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 چکیده 
تواند خطر درمان مضر و غیر موسیقی مورد استفاده در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع است. نداشتن اطالعات موسیقی ناکافی بین موسیقی درمانان، می

کی و روان پزشهای، پزشکی، روانمؤثری برای بخش کثیری از جمعیت آسیب پذیر این رشته را به همراه داشته باشد. امروزه موسیقی درمانی در شاخه

گیری از شناسی کاربرد دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیرات ابعاد موسیقی و نوع رابطه آن درکاربرد درمانی است. این پژوهش نخست با بهره

ن می دهد که قطعات ها نشابه روش توصیفی و تطبیقی انجام پذیرفته است. یافته ای و فیش برداری از اطالعات مربوطه و سپسمطالعات کتابخانه

می موسیقی به خاطر داشتن عناصر متفاوت موسیقی پاسخ های عاطفی متفاوتی را القاء می کنند، در موسیقی آنچه به عنوان القای هیجانات مطرح 

رم، که در موسیقی باشد، وابسته به شکل بندی متفاوت عناصر موسیقایی است. هر قطعه موسیقی از دو عنصرفرم و محتوا تشکیل می شود: نخست؛ ف

ی فواصل، زیرایی یا همان ملودی و مددگردی است. شامل ارکانی چون وزن، ریتم، طنین و یا رنگ صوتی و ضرباهنگ است و دوم؛ محتوا، که دربرگیرنده

ر روان شناختی را در شنونده به ترین اثدو رکن ریتم و ملودی از بنیادی ترین ارکان موسیقی هستند که نوع و ترکیب و تعامالت این دو می تواند بیش

در واقع استفاده از موسیقی و برنامه های تنظیم شده موسیقیایی برای توان بخشی به تمامی بیماران جسمی و  موسیقی درمانی نهایتدرجای بگذارند. 

یک رسانه هنری خالق بعنوان موسیقی، ن رو از ای .شودبرای بازیافت، نگهداری و تقویت سالمت جسمی و روحی و عاطفی استفاده میروانی می باشد و 

  شود.تلقی می

 

 : ابعاد موسیقی، موسیقی درمانی، صوت، روانشناسی.کلید واژه

 

 مقدمه -1

      موسیقی از کاربردی ترین عناصر هنری در جوامع مختلف است و جز بخش جدایی ناپذیر از زندگی اکثر مردم می باشد

(Gibbons, 1977)شده است. در طب سنتی ایران های مهم علوم محسوب میهای کهن، موسیقی یکی از شاخه. در همه تمدن

موسیقی درمانی رشته نسبا  .(49_25، 1385)محرری و افقه،  نیز از قرن چهارم تا هشتم ه.ق کاربرد قابل توجهی داشته است

همان طور که انجمن .  (Clair & Memmott, 2008)جدیدی است که از ابتدای تاریخ در علم پزشکی استفاده می شده است 

ی تاثیر موسیقی در شفا، که می تواند بر سالمتی و رفتار تاثیر داشته باشد موسیقی درمانی آمریکا بیان می کند حداقل قدمت ایده

سمی آغاز (. موسیقی درمانی از قرن بیستم به طور رAMTA, 2014:a)را می توان در نوشته های ارسطو و افالطون مشاهده کرد 

های سربازان در کشورهای در حال جنگ رفتند و به کار کرده است. پس از جنگ جهانی اول و دوم جامعه نوازندگان به بیمارستان

برای سربازان آسیب دیده جسمانی و روحی به اجرای موسیقی پرداختند. پاسخ مثبت بیماران جسمی و روحی به موسیقی باعث 
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( CAMT)کانادا  درمانی موسیقی (. انجمن AMTA, 2014:aنوازندگان را در بیمارستان بکار گیرند )شد که پزشکان و پرستاران، 

 و حفظ ترویج، است که به درمانگر توسط موسیقی عناصر و موسیقی از ای ماهرانه استفاده درمانی موسیقی" که، کند می بیان

همچنین  قدرت تاثیر در حاالت  (.CAMT, 2014: P,1)د کمک می رسان "معنوی سالمت و عاطفی، جسمی، روانی، بازگرداندن

 عاطفی، فردی، یا و سطح اجتماعی ارتقاء . درمانگران از موسیقی به منظور(Clair & Memmott: 2008)مختلف انسان را دارد 

موسیقی و رابطه آنچه حائز اهمیت است تاثیرهای ابعاد مختلف  (AMTA, 2014 c).رفتاری استفاده می کنند عملکرد و شناختی،

تواند خطر درمان مضر و غیر مؤثری برای بخش ناکافی بین موسیقی درمانان، میآن با درمان است، که نداشتن اطالعات موسیقی 

. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیرات ابعاد موسیقی و نوع رابطه کثیری از جمعیت آسیب پذیر این رشته را به همراه داشته باشد

 .باشددرمانی میآن با موسیقی 

 روش تحقیق -  2

ای و فیش برداری از اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق، انجام پذیرفته گیری از مطالعات کتابخانهدر این پژوهش، نخست؛ با بهره

های موسیق در موسیقی درمانی به روش توصیفی و تطبیقی مورد بررسی های پژوهش بر اساس ابعاد تاثیراست. دوم؛ یافته

 اند. رارگرفتهق

 ادبیات تحقیق -3 
آنچه قرار گرفته است.  امروزه تاثیر موسیقی و رابطه آن به عنوان روش مکمل در کنار خدمات پزشکی و روانشناسی مورد توجه

 ,Deutschاست این مسئله می باشدکه موسیقی چگونه باید باشد که تاثیرگذار تر باشد  پردازان موسیقی دغدغهبرای نظریه

شده و بر اساس آزمایشات شناختی تلقی میشده است، ذاتاً زیباییدر ایام قدیم، استداللی که علیه موسیقی نو می. ((1984:189

ها ی تجربهگرفته های پردازشی موسیقیایی ما شکلکنترل شده نبوده که پردازش و فرآیند محدودیت را شرح دهد. ساز و کار

می باشند  های پردازشی احتماالً ثابتتواند داشته باشد و مشخصههای آزمایشگاهی نمیهستند که، پاسخی قطعی با آزمون

Deutsch, 1984:189).)  قطعات موسیقی به خاطر داشتن عناصر متفاوت موسیقی مد و ریتم، پاسخ های عاطفی متفاوتی را القاء

ه به شکل بندی متفاوت این عناصر موسیقایی است می کنند. در موسیقی آنچه به عنوان القای هیجانات مطرح می باشد وابست

آنچه حائز اهمیت است تاثیرهای ابعاد مختلف موسیقی و رابطه آن با درمان است، که نداشتن اطالعات  (.9، 1391)زاده محمدی، 

پذیر این رشته تواند خطر درمان مضر و غیر مؤثری برای بخش کثیری از جمعیت آسیب ناکافی بین موسیقی درمانان، میموسیقی 

 .را به همراه داشته باشد

صوت، امواجی مرتعش و دارای انرژی است که سرعت و شدت و طول موج مخصوص به خود را دارد و در محدوده ی شنیداری 

قابل مشاهده است، موسیقی را از راه شناخت چهار ویژگی بنیادی صداهای موسیقیایی  1گوش قرار دارد. همان طور که در تصویر 

نی؛ زیر و بم )ارتفاع صوت(، دینامیک )شدت صوت(، رنگ صوتی و کشش )مدت تداوم صوت(، از صداهای دیگر متمایز می یع

افزایش تدریجی شدت صدا، به ویژه هنگامی که با افزایش ارتفاع صوت همراه باشد، اغلب هیجان  (.37، 1385ین، )کیمیسازیم 

دا می تواند حسی ازسکون و آرامش را به شنونده انتقال دهد. رنگ صوتی با آفرین است. از سوی دیگر، کاهش تدریجی شدت ص

واژه هایی همچون روشن، تیره، درخشان، نرم وغنی توصیف می شود. دگرگونی رنگ صوتی نیز مانند دگرگونی دینامیک، تنوع و 

اثیرهای بیانی متفاوتی پدید می آورد که تضاد می آفریند. هنگامی که ملودیی با یک ساز و سپس با سازی دیگر نواخته می شود، ت

 (. 41از آن سازها است )همان، به سبب رنگ صوتی ویژه هرکدام 

ها و ( و عبارت است از گردش و دور زمان81، 1385ین، ریتم، در عام ترین معنا، سیالن منظم موسیقی در زمان است )کیمی

وده و با نظم و ترتیب معین از نظر کمیّت و کیفیّت جریان می یابند های نت ها یا نغمه های موسیقی، که با هم متناسب بکشش

-)کیمی ای است که موسیقی را به واحدهای برابر زمانی تقسیم میکند(. ضرب، تپش منظم و تکرار شونده22، 1392)فخرالدینی،

 (. 82، 1385ین، 
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نامیده میشود. یک تمپوی تند، حسی از نیرو و هنگ اساسی موسیقی را شکل می دهد، تمپو سرعت اجرای ضرب ها که ضربا

پویایی و هیجان همراه دارد. تمپوی کند اغلب در ایجاد حالتی باوقار، تغزلی و آرام موثر است. چنین همخوانی هایی ریشه و در 

هایی تندتر گرایش  شیوه احساس و عملکرد ما دارند. در هنگام هیجان، قلبمان تندتر از هنگام آرامش می تپد و به گفتار و حرکت

 (.86داریم )همان، 

ملودی زنجیره ای از صداهای جداگانه و پیاپی است که در مجموع، کلیتی در خور تشخیص را می سازند. ملودی آغاز شده، پیش 

بم (. حرکت باال رونده و پایین رونده صداهای زیر و 96می رود و پایان می یابد و دارای جهت، شکل و پیوستگی است )همان، 

 (.96ملودی، حسی از تنش و آسودگی، انتظار و رسیدن را در بر دارد و این  همان منحنی یا خط ملودیک است )همان، 

  وت و ابعاد موسیقی

                       

                     

            

         

           

        

    

                        

                 

              

                                              

                                            

    

 

    وت و ابعاد موسیقی )منبع  نگارندگان(1تصویر 

 

م، طنین و یا هر قطعه موسیقی از دو عنصرفرم و محتوا تشکیل می شود: نخست؛ فرم، که در موسیقی شامل ارکانی چون وزن و ریت

یا همان ملودی و مددگردی است. دو رکن ریتم و  3ی فواصل، زیراییاست ودوم؛ محتوا، که دربرگیرنده 2و ضرباهنگ 1رنگ صوتی

ملودی از بنیادی ترین ارکان موسیقی هستند که نوع و ترکیب و تعامالت این دو می تواند بیش ترین اثر روان شناختی را در 

 ند.شنونده به جای بگذار

 درک طنین  -3-1  

درک می شود، تاثیر میگذارد. درک طنین در موسیقی در سه عامل  4ی خلوص یا پیچیدگی یک صوت بر نحوه ای که طنیندرجه

سازی، بر این نخست؛ پارامترهای اساسی شنود شناختی متضمن درک طنین های (، (Deutsch, 1984:164قابل بررسی می باشد

                                                 
 در موسیقی کیفیت صوتی هر ساز با ساز دیگر متفاوت است که به آن طنین یا رنگ صوتی گویند. - 1
سازد ، اطالق می شود. یک تمپوی تند با حسی از قدرت، نیرو، حرکت و هیجان  ( به سرعت اجرای ضرب که ضرباهنگ موسیقی را میtempoتمپو ) - 2

 همراه است و تمپوی آرام و مالیم حالتی از آرام بخشی و مالیمت را القاء می کند.
می متمایز شنیده می شود که زیر تفاوت زیر و بمی یا ارتفاع دو صدای موسیقی، فاصله یا زیرایی نامیده می شود به عبارت دیگر دو صدای موسیقی هنگا  - 3

 و بمی آن متفاوت باشد. زیر و بمی )فاصله(، نت های موسیقی را می سازد و لحن و آهنگ )ملودی(، یک موسیقی را شکل می دهد.
4 -Timber 
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ی وسیعی از شرایط تواند بدون در نظر گرفتن زیروبمی و بلندی آن تحت گسترهای یک سازموسیقیایی مینکته داللت دارد که صد

 ,Deutsch)سازی یکسان تحت شرایطی متفاوت بشدت متفاوت است  تعیین هویت کند. طیف صدایی ایجاد شده توسط

نظر فاوت آنها وابسته بوده است. طبق های متهای هارمونیکها در رنگ صوتی نواهای پیچیده به قدرتتفاوت .(1984:164

های پایین کسل کننده هستند. تن های پیچیده که ( صدای تن های ساده خوش آیندند، امّا در فرکانس1885-1954هلمهولتز )

شخراش های شدید خشن و گوامّا هنوز خوش آیندند، تن هایی با فراز نواخت های آنها که نسبتاً قوی هستند غنیفراز نواخت

دوم؛  .(Deutsch, 1984:164)های خود هستند صدایی توخالی دارند هستند، و تن های پیچیده که تنها شامل فراز نواخت

ی صدایی می شود، و پارامترهایی که به درک چندگانه و همزمانی ایماژهای صدایی پارامترهایی که موجب درکِ ایماژهای یگانه

میان اجزای یک طیف شنیدار شناسانه  ی تعریفی از روابطن برای تئوری شنیداری، ارائهمنجر خواهند شد، یک وظیفه بنیادی

)مداوم(، که منجر به دریافت یک ایماژ صدایی واحد و دیگر اجزا، که منجر به دریافت چندین ایماژ صدایی همزمان ولی متفاوت 

ای برخوردارند، زیرا که بدون آنها هیچ شنیدن قابل فهمی رخ شود، است. فرآیندهای ترکیب و تجزیه طیفی از اهمیتی پایهازهم می

 ,Deutsch)اصالتاً توسط هلمهولتز پیشنهاد شده « استنباط ناخودآگاه»نخواهد داد این دیدگاه از دریافت به عنوان جریانی از 

 ,Bregman)ث شنیداری وارجاعات بسیاری برای توضیح کشفیات متفاوتی در روانشناسی دریافتی  و هم در مبح (1984:164

1978; Deutsch, 1975a, 1979; Warren, 1974)  بدان شده است. سوم؛ طنین هایی که در ترادف زمانی قرار می گیرند، در

واقع صداهای متقابل و سریع، شنونده را قادر به رسیدن به درک یک توالی منسجم صدا نمی کند و ممکن است به جای آن، 

ه صورت موازی دریافت کند. در واقع آستانه مرتب کردن دو رخ داد اکوستیکی هنگامی که رخ دادها های چندگانه را بتوالی

واضح  (Hirsh, 1959; Hirsh & Sherrick, 1961).شباهت به هم باشند باالتر است از هنگامی که آنها شبیه به هم باشند بی

  یقی بلکه برای درک شنودی نیز هستند.است که تمامی این بررسی ها نه تنها دارای تلویحاتی برای موس

 های مالیم و نامالیماجزای هارمونی در موسیقی فا له -3-2  

فواصل مالیم )کنسونانس(، پایدار و ایستا و فواصل نا مالیم )دیسونانس(، ناپایدار و پویا هستند. فواصل مالیم، خوشایند و مالیم 

ند.  فواصل مورد اشاره در موسیقی شعر نیز قابل ادراک بوده که محصول کنتراست هستند. فواصل نا مالیم ناخوشایند و رهایی یاب

(. موسیقی همانقدر به فواصل مالیم نیازمند است که به فواصل نامالیم، 268 _258، 1394صوتی حروف در یک واژه است )افقه، 

(. فواصل نامالیم کیفیتی پویا 52، 1388هولست، چرا که این تناوب تنش و آرامش است که موسیقی را پویا و زنده نگه می دارد )

دارند و موسیقی را پیش می رانند و تحرک می بخشند. یک فاصله مالیم صدایی ایستا و کامل دارد، در حالی که ویژگی یک فاصله 

نها به نوع موسیقی نامالیم، پویایی و گرایش آن به حل شدن در یک فاصله مالیم است. البته این ویژگی ها ذهنی بوده و تعیین آ

( در تاریخ سبک های موسیقی، به طور گسترده ای به بحث مهم نامالیمت و روش کار 44، 1385بستگی دارد )پیستون،

آهنگسازان با آن پرداخته است. این آکوردها را بنا به سنت خشن و نامالیم می شمردند و آنها را برای خلق و رنگ آمیزی فضایی 

 (.105، 1385د، اندوه و کشاکش بود به کار می گرفتند )کیمی ین، موسیقایی که بیانگر در

 5قضاوت در مورد مالیم و نا مالیم بودن یک فاصله صرفا به خوش آمدن یا بد آمدن شخص ما بستگی ندارد. در یک فاصله هر تن

ای کامل، مالیم های ناقص، و نا فرکانسی مختص به خود را دارد. طبقه بندی های مختلف سه گانه ی فواصل عبارتند از: مالیم ه

شم ، ششم بزرگ و ش6مالیم ها. انیسون، اکتاو، پنجم درست و چهارم درست مالیم های کامل هستند. سوم بزرگ، سوم کوچک

اندک خوشایند آنها مانع از قرار گرفتن شان در طبقه ی مالیم های کامل می شود « کوبش»نا مالیم های ناقص هستند.  کوچک

هم نامطبوع نیستند که نا مالیم نامیده شوند. دوم بزرگ، دوم کوچک، هفتم بزرگ، هفتم کوچک و تمامی فواصل افزوده ولی آنقدر 

                                                 
_Tone5  

 (.45، 1385در کتاب هارمونی پیستون جز فاصله مالیم ناقص آورده شده )پیستون، _6
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(. همچنین دسته بندی کلی مالیم ها و نا مالیم ها اهمیت خود را در هارمونی 52، 1388و کاسته، نا مالیم ها هستند )هولست، 

 .(45، 1385عمومی حفظ کرده است )پیستون، 

ویژگی های های، اجرائی، شنونده و بافت در ارتباط می باشد، نخست؛ تاثیرهای ابعاد موسیقی به عوامل های دیگری چون ویژگی

اجرایی مربوط به شیوه هایی می شود که قطعات موسیقی به وسیله مجری اجرا می شود. سه ویژگی هویت همانند ظاهر فیزیکی، 

های موقتی در حین اجرا چون تمرکز، انگیزه، خلق و ... یی مهارت های تکنیکی مجری و یا حالتبیان و شهرت هنرمند و توانایی ها

اجتماعی شنونده و  –دوم؛ ویژگی های شنونده بر اساس هویت فردی و فرهنگی  می تواند اثر اصلی القای هیجانی را داشته باشد.

ار دارد و می تواند شامل مهارت های موسیقیایی فرد در درک نمادها و رمز گردانی های سمبلیک متداول در یک فرهنگ خاص قر

انتظارهای فرهنگی مورد انتظار از معنی موسیقی بومی باشد و همچنین شامل عادت های فردی و شخصیتی فرد قرار دارد. از 

سوم؛ ویزگی های بافت  شد.های گذرا همانند انگیزه، توجه و تمرکز می تواند در استنباط و درک هیجان تاثیر گذار باطرفی حالت

مربوط به موقعیت خاص اجرا و یا موقعیت شنونده می باشد، بنابراین اجرای موسیقی در سالن کنسرت، فضای باز، کلیسا، استودیو 

ای خاص چون جشن ازدواج، جشن پیروزی، همگی می تواند های چوبی، شیشه ای، فلزی، و اجرای آن برای واقعهضبط، در فضای

 هیجان خاص باشد. تعیین گر

 موسیقی درمانی -3-3  

پزشکی و روان شناسی کاربرد دارد و به صورت روش های متداول زیر به کار های، پزشکی، روانامروزه موسیقی درمانی در شاخه

ی) موسیقی و مشاوره، موسیقی و موضوع های تحول 8موسیقی درمانی فعال7؛ موسیقی درمانی غیر فعال برده می شود از جمله

: 1381رشدی ( و آموزشی، موسیقی و تحرک، موسیقی همراه با خورد زیستی و فعالیت های گروهی موسیقیایی )زاده محمدی، 

(،  همچنین با توجه به رویکردهای فرهنگی و بومی در شاخه موسیقی شناسی قومی )اتنو موزیکولوژی( به موسیقی 91 -89

 ,Ansdell, 2004; Brighte, 1993; Bruscia, 2002; Chiang)ی شده است درمانی در شکل های فرهنگی و بومی توجه خاص

2008; Lipski, 2014; Moreno, 1995; Rohrbacher, 1993, 2008; Ruud, 2010; Stige, 2002, 2005.) در واقع

ی محرک روانی و موسیقی درمانی، بصورت معنا داری بر اساس شباهت بین آنچه از واکنش های موسیقی و آنچه که از واکنش ها

موسیقی ابزار با ارزشی در جهت  (.Hakvoort et al. 2012: 304عاطفی بیماران رخ می دهد ساخته می شود ) _اجتماعی 

در واقع پردازش و دریافت هیجانات موسیقی نیازی به فهم و شناخت . (Koelsch, 2005: 412)باشد برانگیختگی هیجانات می

های عصبی در مغز نسبت به ادراک موسیقی )مثل زیرایی، ریتم، شدت صوتی و شبکه(. Blood et al. 1999: 382ملودی ندارد )

های تواند با واکنش. چنان که تغییر هر یک از عوامل در یک ملودی )آهنگ( می(Platel et al. 2003: 229)باشند ...( حساس می

، گوش دادن به موسیقی بر برانگیختگی و خلق اثر 9برانگیختگی –بر طبق فرضیه خلق  هر یک از مراکز مرتبط مغزی همراه باشد.

 باشدگذارد. در واقع، دستکاری و تغییر در ساختار ریتمیک و ملودیک موسیقی با تغییراتی در خلق و برانگیختگی همراه میمی

(Husain et al, 2002: 151) .خلق( و احساسات  10اد ولنسچنان که تغییر عناصری چون مد، پیچیدگی هارمونی و ریتم در ایج(

و ریتم در ایجاد برانگیختگی اثر دارند  11آهنگ، اکسنتمثبت و منفی موثرند در حالی که تغییر عناصر دیگری چون ضرب

(Gomez & Danuser, 2007: 377عناصر موسیقی چون ریتم و ضرب .) آهنگ در بر انگیختگی و از طرفی دیگر زیرساخت اصلی

تاثیر هیجانات موسیقیایی نیز، تابع وضعیت   (.Husain et al, 2002: 151بر خلق موثرند ) "فاصله"محتوای موسیقی یعنی 

های ملودیک و ریتمیک موسیقی را به صورت یک کل عناصر ساختاری موسیقی مانند ریتم و فواصل ملودی می باشد. مغز ساخت

                                                 
 (PMT )passive music therapy  _7 

 (AMT) _ Active music therapy 8 

 Mood_arousal _9 

_Valence 10    

Accent  _11 
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بیانگر آن است که پردازش مستقلی از این دو عامل در زمان  12تیزیس –کند، در حالی که مطالعات بالینی و روانی واحد ادراک می

امروزه تحقیقات متعددی  (.Bengtsson, Ullen, 2006: 272; Pallesen et al. 2005: 450)ایجاد و ادراک موسیقی وجود دارد 

نین بررسی فواصل مطبوع و نامطبوع و همچ (Suzuki et al, 2006: 126)درباره اثر دو مد مینور و ماژور در القاء احساسات و هیجان 

انجام شده است.  (Flores-Gutierrez et al., 2007: 69; Koelsh et al., 2006: 239)موسیقی با توجه به نوع هیجانات 

تحقیقات انجام شده پیشنهاد می کنند با تغییرات ساده در ویژگی های ساختاری ملودی می توان پاسخ های هیجانی متفاوتی را 

کرد چنانکه اجرای ملودی در فواصل مینور و باضربآهنگ آهسته، حسی از حزن و غم و بالعکس اجرای ملودی در فواصل  ایجاد

 (.Webster & Weir, 2005, 19_39)ماژور و با ضرباهنگی تند، حس و بیانی از شادی را القا می کند 

 بحث -4

    ,Deutsch)میگرداند روانشناسی به مرتبط را موسیقی ما، ذهن پردازشگر مکانیزمهای از محصولی عنوان به موسیقی مفهوم

روانشناسی موسیقی به دو نکته ی اصلی می پردازد: نخست؛ کشف علت های روانی ساخته شدن قطعه های موسیقایی 1984:155)

قیت محسوب می ی ذهن آهنگ ساز )یا اجرا کننده(، که بخشی از مبحث قدیمی روانشناسی خالبه معنای بررسی روان شناسانه

کاوانه هم به دلیل آثار فروید در های روانی بیستم دوباره به آن توجه شده است، و از سوی دیگر پژوهشی سدهشود، و در میانه

مورد هنر راه های تازه ای را در این مبحث گشوده است. دوم؛ بررسی این که چگونه موسیقی شنیده و فهمیده می شود، لذت 

، 1389و چگونه می توان دالیل روانی رویکردهای خاص شنوندگان آثار موسیقایی را تبیین کرد )احمدی، موسیقایی چیست، 

(. در هر دو مورد روان شناسی موسیقی استوار است به پژوهش های تجربی با مبانی علمی که ادراک حسی و شناخت 191_190

هستند و کشف مکانسیم « روانشناسی آوایی»هش ها متمرکز بر را در فراشد شنیدن مورد بحث قرار داده اند. بخشی از این پژو

حسی درگیر در ادراک ما از شدت های صداها، زیرایی ها، تناوب ها، استقالل صداها و غیره را هدف خود قرارداده اند. روانشناسی 

سیقی را وابسته به اداراک و فهم مو (،Zuckerkand, 1956)گشتالت تاکید زیادی بر جنبه های فیزیکی  ادراک شنوایی داشت 

فن ارنفلز  .(Miller, 1994, 251_223)حسی به معنای کلی )شنیدن صداها و تفاوت گذاشتن میان آنها( می دانسته است 

کند که کند. او به این نکته اشاره میای از گشتالت محسوب میملودی را نمونه "بر کیفیت گشتالت"ی مهم خود ( در مقاله1890)

کند به این شرط که ارتباط بین دهد فرم اساسی خود را که همان کیفیت گشتالت است، حفظ میلودی تغییر پرده میوقتی یک م

 ,Ehrenfels)ها مثل اشکال بصری هستند کند که ملودیهر تن بدون تغییر باقی بماند. با این حساب، او چنین استدالل می

1890, 249-292.)  

های موسیقی است که به فواصل مشاهده است، میزان تاثیرهای نوع موسیقی وابسته به تم و حالت قابل 2همان طور که در تصویر 

و ریتم و گردش های ملودیک وابسته است. این عوامل به شرایط ذهنی، عاطفی  و میزان اطالعات موسیقیای شنوندگان بستگی 

یقی می تواند بر: مرکز عواطف در مغز بر اعصاب مرکزی و های انجام شده، تاثیرهای ابعاد موسدارد. از طرف دیگر طبق پژوهش

در نهایت  های بیوشیمی و عضالنی؛ و همچنین تاثیر بر حافظه و یادآوری خاطرات و احساسات، اثر می گذارد وخودگار؛ واکنش

 3در تصویر  .(Bernardi et al, 2005, 2007; Dolcos et al 2004)منجر به تغییراتی در شرایط فیزولوژیک در انسان می کند 

به طور کلی علم روانشناسی را، علم بررسی رفتار و علم موسیقی را، علم بررسی اصوات می داند در نتیجه علم موسیقی درمانی را 

بخشی صوت در رفتار تعریف کرد. برای بررسی یک برنامه دقیق برای موسیقی درمانی باید به هر دو عامل فوق ذکر می توان به توان

هی خاص کرد. موسیقی درمانی در واقع استفاده از موسیقی و برنامه های تنظیم شده موسیقیایی برای توان بخشی به تمامی توج

 .  شودبرای بازیافت، نگهداری و تقویت سالمت جسمی و روحی و عاطفی استفاده میبیماران جسمی و روانی می باشد و 

 

                                                 
 _ psychophysiology  12  
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   میزان تاثیرهای موسیقی )منبع  نگارندگان(2تصویر                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 موسیقی درمانی )منبع  نگارندگان(  الگوی وابستگی 3تصویر                                                                     

 گیرینتیجه -5

برای ایجاد آرامش روانی بیماران است. موسیقی به عنوان یکی از عوامل درمانی یا به صورت موسیقی درمانی استفاده از موسیقی 

طور خالصه در موسیقی درمانی با استفاده مستقیم در معالجه و یا غیرمستقیم در ایجاد فضای مالیم و آرام بخش به کار می رود. ب

الت گوناگون، به منظور دستیابی به بهداشت روانی و جسمی آنان از موسیقی، که یک رسانه هنری خالق است، به افراد دارای مشک

 .کمک می شود

 

 منابع -6

 .268_258(. موسیقی پذیری شعر حافظ. همایش بین المللی حافظ. تهران. 1394[ افقه، مسیح. )1]

 رکز.(. موسیقی شناسی، فرهنگ تحلیلی مفاهیم. چاپ اول. تهران: انتشارات نشر م1389احمدی، بابک. )[ 2]

 جلد یکم. بازنگری، مارک دوتو. ترجمه، سیاوش بیضایی. چاپ سوم. تهران: انتشارات نوگان.  1(. هارمونی 1385[ پیستون، والتر. )3]

 

علم 

برسی 

 رفتار

 موسیقی روانشناسی

علم 

برسی 

 ا وات

 موسیقی درمانی

توان 

بخشی 

 وت در 

 رفتار

موسیقی با تحریک مرکز عواطف در 

و  بر اعصاب مرکزی مغز)سیستم لیمبیک(

و  خودکار، واکنش های بیو شیمی و عضالنی

 همچنین تاثیر بر حافظه و یادآوری خاطرات

می گذارد.اثر  و احساسات  

 

 تغییراتی در شرایط فیزولوژیک
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 (. کاربردهای موسیقی درمانی در روانپزشکی، پزشکی و روانشناسی. چاپ اول. تهران: انتشارات اسرار دانش.1381زاده محمدی، علی. ) [4]

 ای بر موسیقی، عصب و روان. چاپ اول. تهران: انتشارات شباهنگ.(. مقدمه1391، پوالدی، فرزانه. )محمدی، علی زاده[ 5]

 (. تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات معین.1392فخرالدینی، فرهاد. )[ 6]

 ی، حسین یاسینی. چاپ ششم. تهران: انتشارات چشمه.(. درک و دریافت موسیقی. ترجمه1385[ کیمی ین، راجر. )7]

ی امید (. الفبای موسیقی، راهنمای مختصر عملی به مقدمات ضروری مبانی، هارمونی و فرم موسیقی. ترجمه1388هالست، ایموجن. )[ 8]

  هنری ماهور. _ی فرهنگیرهنمائی. چاپ اول. تهران: موسسه

(. موسیقی درمانی. مجموعه مقاالت دکتر محمد رضا محرری، چاپ اول. تهران: انتشارات 1385محرری، محمد رضا، افقه، مسیح. ) [9]

 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران.
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