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تابستان 1389 ، شماره 77 ، صفحه 89 تا 96

موسیقی در اسالم و طب 

حجت االسالم دكتر محّمدرضا نورمحّمدی

زمینه و هدف: از جمله موهبات الهی كه به بشر عنایت شده، صدای خوش است، آن گونه كه خداوند 
انبيا را كه افضل نوع بشر هستند، خوش صدا مبعوث فرموده و در حدیث شریفی نيز آمده است: »ما 
َبَعث اهللهَّ نبّياً ااِّل َحَسَن الصوت«)1(. خداوند هيچ پيامبری را مبعوث نفرمود مگر این كه از صفات آن پيامبر 
صدای خوش بود. برخی افراد از صوت حسن كه از نعمت های الهی است سوءاستفاده می نمایند. طی 
این مقاله ما بر آن شدیم تا موارد حسن استفاده و سوءاستفاده از این نعمت الهی را بر اساس داده های 

آیات و روایات و دانش پزشکی )موسيقی درمانی( بررسی و معرفی نمایيم.
روش اجرا: در این مطالعه كه از نوع كتابخانه ای است پس از مطالعه ی اوليه و بررسی متون و 
مشورت با اهل فن و تعریف كلمات كليدی، مطالب علمی مرتبط با موضوع از متون اسالمی و یافته های 
علم پزشکی استخراج شده تا ضمن دسته بندی با رعایت دقت و امانت در اختيار پژوهشگران قرار گيرد.

يافته ها: با توجه به دریافت داده های متون اسالمی و دانش پزشکی )موسيقی درمانی( 1. موسيقی 
نه مطلقاً حرام و نه مطلقاً حالل است. 2. موسيقی با نظر كارشناسان علم طب می تواند شفابخش باشد. 
3. موسيقی طبيعی مفيد و حالل است 4. موسيقی مصنوعی در صورت همگام بودن با موسيقی طبيعی 
بر اساس نظر كارشناسان دارای ثمرات شفابخش و حالل می باشد. 5. با توجه به این كه موسيقی در 

برخی از موارد حرام نيست، ساخت و نگهداری آالت آن حالل و جایز است.
بحث و نتیجه گیری: موسيقی نه مطلقا حرام و مضرونه مطلقا حالل ومفيد ،بلکه با شرایطی حالل 
و مفيد و با شرایطی مضر و حرام می باشد.لذا برای جلوگيری از افراط و تفریط در ابراز نظر در مورد 
این مسئله و مسائلی از این دست، هم اندیشی و مراوده ی علمی بين اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی 

یك ضرورت به نظر می رسد.
کلید واژه ها: موسیقی، اسالم، طب.

چکیده 

1- استادیار و عضو كميته تحقيقات طب اسالمی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد 

 ادله ی جواز غنا در متون اسالمی
 روایاتی وجود دارد كه داللت بر جواز غنا یا نوعی از آن 
دارد. این روایات موجب گردیده كه تيزبينان فقه همچون 
مرحوم فيض كاشانی و عالمه ی سبزواری، اعالم نمایند 
كه غنا ذاتًا حرام نيست و تنها زمانی حرمت بر غنا عارض 
می شود كه گناهان دیگری در كنارش انجام شود. یعنی 

غنا زمانی حرام می شود كه در مجالس مختلط، مبتذل و 
ميگساری اجرا گردد و اال خود غنا به تنهایی حرام نيست. 

اینك به نقد و بررسی این روایات می پردازیم.

1-از ابی بصير نقل شده كه ابو عبداهلل)ع( فرمودند: ُمزد 
زن خواننده ای كه در عروسی ها می خواند مانع ندارد.)2( 



77
ره 

شما
 -1

38
ن 9

ستا
تاب

77
ره 

شما
 -1

38
ن 9

ستا
تاب

موسیقی در اسالم و طب

زیرا مردان بر آن وارد نمی شوند. اینجا علت جواز ُمزد 
مغنّيه این است كه مردان بر زن خواننده وارد نمی شوند. 
زن  مزد  حرمت  علت  كه  می شود  این  جمله  این  مفهوم 
به  و  است  وی  بر  نامحرم  مردان  شدن  وارد  خواننده، 
اگر  به دوشکل تحليل می شود: 1-  عبارتی دیگر روایت 
مردان بر زن خواننده وارد شوند اجرات آن حرام است. 
ندارد.  مانعی  مزد  نمی شوند  وارد  او  بر  مردان  اگر   -2
كه  می گيریم  نتيجه  چنين  مفهوم  و  منطوق  از  بنابراین 
مالك حرمت غنا، وارد شدن مردان است. یعنی غنا خود 
به تنهایی دارای حکم خاصی نيست بلکه اگر وسيله ای شد 
برای اختالط زن و مرد، حرام می شود و اگر در اینجا القای 
خصوصيت كنيم و بگویيم ورود مردان هيچ خصوصيتی 
ندارد مگر به علت حرمت اختالط، نتيجه این می شود كه 
غنا با حرام دیگری توام شده،پس حرام می شود. با توجه 
هيچ گونه حرمت  غنا  كه  تحليل، روشن می شود  این  به 
ذاتی ندارد و روایت داللت بر جواز آن دارد.« بی شك اگر 
مبنای مرحوم فيض و محقق سبزواری نيز همين باشد، از 

لحاظ سند هم معتبر است. 
2-ابی بصير می گوید از امام صادق)ع( سؤال كردم كه 

حکم درآمد زنان خواننده چيست ؟
 حضرت فرمودند: آن هایی كه در مجالس می خوانند و 
مردان بر آن ها وارد می شوند، حرام است و آن هایی كه 
به عروسی ها دعوت می شوند مانعی ندارد. امام )ع( در 
این روایت وضع را با شرط یا وصفی آورده كه اشعار به 
علّيت دارد. )3( یعنی موضوع حرمت را آوازخوانی قرار 
داده كه نامحرم بر او وارد می شود. بنابراین شرط حرمت 
را آمد و شد نامحرم قرار داده اند پس نتيجه این می شود 
كه غنا فی النفسه حرام نيست و اال امام)ع( ابتدا می فرمودند 
كسب مغنّيه حرام است و بعد استناد را ذكر می كردند كه 
است؛  جایز  نشوند،  وارد  مردان  كه  در عروسی ای  مثاًل 
از اول، كسب مغنّيه ای را حرام دانستند كه  امام)ع(  لکن 
مردان بر آن وارد می شوند. به عبارت دیگرامام)ع( قائل 
به تفصيل شده اند یعنی علت حرمت را حرام دیگر ذكر 
كرده اند، و آن آمد و شد نامحرم است. پس از این روایت 
با حرام  اگر  بلکه  نيست  ذاته حرام  غنا فی  می فهميم كه 

دیگری باشد، حرمت بر آن عارض می شود. 
3-ابی بصير از امام صادق )ع( نقل می كند كه حضرت 
فرمودند كسب زن آوازه خوانی كه در عروسی ها می 

خواند مانعی ندارد.)3(
4-از امام موسی بن جعفر)ع( سؤال كردند آیا غنا در 
اعياد فطر و قربان وایام شادی جایز است؟ فرمودند: اگر 
با گناه نباشد مانعی ندارد. این روایت، نص در جواز غنا 
دارد، بنابراین به روشنی داللت بر ادعای عدم حرمت ذاتی 
غنا دارد. اگر چه بعضی از فقها به استناد به این روایت، 
غنای در اعياد قربان و فطر را استثنا كرده  و فرموده اند 
كه اصل غنا حرام است اما در این ایام، مطابق این روایت 
با دقت در متن روایت درمی یابيم  است.)4(  استثنا شده 
به  اواًل سائل عالوه  نيست. زیرا  استثنا  لحن روایت،  كه 
اعياد مذهبی، از ایام فرح و شادی هم سؤال كرده و ایام 
شادی، موضوع عامی است كه افراد و مصادیق فراوانی 
تولد،  عروسی، جشن  مذهبی،  ملی،  اعياد  شامل  و  دارد 
جشن عبادت، سالگرد استقالل، پيروزی، ورود محبوبی 
از سفر و.... می گردد. بعيد است بگویيم غنا حرام است اال 
در این ایام، در این صورت استثنا تخصيص اكثر است 
كه مستهجن می باشد و آن از عقال خصوصًا حکمًا بعيد 
است. ثانيًا: «با» در حدیث «الباس به مالم یعص به.)3( با 
»ی« مصاحبت است كه در این صورت معنای حدیث چنين 
نباشد  دیگری  گناه  همراه  اگر  مذكور  ایام  در  غنا  است: 
جایز است و این روایت داللت بر حرمت ذاتی غنا دارد. و 
اگر «با» را سببيت بگيریم معنا این می شود كه: غنا در ایام 

مذكور اگر سبب یا وسيله گناه نباشد، جایز است،
 در این صورت نيز روایت داللت بر عدم حرمت مطلق 
این ادعاست كه غنا می تواند كاربردی  غنا دارد و مؤید 

حالل و حرام داشته باشد.
 5- ابوالحسين محمد ابن هارون حدیثی را از علی بن 
عبدالعزیز به اسنادی كه متصل به پيامبر)ص( است نقل 
كرده است: در جواز غنا »هر كسی قرآن را با غنا نخواند از 
من نيست«.)5( مرحوم صدوق در ذیل روایت می فرمایند: 
منظور از »تغّنی« در اینجا »استغناست« یعنی: هر كسی با 
قرآن بی نيازی بجوید از من نيست. با این معنا دیگر روایت 
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حجت االسالم دكتر محّمدرضا نورمحّمدی

لغت  كتب  در  تفحص  با  لکن  ندارد.  داللتی  ما  ادعای  بر 
چنين به دست می آید كه »تغنی« غنا به معنی »بی نيازی« 
استعمال نشده است. بلکه به معنی »با آوازخواندن« است 
و به اصطالح تبادر، عالمت حقيقت است. بنابراین به نظر 
خواندن  خوش  صدای  با  همان  حدیث  منظور  می رسد 
است. این روایت از طریق اهل سنت نيز وارد شده كه اگر 
آن را به عنوان مؤیدی بگيریم كاماًل روشن خواهد شد 
این روایت را  كه منظور همان زیبا خواندن قرآن است. 
ابن ماجه از قول سعد وقاص چنين نقل می كند كه شنيدم 
از رسول خدا)ص( قرآن با ُحزن نازل شده است، پس در 
هنگام قرائت بگریيد یا خود را به گریه 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، روایت در مورد قرائت 

قرآن است و »غنا« به معنای آواز است نه استغنا. )7(
 6-امام حسن  عسکری)ع( از قول پيامبر)ص( فرمودند: 
آواز  شود،  گناه  انگيزه ی  كه  حرامی  غنای  با  كه  كسی 
بخواند به درخت زقوم در جهنم آویخته خواهد شد.)8( 
این روایت نيز از یك جهت قابل استدالل بر عدم حرمت 
مطلق غناست و از جهتی داللت بر عدم حرمت ذاتی غنا 
دارد كه به شرح آن می پردازیم: صفت گاهی قيد توضيحی 
و زاید است و گاهی فقط قيد توضيحی است. مثاًل آنجا كه 
می گوید: در گوسفند چرنده، زكات است، آیا به گوسفند 
علفخوار پروار هم تعلق می گيرد یا نه؟ بستگی به وصف 
مفهوم دارد. گاهی اوقات این صفت، توصيف زایدی نيست 
بلکه چون معمواًل یا غالبًا موصوف چنين حالتی دارد، آن 
صفت را از باب توضيح یك واقعيت موجود بيان می كند؛ 
اینجا  است.  ولگرد مجرم  معتاد  كه  آمده  قانون  در  مثاًل 
قيد »ولگرد« نيامده كه معتاد را دو قسم كند، بلکه چون 
معتادان غالبًا ولگرد هستند مقّنن صفت را اضافه كرده. 
یا مثاًل در قرآن آمده ازدواج با دختران همسرتان كه در 
خانه ی شما زندگی می كنند، حرام است.«قيد در خانه« شما 
توضيحی است، چون وقتی كسی با بيوه ای ازدواج می كند، 
دختر او هم در خانه ی  جدید می آید. پس اگر در منزل او 
هم نرود باز ازدواج با وی حرام است. تنها اثری كه این 
قيد دارد این است كه به اصطالح اصوليون »وصف مشعر 

به عليت« است. در این روایت هم به نظر می رسد صفت 
»حرام« برای غنا قيد زائد است و غنا را به حالل و حرام 
تقسيم می كند، زیرا اگر غنا مطلقًا حرام بود، در صورتی 
بيشتری  استحکام  از  را حذف می كردند  قيد »حرام«  كه 
غنا  كس  هر  می فرمودند:  اگر  یعنی  می شد.  برخوردار 
بخواند به شاخه زقوم آویزان خواهد شد؛ این جمله دیگر 
هيچ شبهه ای را ایجاد نمی كرد كه احتمال نوع مجازی از 
غنا داده شود. عالوه بر این كه در جاهای دیگری از رسول 
خدا غنای مجاز نقل شده مانند تغنی به قرآن. پس روایت، 
داللت بر این مطلب دارد كه غنا دو نوع است: یکی غنای 

حرام، كه باعث ایجاد گناه می شود؛ دیگر غنای مجاز.
7-روایت امالی شيخ طوسی

 به نقل از راویان آمده كه پيامبر از خانه ی علی بن هبار 
عبور كردند. صدای دف شنيدند. پرسيدند: چه خبر است؟ 
گفتند علی بن هبار عروسی دارد. حضرت فرمودند: ازدواج 
خوبی است، زنا نيست. سپس فرمودند: پایه های ازدواج 
را محکم گردانيد و آن را آشکار كنيد و دف بنوازید. از 
این جهت زدن دف در ازدواج سنت شد .)8( این روایت 
نيز داللت بر جواز دف در عروسی دارد بلکه داللت بر 

استحباب آن نيز دارد.
 8- روایت دعائم االسالم

 پيامبر با گروهی از زنگيان در حالی كه مشغول طّبالی 
شدند.  ساكت  آنان  گشت.  مواجه  بودند،  خوانی  آواز  و 
پيامبر)ص( فرمود: به كارتان ادامه دهيد تا یهودیان بدانند 
در دین ما آسانی و آسایش است. این روایت ظهور آشکار 
در جواز دارد، زیرا امر بعد از منع، داللت بر جواز دارد.)9( 
خصوصاً پيامبر)ص( علت این جواز را بيان می كند و آن 
اعالم به سایر مذاهب است.تا بدانند اسالم سخت گيری ندارد.

محله ی  از  پيامبر)ص(  فرمودند  هم  باقر)ع(  امام   -9
بنی زریق عبور می كردند كه  صدای موسيقی شنيدند. 
فرمودند: چه خبر است؟ گفتند: ای رسول، فالنی عروسی 
كرده. فرمودند: دینش كامل شده است. این ازدواج است 
نه زنا. ازدواج نباید مخفيانه باشد؛ باید دودی به آسمان 
برود، یا صدای دایره ای بلند شود. فرق بين عروسی و 
زنا به نواختن دایره است. )8( این روایت داللت بر جواز 

91



77
ره 

شما
 -1

38
ن 9

ستا
تاب

77
ره 

شما
 -1

38
ن 9

ستا
تاب

موسیقی در اسالم و طب

نواختن موسيقی در عروسی دارد، بلکه نوعی استحباب 
نيز از آن به دست می آید.

10-یکی از شيعيان امام محمد باقر)ع( نزد آن حضرت 
آمد و عرض كرد: ای فرزند رسول خدا، وارد مدینه شدم. 
اما  می شناختم  بيش  و  كم  را  او  كه  مردی شدم  مهمان 
نمی دانستم اهل موسيقی است. انواع وسایل موسيقی را 
داشت. خالصه در تله ای افتادم كه هرگز چنين نشده بود. 
امام فرمودند: با مردم به نيکی رفتار كن تا زمانی كه نزد 
آنان هستی. سپس سؤال كرد: ای فرزند رسول خدا در 
این  موسيقی  فرمود:  دارید؟  نظری  كارها چه  این  مورد 
گونه حرام است، ولی آنهایی كه در عروسی و مانند آن 
استعمال شود، مانعی ندارد. این روایت هم ظهور دارد بر 
این كه موسيقی دارای كاربرد حالل در عروسی و مانند 

آن و كار برد حرام است. )9(
با  علی)ع(  عروسی  شب  فرمودند:  صادق)ع(  امام   -11
این  فرمود:  شنيد.  دایره  صدای  پيامبر)ص(  فاطمه)س(، 
چيست؟ ام سلمه گفت: ای رسول خدا، این اسماء بنت عميس 
است كه دایره می نوازد و با این كار می خواهد فاطمه)س( 
را شاد نگهدارد تا مبادا احساس بی مادری كند. پيامبر خدا 
دستش را به سوی آسمان بلند كرد و فرمود: خدایا همان 
طور كه اسماء دخترم را خوشحال كرد در قلب او شادی 
افروز. سپس پيامبر)ص( اسماء را صدا زد و فرمود: وقتی 
دف می زنيد چه مضمونی دارید؟ گفت: نمی دانم. اما با این 
كار می خواهيم شادی بيافرینيم از معنای آن خبر نداریم. 

حضرت فرمودند: با دف فحش ندهيد.)9(
و  دارد  موسيقی  جواز  بر  صریح  داللت  روایت  این   
اسما  و  شدند  خوشحال  محفل  این  از  پيامبر)ص(  حتی 
لهو  و  به فحش  آلوده  از موسيقی  تنها  و  كردند  دعا  را 
باشد  گناه  و  باطل  مضمون  دارای  كه  فرمودند  هتك  و 
نهی فرمودند، درست مانند چيزی كه در غنا و آواز حدی 

فرمودند.
 

نتیجه
از مجموع روایاتی كه داللت بر حرمت موسيقی و جواز 
آن داشت چنين نتيجه می گيریم كه موسيقی همانند غنا، 

دارای دو كار برد حالل و حرام است لکن چون در جامعه ی 
اسالمی آن روزگار بيشترین كاربرد حرام را داشته است 
تدریجًا  بوده،  زمان صدور  بر وضعيت  ناظر  روایات،  و 
غنا  لکن  شده  مسلّم  محرمات  جزء  غنا  همانند  موسيقی 
چون در زمان های بعدی دارای كاربرد حالل در مجامع 
دینی مداحی و مرثيه شده، به همين دليل بعضی از علما بر 
جواز نوعی از آن فتوا داده اند، اما موسيقی چنين استفاده ای 
سبزواری  ومحقق  كاشانی  فيض  مرحوم  است.  نداشته 
روایات حرمت غنا را ناظر بر عمل رژیم های اموی و عباسی 
دانسته اند ولی در مورد موسيقی كه روایتش همانند روایت 
غناست، این احتمال را نداده اند. ظاهرا توجيه آن واقعيات 

موجود اجتماعی بوده است.

موسیقی از منظر دانش پزشکی
بيماری  در  متعدد، موضوع صدادرمانی  مطالعات  در   
سال 2004  در   Ellis  . است  بررسی شده  گوش  وزوز 
صوت درمانی  اثر  بررسی  به  موردی  مطالعه ی  دریك 
داشتند  یادگيری  متعدد  مشکالت  كه  بچه هایی  ميان  در 
طوالنی  مراقبت  یك  در  درمان  تحت  سالخوردگان  و 
بيمارستانی پرداخته و به این نتيجه رسيده است كه به كار 
بردن روش های غير تهاجمی و استفاده از فناوری صوت 
سال خوردگان  و  كودكان  كه  می شود  باعث  موسيقی، 
را  خود  بيانی  و  ارتباطی  مهارت های  دوباره  بتوانند 
كشف كنند و قدرت بخشند. دو مطالعه ی موردی دیگرهم 
درباره ی كودكان ناتوان، جوانان و سال خوردگان انجام 
شده كه نشان دهنده ی استعداد درونی این روش درمانی 
در بهبود كيفيت زندگی و احساس خوب بودن و بهبودی 

در این مراكز و در این افراد بوده است.)10(
 Gonzalez صوت درمانی متوالی در وزوز گوش توسط 
و همکارش در سال 2004 مورد بررسی قرار گرفته است 
و برای درمان وزوز گوش از اصوات مفيد استفاده شده 

است. بودند.)11 (
اثر  بررسی  به   2003 سال  در  همکاران  و   Salamon
در  آن  اثرات  و  آرام سازی  ایجاد  در  درمانی  موسيقی 
و  پرداخته  آن  پاتولوژهای  و  آن  استرس های  كاهش 
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حجت االسالم دكتر محّمدرضا نورمحّمدی

بيان داشته اند كه موسيقی و استفاده از آن برای ایجاد 
هيجانات مثبت و آرام سازی در مطالعات متعددی توسط 
پژوهش گران اثبات شده است. در این مطالعه اثربخشی 
استرس  و  اضطراب  دهنده ی  كاهش  عنوان  به  موسيقی 
همانند اثربخشی آن در كمك به بهبود آسيب شناسی های 
به  پاسخ گویی  اصلی  مکانيسم  البته  است.  بوده  متعدد 
در  است.)12،13(  نشده  داده  شرح  تاكنون  روش  این 
این مطالعه آن هابه این نتيجه رسيدند كه اكسيد نيتریك، 
مولکول اصلی پاسخ دهنده برای اثربخشی روان شناختی 
و فيزیولوژیکی در آرام سازی می باشد هم چنين مشخص 
شده كه در سيستم شنوایی اكسيدنيتریك تکامل یافته است 
دارند.  و در جریان خون حلزون های شنوایی مشاركت 
آن ها نشان داده اند كه نيتریك اكسيد هم چنين باعث اثرات 
پيگيری  به  هم چنين  آن ها  می گردد.  مهاری  فيزیولوژیك 
راه های عصبی شيميایی این موضوع پرداخته اند. بنابراین 
در  متعدد هيجانی  مراكز  بين  ارتباط  به  آن ها  پایان،  در 
سيستم عصبی و توضيح چگونگی و معرفی موسيقی و 
این راه های پيچيده پرداخته اند.  نيتریك اكسيد در  اثرات 
بخشی  اثر  مقایسه ی  به   1993 سال  در   Accordino
سطوح فشاری لغات و فراوانی های اساسی صحبت در 
ارگانيك  بيماران دچار دیکسریای غير  با درمان  ارتباط 
توسط برنامه های مرتبط با تركيب صوت پرداخته است. 
در این مطالعه 22 بيمار زن و 11 بيمار مرد و نيز خود 
بيماران  همه ی  گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  بيماری، 
متون مداومی را خوانده كه در هنگام خواندن از یك سو 
تحت تأثير سه مدل صدای بلند و از دیگرسو در معرض 
صداهای فيلترشده قرار داشته و بعد از جلسات خواندن، 
اصوات تركيبی ضبط گردیده اند. بيماران زن بهبودهای 
نسبی بيش تری در ارتباط با افزایش ميانگين صوتی در 
جلسات بعد از مداخله داشته اند، در حالی كه بيماران مرد 

با فراوانی كم تری این موضوع را نشان داده اند.)14(
Kern در سال 1984 به بررسی تاثير صدای زنگ ها 
و درمان شرطی شدن در درمان 180 مورد بيمار دچار 
شب ادراری پرداخته است وبيان داشته كه در این روش 
شامل  شرطی،  روان شناختی  درمان های  از  بااستفاده 

مشاوره ی  ژتونی،  اقتصاد  رفتن،  توالت  آداب  آموزش 
انگيزشی، تمرین توقف ادرار كردن و غيره در مقایسه با 
یك زنگ جدید پرداخته است. نتایج حاصله در بين بيماران 
شب ادراری اوليه در یك پی گيری 6 تا 12 ماهه بدین شرح 
بازگشت  درصد،   85/71 در  ماندگار  بهبود  است:  بوده 
بيماری بعد از 6 ماه در 11/42 درصد، و پيشرفت بهبودی 
در 5 درصد و ناتوانی در تکميل درمان 9/29 درصد. در 
بی اختياری ثانویه هم نتایج زیر به دست آمده است: بهبود 
كامل 12 ماهه در 75 درصد یا بازگشت بيماری بعد از 6 
ماه، 10 درصد. سير بهبود 7/5 درصد و شکست درمانی 
در 7/5 درصد. تفاوت های اثر بخشی در بين این دو گروه 
احتمااًل بيش تر به سن باالی 12 سال آن ها مربوط بوده 
است، جنسيت هم هيچ گونه اثری نه از نظر ميزان بهبودی 
ونه از نظر زمان درمان در هيچ كدام از بيماران نداشته 

است.)15(
موسيقی درمانی  موضوع  به   1990 درسال   Jochims
نورولوژی  بيماری  روان شناختی  مدیریت  با  ارتباط  در 
پرداخته و در آن به موضوع هماهنگی وتطابق با بيماری 
در مراحل، اصلی این بيماری ها اشاره نموده و بيان داشته 
به ماهيت سخت  وناگهانی  با توجه  بيماران  این  كه در 
این گونه بيماری ها، معمواًل اثرات عميقی بر خود شيفتگی 
فرض  است.  شده  مشاهده  عميق  صورت  به  بيماران 
و  عمل كرد  بازبيانی  در  موفقيت  بين  كه  است  این  بر 
استراتژی های تطابق هيجانی، رابطه ای وجود دارد، زیرا 
فاكتور زمان به عنوان یکی از اصول حمایتی اصلی مقابله 
با این بيماری ها مطرح است.)16( این محقق، دو مطالعه ی 
موردی را بررسی كرده كه در موضوع یکی، محدودیت ها 
و ناتوانی فيزیکی و در موضوع دیگری، زمينه ی صدمات 
موضوع  آن ها  در  و  بوده  جاده ای  تصادفات  در  مغزی 

تأثير موسيقی درمانی مورد توجه واقع شده است. 
تأثير  بررسی  به  همکاران  و   Riello  1986 سال  در   
با  افسرده  بيماران  موضوع موسيقی درمانی تنظيمی در 
توجه به موضوع روان درمانی در روان پزشکی پرداخته و 
بيان داشته اند كه روش موسيقی درمانی تنظيمی به عنوان 

یك مدل روان درمانی می تواند مدّ نظر قرار گيرد.)17(
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94

اثرات  بررسی  به   2007 درسال   Baker و   Ledger
درازمدت موسيقی درمانی گروهی در درمان سطوح بی 
قراری بيماران مبتال به آلزایمر پرداخته اند. در این مطالعه ی 
به  را  موسيقی درمانی  نفره،   26 گروه  یك  غيرتصادفی 
صورت هفتگی و گروه دیگر 19 نفره ی دیگر، مراقبت های 
دریافت  را  سالمندان  خانه های  در  معمول  استاندارد 
كرده اند. در این بررسی سطوح بی قراری اضطراب آن ها 
در 5 نوبت طی یك سال توسط پرسش نامه ی بی قرار كهن 
ماس فيل بررسی شده اند. اگر چه موسيقی درمانی در این 
بود  گردیده  قراری  بی  كوتاه مدت  كاهش  باعث  بيماران 
اما در بين دو گروه از نظر فركانس و شدت، رفتارهای 
آن ها  نگردید.  مشاهده  تفاوتی  درازمدت  در  بی قراری 
این  تأثير  برای  درازمدت  در  را  تحقيقات  این  ادامه ی 

مداخالت توصيه نموده اند.. )18(
 در سال Okada 2003 و همکاران به موسيقی به عنوان 
به عروق  مبتال  بيماران  درميان  كمکی  و  تکميلی  درمان 
كرونر اشاره نموده و بيان داشته اند كه موسيقی درمانی، 
بتاآندرفين در  استرس و غلظت  باعث كاهش اضطراب، 
بين بيماران مبتال به بيماری های عروق كرونر شده است.

و  مرد  بيمار   13 بيمار، شامل   15 مطالعه،  این  در   )19(
با متوسط سنی 62 سال شركت داشته اند.  بيمار زن   2
بتاآندورفين  موسيقی  شنيدن  وبعداز  تمرینات  از  قبل 
ميزان  تعيين  جهت  وخون گيری  شده  اندازه گيری  آن ها 
از  با خون گيری  است. همزمان  انجام شده  بتاآندورفين 
نمونه ها دو تست سایکومتریك شامل پرسش نامه تجربه ی 
استرس از لونستين و پرسش نامه ی اضطرابی اشپيلبرگر 
آمده  عمل  به  انطباق  كننده ی  تعيين  ابزار  یك  عنوان  به 
است. پرتکول كلی یك هفته پس از شروع پژوهش اصلی 
تفاوت  مرحله،  این  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
واضح در پرسش نامه، تجربه ی استرس دیده نشده است. 
در مطالعه ی اصلی تحت نفوذ موسيقی قسمت های مرتبط 
با  و   )27/ و  داد)266/6  نشان  كاهش  بيماری  نگرانی  با 
كاهش  یك  اشپيلبرگر  اصظراب  پرسش نامه ی  به  توجه 
آشکار ومعنی دار در ترس بعد از گوش دادن به موسيقی 
بتاآندرفين  مشاهده شده است )31 در مقابل34(. غلظت 

به ميزان 10/9 در مقابل 15/96 و فشارخون سيستوليك 
13 درمقابل 14 كاهش قابل توجه بعد از شنيدن موسيقی 
مشاهده شد در كل به نظر می رسد نگرانی و ترس در این 
بيماران با شنيدن موسيقی بهبود نشان داده و نيز غلظت 

بتاآندورفين هم این تغييرات را نشان داد.
موسيقی  اثرات  بررسی  به  در سال 2001   Haneishi
بر بيماران اختالل پاركينسون از نظر توانمندی كالمی و 
خلقی پرداخته است. در این مطالعه 4 بيمار زن مبتال به 
تکلم داشته اند، مورد  پاركيسون كه مشکالت واضح در 
مطالعه قرار گرفته اند و كليه ی اطالعات قبل از مطالعه و 
آماری  نظر  از  است.  گردیده  جمع آوری  مطالعه،  از  بعد 
افزایش معنادار در توانمندی تکلمی و فهم كالمی  آنان 
از مداخله ی  بعد  قبل و  به عالوه  مشاهده گردیده است، 
موسيقی درمانی مقياس های سنجش خلق جمع آوری شده 
است كه تفاوتی معنادار از این حيت قبل وبعد آن مشاهده 

نشده است. )20(
Pacchetti و همکاران درسال 2000 به بررسی تأثير 
موسيقی درمانی فّعال در بين بيماران پاركينسونی از نظر 
تأثير آن بر بازتوانی  حاالت هيجانی و حركتی پرداخته اند. 
موسيقی درمانی  كه  داشته اند  بيان  مطالعه  این  در  آنان 
از نظر تأثير برحاالت حركتی و عمل كردهای رفتاری و 
این مطالعه،  به  با توجه  آنان  حاالت عاطفی مؤثر است. 
بين  بازتوانی  روش  یك  عنوان  به  را  موسيقی درمانی  

بيماران پاركينسونی معرفی نموده اند.)21(
 Kumar و همکاران در سال 1999 بيان داشته اند كه 
موسيقی درمانی باعث افزایش سطح سرومی مالتونين در 
بين بيماران آلزایمری گردیده است. در این مطالعه، هم چنين 
سطوح نوراپينفرین، اپينفرین، سروتونين و پروالكتين نيز 
مورد بررسی قرار گرفته است، نمونه ها قبل از مداخله و 
بالفاصله پس از 4 هفته از پایان جلسات موسيقی درمانی 
گرفته شده است.)22( تعداد شركت كنندگان در این مطالعه، 
20 نفر مرد آلزایمری بوده اند و جلسات موسيقی درمانی 
30 تا40 دقيقه هر روز به تعداد 5 جلسه در هفته به مدت 
به دست  این تحقيق  اجرای  نتایج  از  بوده است.  4 هفته 
می آید كه  سطح سرومی مالتونين افزایش واضحی بعد 

موسیقی در اسالم و طب
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داده  هفته ای نشان  پی گيری 6  در  از موسيقی درمانی و 
است. یك افزایش واضح بعد از موسيقی درمانی مشابه 
نوراپی  است.  شده  مشاهده  هفته ای   6 پی گيری  از  بعد 
نفرین و اپی نفرین افزایش واضحی بعد از هفته ی چهارم 
از پی گيری 6  بعد  اما  موسيقی درمانی نشان داده است. 
نتيجه  چنين  پایان  در  آنان  است.  یافته  كاهش  هفته ای 
گرفته اند كه افزایش مالتونين  در اثر موسيقی درمانی به 

علت خلق آرام و احساس آرامش بيماران بوده است. 
به  مطالعه  دو  طی   1994 و   93 سال  در   Aldridge
بررسی تأثير موسيقی درمانی در بين بيماران آلزایمری 
 1998 سال  در  نيز  هم كاران  و  پاچدین  است.  پرداخته 
در  موسيقی درمانی  گوناگون  روش های  بررسی  به 
كه  داشته اند  بيان  و  پرداخته اند  پاركينسونی  بيماران 
بهبود  و  فعاليت ها  تحریك  باعث  فعال،  موسيقی درمانی 

فعاليت های رفتاری و عاطفی می گردد. )23(

 نتیجه ی نهايی بحث و دريافت های کلی
 ما در این جا به جمع بندی بحث موسيقی از منظر طب 
اّول  بخش  در  كه  هم چنان  می پردازیم،  اسالمی  متون  و 
این مقاله نظرات فقهای  عظام و مضامين متون اسالمی 
را بيان نمودیم و در بخش دّوم، موارد متوازی  در مورد 
ثمرات و موارد شفابخش موسيقی را از دید علم طب و 
پژوهشگران در این عرصه به دست آوردیم. می توان به 

عنوان نتيجه ی این بحث مطالبی را اعالم نمود:
 1. موسيقی نه مطلقًا حرام است و نه مطلقًا حالل است.

و  حالل  طب،  علم  كارشناسان  نظر  با  موسيقی   .2  
شفابخش است؛

 3. موسيقی بدون نظر كارشناس، حرام است چون یا 
لغو است و یا زیان بار؛

 4. موسيقی طبيعی به شفابخشی و ثمرات مفيد بودن 
نزدیك تر است؛

موسيقی  با  كه  صورتی  در  مصنوعی  موسيقی   .5  
مفيد  ثمرات  و  شفابخش  می تواند  باشد،  هم گام  طبيعی، 

داشته باشد؛
هم  می توان  موسيقی  آالت  با  كه  این  به  توجه  با   .6  
موسيقی حالل و هم حرام را نواخت و صرفًا ابزاری برای 
كار حرام نيستند، خرید و فروش و نگه داری آن ها مباح 

می باشد؛
 7. موسيقی حالل از نعمات پروردگار است و باید از 
نعمت خداوند شکرگزاری شود و شکرگزاری از موسيقی 
این است كه در قالب حرام قرار نگيرد و بهره برداری حرام 

از آن نشود. والعاقبه للمتقين والسالم

تقدير و تشکر: با تشکر از معاونت محترم پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی شهركرد كه هزینه انجام این طرح 

را تقبل نمودند.
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