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موسیقی در اسالم و طب
چکیده
زمینه و هدف :از جمله موهبات الهى كه به بشر عنايت شده ،صداى خوش است ،آن گونه كه خداوند
انبيا را كه افضل نوع بشر هستند ،خوشصدا مبعوث فرموده و در حديث شريفى نيز آمده است« :ما
َب َعث هَّ
الل نب ّي ًا اِلاّ َح َسنَ الصوت»( .)1خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نفرمود مگر اينكه از صفات آن پيامبر
صداى خوش بود .برخى افراد از صوت حسن كه از نعمتهاى الهى است سوءاستفاده مىنمايند .طى
اين مقاله ما بر آن شديم تا موارد حسن استفاده و سوءاستفاده از اين نعمت الهى را بر اساس دادههاى
آيات و روايات و دانش پزشكى (موسيقى درمانى) بررسى و معرفى نماييم.
روش اجرا :در اين مطالعه كه از نوع كتابخانهاى است پس از مطالعهى اوليه و بررسى متون و
مشورت با اهل فن و تعريف كلمات كليدى ،مطالب علمى مرتبط با موضوع از متون اسالمى و يافتههاى
علم پزشكى استخراج شده تا ضمن دستهبندى با رعايت دقت و امانت در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.
یافتهها :با توجه به دريافت دادههاى متون اسالمى و دانش پزشكى (موسيقى درمانى)  .1موسيقى
نه مطلق ًا حرام و نه مطلق ًا حالل است .2 .موسيقى با نظر كارشناسان علم طب مىتواند شفابخش باشد.
 .3موسيقى طبيعى مفيد و حالل است  .4موسيقى مصنوعى در صورت همگام بودن با موسيقى طبيعى
بر اساس نظر كارشناسان داراى ثمرات شفابخش و حالل مىباشد .5 .با توجه به اينكه موسيقى در
برخى از موارد حرام نيست ،ساخت و نگهدارى آالت آن حالل و جايز است.
بحث و نتیجه گیری :موسیقی نه مطلقا حرام و مضرونه مطلقا حالل ومفید ،بلکه با شرایطی حالل
و مفید و با شرایطی مضر و حرام می باشد.لذا براى جلوگيرى از افراط و تفريط در ابراز نظر در مورد
اين مسئله و مسائلى از اين دست ،همانديشى و مراودهى علمى بين انديشمندان حوزوى و دانشگاهى
يك ضرورت به نظر مىرسد.
کلید واژه ها :موسيقى ،اسالم ،طب.

ادلهى جواز غنا در متون اسالمى

رواياتى وجود دارد كه داللت بر جواز غنا يا نوعى از آن
دارد .اين روايات موجب گرديده كه تيزبينان فقه همچون
مرحوم فيض كاشانى و عالمهى سبزوارى ،اعالم نمایند
كه غنا ذات ًا حرام نيست و تنها زمانى حرمت بر غنا عارض
مىشود كه گناهان ديگرى در كنارش انجام شود .يعنى
 -1استاديار و عضو کمیته تحقیقات طب اسالمی دانشگاه علوم پزشكى شهركرد

غنا زمانى حرام مىشود كه در مجالس مختلط ،مبتذل و
ميگسارى اجرا گردد و اال خود غنا به تنهايى حرام نيست.
اينك به نقد و بررسى اين روايات مىپردازيم.
-1از ابى بصير نقل شده كه ابو عبداهلل(ع) فرمودندُ :مزد
زن خوانندهاى كه در عروسىها مىخواند مانع ندارد)2(.
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زيرا مردان بر آن وارد نمىشوند .اينجا علت جواز ُمزد
مغن ّيه اين است كه مردان بر زن خواننده وارد نمىشوند.
مفهوم اين جمله اين مىشود كه علت حرمت مزد زن
خواننده ،وارد شدن مردان نامحرم بر وى است و به
عبارتى ديگر روايت به دوشكل تحليل مىشود -1 :اگر
مردان بر زن خواننده وارد شوند اجرات آن حرام است.
 -2اگر مردان بر او وارد نمىشوند مزد مانعى ندارد.
بنابراين از منطوق و مفهوم چنين نتيجه مىگيريم كه
مالك حرمت غنا ،وارد شدن مردان است .يعنى غنا خود
به تنهايى داراى حكم خاصى نيست بلكه اگر وسيلهاى شد
براى اختالط زن و مرد ،حرام مىشود و اگر در اينجا القاى
خصوصيت كنيم و بگوييم ورود مردان هيچ خصوصيتى
ندارد مگر به علت حرمت اختالط ،نتيجه اين مىشود كه
غنا با حرام ديگرى توام شده،پس حرام مىشود .با توجه
به اين تحليل ،روشن مىشود كه غنا هيچ گونه حرمت
ذاتى ندارد و روايت داللت بر جواز آن دارد ».بى شك اگر
مبناى مرحوم فيض و محقق سبزوارى نيز همين باشد ،از
لحاظ سند هم معتبر است.
-2ابى بصير مىگويد از امام صادق(ع) سؤال كردم كه
حكم درآمد زنان خواننده چيست ؟
حضرت فرمودند :آنهايى كه در مجالس مىخوانند و
مردان بر آنها وارد مىشوند ،حرام است و آنهايى كه
به عروسىها دعوت مىشوند مانعى ندارد .امام (ع) در
اين روايت وضع را با شرط يا وصفى آورده كه اشعار به
عل ّيت دارد )3( .يعنى موضوع حرمت را آوازخوانى قرار
داده كه نامحرم بر او وارد مىشود .بنابراين شرط حرمت
را آمد و شد نامحرم قرار دادهاند پس نتيجه اين مىشود
كه غنا فىالنفسه حرام نيست و اال امام(ع) ابتدا مىفرمودند
كسب مغن ّيه حرام است و بعد استناد را ذكر مىكردند كه
مث ً
ال در عروسىاى كه مردان وارد نشوند ،جايز است؛
لكن امام(ع) از اول ،كسب مغن ّيهاى را حرام دانستند كه
مردان بر آن وارد مىشوند .به عبارت ديگرامام(ع) قائل
به تفصيل شدهاند يعنى علت حرمت را حرام ديگر ذكر
كردهاند ،و آن آمد و شد نامحرم است .پس از اين روايت
مىفهميم كه غنا فى ذاته حرام نيست بلكه اگر با حرام

ديگرى باشد ،حرمت بر آن عارض مىشود.
-3ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند که حضرت
فرمودند کسب زن آوازه خوانی که در عروسی ها می
خواند مانعی ندارد)3(.
-4از امام موسى بن جعفر(ع) سؤال كردند آيا غنا در
اعياد فطر و قربان وايام شادى جايز است؟ فرمودند :اگر
با گناه نباشد مانعى ندارد .اين روايت ،نص در جواز غنا
دارد ،بنابراين به روشنى داللت بر ادعاى عدم حرمت ذاتى
غنا دارد .اگر چه بعضى از فقها به استناد به اين روايت،
غناى در اعياد قربان و فطر را استثنا كرد ه و فرموده اند
كه اصل غنا حرام است اما در اين ايام ،مطابق اين روايت
استثنا شده است )4(.با دقت در متن روايت درمىيابيم
كه لحن روايت ،استثنا نيست .زيرا او ً
ال سائل عالوه به

اعياد مذهبى ،از ايام فرح و شادى هم سؤال كرده و ايام
شادى ،موضوع عامى است كه افراد و مصاديق فراوانى
دارد و شامل اعياد ملى ،مذهبى ،عروسى ،جشن تولد،
جشن عبادت ،سالگرد استقالل ،پيروزى ،ورود محبوبى
از سفر و ....مىگردد .بعيد است بگوييم غنا حرام است اال
در اين ايام ،در اين صورت استثنا تخصيص اكثر است
كه مستهجن مىباشد و آن از عقال خصوص ًا حكم ًا بعيد
است .ثاني ًا» :با« در حديث »الباس به مالم يعص به )3(.با
«ى» مصاحبت است كه در اين صورت معناى حديث چنين
است :غنا در ايام مذكور اگر همراه گناه ديگرى نباشد
جايز است و اين روايت داللت بر حرمت ذاتى غنا دارد .و
اگر »با« را سببيت بگيريم معنا اين مىشود كه :غنا در ايام
مذكور اگر سبب يا وسيله گناه نباشد ،جايز است،
در اين صورت نيز روايت داللت بر عدم حرمت مطلق
غنا دارد و مؤيد اين ادعاست كه غنا مىتواند كاربردى
حالل و حرام داشته باشد.
 -5ابوالحسين محمد ابن هارون حديثى را از على بن
عبدالعزيز به اسنادى كه متصل به پيامبر(ص) است نقل
كردهاست :در جواز غنا «هر كسى قرآن را با غنا نخواند از
من نيست» )5(.مرحوم صدوق در ذيل روايت مىفرمايند:
منظور از «تغنّى» در اينجا «استغناست» يعنى :هر كسى با
قرآن بى نيازى بجويد از من نيست .با اين معنا ديگر روايت
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بر ادعاى ما داللتى ندارد .لكن با تفحص در كتب لغت
چنين به دست مىآيد كه «تغنى» غنا به معنى «بىنيازى»
استعمال نشده است .بلكه به معنى «با آوازخواندن» است
و به اصطالح تبادر ،عالمت حقيقت است .بنابراين به نظر
مىرسد منظور حديث همان با صداى خوش خواندن
است .اين روايت از طريق اهل سنت نيز وارد شده كه اگر
آن را به عنوان مؤيدى بگيريم كام ً
ال روشن خواهد شد
كه منظور همان زيبا خواندن قرآن است .اين روايت را
ابن ماجه از قول سعد وقاص چنين نقل مىكند كه شنيدم
از رسول خدا(ص) قرآن با ُحزن نازل شده است ،پس در
هنگام قرائت بگرييد يا خود را به گريه بزنيد و آن را با غنا
و آواز بخوانيد .هر كس كه قرآن را با غنا نخواند از ما
نيست.)6(.پس با شواهد و قرائن ،روايت در مورد قرائت
قرآن است و «غنا» به معناى آواز است نه استغنا)7( .
-6امام حسن عسكرى(ع) از قول پيامبر(ص) فرمودند:
كسى كه با غناى حرامى كه انگيزهى گناه شود ،آواز
بخواند به درخت زقوم در جهنم آويخته خواهد شد)8(.
اين روايت نيز از يك جهت قابل استدالل بر عدم حرمت
مطلق غناست و از جهتى داللت بر عدم حرمت ذاتى غنا
دارد كه به شرح آن مىپردازيم :صفت گاهى قيد توضيحى
و زايد است و گاهى فقط قيد توضيحى است .مث ً
ال آنجا كه
مىگويد :در گوسفند چرنده ،زكات است ،آيا به گوسفند
علفخوار پروار هم تعلق مىگيرد يا نه؟ بستگى به وصف
مفهوم دارد .گاهى اوقات اين صفت ،توصيف زايدى نيست
بلكه چون معمو ً
ال يا غالب ًا موصوف چنين حالتى دارد ،آن
صفت را از باب توضيح يك واقعيت موجود بيان مىكند؛
مث ً
ال در قانون آمده كه معتاد ولگرد مجرم است .اينجا
قيد «ولگرد» نيامده كه معتاد را دو قسم كند ،بلكه چون
معتادان غالب ًا ولگرد هستند مقنّن صفت را اضافه كرده.
يا مث ً
ال در قرآن آمده ازدواج با دختران همسرتان كه در
خانهى شما زندگى مىكنند ،حرام است».قيد در خانه» شما
توضيحى است ،چون وقتى كسى با بيوهاى ازدواج مىكند،
دختر او هم در خانهى جديد مىآيد .پس اگر در منزل او
هم نرود باز ازدواج با وى حرام است .تنها اثرى كه اين
قيد دارد اين است كه به اصطالح اصوليون «وصف مشعر

به عليت» است .در اين روايت هم به نظر مىرسد صفت
«حرام» براى غنا قيد زائد است و غنا را به حالل و حرام
تقسيم مىكند ،زيرا اگر غنا مطلق ًا حرام بود ،در صورتى
كه قيد «حرام» را حذف مىكردند از استحكام بيشترى
برخوردار مىشد .يعنى اگر مىفرمودند :هر كس غنا
بخواند به شاخه زقوم آويزان خواهد شد؛ اين جمله ديگر
هيچ شبههاى را ايجاد نمىكرد كه احتمال نوع مجازى از
غنا داده شود .عالوه بر اينكه در جاهاى ديگرى از رسول
خدا غناى مجاز نقل شده مانند تغنى به قرآن .پس روايت،
داللت بر اين مطلب دارد كه غنا دو نوع است :يكى غناى
حرام ،كه باعث ايجاد گناه مىشود؛ ديگر غناى مجاز.
-7روايت امالى شيخ طوسى
به نقل از راويان آمده كه پيامبر از خانهى على بن هبار
عبور كردند .صداى دف شنيدند .پرسيدند :چه خبر است؟
گفتند على بن هبار عروسى دارد .حضرت فرمودند :ازدواج
خوبى است ،زنا نيست .سپس فرمودند :پايههاى ازدواج
را محكم گردانيد و آن را آشكار كنيد و دف بنوازيد .از
اين جهت زدن دف در ازدواج سنت شد  )8(.اين روايت
نيز داللت بر جواز دف در عروسى دارد بلكه داللت بر
استحباب آن نيز دارد.
 -8روايت دعائم االسالم
پيامبر با گروهى از زنگيان در حالى كه مشغول ط ّبالى
و آواز خوانى بودند ،مواجه گشت .آنان ساكت شدند.
پيامبر(ص) فرمود :به كارتان ادامه دهيد تا يهوديان بدانند
در دين ما آسانى و آسايش است .اين روايت ظهور آشكار
در جواز دارد ،زيرا امر بعد از منع ،داللت بر جواز دارد)9(.
خصوص ًا پيامبر(ص) علت اين جواز را بيان مىكند و آن
اعالم به ساير مذاهب است.تا بدانند اسالم سختگيرى ندارد.
 -9امام باقر(ع) هم فرمودند پيامبر(ص) از محلهى
بنى زريق عبور مىكردند كه صداى موسيقى شنيدند.
فرمودند :چه خبر است؟ گفتند :اى رسول ،فالنى عروسى
كرده .فرمودند :دينش كامل شده است .اين ازدواج است
نه زنا .ازدواج نبايد مخفيانه باشد؛ بايد دودى به آسمان
برود ،يا صداى دايرهاى بلند شود .فرق بين عروسى و
زنا به نواختن دايره است )8( .اين روايت داللت بر جواز
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نواختن موسيقى در عروسى دارد ،بلكه نوعى استحباب
نيز از آن به دست مىآيد.
-10یكى از شيعيان امام محمد باقر(ع) نزد آن حضرت
آمد و عرض كرد :اى فرزند رسول خدا ،وارد مدينه شدم.
مهمان مردى شدم كه او را كم و بيش مىشناختم اما
نمىدانستم اهل موسيقى است .انواع وسايل موسيقى را
داشت .خالصه در تلهاى افتادم كه هرگز چنين نشده بود.
امام فرمودند :با مردم به نيكى رفتار كن تا زمانى كه نزد
آنان هستى .سپس سؤال كرد :اى فرزند رسول خدا در
مورد اين كارها چه نظرى داريد؟ فرمود :موسيقى اين
گونه حرام است ،ولى آنهايى كه در عروسى و مانند آن
استعمال شود ،مانعى ندارد .اين روايت هم ظهور دارد بر
اين كه موسيقى داراى كاربرد حالل در عروسى و مانند
آن و كار برد حرام است)9( .
 -11امام صادق(ع) فرمودند :شب عروسى على(ع) با
فاطمه(س) ،پيامبر(ص) صداى دايره شنيد .فرمود :اين
چيست؟ ام سلمه گفت :اى رسول خدا ،اين اسماء بنت عميس
است كه دايره مىنوازد و با اين كار مىخواهد فاطمه(س)
را شاد نگهدارد تا مبادا احساس بىمادرى كند .پيامبر خدا
دستش را به سوى آسمان بلند كرد و فرمود :خدايا همان
طور كه اسماء دخترم را خوشحال كرد در قلب او شادى
افروز .سپس پيامبر(ص) اسماء را صدا زد و فرمود :وقتى
دف مىزنيد چه مضمونى داريد؟ گفت :نمىدانم .اما با اين
كار مىخواهيم شادى بيافرينيم از معناى آن خبر نداريم.
حضرت فرمودند :با دف فحش ندهيد)9(.
اين روايت داللت صريح بر جواز موسيقى دارد و
حتى پيامبر(ص) از اين محفل خوشحال شدند و اسما
را دعا كردند و تنها از موسيقى آلوده به فحش و لهو
و هتك فرمودند كه داراى مضمون باطل و گناه باشد
نهی فرمودند ،درست مانند چيزى كه در غنا و آواز حدى
فرمودند.

نتيجه

از مجموع رواياتى كه داللت بر حرمت موسيقى و جواز
آن داشت چنين نتيجه مىگيريم كه موسيقى همانند غنا،

داراى دو كار برد حالل و حرام است لكن چون در جامعهى
اسالمى آن روزگار بيشترين كاربرد حرام را داشته است
و روايات ،ناظر بر وضعيت زمان صدور بوده ،تدريج ًا
موسيقى همانند غنا جزء محرمات مسلّم شده لكن غنا
چون در زمانهاى بعدى داراى كاربرد حالل در مجامع
دينى مداحى و مرثيه شده ،به همين دليل بعضى از علما بر
جواز نوعى از آن فتوا دادهاند ،اما موسيقى چنين استفادهاى
نداشته است .مرحوم فيض كاشانى ومحقق سبزوارى
روايات حرمت غنا را ناظر بر عمل رژيمهاى اموى و عباسى
دانستهاند ولى در مورد موسيقى كه روايتش همانند روايت
غناست ،اين احتمال را ندادهاند .ظاهرا توجيه آن واقعيات
موجود اجتماعى بوده است.

موسیقی از منظر دانش پزشکی

در مطالعات متعدد ،موضوع صدادرمانى در بيمارى
وزوز گوش بررسى شده است  Ellis .در سال 2004
دريك مطالعهى موردى به بررسى اثر صوتدرمانى
در ميان بچههايى كه مشكالت متعدد يادگيرى داشتند
و سالخوردگان تحت درمان در يك مراقبت طوالنى
بيمارستانى پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به كار
بردن روشهاى غير تهاجمى و استفاده از فناورى صوت
موسيقى ،باعث مىشود كه كودكان و سالخوردگان
بتوانند دوباره مهارتهاى ارتباطى و بيانى خود را
كشف كنند و قدرت بخشند .دو مطالعهى موردى ديگرهم
دربارهى كودكان ناتوان ،جوانان و سالخوردگان انجام
شده كه نشان دهندهى استعداد درونى اين روش درمانى
در بهبود كيفيت زندگى و احساس خوب بودن و بهبودى
در اين مراكز و در اين افراد بوده است)10(.
صوتدرمانى متوالى در وزوز گوش توسط Gonzalez
و همكارش در سال  2004مورد بررسى قرار گرفته است
و براى درمان وزوز گوش از اصوات مفيد استفاده شده
است .بودند) 11(.
 Salamonو همكاران در سال  2003به بررسى اثر

موسيقى درمانى در ايجاد آرامسازى و اثرات آن در
كاهش استرسهاى آن و پاتولوژهاى آن پرداخته و
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است ،جنسيت هم هيچ گونه اثرى نه از نظر ميزان بهبودى
ونه از نظر زمان درمان در هيچكدام از بيماران نداشته
است)15(.
 Jochimsدرسال  1990به موضوع موسيقىدرمانى
در ارتباط با مديريت روانشناختى بيمارى نورولوژى
پرداخته و در آن به موضوع هماهنگى وتطابق با بيمارى
در مراحل ،اصلى اين بيمارىها اشاره نموده و بيان داشته
كه در اين بيماران با توجه به ماهيت سخت وناگهانى
اين گونه بيمارىها ،معمو ً
ال اثرات عميقى بر خود شيفتگى
بيماران به صورت عميق مشاهده شده است .فرض
بر اين است كه بين موفقيت در بازبيانى عملكرد و
استراتژىهاى تطابق هيجانى ،رابطهاى وجود دارد ،زيرا
فاكتور زمان به عنوان يكى از اصول حمايتى اصلى مقابله
با اين بيمارىها مطرح است )16(.اين محقق ،دو مطالعهى
موردى را بررسى كرده كه در موضوع يكى ،محدوديتها
و ناتوانى فيزيكى و در موضوع ديگرى ،زمينهى صدمات
مغزى در تصادفات جادهاى بوده و در آنها موضوع
تأثير موسيقىدرمانى مورد توجه واقع شده است.
در سال  Riello 1986و همکاران به بررسى تأثير
موضوع موسيقىدرمانى تنظيمى در بيماران افسرده با
توجه به موضوع رواندرمانى در روانپزشكى پرداخته و
بيان داشتهاند كه روش موسيقىدرمانى تنظيمى به عنوان
يك مدل رواندرمانى مىتواند مد ّنظر قرار گیرد)17(.
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بيان داشتهاند كه موسيقى و استفاده از آن براى ايجاد
هيجانات مثبت و آرام سازى در مطالعات متعددى توسط
پژوهشگران اثبات شده است .در اين مطالعه اثربخشى
موسيقى به عنوان كاهش دهندهى اضطراب و استرس
همانند اثربخشى آن در كمك به بهبود آسيبشناسىهاى
متعدد بوده است .البته مكانيسم اصلى پاسخگويى به
اين روش تاكنون شرح داده نشده است )12،13(.در
اين مطالعه آنهابه اين نتيجه رسيدند كه اكسيد نيتريك،
مولكول اصلى پاسخ دهنده براى اثربخشى روانشناختى
و فيزيولوژيكى در آرام سازى مىباشد هم چنين مشخص
شده كه در سيستم شنوايى اكسيدنيتريك تكامل يافته است
و در جريان خون حلزونهاى شنوايى مشاركت دارند.
آنها نشان دادهاند كه نيتريك اكسيد همچنين باعث اثرات
فيزيولوژيك مهارى مىگردد .آنها همچنين به پيگيرى
راههاى عصبى شيميايى اين موضوع پرداختهاند .بنابراين
در پايان ،آنها به ارتباط بين مراكز متعدد هيجانى در
سيستم عصبى و توضيح چگونگى و معرفى موسيقى و
اثرات نيتريك اكسيد در اين راههاى پيچيده پرداختهاند.
 Accordinoدر سال  1993به مقايسهى اثر بخشى
سطوح فشارى لغات و فراوانىهاى اساسى صحبت در
ارتباط با درمان بيماران دچار ديكسرياى غير ارگانيك
توسط برنامههاى مرتبط با تركيب صوت پرداخته است.
در اين مطالعه  22بيمار زن و  11بيمار مرد و نيز خود
بيمارى ،مورد بررسى قرار گرفتهاند .همهى بيماران
متون مداومى را خوانده كه در هنگام خواندن از يك سو
تحت تأثير سه مدل صداى بلند و از ديگرسو در معرض
صداهاى فيلترشده قرار داشته و بعد از جلسات خواندن،
اصوات تركيبى ضبط گرديدهاند .بيماران زن بهبودهاى
نسبى بيشترى در ارتباط با افزايش ميانگين صوتى در
جلسات بعد از مداخله داشتهاند ،در حالى كه بيماران مرد
با فراوانى كمترى اين موضوع را نشان دادهاند)14(.
 Kernدر سال  1984به بررسى تاثير صداى زنگ ها
و درمان شرطى شدن در درمان  180مورد بيمار دچار
شب ادرارى پرداخته است وبيان داشته كه در اين روش
بااستفاده از درمانهاى روانشناختى شرطى ،شامل

آموزش آداب توالت رفتن ،اقتصاد ژتونى ،مشاورهى
انگيزشى ،تمرين توقف ادرار كردن و غيره در مقايسه با
يك زنگ جديد پرداخته است .نتايج حاصله در بين بيماران
شبادرارى اوليه در يك پىگيرى  6تا  12ماهه بدين شرح
بوده است :بهبود ماندگار در  85/71درصد ،بازگشت
بيمارى بعد از  6ماه در  11/42درصد ،و پيشرفت بهبودى
در  5درصد و ناتوانى در تكميل درمان  9/29درصد .در
بىاختيارى ثانويه هم نتايج زير به دست آمده است :بهبود
كامل  12ماهه در  75درصد يا بازگشت بيمارى بعد از 6
ماه 10 ،درصد .سير بهبود  7/5درصد و شكست درمانى
در  7/5درصد .تفاوتهاى اثر بخشى در بين اين دو گروه
احتما ً
ال بيشتر به سن باالى  12سال آنها مربوط بوده
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 Ledgerو  Bakerدرسال  2007به بررسى اثرات
درازمدت موسيقىدرمانى گروهى در درمان سطوح بى
قرارى بيماران مبتال به آلزايمر پرداختهاند .در اين مطالعهى
غيرتصادفى يك گروه  26نفره ،موسيقىدرمانى را به
صورت هفتگى و گروه ديگر  19نفرهى ديگر ،مراقبتهاى
استاندارد معمول در خانههاى سالمندان را دريافت
كردهاند .در اين بررسى سطوح بىقرارى اضطراب آنها
در  5نوبت طى يك سال توسط پرسشنامهى بىقرار كهن
ماس فيل بررسى شدهاند .اگر چه موسيقىدرمانى در اين
بيماران باعث كاهش كوتاهمدت بى قرارى گرديده بود
اما در بين دو گروه از نظر فركانس و شدت ،رفتارهاى
بىقرارى در درازمدت تفاوتى مشاهده نگرديد .آنها
ادامهى اين تحقيقات را در درازمدت براى تأثير اين
مداخالت توصيه نمودهاند)18( ..
در سال  Okada 2003و همكاران به موسيقى به عنوان
درمان تكميلى و كمكى درميان بيماران مبتال به عروق
كرونر اشاره نموده و بيان داشتهاند كه موسيقىدرمانى،
باعث كاهش اضطراب ،استرس و غلظت بتاآندرفين در
بين بيماران مبتال به بيمارىهاى عروق كرونر شده است.
( )19در اين مطالعه 15 ،بيمار ،شامل  13بيمار مرد و
 2بيمار زن با متوسط سنى  62سال شركت داشتهاند.
قبل از تمرينات وبعداز شنيدن موسيقى بتاآندورفين
آنها اندازهگيرى شده وخونگيرى جهت تعيين ميزان
بتاآندورفين انجام شده است .همزمان با خونگيرى از
نمونهها دو تست سايكومتريك شامل پرسشنامه تجربهى
استرس از لونستين و پرسشنامهى اضطرابى اشپيلبرگر
به عنوان يك ابزار تعيين كنندهى انطباق به عمل آمده
است .پرتكول كلى يك هفته پس از شروع پژوهش اصلى
مورد بررسى قرار گرفته است .در اين مرحله ،تفاوت
واضح در پرسش نامه ،تجربهى استرس ديده نشده است.
در مطالعهى اصلى تحت نفوذ موسيقى قسمتهاى مرتبط
با نگرانى بيمارى كاهش نشان داد( 266/6و  )27/و با
توجه به پرسشنامهى اصظراب اشپيلبرگر يك كاهش
آشكار ومعنىدار در ترس بعد از گوش دادن به موسيقى
مشاهده شده است ( 31در مقابل .)34غلظت بتاآندرفين

به ميزان  10/9در مقابل  15/96و فشارخون سيستوليك
 13درمقابل  14كاهش قابل توجه بعد از شنيدن موسيقى
مشاهده شد در كل به نظر مىرسد نگرانى و ترس در اين
بيماران با شنيدن موسيقى بهبود نشان داده و نيز غلظت
بتاآندورفين هم اين تغييرات را نشان داد.
 Haneishiدر سال  2001به بررسى اثرات موسيقى
بر بيماران اختالل پاركينسون از نظر توانمندى كالمى و
خلقى پرداخته است .در اين مطالعه  4بيمار زن مبتال به
پاركيسون كه مشكالت واضح در تكلم داشتهاند ،مورد
مطالعه قرار گرفتهاند و كليهى اطالعات قبل از مطالعه و
بعد از مطالعه ،جمعآورى گرديده است .از نظر آمارى
افزايش معنادار در توانمندى تكلمى و فهم كالمى آنان
مشاهده گرديده است ،به عالوه قبل و بعد از مداخلهى
موسيقىدرمانى مقياسهاى سنجش خلق جمعآورى شده
است كه تفاوتى معنادار از اين حيت قبل وبعد آن مشاهده
نشده است)20( .
 Pacchettiو همكاران درسال  2000به بررسى تأثير
موسيقىدرمانى ف ّعال در بين بيماران پاركينسونى از نظر
تأثير آن بر بازتوانى حاالت هيجانى و حركتى پرداختهاند.
آنان در اين مطالعه بيان داشتهاند كه موسيقىدرمانى
از نظر تأثير برحاالت حركتى و عملكردهاى رفتارى و
حاالت عاطفى مؤثر است .آنان با توجه به اين مطالعه،
موسيقىدرمانى را به عنوان يك روش بازتوانى بين
بيماران پاركينسونى معرفى نمودهاند)21(.
 Kumarو همكاران در سال  1999بيان داشتهاند كه
موسيقىدرمانى باعث افزايش سطح سرومى مالتونين در
بين بيماران آلزايمرى گرديده است .در اين مطالعه ،همچنين
سطوح نوراپينفرين ،اپينفرين ،سروتونين و پروالكتين نيز
مورد بررسى قرار گرفته است ،نمونهها قبل از مداخله و
بالفاصله پس از  4هفته از پايان جلسات موسيقىدرمانى
گرفته شده است )22(.تعداد شركتكنندگان در اين مطالعه،
 20نفر مرد آلزايمرى بودهاند و جلسات موسيقىدرمانى
 30تا 40دقيقه هر روز به تعداد  5جلسه در هفته به مدت
 4هفته بوده است .از نتايج اجراى اين تحقيق به دست
مىآيد كه سطح سرومى مالتونين افزايش واضحى بعد
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نتيجهى نهايى بحث و دريافتهاى كلى

ما در اين جا به جمع بندى بحث موسيقى از منظر طب
اول
و متون اسالمى مىپردازيم ،همچنان كه در بخش ّ
اين مقاله نظرات فقهاى عظام و مضامين متون اسالمی
دوم ،موارد متوازى در مورد
را بيان نموديم و در بخش ّ
ثمرات و موارد شفابخش موسيقى را از ديد علم طب و
پژوهشگران در اين عرصه به دست آورديم .مىتوان به
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از موسيقىدرمانى و در پىگيرى  6هفتهاى نشان داده
است .يك افزايش واضح بعد از موسيقى درمانى مشابه
بعد از پىگيرى  6هفتهاى مشاهده شده است .نوراپى
نفرين و اپىنفرين افزايش واضحى بعد از هفتهى چهارم
موسيقىدرمانى نشان داده است .اما بعد از پىگيرى 6
هفتهاى كاهش يافته است .آنان در پايان چنين نتيجه
گرفتهاند كه افزايش مالتونين در اثر موسيقىدرمانى به
علت خلق آرام و احساس آرامش بيماران بوده است.
 Aldridgeدر سال  93و  1994طى دو مطالعه به
بررسى تأثير موسيقىدرمانى در بين بيماران آلزايمرى
پرداخته است .پاچدين و همكاران نيز در سال 1998
به بررسى روشهاى گوناگون موسيقىدرمانى در
بيماران پاركينسونى پرداختهاند و بيان داشتهاند كه
موسيقىدرمانى فعال ،باعث تحريك فعاليتها و بهبود
فعاليتهاى رفتارى و عاطفى مىگردد)23( .

عنوان نتيجهى اين بحث مطالبى را اعالم نمود:
 .1موسيقى نه مطلق ًا حرام است و نه مطلق ًا حالل است.
 .2موسيقى با نظر كارشناسان علم طب ،حالل و
شفابخش است؛
 .3موسيقى بدون نظر كارشناس ،حرام است چون يا
لغو است و يا زيانبار؛
 .4موسيقى طبيعى به شفابخشى و ثمرات مفيد بودن
نزديكتر است؛
 .5موسيقى مصنوعى در صورتى كه با موسيقى
طبيعى ،همگام باشد ،مىتواند شفابخش و ثمرات مفيد
داشته باشد؛
 .6با توجه به اين كه با آالت موسيقى مىتوان هم
موسيقى حالل و هم حرام را نواخت و صرف ًا ابزارى براى
كار حرام نيستند ،خريد و فروش و نگهدارى آنها مباح
مىباشد؛
 .7موسيقى حالل از نعمات پروردگار است و بايد از
نعمت خداوند شكرگزارى شود و شكرگزارى از موسيقى
اين است كه در قالب حرام قرار نگيرد و بهرهبردارى حرام
از آن نشود .والعاقبه للمتقین والسالم
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