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چکیده
کهن موســیقی، به مباحث مختلف موســیقی درمانی توجه شــده اســت. هدف از این پژوهش، بررســی دیدگاه  در رســاله های 
و نظرات در مورد مباحث مختلف موســیقی درمانی و همچنین میزان مطالب ارائه شــده در این باب در رســاله های موســیقی 
کتابخانه ای و فیش بــرداری از منابع مربوطه انجام پذیرفته و ســپس  گــردآوری اطالعــات در ایــن پژوهش بــه روش  می باشــد. 
گرفته اســت. تجزیه و تحلیــل داده ها متمرکز بــر بخش های تاثیر  بــه روش تطبیقــی و تحلیــل محتــوا مــورد تجزیه و تحلیل قرار 
موســیقی در درمــان از محتــوای ۱۲رســاله موســیقی بین قرن های 4 تا ۱۳ق می باشــد. بــرای اهمیت میزان اســتفاده مباحث 
مربوط به موسیقی درمانی، تجزیه و تحلیل بر اساس تعداد واژه و صفحات مربوط به ابعاد موسیقی درمانی در هر رساله انجام 
کاربرد موســیقی در درمان از نظر: تاثیر انواع نغم؛ تاثیر نغم ادوار بر خلقیات انســان؛ تاثیر نغم  گرفته اســت. یافته ها بر اســاس 
ادوار در ارتباط با اوقات شبانه روز؛ رابطه درمانی مقامات و وترها با عناصر چهارگانه؛ و رابطه ایقاع با درمان دسته بندی شده 
که رابطه ایقاع با درمان و تاثیر نغم ادوار با خلقیات انسان بیشتر از بقیه مباحث  است. یافته های این پژوهش نشان می دهد 

کهن بوده است. مورد توجه مولفین رساله های 

کلیدی واژه های 
کهن، موسیقی درمانی ایران باستان، تاثیر موسیقی. موسیقی ایران، رساله های موسیقی 

کهن ایران: بررســی  کاربردهای درمانی در موســیقی  کارشناســی ارشــد نگارنده اول در رشــته پژوهش هنر با عنوان: »مطالعه ی  ج از پایان نامه  * این مقاله مســتخر
که به راهنمایی نگارنده دوم در دانشگاه شیراز به انجام رسیده است. تطبیقی رساله های موسیقی ایران طی قرون ۳ الی ۱۳ ه.ق« می باشد 
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کهــن، موســیقی یکــی از شــاخه های مهــم  در همــه تمدن هــای 
علوم محسوب می شده اســت. درباره جنبه های متافیزیکی و ارتباط 
کــه  انســان ها نظراتــی وجــود دارد  بــا جســم، روح و روان  موســیقی 
بخش هایــی از آنهــا به صورت مکتوب به دســت ما رســیده اســت. در 
ایــران باســتان، جلوه هــای متافیزیکــی موســیقی و تاثیرگــذاری روانی 
کــه در دو بعد  آن، مهم تریــن جنبه های موســیقی محســوب می شــد 
کلــی قابــل تفکیک می باشــند: جنبه هــای عــام تاثیرگذاری موســیقی 
کــه حاصــل آن بهجــت و ســرور معنــوی انســانی اســت و جنبــه خاص 
کــه اختصاصــًا در حوزه هــای موســیقی درمانی  تاثیرگــذاری موســیقی 
قابل تبیین است )درویشی، ۱۳۷۹، ۳۹-40(. باربد در دوره ساسانیان 
مبتکر نواهایی بود؛ وی هفت خســروانی ســی لحن )آهنگ( و سیصد 
و شــصت دســتان )نغمه و نــوا( را با توجه بــه ایام هفته، ســی روزه ماه 
که هر روز یکی  و ســیصد و شــصت روز سال دوره ساســانیان به طوری 

از آنها را مناسب شرایط می دید، می نواخت )راهگانی، ۱۳۷۷، ۱۱۲(.

بعد از نهضت ترجمه در قرن های دوم و سوم هجری، انسان شناسی 
که ترکیبی از اندیشــه های بقــراط، بطلمیوس،  و جهان شناســی یونان 
فیثاغــورس، افالطــون و ارســطو بــود در جهــان اســالم و از جملــه میان 
کــرد )ناظم پور،  اندیشــمندان و موســیقیدانان ایرانــی - اســالمی نفــوذ 
۱۳۹۱، ۶۶(. فیثاغورث کیهان را به ۱۲ قسمت یا جزء تقسیم کرده است. 
که محل زندگی موجودات جاودانه  قسمت اول فلک یا قلمرو ستارگان 
یــا ازلی به شــمار می رود؛ ســایر بخش هــای این کیهان دوازده قســمتی 
عبارت بود از هفت سیاره زحل، مشتری، مریخ، خورشید، زهره، عطارد 
ک و هم  ک که زمین هم عنصر خا و ماه و چهار عنصر آتش، هوا، آب و خا
ستاره هشتم به حساب می آید )رحمانیان،۱۳۹0، ۲0(. از این رو قدما با 
ک( ایام، مزاج ها و ارتعاشــات  توجه به هارمونی و پیوســتگی میان )افال
موسیقی، آن را واسطه شفا، درمان و معتقد بودند هماهنگی موسیقی 
باعــث تعــادل، هارمونی و تنظیــم عناصر طبایع می شــود. هر چند این 

موضوع در حال حاضر کشف آن دوراز دسترس است.

موسیقی و اثرات عصب شناختی و 
روان شناختی 

کــه هــر  نگــرش نظــام مــدال۱ )450-۱450 م( بــر ایــن ایــده اســت 
که متناســب با  کند  اجــرای موســیقی بایــد از توالی مدهایــی تبعیت 
جریــان زندگــی انســان اند: از تنش، قــوت و قاطعیت جوانــی به روی 
 Norris, 1968; Guignard,( پیــری  نوســتالژی در هنــگام  و  گردانــی 
1972(. امــروزه تکنیک های درمانی بر مبنای اثرات عصب شــناختی 
گرفتــه اســت؛ در ایــن تکنیک هــا  و روان شــناختی موســیقی شــکل 
اساســًا اهمیت و اثر موســیقی در درمان و تغییر خلق و احساسات به 
که موســیقی در حافظه و هیجانات وابســته به  خاطر اثری می باشــد 
سیستم مغزی می گذارد )Jarvis, 1988, 69(. موسیقی ابزار با ارزشی 
 .)Koelsch, 2005, 412( در جهــت برانگیختگــی هیجانات می باشــد
پــردازش و دریافــت هیجانــات موســیقی نیــازی بــه فهــم و شــناخت 
نــدارد )Blood et al., 1999, 382(. شــبکه های عصبــی در  ملــودی 
ک موســیقی )مثل زیرایی، ریتم، شــدت صوتی و  مغز نســبت به ادرا
که تغییر  ...( حســاس می باشــند )Platel et al., 2003, 229(. چنــان 
کنش های  هــر یــک از عوامــل در یک ملــودی )آهنــگ( می تواند بــا وا
کــز مرتبط مغزی همراه باشــد. بر طبــق فرضیه خلق –  هــر یــک از مرا
گــوش دادن بــه موســیقی بــر برانگیختگــی و خلــق اثر  برانگیختگــی، 
می گذارد. در واقع، دستکاری و تغییر در ساختار ریتمیک و ملودیک 
 Husain( موسیقی با تغییراتی در خلق و برانگیختگی همراه می باشد
کــه تغییــر عناصری چون مــد، پیچیدگی  et al., 2002, 151(. چنــان 
هارمونی و ریتم در ایجاد ولنس۲ )خلق( و احساســات مثبت و منفی 
کســنت4 و  کــه تغییــر عناصر دیگــری چون ضرب۳، ا موثرنــد در حالــی 

 Gomez & Danuser,( همچنین ریتم در ایجاد برانگیختگی اثر دارند
377 ,2007(. عناصــر موســیقی چون ریتم و ضــرب در بر انگیختگی و 
از طرفی دیگر زیرســاخت اصلی محتوای موســیقی یعنــی "فاصله" بر 

 .)Husain et al., 2002, 151( خلق موثرند

موسیقی مقامی و دستگاهی در دوره اسالمی

در دوره اسالمی، دوازده » ّشد« اولیه در زمان صفی الدین ارموی 
)وفــات ۶5۶ ه.ق( نیــز معمــول بــوده اســت: عشــاق، نوا، بوســلیک، 
راســت، عراق، اصفهان، زیرافکند، بزرگ، زنگوله، رهاوی، حســینی، 
ح ادوار  شــر در  مراغــی  عبدالقــادر   .)۹۳  ،۱۳8۹ )حنانــه،  حجــازی 
ح شــش دور دیگر به نام )آوازت ِسّته( به  )صفی الدین ارموی( به شــر
اسامی»کواشت« )َگِوشت(، »کردانیا« )گردانیه(، »نوروز«، »سلمک«، 
»مائــه« )مایــه( و شــهناز پرداختــه اســت )فخرالدینــی، ۱۳۹۲، ۶0(. 
گوشــه نیــز وجود  در موســیقی قدیــم ایــران بیســت و چهــار شــعبه یا 
گاه، چهارگاه،  که اســامی آنها عبارتند از: دوگاه،  ســه  داشــته اســت، 
پنجــگاه، عشــیرا، نــوروز عــرب، ماهــور، نــوروز خــارا، بیاتــی، حصــار، 
نهفــت، عــزال، اوج، نیرز )نی ریز(، مبرقع، رکــب صبا، همایون،  زاول 
)زابــل(، اصفهانــک، خــوزی، نهاونــد، محیــر و  بســته نــگار )همــان، 
کنونی ایــران هفت دســتگاه اصلی به نام:  ۶۳(. امــا ردیف موســیقی 
شــور، ســه گاه، چهــارگاه، ماهــور، همایون، نوا، راســت پنــج گاه دارد. 
از دســتگاه شــور چهــار آواز به نام هــای ابوعطا، افشــاری، بیات ترک، 
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که به متعلقات شور مرسومند. از دستگاه  دشتی منشعب می شوند 
همایون نیز آواز بیات اصفهان مرسوم است. 

پیشینه موسیقی درمانی در ایران

پیشــینه های موســیقی درمانــی در ایــران را می توان بــه دو بخش 
کرد. نخست، آیین های موســیقی درمانی در نواحی مختلف  تقســیم 
که پیشینه آنها را در فرهنگ های آفریقایی، مغولستان، آسیای  ایران 
صغیــر و در تفکــر َشَمنیســم و همچنیــن فرهنگ هــای ایرانــی، بایــد 
کــرد )مــرادی، ۱۳8۹، ۱8۷(. دوم، توصیه هــای رســاله های  جســتجو 
موســیقی در دوره اســالمی از دیــدگاه اندیشــمندان در باب موســیقی 
درمانی و تاثیر نغمات آن. تعداد رساله های/کتب علم موسیقی کهن، 
بــه زبــان عربی 4۱۶ عدد و به زبان فارســی ۱۲8 می باشــد )دانش پژوه، 
۱۳۹0، ۳۷ -۲۹4(. در رســاله های مختلــف موســیقی در طــول تاریــخ 
به ابعاد مختلف موســیقی درمانی توجه خاصی شــده است. از جمله 
می توان به موارد ذیل اشاره کرد: کتاب موسیقی کبیر اثر ابونصر فارابی 
)4 ق(، رسائل اخوان الصفا )4 ق(، رساله موسیقی دانشنامه عالئی اثر 
کتاب دره التاج لعزه الدباج اثر عالمه قطب الدین  ابوعلی ســینا )5 ق(، 
محمودبــن ضیاالدیــن بن مســعود شــیرازی )۷ ق(، شــرح محمد بن 
مبارک شاه میرک بخاری برکتاب ادوار ارموی در علم موسیقی )8 ق(، 
کتــاب جامع االلحــان اثر  کاشــانی )8 ق(،  کتــاب کنزالتحــف اثرحســن 
کتاب رســاله موسیقی بنایی  عبدالقادربن غیبی حافظ مراغی )۹ق(،  
اثــر علــی بن محمد معمار معروف به بنایی )۹ق(، رســاله موســیقی اثر 
کتاب مقدمه االصول اثر علیشاه  عبدالرحمان بن احمدجامی )۹ ق(، 
کتاب نســیم طرب اثر نســیمی )۱0ق(،   بــن حاجی بوکــه اوبهی )۱0ق(، 
کتــاب کلیات یوســفی اثــر ضیاالدین یوســف )۱۳ق(. ابعــاد مختلف  و 
گاه با شباهت و تفاوت هایی عنوان شده  موسیقی درمانی در رساالت 

گاه مولفین به پیشینه مبحث مورد نظر نیز پرداخته اند. و 
امــروزه در زمینــه تاثیــر موســیقی درمانی از رســاله های موســیقی، 
ج فارمر در سال  پژوهش هایی انجام شــده اســت از جمله: هنری جور
۱۹۲۶ در مقالــه ای با عنوان "تاثیر موســیقی برگرفتــه از منابع عربی" به 
که به  کارکــرد موســیقی در ایجاد تــوازن میان دو نیم کره مغز در انســان 
القــای اخــالق در فــرد می پــردازد. وی همچنین بــا اســتفاده از تئوری 
کرده اســت  اعداد اقدام به اثبات نقش درمانی موســیقی بر انســان ها 
)Farmer, 1925, 89-124(. استیون بالم در مقاله ای با عنوان "تامالتی 
تاریخی بر باب دوازدهم جامع االلحان به تاریخ"، موضوعی را که مراغی 
با عنوان تاثیر نغم ادوار به آن پرداخته، بررسی می کند )طالیی،۱۳۹۱، 
۹(.5 ژان دورینگ در مقاله ای با عنوان "علم موســیقی و علم پزشــکی، 
دیــدگاه موسیقی شناســی منتظمیــه ایرانــی" بــه موضــوع موســیقی 
 .)4۹ )همــان،  می پــردازد  مراغــی  جامع االلحــان  کتــاب  در  درمانــی 

روش تحقیق

کاربرد موســیقی  هــدف اصلی ایــن پژوهش، مشــخص کردن ابعاد 
ایرانــی در درمــان بر اســاس رســاله های موســیقی نگاشــته شــده طی 

کلی بر محتوای ۱۶  قرون 4 الی ۱۳ ق، اســت. این بررســی شــامل مرور 
رســاله موسیقی در دسترس و تحلیل بخش تاثیر نغمات و جداسازی 
اطالعــات مربــوط به بحث تاثیــر و رابطه نغم ادوار )مقامات، شــعبات 
و آوازهــا( و ایقاع ها با خلقیات انســانی، زمان مناســب اجــرا و رابطه آن 
کیهان شناســی و عناصر طبیعی اســت. از میان این رساله ها، تعداد  با 
چهــار رســاله بــه دلیــل نپرداختن بــه موضوعات مــورد بررســی در این 
پژوهــش و یــا تکراری بودن مطالب، حذف شــده اند. اطالعات مربوط 
به موسیقی درمانی موجود در ۱۲ رساله باقیمانده، ابتدا دسته بندی 
و مقایســه شــده اند و ســپس ابعــاد مختلــف تاثیــر موســیقی درمانــی 
گرفتــه اســت. در پایان،  بــه صــورت تطبیقــی مــورد تجزیه تحلیــل قرار 
رســاالت یاد شــده بــه روش تحلیل محتوا بر اســاس تعــداد صفحات و 
واژه های ارائه شــده در باب هر یک از مباحث درمانی موســیقی، برای 
مشخص شــدن اهمیــت میــزان اســتفاده مــوارد مربــوط به موســیقی 
درمانی در رساالت، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. الزم به توضیح 
است که رساله ابن سینا بدلیل نبودن اصل کتاب موجود در دسترس 
نگارندگان، از فهرســت منابع جهت تحلیل محتوا حذف شــده اســت 
کل واژه های بکار رفته در هر رســاله بر اســاس  و همچنین برآورد تعداد 
گان موجود در ده  ضرب تعداد صفحات هر رساله در میانگین تعداد واژ
که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، می باشد. صفحه از آن رساله 

یافته ها

کلی بر محتوا و مطالب موجود در ۱۶ رساله موسیقی قابل  مروری 
دســترس نگاشــته شــده طی قــرون 4 تــا ۱۳ ه.ق، در خصــوص ابعاد 
که این مطالــب عمدتًا در  کاربــرد موســیقی در درمان نشــان می دهد 
مــورد تاثیــر و رابطه نغــم ادوار )مقامات، شــعبات، آوازهــا( و ایقاعات 
کیهان شناســی و  بــا خلقیــات انســانی، زمــان اجرایــی و رابطــه آن بــا 
عناصر طبیعی می باشــند. از میان این ۱۶ رســاله، چهار رســاله ذیل 
بــه دلیــل نپرداختــن به موضوعات مورد بررســی در ایــن پژوهش و یا 
تکراری بودن مطالب از فهرســت منابع مورد بررســی حذف شده اند: 
که  نخســت، رســاله فی الموســیقی ابــن منجم )ابــن منجــم، ۱۳88( 
بــه موضوعــی در بــاب تاثیــر نغــم ادوار اشــاره نمی کنــد. دوم، رســاله 
کــه در فصــل ۹-۱ به طور مختصر، به صفــات نغمه و رابطه  الشــرفیه؛ 
آن با نفس آدمی پرداخته است )ارموی، ۱۳85، ۱0-۱۱(؛ سوم، رساله 
مقاصد الحان؛ فصل دهم مربوط به تاثیر نغم ادوار و طریقه مباشرت 
در عمل و ساختن تصانیف )مراغی،۱۹۷۷، ۱0۱( می باشد و مراغی در 
لحان بــه همین مبحث پرداخته اســت؛ چهارم، رســاله در  جامــع اال
بیان موســیقی شــرقی از شــارل فنتــن؛ در مقاله چهــارم در باب تاثیر 
موســیقی به بیان داســتانی می پردازد و محتوای این رســاله مربوط 
بــه موســیقی عثمانــی می باشــد )فنتــن، ۱۳85(. بــر مبنــای مطالب 
کاربرد موســیقی در  اســتخراج  شــده از ۱۲ رســاله مورد بررســی، ابعاد 
کلی در پنج مبحث می باشــند: تاثیر انــواع نغم؛ تاثیر  درمــان به طــور 
نغــم ادوار بــر خلقیــات انســان؛ تاثیــر نغــم ادوار در ارتبــاط بــا اوقــات 
شــبانه روز؛ رابطه درمان، مقام ها و وترها با عناصر چهارگانه؛ و رابطه 
ح داده  ایقاع با درمان. در ادامه  هریک از این مباحث به ترتیب  شر
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شده است.
الف( تقسیم بندی و تاثیر انواع نغم

کبیــر در جــزء اول مدخــل صناعــت  کتــاب موســیقی  فارابــی در 
کــرده اســت. فارابی  موســیقی، انــواع الحــان و غایــات آنهــا را بررســی 
کــردن(، به  نهــاد تاثیــر آهنگ هــا را بــه هــر دو صورت )ســاختن و اجرا 
کــه بیشــتر متــداول اســت  ســه قســمت تقســیم می کنــد: قســم اول 
که توجه هنری را  برای انســان دلنشــین و آرامش افزاســت، بدون آن 
کند. قســم دوم همین صفــات را دارد و عالوه بر آن،  تحریــک و جلب 
قــوه تخیــل و تصور مــا را بر می انگیزد و تصاویری از اشــیاء در ذهن ما 
ایجاد می کند. این قسم موسیقی افکاری به ما تلقین و آنها را چنان 
که در ذهــن ما نقش می بندد و شــکل می گیرد. قســم  بیــان می کنــد 
کنشــی از حاالت روحی است. انســان و هر حیوان  ســوم موســیقی وا
ک باشــد، صداهای  صــدادار بنــا بر آنکه در وضع روحی شــاد یا دردنا
که حیوان و به ویژه انسان  خاصی منتشر می سازد و آن از صداهایی 
کار  بــرای ارتباط با هم جنس خــود تولید می کند و ترکیب الفاظ را به 
می برد، متفاوت است )فارابی، ۱۳۷5، ۲۲-۲۳(. هر گاه هر سه حالت 
کامل تر و برتر و اثربخش تر خواهد  گزیر  گرد آینــد، آن لحن نا در لحنــی 
کامــل از اصوات انســانی پدیــد می آید، اما بعضــی اجزای  بــود. لحــن 
کامــل از آالت موســیقی نیز شــنیده می شــود )فارابــی، ۱۳۷5،  لحــن 
۲۲(. ابــو زیــد بلخــی )قــرن 4( از اهمیت موســیقی و اثــرات دوگانه ای 
کید می کند  که هم برجســم و هم روان انســان دارند غافل نیست و تا
که بیشــترین و باالترین تاثیر موســیقی در نفس و جان آدمی  بــا ایــن 
اســت، ولی اثرات جســمی شــایانی نیــز دارد و می تواند بهــره و منافع 
فراوانی در زمینه مصالح بدنی داشــته باشــد. وی اثرات موســیقی را 
گرداندن ســالمتی بدین صــورت بیان  در حــوزه حفــظ ســالمتی و باز 
کننــد: اول،  گــی انتخــاب  می کنــد؛ ترکیبــی را بــر اســاس ایــن ســه ویژ
مطلــوب، دلنشــین و لذت بخــش بــودن موســیقی، دوم، بــاال بودن 
کار  کیفیــت ســاخت آن و ســوم، بــا ارزش بــودن معانــی شــعرهای به 
رفته در آن. هرگاه هر ســه عامل فوق در یک موســیقی موجود باشــد 
که هر  کمی پیــش می آید  که موارد  کامــل اســت؛ هرچند  فضیلــت آن 
سه مورد جمع شوند. در این صورت فرد فاضل و دارای معرفت باید 
کیفیت ســاخت و پرمعنی بودن  که دو مورد اخیــر )یعنی  کنــد  ســعی 
که افراد عامی اغلب فقط به مورد اول  شعر( را در اولویت قرار دهد چرا 
توجــه می کننــد )علیجانی ها، ۱۳۹۲، ۱۶۶(. جامی از رابطه موســیقی 
و برانگیختن احوال روحی انســان ســخن می گوید. جامی بر این باور 
ح، خوف، رجا، خضوع  که وضعیت های روانی چون حــزن، فر اســت 
و اســتعال از راه تاثیــر آواهــای موســیقایی می توانــد در وجــود انســان 
کند. البتــه احواالتی چون غم وحزن  ظهــور یابــد و حــال او را دگرگون 
در مواقع عادی خوشایند به نظر نیایند )جامی، ۱۳۷۹، ۱8۳-۱8۲(.

ب( تاثیر نغم ادوار برخلقیات انسان
تاثیــر هیجانــات موســیقیایی تابــع وضعیــت عناصــر ســاختاری 
ســاخته ای  مغــز  اســت.  ملــودی  فواصــل  و  ریتــم  ماننــد  موســیقی 
ک  کل واحــد ادرا ملودیــک و ریتمیــک موســیقی را بــه صــورت یــک 
کــه مطالعــات بالینــی و روانــی-  زیســت ۶ بیانگــر  می کنــد، در حالــی 

کــه پــردازش مســتقلی از ایــن دو عامــل در زمــان ایجــاد و  آن اســت 
 Bengtsson & Ullen, 2006, 272;( دارد  وجــود  موســیقی  ک  ادرا
دربــاره  متعــددی  تحقیقــات  امــروزه   .)Pallesen et al., 2005, 450
Su- هیجــان  و  احساســات  القــای  در  مــاژور  و  مینــور  مــد  دو  )اثــر 
و  مطبــوع  فواصــل  بررســی  همچنیــن  و   )zuki et al., 2006, 126
 Flores-Gutierrez( نامطبــوع موســیقی با توجه بــه نــوع هیجانــات
انجــام شــده اســت.  )et al., 2007, 69; Koelsh et al., 2006, 239
لحان،  الکنــدی )۳ه.ق( در بخش پایانی رســاله فی خبر تالیف اال
گذاشــتن مترادف هــای عربی در برابر ســه اصطالح یونانی اقســام  بــا 
اتوس۷ در تالیف ملودیک و تالیف ریتمیک، سه تالیف کمپوزیسیون8 
را نام می برد: نخســت، القبضی در برابر Systaltikon؛ دوم، المعتدل 
Diastaltikon )Al-( و سوم، البسطی در برابر Hesychastikon در برابر
که رده بندی وی  Kindi, 1932. الکنــدی بر این نکته تصریح می کند 
بــرای الگوها یا چارچوب های مورد اســتفاده در تالیف ریتمیک و نیز 
کاربــرد دارند. برای  ملودیک، باید با هم، هم خوانی داشــته باشــند، 
که بر یــک لحن از  برانگیختــن نفــس یــا ایجــاد حرکت النفــس، ابیاتی 
گفته خوانده می شوند، باید با دور ایقاعی متناسب با آن  انواع پیش 
همــراه شــوند. برای برانگیختن نفس یا ایجــاد حرکت النفس، ابیاتی 
که بر یک لحن از انواع پیش گفته خوانده می شوند، باید با دور ایقاعی 
متناســب بــا آن همراه شــوند. الکندی تقابل قــوی و لین )ضعیف( را 
کوچک  بــرای تمییــز اقســام ذی الکل به ترتیب با ابعاد ســوم بزرگ یا 
تعمیم داده است، وی سوم بزرگ قوی، خشن و ُمَذکر را ایجادکننده 
کوچک را ناقص و لین و ایجادکننده  حالت شــجاعت دانســته و سوم 
حالــت احزنه در مســتمع دانســته اســت )الکنــدی، ۱۹۶5، ۱۹-۱8(.
کنش هــای ما به الحان را روی نقاط خاصی از پیوســتار  فارابــی وا
قوی و لّین تبیین نکرده است، بلکه چهار حالت نفسانی قوی چهار 
حالت نفسانی لّین را برشمرده، بی آنکه میزان قوی و لّین بودن آنها 
کنــد )فارابــی، ۱۳۷5، 55۹(. چهار حالت نفســانی قوی  را رده بنــدی 
عبارت اند از عداوه، قساوه، غضب و تهور؛ و چهار حالت نفسانی لین 
ع و جبن. فارابــی همین تقابل قوی  عبارت انــد از خــوف، رحمه، جز
که از اســالف یونانی  و لیــن را برای دســته بندی اجنــاس ذی االربع، 
کار برده است. دیدگاه ابن سینا درباره مقوله  خویش برگرفته، نیز به 
که  اجناس ذی االربع بیش از فارابی جهت گیرانه و به ســمتی اســت 
گــر توالی دو نغمه بر  جنــس دیاتنیــک را قــوی می داند. وی می گوید ا
کمابیش دســت خوش یاس  نســبت بعــدی قوی نباشــد، نفوس مــا 
می شوند و میزان آن به میزان ارخاء و فشردگی نتیجه حاصل بستگی 
دارد. وی در ادامــه بحــث ایــن یــاس را بــه شــرایط و عــادات معمول 
نســبت می دهد )بوعلی ســینا، ۱۹5۶، 4۹-5۱(. موسیقیدانان برای 
اســتفاده از اجنــاس لیــن بــه طــور معمــول آنهــا را از طریــق انتقــال یا 
مدوالسیون با اجناس قوی ترکیب می کرده اند )بوعلی سینا، ۱۹5۶، 
۱40(. دســته بندی فارابــی ســاختار اصلــی دســته بندی شــدود و در 
کتــاب ادوار صفی الدیــن »فی تاثیرالنغم« را بــا عنوان فعل یا  بــاب ۱4 
کــه در نفس تاثیر ملذه دارد، فراهم می آورد. قوت نشــانه ای  تاثیــری 
که برانگیزاننده  برای دسته بندی جنس دیاتنیک است: هر سه شد 
قــوت، شــجاعت و بســط هســتند، متشــکل از دو ذی االربــع متصــل 



۲۷

دیاتنیــک از جنــس واحدنــد )ارمــوی، ۱۳80، 84-85(. چهــار ّشــد 
)راســت، عــراق، اصفهــان، نــوروز( متشــکل از ذی االربع هــا متصــل از 
کــه تاثیر خــود را تا حــدی مدیون ابعاد ســوم زلزلی  جنســی واحدنــد 
گام  میان نغمات درجات اول و ســوم، و چهارم و ششــم در ســاختار 
که متشــکل از  در شــدود ایــن دســته هســتند. مالیــم ایــن مدهــا را، 
ذی االربع هایــی متقــارن هســتند، می توان نشــانه ای از قوت نســبی 
گــر چــه احتمــااًل عــراق و اصفهــان را می تــوان دارای  آنهــا دانســت، ا
ســاختار فشــرده تر و بنابراین لین تر از بقیه دانســت، چون این دو مد 
گونه هــای ذی الــکل متشــکل از مجموعه ای هشــت نغمه ای  دارای 

هستند، نه همچون بقیه هفت نغمه ای )طالیی، ۱۳۹۱، ۱۶(5. 
کاشــانی در رســاله کنزالتحــف در مقالــه چهــارم از فصــل  حســن 
هفتــم بــه نقــل از موالنا صفی الدین بــه ذکر تاثیر هر یــک از مقام ها با 
که به طور خالصه   یــک حالت خاص می پردازد )بینش، ۱۳۷۱، ۱۲4( 
در جــدول ۱ نشــان داده شــده اســت. بحــث تاثیر نغمه هــای ادوار بر 
ح مبارک شــاه  لحان، شــر خلقیات از چهار رســاله دره التاج، جامع اال
ح زیــر می باشــد )جــدول ۲(. عالمــه  )االدوار( و رســاله جامــی بــه شــر
کتاب دره التاج لغره الدبــاج، فصل پایانی در  قطب الدین شــیرازی در 
مبحــث دهم در تاثیر برخی پرده ها به طریق اجمال ســخن می گوید 
)شــیرازی، ۱۳8۷، ۱4۹(. محمــد بــن مبارک شــاه میــرک بخــاری در 
کتاب ادوار ارموی در علم موســیقی در فصل چهاردهم و در قســمت 
تعلیقــات )فصــل چهاردهــم( )بخــاری، ۱۳۹۲، ۲۹۹-۳00( بــه تاثیــر 
کتاب  کرده است. عبدالقادربن غیبی حافظ مراغی در  نغمه ها اشاره 
لحــان در فصــل یــازده و دوازده در تاثیــر نغمــه ادوار بحــث  جامع اال

می کنــد )مراغــی، ۱۳88، ۲5۹-۲۶0(. عبدالرحمــن بــن احمد جامی 
در رســاله موســیقی اش در فصل آخر از تاثیر نوع آوازها بر روح و روان 

انسان سخن به میان می آورد )جامی، ۱۳۷۹، ۲۱4(.
کــه جــدول ۲ نشــان می دهــد، در بــاب تاثیــر بــر قــوت،  همانطــور 
گشــادگی بــا مقامــات در بیــن 4 رســاله دره التــاج، جامــع  شــجاعت، 
االلحان، شــرح مبارک شــاه )االدوار( و رســاله جامی، مقامات عشاق، 
نــوا، بوســلیک در بیــن آنها مشــترک، ولــی در جامــع االلحان و رســاله 
جامــی، شــعبات ماهــور و نهاونــد بــرای ایــن تاثیرات هم اشــاره شــده 
است. در باب تاثیر شادکامی شباهت مقامات راست، عراق، اصفهان 
در بیــن چهــار رســاله فــوق قابــل ذکــر اســت. آواز نــوروز درچهار رســاله 
گردانیــا در جامع االلحــان و رســاله جامــی در تاثیر  فــوق مشــابه، و آواز 
شــادکامی آمــده اســت. همچنیــن در بیــن این چهــار رســاله، فقط در 
جامع االلحان و رســاله جامی ســخن از وجود شعبات پنجگاه و زوالی 
در رابطه با تاثیر شــادکامی آمده است. در رابطه با تاثیر حزن و سستی 
می توانیــم به وجود شــباهت مقامات بزرگ، راهــوی، زیرافکن در بین 
که در رساله های دره التاج  کنیم با این تفاوت  چهار رســاله فوق اشــاره 
و شــرح مبارک شــاه )االدوار( به سه مقام دیگر حسینی، زنگوله، حجاز 
و در رســاله جامــی فقــط مقام زنگوله اشــاره شــده اســت. در باب این 
تاثیر در رســاله دره التاج و مبارک شــاه سخنی از نام شعبات و آوازها به 
گواشت و شهناز و شباهت  میان نیامده اســت. وجود شباهت دو آواز 
در شــعبات حصــار، همایون، مبرقع، بســطه نــگار، صبا، نــوروز عرب، 
رکــب، اصفهانــک و روی عــراق در رســاله جامــی و جامع االلحــان در 
تاثیــر حزن و سســتی آمده اســت. در باب تاثیر در نفــس آدمی با توجه 

جدول۱-تاثیر مقام ها در رساله ی کنزالتحف.

حجازیحسینیرهاویزنگولهبزرگزیرافکنداصفهانعراقبوسلیکنواعشاق۱۲ مقام

کردنلذتقدرتشجاعتخندهشد کردنخوابترسغم و اندوهبخشش  خضوع و بندگیصلح و سرزنشگریه 

              رساالت

  حاالت

ح مبارک شاهجامع االلحاندره التاج رساله جامیشر

آوازشعبهمقامآوازشعبهمقامآوازشعبهمقامآوازشعبهمقام

120112206120112206

عشاق، نوا، بوسلیک، ماهور، نهاوندعشاق، نوا، بوسلیکعشاق، نوا، بوسلیک، ماهور،  نهاوندعشاق، نوا، بوسلیکقوت

عشاق، نوا، بوسلیک، ماهور، نهاوندعشاق، نوا، بوسلیکعشاق، نوا، بوسلیک، ماهور،  نهاوندعشاق، نوا، بوسلیکشجاعت

عشاق، نوا، بوسلیکعشاق، نوا، بوسلیکعشاق، نوا، بوسلیک، ماهور،  نهاوندعشاق، نوا، بوسلیکگشادگی

راست، عراق، اصفهان، شادکامی
گردانیا، پنجگاه، زوالینوروز راست، عراق، اصفهان، راست، عراق، اصفهان، نوروز 

نوروز
راست، عراق، اصفهان، نوروز، 

گردانیا، پنجگاه، زوالی

بزرگ، راهوی، زیرافکنحزن و سستی
حسینی، زنگوله، حجاز

گواشت بزرگ، راهوی، زیرافکن، 
شهناز، حصار، همایون، مبرقع

بسطه نگار، صبا، نوروزعرب
رکب، اصفهانک، روی عراق

بزرگ، راهوی، زیرافکن
حسینی، زنگوله، حجاز

بزرگ، راهوی، زیرافکن،  زنگوله،
گواشت، شهناز، حصار، همایون

مبرقع، بسطه نگار، صبا، نوروز عرب،
اصفهانک، روی عراق، رکب

-عشاق، نوا، بوسلیک-عشاق، نوا، بوسلیکانبساط در نفس 

تهیر و ذوق و 
بسطی مشوب 
به حزن و اندوه

حسینی، زنگوله، حجاز، مایه، سلمک، نهفت، -
-دوگاه، عزال، اوج، خوزی، نی ریز

حسینی، حجاز، مایه، سلمک،  
نهفت، نوروز بیاتی، دوگاه، عزال، اوج 

خوزی، نیریز

جدول۲- نسبت مقام ها، آوازات، شعبات با خلقیات انسان.

کهن ایرانی -اسالمی ابعاد موسیقی درمانی در علم موسیقی 



۲8
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۲ ، شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۶

به چهار رســاله فوق فقط می توانیم در رســاله دره التاج و شــرح مبارک 
کنیم  شــاه )االدوار( به ارتباط به ســه مقام عشاق، نوا، بوسلیک اشاره 
و در دیگــر رســاالت در تاثیر این حالت در ارتباط با مقام ها، شــعبات و 
آوازها ســخنی به میان نیامده اســت. در رابطه با تاثیر تحیر و ذوق در 
بین چهار رســاله، دره التاج و شــرح مبارک شــاه )االدوار(، اشــاره ای در 
این رابطه نشده است. در رساله جامع االلحان به ذکر، مقام حسینی، 
زنگوله، حجاز و در رســاله جامی فقط به مقام حســینی و حجاز اشــاره 
شــده اســت. همچنین شــعبه نوروز بیاتی در رســاله جامی و شــباهت 
شــعبات، نهفــت، دوگاه، اوزال، اوج، خــوزی و نیریــز و دو آواز مایــع و 
سلمک در رساله جامع االلحان و جامی در باب این تاثیر آمده است. 
در جمع بندی این چهار رساله می توانیم اشاره ای به این نکته داشته 
که از بین دوازده مقام، شــش آواز و بیســت و چهار شعبه فقط  باشــیم 
گاه - چهارگاه و محیر ســخنی در این چهار  نام شــعبات عشــیرا - ســه 

رساله به میان نیامده است.

ج( تاثیر نغم ادوار در ارتباط با اوقات شبانه روز 
در رابطــه بــا ارتباط مقام ها، شــعبات و آوازها با اوقات شــبانه روز 
در جدول ۳، اوقات شــبانه روز به چهار دســته زیر تقســیم می شــود: 
نخســت، پــاس ۱)صبــح دم تــا پیــش از ظهــر(؛ دوم، پــاس ۲ )ظهــر تا 
قبل از غروب(؛ ســوم، پاس ۳ )غروب تا قبل از نیمه شــب( و چهارم، 
که  پاس4 )نیمه شــب تا صبح دم(. ابن سینا نخستین طبیبی است 
کرده  موســیقی را برای شــفای بســیاری از بیماران تجویز و ســفارش 
اســت. در نسخه خطی رســاله ابن سینا درباره شــفای بیماران از راه 
که در موزه شرق شناسی بریتانیا محفوظ است )به شماره  موســیقی 
۲۲۶۱ و رقم ۲۱0( ســخن به میان آمده اســت )ناظم پور، ۱۳۹۱، ۷5(. 
کاشانی  در مقاله چهارم از فصل هشــتم رساله ی کنزالتحف از حسن 
)بینــش، ۱۳۷۱، ۱۲4(، در بیــان اینکه هر وقت چه آهنگی باید خواند 
شــود و نیز در باب ّشــدها، ســخن به میان آورده اســت. علی شاه بن 
کتــاب مقدمــه االصــول در انتهــای رســاله از  حاجــی بوکــه اوبهــی در 
مناســبات الحــان بــا اوقات شــبانه روز بحــث می کند )اوبهــی،۱۳۹0، 
48(؛ و همچنیــن ضیاالدیــن یوســف در کلیــات یوســفی در فصــل 

چهارم )یوسفی، ۱۳۹0، ۱5( به این موضوع پرداخته است. 
که جدول ۳ نشــان می دهد، در رابطــه با تاثیر مقام ها،  همانطــور 

بوســلیک، راســت، راهوی و حســینی با پاس ۱ در رســاله ابن ســینا، 
کنزالتحف، مقدمه االصول و کلیات یوسفی یکسان می باشد و از بین 
چهار رساله فوق فقط در رساله مقدمه االصول به ذکر سه آواز نوروز، 
ســلمک و مایه و همچنین شعبات محیر و جان فزار پرداخته است. 
در رابطــه ی تاثیر ســه مقام عشــاق، عراق و زنگوله بــا پاس ۲ در چهار 
کنزالتحف و  رســاله فوق یکســان می باشــد، ولی در رســاله ابن ســینا، 
کلیــات یوســفی به مقــام حجاز در رابطه با این تاثیر هم اشــاره شــده 
اســت.  از بیــن چهــار رســاله فوق، فقط در رســاله مقدمــه االصول به 
ذکــر شــعبات همایــون، نهاونــد، ماهــور، چهــارگاه و نهفــت پرداخته 
شــده اســت. در رابطه با پاس ۳ و ارتباط آن با مقامات در ســه رساله 
کنزالتحف و کلیات یوسفی به مقامات اصفهان و نوا اشاره  ابن سینا، 
که در رســاله مقدمه االصول به مقام راست و  شــده است؛ در صورتی 
گواشت اشاره شده است. در  همچنین ذکر شــعبات بسته نگار و آواز 
رابطــه بــا پاس 4 و ارتباط آن با مقامات، شــباهت مقام بزرگ در بین 
چهار رســاله فوق به صورت یکســان ذکرشده اســت و وجود شباهت 
کوچک در بین رساله مقدمه االصول و کلیات یوسفی؛ و وجود  مقام 
تفاوت هایی در ذکر مقام  زیر افکن در رســاله ابن ســینا، مقام مخالف 
در کنزالتحــف و در رســاله مقدمــه االصــول بــه ذکــر شــعبات دوگاه و 
نــوروز بیات، اشــاره شــده اســت. نکاتــی حائــز اهمیت در ایــن رابطه 
نیــز در برخــی از این رســاالت موجود اســت، به طور نمونــه در کلیات 
که شــعبه های هــر مقام اثــر همان مقــام را دارد  یوســفی آمده اســت 
کــه در هنگام  گفته شــده اســت  )یوســفی،۱۳۹0، ۱5( و در کنزالتحــف 
گر بخواب نروند از آوازات، آواز شــهناز  خوابیدن پرده مخالف نوازد و ا
بنوازنــد )بینــش، ۱۳۷۱، ۱۲5(. در جمع بنــدی ایــن چهــار رســاله از 
دوازده مقام، پنج آواز استفاده شده و اختالف در ذکر شعبات است.

 
د( رابطه درمانی مقام ها و وترها با عناصر چهارگانه 

در طــب ســنتی مــزاج به چهار دســته تقســیم می شــود: نخســت، 
گرم؛ دوم، بارد یا سرد؛ سوم، یابس یا خشک؛ چهارم، رطب یا  حاره یا 
مرطوب )زاده محمــدی، ۱۳۹۱، ۳8-۳۹(. بقراط حکیم )۳۷۷ - 4۶0 
ق.م( چهار طبع ســودا، بلغم، دم، صفرایی را معرفی می کند )همان، 
۳8(. اندیشــمندان دوره اســالمی در رساله های موسیقی برای بهبود 
کــدام از  که شــامل هر  و درمــان بیماری هــا ایــن روش را بــرای افــرادی 

رساالت
شبانه روز

کلیات یوسفیمقدمه االصولکنزالتحفابن سینا

آوازشعبهمقامآوازشعبهمقامآوازشعبهمقامآوازشعبهمقام

12001201121151200

راهوی، راستپاس 1
حسینی بوسلیک

بوسلیک ، راست
راهوی، حسینی

بوسلیک، راست، راهوی، حسینی، نیشابورک، 
محیر، جان فزار، نوروز، سلمک، مایه

بوسلیک، راست
راهوی، حسینی

زنگوله، عشاقپاس 2
حجاز، عراق

عشاق ، عراق
زنگوله، حجاز

عشاق ، عراق ، زنگوله ، همایون ، نهاوند، 
ماهور، چهارگاه ، نهفت

عشاق، عراق
زنگوله، حجاز

گواشتاصفهان، نوااصفهان، نواپاس3 اصفهان، نواراست، بسطه نگار، 

کوچک، دوگاه، نوروز بیاتبزرگ، مخالف، شهنازبزرگ، زیرافکنپاس 4 کوچکبزرگ، حسینی،  بزرگ، 

جدول 3- مناسب خوانی مقامات، آوازات، شعبات با اوقات شبانه روز.
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این طبع ها هستند و جهت تعادل روحی انسان و نیز تخفیف در آالم 
که همان  کید بر این اســت  بیماری هــا پیشــنهاد می کننــد. در واقع، تا
که انســان ها طبایع مختلف دارند، موســیقی نیــز به همان نحو  گونــه 
متنــوع اســت و می تــوان با روشــی علمی، موســیقی را مناســب حال و 
گذاشــت.  کــرد و در او تاثیرهای مختلف به جا  موقعیــت فــرد انتخــاب 
تاثیر نغمه های حاصل از این تقســیم بندی، بر نفوس مختلف است؛ 
کارکرد آن می گذارد. بنابراین،  که نغمه زیر بر صفرا و قوت و  مانند اثری 
اســتفاده از این چهار نوع نغمه در اوقات مختلف شــبانه روز می تواند 
به تعادل روحی انسان و نیز تخفیف آالم بیماری ها منجر شود و این، 
که حکما از موســیقی در بیمارســتان ها اســتفاده  خود علت آن اســت 
کیهــان و انسان شناســی ارتباط برقرار  می کننــد. الکنــدی میان زمان، 
کــرد و همچنیــن جنس صدا یا منطقه صدایی چهار ســیم عود، میان 

 .)farmer, 1955/1956, 29-38( بم و زیر ذکر شده است
که جدول 4 نشــان می دهد، در مبحث رابطه موسیقی  همانطور 
ادوار و وترهــای عــود بــا عناصــر چهارگانه، 5 رســاله موســیقی شــامل 
کنزالتحــف، رســاله بنایــی و  رســاله  لحــان،  اخــوان الصفــا، جامع اال
ح زیر اســت. بخش موســیقی رســاله اخــوان الصفا با  نســیمی به شــر
توصیــف موســیقی و تاثیــر آن در نفــس و یا روح انســان آغاز می شــود 
کاشــانی در رســاله کنزالتحــف در  )بینــش، ۱۳۷۱، 5۳-54(. حســن 
کاربــرد و تاثیــر نغمه هــا ســخن بــه میــان آورده اســت  فصــل نهــم در 
لحان در فصل پنجم  کتاب جامع اال )بینــش، ۱۳۷۱، ۱0۷(. مراغــی در 
کــه او را عــود قدیم خواننــد و نســبت آن با عناصر  در بیــان اربــع اوتــار 
اربعــه را بحث می کند )مراغی، ۱۳88، ۱۱۷-۱۱8(، بنایی در رســاله ی 
کوتاه به نظریه اخالط و عناصر چهارگانه می کند  موســیقی اش اشــاره 
)بنایی، ۱۳۶8، 5۹-۶0( و همچنین نسیمی در رساله ی نسیمی، در 
فایــده هجدهم و نوزدهم از نســبت مقامات بــا عناصر اربعه و اخالط 

چهارگانه سخن به میان می آورد )نسیمی، ۱۳85، ۳۲(. 
کنزالتحف، رســاله  لحان،  رســاله های موســیقی از جمله جامع اال
کــدام از عناصــر اربعه را در رابطــه با مزاج و  بنایــی و  اخــوان الصفــا هر 
طبــع و وترهــای عــود آورده اســت در صورتی که در رســاله ی نســیمی 
هریــک از عناصــر اربعــه را بــه مقاماتــی نســبت می دهــد. بــر اســاس 
رســاله ی اخــوان الصفــا مبتنــی بــر قیاســات عالــم تحت القمــر و فوق 
که حکمای موســیقیدان، اوتــار عود را  القمــر برخی نتیجــه می گیرند 
کمتر و نه بیشــتر، تا مماثلی باشــد برای  چهار بخش قرار داده اند، نه 
که در فلک تحت القمــر قرار دارند و این تماثل البته  امــور طبیعی ای 

که در عالم تحت القمر چهارعنصر  اقتدا به حکمت باری تعالی است 
که هرکدام مماثلی برای این  قرار داده است. بنابراین، چهار وتر عود 
ارکان اربعه اســت. وتر زیر، مماثل آتش اســت و نغمه آن متناســب با 
حــرارت و حــد آن، وتر مثنی، مماثل هواســت و نغمه آن متناســب با 
رطوب و نرمی آن، وتر مثلث مماثل با آب است و نغمه آن متناسب با 
ک اســت و نغمه  رطوبت و ســردی آب و در نهایت، وتر بم، مماثل خا
آن مماثل سنگینی و غلظت آن )بلخاری، ۱۳88، ۱4۹(. در رساله ی 
بنایــی ایــن نظریــه را بــه نقل از صاحــب اخــوان الصفا بیــان می کند. 
که "مردمان صفراوی  کید می کند  کاشــانی در کنزالتحف تا حسن 
مــزاج را نغمات از وتر مثلــث نتوانند و بلغمی مزاج را نغمات از وتر زیر 
و دموی مزاج را نغمات از وتر بم و سداوی مزاج را نغمات از وتر مثنی 

و یعالج الّضد بالّضد ..." )بینش، ۱۳۷۱، ۱0۷(. 
کــه در زمان قدیم عــود چهار  لحــان می گویــد  مراغــی در جامــع اال
ســیم از جنس روده )کوک شــده به فواصل چهارم ( داشــته اســت، و 
کرده اند: نخســت،  دانشــمندان آنهــا را بــا چهــار طبع و خلــق مرتبط 
ک، ســرد )بارد( و خشــک )یابس( برابر ســودایی. دوم،  بم شــامل خا
مثلث شــامل آب، ســرد و مرطوب )رطب( برابر بلغمی. ســوم، مثنی 
گــرم )حار( و مرطــوب برابر دمــوی. و چهارم، زیر شــامل  شــامل هــوا، 

گرم و خشک برابر صفرایی )مراغی، ۱۳88، ۱۱8-۱۱۷(.  آتش، 
رســاله نســیمی دربــاره نســبت مقامــات با عناصــر اربعــه و اخالط 
که بر مــداوای امراض  چهارگانــه، ابتــدا از قــول حکیمی نقــل می کند 
مزمــن هیــچ عالجــی نیســت جــز نواختــن ســاز عــود، ســپس نســبت 
که بر اساس طبع عناصر  مقامات را با عناصر بیان می کند و می افزاید 
چهارگانــه می تــوان بــه طبع مقامات نیــز پی بــرد و همچنین در باب 
که برای درمان  موسیقی درمانی از قول طبیب ناشناس نقل می کند 
که متعلق به شــهر وی اســت  کرد  هر مریض باید همان مقامی را اجرا 
کــه اهل حجاز اســت، باید مقــام حجازی  مثــاًل بــرای درمــان مریضی 

نواخت )نسیمی، ۱۳85، ۹۲-۹۱(.

ه( ایقاع و درمان 
بحــث ارتبــاط موســیقی و بــه طــور اخــص ایقاعــات با انــواع نبض، 
که  که عنصری اصلی در تشــخیص پزشــکی، یکی از موضوعاتی اســت 
توســط نظریه پردازان برجســته در تاریخ تمدن اسالمی عنوان شده و 
در این راستا نظریات قابل تاملی نیز در حوزه موسیقی درمانی مطرح 
که بر  کل موسیقی نیست  شــده اســت. امروزه محققان معتقدند این 

کنزالتحف-  جامع االلحان- رساله بنایی         اخوان الصفا- 
عناصر چهارگانه

رساله نسیمی

12 مقامطبعمزاج2مزاج 1تعداد وترهای عود

کسودایابسباردبم بوسلیک، راست، زنگولهخا

عراق، اصفهان،  بزرگآببلغمرطبباردمثلث

کوچکهوادمرطبحارمثنی نوا، راهوی، 

عشاق، حسینی، حجازآتشصفرایییابسحارزیر

جدول 4- نسبت عناصر چهارگانه با مقامات و وترها با درمان.

کهن ایرانی -اسالمی ابعاد موسیقی درمانی در علم موسیقی 
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۲ ، شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۶

که اثر  پاســخ های فیزیولــوژی اثر می گذارد، بلکه ریتم موســیقی اســت 
عمده ای بر شــنونده دارد )Bernadi et al., 2005, 442(. در طب قدیم 
ایران، موسیقی یا به اصطالح همان زمان )علم تالیف نغم(، جایگاهی 
کثــرًا بــا موســیقی علمــی و  در خــور و شایســته دارد. پزشــکان قدیــم ا
کــه طبیب باید  عملــی آشــنا بودند و در بســیاری رســاالت آمده اســت 
نبض شــناس و ضرب شــناس باشــد و از روی نظام ضرب و وزن نبض، 
گون را تشــخیص دهد )میرعلی نقی، ۱۳۷۹،  گونا رد پای بیماری های 
۱4۲(. رســاله رگ شناســی، منتســب بــه ابن ســینا از منظــر تاریخ علم 
موسیقی در ایران قدیم حائز اهمیت است و در علم موسیقی دارای دو 
که میان آنها مناســبت  بحث می باشــد: اول، از احوال نغمه ها از آن رو 
که  و منافرتی موجود است و آن را تالیف می نامند. دوم، از زمان هایی 
در میــان آن نغمه هــا می افتد و این را ایقاع خوانند )همــان، ۱45(. به 
که  کلــی از اطبــاء قدیم ازجمله ابن ســینا بــر این اعتقــاد بوده اند  طــور 
دانســتن وزن و ایقاعــات، یکــی از ملزومــات طبابت اســت. همچنین 
که پزشــک تشــخیص بیماری  مراغی در جامع االلحان عنوان می کند 
را از طریق نبض می دهد، و بدون شناخت ریتم، انواع مختلف نبض، 
کشــش، فشــار، و غیــره، غیــر ممکن  کنــدی، تضــاد، بســامد،  تنــدی، 
است )طالیی، ۱۳۹۱، 50(. در زمان الکندی، نظام مقامات رایج هنوز 
نظریه پردازی نشــده بود و فقط چهار ریتم پایه و مشــتقات آن )هزج، 

رمــل، خفیــف، ثقیــل ممتد، ثقیــل اول و ثانــی، ماخــوری( مطرح بود 
گائن )۹4۲ م(  )farmer,1955/1956, 29-38( و یــک قــرن بعد ســعدیه 
بخشــی را در بــاب اتــوس ریتم هــا می نویســد )فارمــر، ۱۹4۳(. معرفــت 
علــم ایقــاع بخــش دوم رســاله نســیم طــرب یعنــی از فایده بیســتم به 
که عبارتند از  کلی را دربرمی گیرد  بعد، درباره ایقاع اســت و چهار بحث 
کیفیت ایقاعات و مبدع آنها،  ارتباط ایقاعات با انواع نبض، اســامی و 
کیفیت نقرات ادوار و اتانین آنها.  بیان ارکان ایقاعی و ســرانجام شــرح 
که نسیمی در رساله خود در این زمینه پیش می کشد از جهتی  بحثی 
کم ســابقه اســت. او در واقــع ایقاعات یا اصــول خاصی را  در نــوع خود 
که نقرات آنها با ضربان بعضی از نبض ها هماهنگ بوده و  نــام می بــرد 
از این رو شــناخت آنها در تشــخیص امراض مفید بوده است. مطالبی 
کلی می توان به شــکل  کــه نســیمی در ایــن باره بیان می کند به طور  را 
کــرد: اول، ضربــان نبض شــخص ســالم )صحیــح البدن(  زیــر خالصــه 
مانند دور قدیم استوار است. دوم، ضربان نبض شخص مبتال به تب 
گر بادی است در آغاز به دور اوفر شبیه است و در پایان به  که ا مطبقه: 
گر ماوی اســت با دور دو یک قابل مقایســه اســت. ســوم،  دور روان، و ا
ضربان نبض منشاری به دور هزج نزدیک است. چهارم، ضربان نبض 
رملی، به دور رمل نزدیک است. پنجم، ضربان نبض شخص مبتال به 

سل و دق به دورفاخته نزدیک است )نسیمی، ۱۳85، ۳۲-۳4(.

قرن مولفرسالهمباحث تاثیر موسیقی در درمان )م.د.(
ه.ق
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کبیرتاثیر انواع نغم1 45۹۹5۱8۶۷0۶۱445ابونصر فارابیموسیقی 

تاثیر نغم ادوار بر2
خاقیات انسان

۷۱۳۷۱44۶۶۲۱۳۷قطب الدین، شیرازیدره التاج لعزه الدباج

ح ادوار ارموی 8۲۹8۳۱0۹۶۶4۲۶۲۱محمد میرک، بخاریشر

کاشانیکنزالتحف 84۳۱۱۲۹00۱۶۱حسن، 

لحان ۹4۶0۱۱۱5۶۲8۳۱5عبد القادر،  مراغیجامع اال

۹۳۳۱۹۲40۲0۱عبدالرحمان، جامیرساله جامی

ارتباط نغم ادوار با اوقات شبانه روز3

----5ابوعلی، سینارساله ابن سینا

کاشانیکنزالتحف 84۳۱۱۲۹00۱۳۱حسن، 

۱0۱۹۱۲۲۷550۱4۷علیشاه بوکه اوبهیمقدمه االصول

۱۳۳۶۱8۲۳۲۹0ضیاالدین، یوسفکلیات یوسفی

رابطه درمانی، مقامها و وترها با 4
گانه عناصر چهار 

4۱0۱۲۷00۱۹8اخوان الصفارسائل اخوان الصفا

کاشانیکنزالتحف 84۳۱۱۲۹00۱۳8حسن، 

لحان ۹4۶0۱۱۱5۶۲8۱۶۲عبد القادر، مراغیجامع اال

۹۱۲۷۱۱58۷5۹8علی، معمار بناییرساله بنائی

۱05۳۲۶5۱۹۲۱۲نسیمینسیم طرب

۱05۳4۶5۱۹۲5۹نسیمینسیم طربرابطه ایقاع با درمان5

جمع۱۹8۶۲۶5۳۹۶۷۶۶۳۱5

جدول 5 - تقسیم بندی رساالت در باب موسیقی درمانی) م.د.(.
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مباحث موسیقی درمانی )م.د.( 
گان م.د. هر مبحثنسبت تعداد صفحات م.د. هر مبحث  نسبت تعداد واژ

کل صفحات م.د. در  به 
رساالت%

کل صفحات رساالت  به 
هر مبحث%

گان م.د.  کل واژ به 
در رساالت%

گان رساالت  کل واژ به 
هرمبحث%

۱۹.۲0.8۲۲.۹0.8تقسیم بندی و تاثیر انواع نغمم.د.۱

۲۶.۹0.۷54.4۱.۲تاثیر نغم ادوار بر خلقیات انسانم.د.۲

۱5.4۱.55.80.8ارتباط نغم ادوار با اوقات شبانه روزم.د.۳

۲۳.۱0.۹۱۲.80.5رابطه درمانی، مقامات و وترها با عناصر چهارگانهم.د.4

۱5.4۷.54.۱4رابطه ایقاع با درمانم.د.5

تحلیل محتوای رساالت

گان و صفحات بکار رفتــه در مباحث  در ایــن پژوهــش، تعــداد واژ
گان و  کل واژ کنــار  مربــوط موســیقی درمانــی )م.د.( در هــر رســاله در 
کتابت رســاالت در جدول 5  صفحــات هــر رســاله، با توجــه به تاریــخ 
گان و صفحات بکار  ارائه شده است. همچنین درصد میزان تعداد واژ
کل  گرفته شــده در هر رساله درخصوص موسیقی درمانی، نسبت به 
گان و صفحات در هر رســاله در جدول ۷ نشــان داده شــده است. واژ
کل صفحــات  در مجمــوع  نســبت صفحــات مربــوط بــه م.د. بــه 
گان مربوطــه بــه  رســاالت مــورد بررســی ۱.۹8% و نســبت تعــداد واژ
گان آن رســاالت ۱.۱۷% می باشــد. یافته هــای ایــن بررســی در  کل واژ
جــداول ۶ و ۷ و تصاویــر ۱و۲ خالصــه و دیــداری شــده اند. تصویــر۱، 
میــزان پرداختــن بــه مباحــث پنج گانــه موســیقی در رســاالت مــورد 
بررســی در ایــن پژوهش را مورد مقایســه قرار داده اســت. همان طور 
لحان و  نســیم طرب به  کــه می بینیــم رســاالت کنزالتحــف، جامــع  اال

مباحث بیشــتری در رابطه تاثیر موســیقی در درمان اشــاره می کنند. 
جــدول ۷ و تصویــر۲ نســبت مطالــب مربوط بــه موســیقی درمانی به 
که رســاله نسیمی، بیشترین  کل مطالب هر رســاله را نشــان می دهد 
کمترین ســهم از موســیقی درمانی  و رســاله دره التاج و لعزه الدباج به 
گان در هــر یــک از مباحــث  پرداختــه اســت. نســبت صفحــات و واژ
گان رســاالت مربوطــه همان طور  کل صفحات و واژ پنجگانــه نیــز بــه 
که جدول ۶ نشان می دهد: نخست، تاثیر انواع نغم،  صفحه 8. % و 
8. % واژه؛  دوم، در تاثیــر نغــم ادوار با خلقیات انســان، صفحه۷.% و  
۱.۲ % واژه؛ ســوم، تاثیر نغم ادوار با اوقات شــبانه روز، صفحه ۱.5% و 
8. % واژه؛ چهارم، رابطه درمان با مقامات و وترها با عناصر چهارگانه، 
صفحــه۹. % و 5. % واژه؛ پنجــم، رابطه ایقاع با درمان، صفحه %۷.5 
که رابطه ایقاع با  و 4% واژه می باشد. یافته های فوق نشان می دهد 
درمان و تاثیر نغم ادوار با خلقیات انســان به طور چشمگیری بیشتر 
کهن  از بقیــه مباحث موســیقی درمانی مورد توجه مولفین رســاالت 
گرفته، بوده اســت. کــه در ایــن پژوهش مورد بررســی قــرار  موســیقی 

کل رساالت هر مبحث. گان) م.د( در رساالت و همچنین به  کل صفحات و واژ گان و صفحات ) م.د.( هر مبحث به،  جدول 6 - نسبت واژ

کل مباحث )م.د.( در رساله ها. تصویر 1-  نسبت مباحث ارائه شده موسیقی درمانی)م.د.( در هر رساله به 

کهن ایرانی -اسالمی ابعاد موسیقی درمانی در علم موسیقی 
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در رساالت مختلف موسیقی، در طول تاریخ به مباحث مختلف 
موســیقی درمانــی توجــه خاصــی شــده اســت. بــر مبنــای مطالــب 
کاربرد  استخراج شــده در این پژوهش از ۱۶ رساله مورد بررسی، ابعاد 
موسیقی در درمان به پنج مبحث دسته بندی شده است: نخست، 
تاثیــر انــواع نغم؛ دوم، تاثیر نغم ادوار بر خلقیات انســان؛ ســوم، تاثیر 
نغــم ادوار در ارتبــاط بــا اوقــات شــبانه روز؛ چهــارم، رابطــه درمــان، 
مقامــات و وترهــا با عناصــر چهارگانه؛ و پنجم، رابطــه ایقاع با درمان. 
رســاالت یادشــده بر اســاس تعداد صفحات و واژه های ارائه شــده در 
باب هر یک از مباحث درمانی موسیقی، برای مشخص شدن اهمیت 
میزان اســتفاده موارد مربوط به موســیقی درمانی در رســاالت، مورد 
که  گرفته اند. نتایج این بررسی نشان می دهد  بررســی و مقایسه قرار 

لحان و نســیم طرب به مباحث بیشتری  رســاله کنزالتحف، جامع اال
در رابطــه تاثیر موســیقی در درمان اشــاره می کننــد. همچنین میزان 
پرداختــن به مباحث مربوط به موســیقی درمانی در رســاله نســیمی 
کمترین می باشد. عالوه  بیشترین و در رساله دره التاج و لعزه الدباج 
بــر ایــن، رابطــه ایقاع با درمــان و تاثیر نغم ادوار با خلقیات انســان به 
که در  کهن موســیقی  طــور چشــمگیری مورد توجه مولفین رســاالت 

گرفته اند، بوده است.  این پژوهش مورد بررسی قرار 
کنار  توصیــه تاثیــر موســیقی و رابطه آن به عنــوان روش مکمل در 
خدمات پزشکی مورد توجه مولفین رساالت موسیقی بین قرن های 
4 تــا ۱۳ هجــری قمــری بــوده اســت در آن دوره، موســیقی در درمان 
کــه امروزه به آن آســایش درمانی  بیمــاران مشــابه چیزی بوده اســت 

کل رسالهنام رساله کل رسالهنسبت تعداد صفحات  م.د به  گان  م.د به  نسبت تعداد واژ

کبیر 0.۹0.۷۷موسیقی 

۱0۷.۲رسائل اخوان الصفا

0.۷0.۳دره التاج لعزه دباج

۱۳.۲مبارک شاه )ارموی(

کنزالتحف ۶.۹5.۹رساله 

لحان 0.۶0.8۹جامع اال

0.۷8۲.۹رساله بنایی

۳.0۳۲.۱رسائل جامی

۱0.5مقدمه االصول

۱۱.۳8.۹رساله نسیمی

۲.۷5.۶کلیات یوسفی

کل رساله. گان بکار رفته در مبحث موسیقی درمانی نسبت به  جدول7- نسبت تعداد صفحات و واژ

کل در هر رساله. گان بکار رفته در مبحث موسیقی درمانی نسبت به  تصویر2- نسبت تعداد صفحات و واژ
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پی نوشت ها

۱ ایــن نظــام بــه طــور خالصــه بــر مبنای هشــت مد بنــا شــده بــود. چهارتا از 
گال"  ایــن مدهــا " اتانتیــک") autihentic( ) اصیــل( بودند و چهار مد دیگــر " پال

)plagal( )فرعی( بودند )ایبرهم، ۱۳۹0، ۶4(.
2 Valence.
3 Beat.
4 Accent.

لحان" نوشــته استیون  5 مقاله ی"تامالتی تاریخی بر باب دوازدهم جامع اال
گزیــده ی همایــش بین المللــی  کتــاب  بــالم، ترجمــه ی هومــان اســعدی، در 

کوشش داریوش طالیی به چاپ رسیده است.  عبدالقادر مراغی، به 
6 Psychophysiology.
7 Ethos.
8 Composition.

فهرست منابع

 ابــن منجــم، یحیــی ابن علــی )۱۳88(، رســاله فــی الموســیقی، محمد تقی 
حسینی، فرهنگستان هنر، چاپ اول، تهران.

 ارمــوی، صفی الدیــن )۱۳80(، االدوار فــی الموســیقی )ترجمــه فارســی بــه 
انضمام متن عربی(، آریو رستمی، میراث مکتوب، تهران. 

 ارموی، صفی الدین )۱۳85(، ترجمه فارســی الرســاله الشــرفیه فی النســب 
التالیفیه، بابک خضرایی، چاپ اول، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.

الکندی، یغوب )۱۹۶5(، رساله فی اللحون و النغم، قاهره.
کســفورد، ترجمــه ناتالی   ایبرهــم، جرالــد )۱۳۹0(، تاریخ مختصر موســیقی آ

چوبینه، چاپ دوم، موسسه فرهنگی- هنری ماهور، تهران.
ح مبارکشاه بخاری بر ادوار ارموی در   بخاری، مبارکشاه )۱۳۹۲(، ترجمه شر

کوشش سیدعبداهلل انوار، فرهنگستان هنر، تهران.  علم موسیقی، به 
بلخاری، حســن )۱۳88(، هندسه خیال و زیبایی )پژوهشی در آرای اخوان 

الصفا درباره حکمت هنر و زیبایی(، فرهنگستان هنر، تهران.
کوشــش   بنائــی، علــی بــن محمــد معمــار )۱۳8۶(، رســاله در موســیقی، بــه 

داریوش صفوت و تقی بینش، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
علــم  جوامــع  الریاضیــات:   :۳ )ج  الشــفا  کتــاب   ،)۱۹5۶( ســینا  بوعلــی 
الموســیقی(، تصحیــح زکریــا یوســف و دیگــران، نشــر وزاره التربیــه و التعلیــم، 

المطبعه االمیریه، قاهره.
کوشــش ســید  بوکه اوبهی، علیشــاه بن حاجی )۱۳۹0(، مقدمه االصول، به 

محمدتقی حسینی، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران. 
 بینش، تقی )۱۳۷۱(، ســه رســاله در موســیقی )موســیقی دانشــنامه عالئی، 

کنزالتحف(، مرکز دانشگاهی، تهران. موسیقی رسائل اخوان الصفا، 
 جامی، عبدالرحمان بن احمد )۱۳۷۹(، بهارستان و رسائل جامی )مشتمل 
ح  بــر رســاله های: موســیقی، عــروض، قافیه، چهل حدیــث، نائیه، لوامع، شــر
کوشــش اعالخان افصح زاد، محمــد جان عمراف  تائیــه، لوایح وسررشــته(، به 

و ابوبکر ظهورالدین، میراث مکتوب با همکاری مرکز مطالعات ایرانی، تهران.
انتشــارات  چهــارم،  چــاپ  گمشــده،  هــای  گام   ،)۱۳8۹( مرتضــی  حنانــه،   

سروش، تهران. 
 دانــش پــژوه، محمــد تقی )۱۳۹0(، فهرســت آثــار خطی در موســیقی، چاپ 

اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران. 
گواتی   درویشــی، محمدرضا )۱۳۷۹(، موســیقی و خلســه ) ذکرهای  مراســم 

بلوچستان(، انتشارات ماهور، تهران.
راهگانــی، روح انگیــز )۱۳۷۷(، تاریــخ موســیقی ایران، چاپ اول، انتشــارات 

پیشرو، تهران.
انتشــارات  اول،  چــاپ  موســیقی،  و  فالســفه   ،)۱۳۹0( آریــن  رحمانیــان،   

فرهنگستان هنر، تهران. 
 زاده محمــدی، علــی )۱۳۹۱(، موســیقی شــهودی و شــیدایی ایــران، چــاپ 

اول، انتشارات شباهنگ، تهران.
الدیــن محمودبــن ضیاالدیــن مســعود )۱۳8۷(،   شــیرازی، عالمــه قطــب 
کوشــش نصراهلل ناصــح پور، چاپ اول، فرهنگســتان  دره التــاج لعزه الدبــاج، به 

هنر، تهران. 
 طالیــی، داریــوش )۱۳۹۱(، گزیــده مقــاالت همایــش بین المللــی عبدالقــادر 

مراغی، چاپ اول، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
کید بر   علیجانی هــا، فاطمه )۱۳۹۲(، تدبیر ســماع در طب ســنتی ایــران با تا
دیدگاه ابوزیدبلخی، فصلنامه تاریخ پزشکی، سال پنجم، شماره ۱4، ص۱۶۶.

کبیر،   فارابی، ابونصر محمدبن محمدبن طرخان )۱۳۷5(، کتاب موســیقی 
کوشــش آذرتــاش آذرنوش، انتشــارات پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات  بــه 

فرهنگی، تهران.
ح ردیف موســیقی ایران،   فخرالدینی، فرهاد )۱۳۹۲(، تجزیه و تحلیل و شــر

چاپ اول، انتشارات معین، تهران.
 فنتــن، شــارل )۱۳85(، رســاله در بیــان موســیقی شــرقی و مقایســه آن بــا 
موســیقی اروپایی، ترجمه ساســان فاطمی، چاپ اول، انتشارات فرهنگستان 
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