسیقی« را بمای  ا بکار می می 

بود  اس  مه مثال  در ایی علک     ج  از ا ها و الحاا اس   موسیقی بم علمی مه موضو   ا تألیف نغمه 
  ( 33۵:  هماا  شکارتم اس «) 
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امنوا بحص بم سم اخت ف در وضع یک اصط ح نیس  بلکه  نیه جای تأم  اس  ایی نکته اس  مه   اما 
ها«  در اصوات و  واها چیای اس  و در  »بمرسی نسب    م م ک ی گیمی  تحلی   توضیح و در  های ان از  شاخص 

ه  های  وایی مه ب به نسب   شود طبیعتا  بای های هستی چیا دیگم  وقتی از موسیقی در شعم صحب  می دیگم نسب  
های ممی  مه در ریاضیات مطمح  من  با نسب  »ممی  و مییی« اس  شمداخته شود و ایی فمق می   الصیا اخواا قول  

یعنی موسیقی بیمونی   ها موضوعی  دارد  ما در سه ساح  موسیقی شعم  مییی مه در حجک  یها نسب  اس   یا 
نیا هس      ی می گ ان از  قاب  روبموییک مه ماد  واح ی به نام »صوت« دارد و     وایی م م   ی ها نسب  مناری  و درونی با  

نامی   ش   اس   ماد  »صوت« میقود اس  و   نیا ان از    ی ها شاخص اما در  نیه »موسیقی معنوی شعم«  گیمی 
ما نمی ممزهای بی  دارن   واقعی  ایی اس  مه  را در    صیا ال اخواا توانیک بمداش  عمومی و ذوقی  ن ای  و مب می 

به بحص اصط ح موسیقی در همه نسب   ی م ی مارگ به  افاای  یک می وم دیگم  بمای  های هستی  عاملی قمار دهیک 
-ها  منطبق نمی در فمم   ی می گ ان از  قاب  های معیی و  موسیقی شعم  ایی میاهیک  ذوقی و عمومی هستن  و با چارچوب 

گوی : تواا دی   مث  ایی سنی گوته شاعم  لمانی مه می ز هک می باشن   مشابه ایی اصط حات ذوقی و شاعمانه را با 
های شن انی و معنایی عناصم توانیک همۀ ارتباط ما  از سم ذوق  می   گم ی د عبارت به    نامک« »می معماری را موسیقی می 

فممالیستی به شعم نگا  منیک  دچار  خواهیک با یک نگا  دقیق  ابیات را در ذی  »موسیقی معنوی« بگنجانیک  اما وقتی می 
های بمرسی معنا به وسع  تمام عناصم شاخص  چمامه   شون  ها  مغشوش و مب ک می شویک و شاخصمشک  می 

نیافتنی اس   اگم شییعی م منی نیا اصط ح  زباا و ادبیات خواه  بود مه هااراا قاع   دارد و در حقیق  دس  
بمد مه چنیی تلقی ذوقی از  مار می ه  ممد  یا  ا را در جایی ب قی محسوب می موسیقی معنوی شعم را یک اصط ح ذو 

و در منار سه موسیقی دیگم شعم  ش    ی ق ی موس ش   هیچ جای بحص و نق ی نبود  اما ایی موضو  در متاب  ا می 
بم  طمح می  با تو   مام     ها  ا شود مه نگا  فممالیستی و ساختگمایانه  بم ایی وی  ضیح اصط ح  حامک اس   ع و  

 نیس    ای  م ق ی توف جنان معنوی« سعی در تبییی چارچوبی بمای اصط ح »موسیقی معنوی« دارد مه در واقع  » 
شود مه »وقتی بیاا می   گونهی ی ام منی   از سوی شییعی  ر مطلی دوم در دفا  از اصط ح »موسیقی معنوی شعم«   

جسارت داشته باشیک مه اصط ح   ق ری ی ابمد ما بای  مار می ه سی علیناا شیمازی  اصط ح »جنان معنوی« را ب 
شییعی م منی در شی ایی    ( 29۷:  هماا »موسیقی معنوی« را وارد قلممو اصط حات نق  و ب غ  خوی  منیک« ) 

من  مه در  ا بجای ملمه »ص با«  مطلی و بمای توضیح »جنان معنوی« دو بیِ  عمبی از ابی بکم عب وا را نق  می 
  مه  عی البدا   ابدع   ما ایی دو بی  را از متاب معتبم و مبسوط ش   اس جانشیی  ا »بن  بسطام بی قیس« استیاد    از 

 :( 216:  13۷۷العلما   منیک )شمس  نق  می  م   اس  در ذی  توضیح »جنان معنوی«  
 اال فررری سررربی  اللررره مرررأن  م  امررره 
 

 َاتتنررررا بطعررررک  َع رررر    غیررررم  ثابرررر  
 

بیحهَحکررَ  بنرر   بسررطاَم برری قرریس صررَ  
 

ثابرر    بعرر    الشررنیمی   مجسررک   و اضررح     
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ممد  حکای  از »شمابی گوارا« می سابقه ن اش    ا جام ابت ا    منوا جام شمابی به می رسی  مه تا  فی سبی  الله   معنی:  
 ش  »سممه«  اما تب ی  به 

 دهم: که آن را توضیح می  آمده است شاهد برای »جناس معنوی« مورد نظر شفیعی کدکنی، در بیت دوم 

  یعنی ان  شناخته ی م به نام »ص با«  مه ممدم    داشته اس  به نام بسطام بی قیس و دختمی    بود  اس  فمدی    - 1
  اس     م   ی م گیتی »بن  بسطام بی قیس«  نام »ص با« به ذهی همه    محض به 

 بارک ی یعنی اگم در بیتی  دو بار ملمه ص با بیای  مه    »ص با« ع و  بم نام فمد به معنی شماب گوارا هک هس    - 2
 به معنی شماب باش    ا دو جنان تام خواهن  داش    بار ک ی نام دختم و 

 با« به ذهی »بن  بسطام«  نام »ص  گیته اس هک ملمه »ص با« نیام    اما تا   بار ک یدر ایی مصما  حتی  - 3  
به می رسی  و ب فاصله در   یا سابقه ی ب در بی  قب  گیته بود جام شماب    از نجامهاش متبادر ش    و  خوانن  

گوی  نشاا »ص با«]بن  بسطام[ در  ا اس   ذهی متوجه معنی دوم ملمه ص با یعنی شماب ایی مصما  می 
را  به دو معنی به ذهی ما متبادر ممد  در  ا جنان  شاعم دو ملمه »ص با«   از نجامه   ی یتمت ی یا به شود   ناب می 

  ش   اس  وجود دارد  و چوا ایی دو ملمه در لیظ ظاهم نش    تعبیم »جنان معنوی« بمای  ا ساخته  
با یک نشانه معنایی  یعنی »بن    -  وای مشتممی دارن     طبعا  مه    -المعنی  نتیجه  نکه  دو ملمه هک جنس و منتلف

در   یی بنابماشنویک  را می  ها  ا ان  و ما در حافمه شنی اری خود  ص ای مشتمک بسطام«  به ذهی ما نق  مکاا ممد  
ذات صنع  »جنان معنوی«  ماد  صوت و  وا حضور دارد و ایی  چیای اس  مه در اصط ح »موسیقی معنوی«  

   شکنانه نیس ایی اصط ح  جسورانه یا سن  ی می مارگ به علیناا شیمازی در نمم سی     شس میقود اس   ی طورمل به 
  ش   اس روی ضمورت ایجاد    و از منطقی و علمی اس     مام   بلکه  
 شود:دیگم تکمار می   ی ا گونه به در مصما  دوم نیا همیی موضو     - ۴  

مه   ی ا گونه به شود   مه در رنج از دس  دادا عایای  ضعیف و ناتواا و الغم می   بود  اس  »شنیمی«  فمدی  
( ت اعی ) الغم  همیشه از لیظ »جسک شنیمی« ان ام  « به اس   ش   ی م به عمبی: خ     از سوی دیگم »خ  

«  به معنی الغم و سپس به معنی سممه هک هس   شس وقتی شاعم می  گوی  »جسک شنیمی«  در ابت ا »خ  
 و در ایی نیا جناسی معنوی وجود دارد   اس    م   ی م  وای  ا اس  به ذهی  جنس و هک وم سممه  مه هک می  

دو   - تمیی و  خمیی تألیف معتبم فارسی در فی ب یع اس  مه از نمم اخواا ثالص میص   -  ع ی البدا  ابدع در متاب  
  یکی جنان »اضمار« )نوعی مه در باال توضیح داد  ش (  و یکی جنان ش   اس  نو  »جنان معنوی« معمفی  

(  مثال  هماا گوی « )ی و دیگمی را به اشار  و تلویح م  ح ی تصم به متکلک یکی از دو رمی جنان را » »اشار /توریه« مه  
 جنان اشار  ایی اس :

 فقلرررر   مررررا االسررررک قررررال سرررریف
 

 قلرررررر  برررررره تقطررررررع  الررررررم  ون  
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 شود![]گیتک نام  چیس ؟ گی : سیف  گیتک: با  ا سمها بمی   می   
 : ورد  اس هایی از شعم فارسی نیا بمای جنان معنوی    مثال ع یالبدا  ابدع صاحی  

 نرروش مررمدا واجرری اسرر  از ب ررم  نی    احتمررال 
 

 حم  مو  بیسرتوا برا یراد شریمیی برار نیسر  
 

 

: هماا« مه با شیمیی در مصما  دوم جنان خواه  داش  )ممد  اس  نوش  شیمیی را اراد     »از ملمۀ   گیته اس  و  
و   ممد  اس جنس با یک جانشیی معنایی  یعنی »نوش«  به ذهی نق  مکاا  یکی از دو ملمه هک(  در اینجا نیا 21۷

من   در واقع بای  گی  ما همیناا در حوز  صنایع لیمی ب یع هستیک و نه  حافمه شنی اری ما  وای  ا را درک می 
 منن  ی منعکس می جنس را به ذه ای هستن  مه وا   هک  تن ا  یینه معناهک وا گاا   ی ی و امعنوی   

شود  در همیی متاب  در ذی  یک عنواا ج ی  به نام »اشتقاق معنوی« ایی نکته به جنان معنوی هک ختک نمی 
 شود:توضیح دیگمی اراهه می 

را چوا به ممادف خود تب ی    ها ا»اشتقاق معنوی  ا اس  مه دو لیظ  ورن  در م م مه یکی از  
 ام از سع ی مه گوی : ورد   به دس منن   اشتقاق حاص  شود و می ایی صنع  را تاز  یافته و مثالی  

 بایرر  مرره در مشرری ا  ا جررام زهمنرراک
 

 شرریمینی شرر ادت مررا بررم زبرراا شررود
 

بای  تا ش   ایی  و اگم ]به جای شیمینی ش ادت[ گوییک »ش   ش ادت« اشتقاق ظاهم گمدد و ذوق 
 (  66:همااصنع  لطیف را ادراک من « )

توانیک  صوت و  وا  و ما نمی  ه ی ما بی با  هستن  هایی سنی  خم اینکه »جنان معنوی« یا »اشتقاق معنوی« مقوله 
»موسیقی    عنواا به میقود اس   از  ا دس  محسوب منیک و چیای    ها  ا صناعات معنوی ب یع را  مه ماد  صوت در  

 ی« را در منار سه ساح  دیگم موسیقی شعم قمار دهیک معنو 

 نتیجه

های  اگم بنواهیک از سه اصط ح موسیقی بیمونی  مناری  و درونی به تمتیی بمای علک عموض  قافیه  و هماهنگی 
در هم سه مورد  ماد  اصلی   وا   چمامه     گمفته اس  صوتی داخ  ابیات استیاد  منیک  ماری درس  و شایسته صورت  

به    – و صوت خواه  بود  اصط ح موسیقی بمای ایی عناصم شعمی  خود بیانگم رابطه م ک و مستقیک شعم و موسیقی  
اما اضافه ممدا عنواا »موسیقی معنوی« به ایی سه توجیه علمی و منطقی ن ارد  ایی    نیا خواه  بود   - معنی خاص  ا 

ان  دلی  قانع  ها در هستی استیاد  ممد  در »رسای « خود اصط ح موسیقی را بمای همه نسب   الصیااخواا مسأله مه 
های علمی و منطقی باشن   رچوب بای  دارای چا  طبعا  های علوم ادبی مه  ای بمای افاودا یک اصط ح به حوز  منن   

ای دیگم اس  و ماهی  متیاوتی دارد و  جنان معنوی« در علک ب یع نیا مقوله » نیس   شیشینه استیاد  از اصط ح  
شود  اگم اصط ح »موسیقی معنوی« شعم محسوب نمی   ی می مارگ به  ا از سوی علمای ب یع مجوزی بمای    ی م ی مارگ به 



 103 نقدی بر اصطالح »موسیقی معنوی« شعر  م چهارسال پنجاه و 

 

بن ی منیک و در ذی  یک نام بیاوریک  هماا سه عنواا موسیقی بیمونی  مناری  وم را طبقه بنواهیک عنصم  وایی م م منم 
 من  و درونی میای  می 
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