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Nature Music and Human 
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Mahdi Kolahi2* 

Abstract 

The article describes what and how nature music is, why it is important, and 

how it is related to human cultural, social, and health conditions. The 

research explores the relationship between nature music with the 

environment, creatures (living things), culture, human comfort, children, 

architecture, and a variety of musical instruments. If these words were going 

to put together, the coherence in them creates a sound that means a colorful 

emotional association with nature and music. The paper states that the 

individual and social dimensions of man can, together, receive the music of 

nature as if it had a colorful role of emotion, on the carpet of the green lap of 

nature, by examining the studies and some of the challenges of the modern 

world that human beings are dealing with. On the other hand, the basis of the 

tendency towards the music of nature is to develop the brain’s senses, 

strengthen cohesion and flexibility for adaptation, build understanding, as 

well as optimize the refreshing and joyful times that contribute to health and 

rejuvenation, increase understanding and accuracy, soften the soul, and 

create a pleasant feeling. To create such a strong bond, however, one needs a 

kind of self-awareness and an emotion full of a sense of peace evoked by 

nature. This gathering requires understanding and accepting the music that is 

made and dealt with by nature itself. The findings of the article help us to 

understand the nature of nature and its tranquility. It also prescript listening, 

feeling, and touching nature music to reduce social conflicts because living 

without nature music is nothing more than a repetitive mistake. 

Keywords: Social Conflict, Music Instrument, Architecture, Wildlife, Social 

Tranquility. 
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موسيقی طبيعت و انسان

1نگين خاتونی

2یمهدي کاله

چکیده

 یآنرا با چگونگ ةپردازد و رابطمی عتیطب یقیموس تیو اهم یچگونگ ،یستیچ حیه تشرحاضر بمقاله 

پژوهش به کنکاش رابطه  نیا .دینمامی میانسان ترس یو سالمت یاجتماع ،یحاالت و مشخصات فرهنگ

و  یکودکان، معمار )موجودات زنده(، فرهنگ، آرامش انسان، جانداران ست،یزطیبا مح عتیطب یقیموس

کند ها را کنار هم قرار دهیم، انسجام در آنها صوتی ایجاد میاگر این واژه پردازد.یم یقیانواع لوازم موس

که مفهومش تداعی احساسی خوش رنگ، از موسیقی و طبیعت است. این مقاله با بررسی مطالعات و 

دارد که بعد فردی و یر است، بیان میهای دنیای مدرن که انسان امروزی با آن درگبرخی از چالش

ای موسیقی طبیعت را دریافت کند که گویی نقشی رنگین تواند در کنار هم، به گونهاجتماعی انسان می

به سمت  شیاساس گرا از احساسات، بر گستره فرشی از دامان سبز طبیعت دارد. از طرف دیگر،

و  ،تفاهم جادیا ،یسازگار یانعطاف براانسجام و  تیتقو ،یجهت رشد حواس مغز عتیطب یقیموس

کمك کرده، بر  روین دیاست که به سالمت و تجد زیانگبخش و نشاطاوقات فرح یسازنهیبه نیهمچن

با این وجود،  بخش خواهد شد.حس لذت جادیروح و ا فیقوت درك و دقت افزوده، و باعث تلط

احساسی سرشار از حس آرامش برانگیخته  برای ایجاد چنین پیوند محکمی، نیاز به نوعی خودشناسی و

از دل طبیعت است. در واقع، الزمه این گردهمایی، درك و پذیرش موسیقی است که ساخته و پرداخته 

کاهش  یو برا میببریپ عتیطب که به آرامش کندیمقاله کمك م نیا یهاافتهی خود طبیعت باشد.

 یزندگ ، زیراکندیم یچیپرا نسخه عتیبط یقیحس کردن و لمس موس دن،یشن ،یتعارضات اجتماع

 .ستین شیب یااشتباه تکرارشونده عت،یطب یقیبدون موس

وحش، آرامش اجتماعی.: تعارضات اجتماعی، لوازم موسیقی، معماری، حیاتکلیدواژگان

 ؛زیست، دانشگاه فردوسی مشهدطبیعی و محیط . دانشجوی مهندسی طبیعت، دانشکده منابع 1

زیست، پژوهشکده آب و محیط زیست، . نویسنده مسئول، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط 2
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 مقدمه

 هویت ملی الغت طبیعت از واژۀ یونانی ناتو به معنی تولد گرفته شده است. بسیاری از کشوره

( همانند برگ درخت افرا در 2: 1396اند )فرزانه، خود را با طبیعت کشورشان مشخص کرده

طبیعت در  هپرچم کانادا، و نیز تصویر جانوری بومی به نام کیوی روی پول نیوزلند. واژ

عناصر سازنده انسان است. این تعریف،  ع، در واقلفرهنگ لغت دهخدا به معنای آب و گ

 دهد.بیعت را از جنبه عناصر اصلی تشکیل دهنده نشان میپیوستگی انسان به ط

طبیعت جایی است بیرون از دستبرد حمالت بازی نیروها، فارغ از هر گونه اثرپذیری  

داند ظریف که محتاج توجه مستمر ماست و مصنوعی )تکنیکی(. نیچه، طبیعت را موجودی می

آموزد که طبیعت اسپینوزا به ما می اای شکننده است؛ امواجد آرامشی بکر ظرافت عدر واق

(. به هرحال، طبیعت متاثر Storr, 1994:217اثرپذیری نیست ) تسراسری جز قدرت و درجا

از انسان و انسان متاثر از طبیعت است و گاهی این تاثیرگذاری، باعث تغییرات و تحوالتی چه 

 شود.در طبیعت و چه در انسان می

. موسیقی سبکی از سرگرمی است که صداهای باشدیم یونانی شهیبرگرفته از ر یقیواژه موس 

دهد که انسان آنرا دوست دارد و یا برایش جذاب ای در کنار هم قرار میمختلف را به شیوه

است. در این بین، موسیقی طبیعت، ساختاری کامال واقعی از دل طبیعت بوده که با فطرت 

گیرد؟ طبیعت اصل موسیقی از کجا نشات میانسان سازگار و مرتبط است. سوال اینجاست که 

دهد. مثال در کوه اگر کسی را صدا با ایجاد صداهای مختلف، موسیقی خودش را هدیه می

گویند. شوید که به این کار نوعی افکت )پژواك صدا( هم میبزنید با تکرار صدا مواجه می

بارد ، وقتی باران میشودکند صدا تولید میوقتی آب دریا به صخره و ساحل برخورد می

خوانی پرندگان آورد، وزش باد، صدای ریزش برگ درختان، نغمهصدای دلنشین به ارمغان می

گردند که در واقع، از دل طبیعت و صدای حیوانات، همه نوعی موسیقی و نوت محسوب می

اشته و به انسان وجود د بدو پیدایش از همان(. موسیقی 1: 1390اند )اسپنانی،به وجود آمده

 ,Wade-Matthews & Thompsonگرفت )، انسان اولیه از آن بهره میصورت طبیعی

آبشارها، و سایر اصوات طبیعی به مرور زمان مشوق  آواز پرندگان، صدای (. صدای2011:25
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که در طبیعت وجود دارد مثل نی، صدف، شاخ یا شکمبه  انسان بوده تا با استفاده از آنچه

ند صدای دلنشین تولید نماید. در نتیجه، موسیقی ایجاد گردید، با گذشت زمان حیوان، بتوا

تر شد و به صورت موسیقی امروزی درآمده است. دلیل آن این است که موسیقی در تکمیل

ها شده هوش و تسریع در بهبود بیماری انسان باعث آرامش، کاهش اضطراب، افزایش ضریب

گیری آدمی با زندگی انسان عجین گردیده و در تصمیم توان بیان داشت موسیقیاست. می

هر دو با هم پیوندی ناگسستنی دارند و  تنقش به سزایی دارد. به هر حال، موسیقی و طبیع

موسیقی که الهام گرفته از طبیعت است، در زندگی انسان نقش حیاتی داشته و با بهره گرفتن از 

اکتفا  1اشت. در این زمینه به سخن هکتور برلیوزتر و زیباتری خواهد دآن آدمی زندگی آرام

ترین هنرهاست و آزادتر از هنرهای ترین، نیرومندترین و زندهموسیقی شاعرانه»کنیم که می

 حیبه تشر(. طبق آنچه نوشته شد، این مقاله بدنبال آن است که Kolb, 2009:30« )دیگر است

حاالت و  یآنرا با چگونگ ةرابطبپردازد و  عتیطب یقیموس تیو اهم یچگونگ ،یستیچ

کند های این مقاله کمك میید. یافتهنما میانسان ترس یو سالمت یاجتماع ،یمشخصات فرهنگ

ببریم و برای کاهش تعارضات اجتماعی، شنیدن، حس کردن و لمس که به آرامش طبیعت پی

 کند.پیچی میموسیقی طبیعت را نسخه

 روش 

هستیم، ایجاد فضایی برای یك تجسم، از صدایی است که  آنچه در این پژوهش به دنبال آن

ساز زندگیست. برای رقم زدن این فضا، نیاز به نوعی همزیستی با طبیعت اش خاطرهدرون مایه

ها و اطالعات با آوری دادهو صدای درون آن است. به همین منظور، روش پژوهش، جمع

و تحلیل کیفی آنها است. بویژه بررسی ای( و تجزیه مشاهده و به صورت اسنادی )کتابخانه

 های اصلی از متن را به خود اختصاص داده است.تحقیقات میدانی، بخش
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 زیستموسیقی طبیعت و محیط

موسیقی طبیعت حتی قبل از پیدایش زندگی بر روی زمین وجود داشته اما زمان دقیق کشف 

هارمونی است که از نگی و انگیز دارای هماهبه نوعی حیرت آن مشخص نیست. جهان هستی

و شادی اندوه  ها و اصوات مختلف در طبیعت،الهام گرفته و انسان با تقلید از آهنگ طبیعت

در کل خمیر مایة موسیقی صوت و . (16: 1382کند )جیبران، می بیانخود را در موسیقی 

طبیعی پا های ر پدیدهطبیعت با ظهو (. موسیقی6: 1392اصوات بوده و ناپایدار است )زندباف، 

توان به صدای آب، برگ درختان، و نغمه طبیعی می به عرصه وجود نهاده که از انواع اصوات

پرندگان اشاره نمود. به عبارت دیگر، موسیقی در ذات خود الهام گرفته از اصوات طبیعی 

م. بنابراین ایشده است، به نحوی که هر اندازه به طبیعت نزدیك شویم، به ذات خود نزدیك

که آالت بویژه در . از آنجایی(24: 1394اصوات چیزی جز روح طبیعت نیستند )فرش چین، 

 شدند، بیشتر قابل فرسایش بودند. گذشته از چوب و گل ساخته می

به هر حال، موسیقی جوامع نیز از طبیعت الهام گرفته است، و هر دو باهم ارتباط 

 Baptista et)های طبیعی است قی از دل زیستگاهتنگاتنگ دارند. در واقع صدای موسی

al.1997: 23)کنند با صدای طبیعی آرام کسانی که در طبیعت زندگی می راستا ن، و در ای

انسان گاهی برای غلبه بر ترس ایجاد شده از عوامل  .(Baptista et al. 2000: 6)گیرند می

های مذهبی و آوازهای دسته جمعی پناه طبیعی نظیر رعد، طوفان، و زلزله، به تدریج به سرود

های دوران نوسنگی با اصوات طبیعی مثل رعد (. از طرف دیگر، انسان6: 1363آورد )حسنی، 

کردند و با آن صداها انگیز محیط، گویی صدای ارواح را تداعی میو برق و سایر اصوات وهم

درمان بیماری نیز  داها برایکردند ولی بعدها از این صآواز خوانده و خود را هپنوتیزم می

 .(6: 1392استفاده کردند )زندباف، 

سازی در دوران پارینه سنگی، ابتدا با ایجاد ترس و دور ساختن جانوران وحشی البته، موسیقی 

سنگی برای رام کردن حیوانات و در دوران نوسنگی در راستای خشنود بود و در دوران میان

(. چه زیبا لئوپدوفن اظهار 32: 1376شد )راهگانی، فاده میساختن خدایان و دفع ارواح است
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ریشه موسیقی به عهد کهن مرتبط است. در واقع همان روزی که انسان توانست برای »کرد که 

 «.آیدهای خود را با صدا نمایش دهد مبداء موسیقی به شمار میها و رنجنخستین بار خوشی

آرامی مشهور است و از که امروزه با نام تن موسیقی بودایی نوعی موسیقی طبیعت است  

)غالمی  گرفته استجوی باران و الالیی مادران سرچشمه  مثل ورزش باد، زمزمه طبیعت

توان نام برد که از موقعیت کوهستانی در همچنین از موسیقی بختیاری می .(5: 1393دامسکی، 

و طبیعت  سارانت، آبشارها، چشمهگیرد و شعر آن برگرفته از دشمنطقه بختیار سرچشمه می

های موسیقی سنتی ایران و در که در دستگاه. به طوری(3: 1396است )صباغ و جلیلیان، 

مشاهده کرد. البته  راطبیعی  و آهنگ دمایطبیعت تاثیرات توان موسیقی نواحی مختلف می

آالیش افراد ت پاك و بیاز زندگی و احساساای های محلی چکیدهناگفته نماند که آهنگ

زحمتکش و فعال آن خطه است. به این صورت که در فصل بهار به خاطر طبعی گرم و 

اطر آب و گیرد، در فصل تابستان به خهای باال در دستگاه شور قرار میمرطوب، بیشتر مقام

ثر است، در فصل پاییز، که فصلی سرد و خشك می باشد صداهای مؤهوای گرم، مقام ماهور 

علت سرما و رطوبت، هگرفته از حیوانات حائز اهمیت است، ولی در فصل زمستان ببر

سختی  (. به هر حال، به خاطر میزان28: 1394شود )فرش چین، هایی در اوج خوانده میمقام

انگیز دشتی که به نام برای آواز غم اند. خصوصاً ثیر را از طبیعت گرفتهها بیشترین تأایام، دستگاه

شود، در موسیقی کردستان از ساز دف و کمانچه استفاده شده، در چوپانی نیز نامیده میآواز 

آنجا که »کند که هانیه بیان میهانری حالی که در موسیقی خراسان دو تار است. به همین دلیل،

 «.گرددماند موسیقی آغاز میسخن باز می

 موسیقی طبیعت و جانداران )موجودات زنده( 

،  (Razani, 1963: 85)ه موسیقی متعلق به طبیعت و با منشاء اصوات طبیعی است کاز آنجایی

خود را دارد و هر دسته از جانوران صدای مربوط به خود را  هر موجود، فرکانس دامنهصدای 

ها گزارش . در واقع اولین صداهایی شنیده شده در گذشته، از وال(Krause, 2000: 7)دارند

ها و که نهنگ اندگزارش کرده Payne (2000:8)(. Armstrong, 1963: 43)اند شده
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ها به خاطر قشر مغزی بزرگی که دارند سازان تندرویی هستند. نهنگپستانداران دریایی آهنگ

ای است. در دهند و آواز خواندن آنها در طیف گستردهانسان را مورد توجه زیاد خود قرار می

هایی باشد که ما در موسیقی از آن تواند شبیه به ریتممیدار های کوهاننتیجه، آهنگ نهنگ

 کنیم. استفاده می

 Baptista)دهند که موسیقی نهنگ و موسیقی انسان خیلی مشترك است ها نشان میپژوهش

et al. 2000: 3)کنیم مثل یك عامل مغناطیسی ها از قافیه همانطور که ما استفاده می. نهنگ

 :Payne, 2000)های خود دارند بی پر سر و صدا از عناصر در آهنگو ترکی کننداستفاده می

دار های کوهاننهنگ تأکید کردند که صدای (2000:537) و همکاران Noad ،. در این زمینه(8

هایی که در مناطق مختلف، متفاوت است، حتی در هر منطقه از سالی به سال دیگر تغییر و وال

یانوس هند در مقایسه با اقیانوس آرام آواهای متفاوتی دارند. حتی های اقکند. برای مثال والمی

دار از اقیانوس هند به اقیانوس آرام، گفته شده است که به خاطر ورود چند نهنگ کوهان

 . (Noad et al. 2000: 537)اند های منطقه خودکشی کردهنهنگ

آهنگ  آوای پرندگان خوش آنچه برای ما بارز است این است که موسیقی طبیعت را متعلق به

ها و پرندگان با حضرت داوود اشاره شده آواز شدن کوهدانیم. حتی در قرآن به تسبیح هممی

بخش است. البته کیفیت آواز انگیز پرندگان روحتوان بیان نمود که آواز دلاست پس می

و مقدس ای، پرندگان باعث شده آنها در سه دسته یعنی پرندگان خوش آواز، اسطوره

های هماهنگ بخصوص انگیز و نغمهبرای نمونه بلبل، به سبب چهچهه دل بندی شوند.تقسیم

زنند همین راستا افرادی که خوب تحریر می ردر ادبیات شرقی و فارسی مقامی بلند داشته که د

« بلدرویش بل»مانند فردی به نام  .(4: 1388اند )امینی الری و همکاران، معروف« بلبل»به لقب 

شود که بلبل و قمری عمل (. گاهی گفته می115: 1374زیست )ستایشگر، که در مشهد می

کردند که قو . از طرف دیگر، یونانیان تصور می(Attar, 1984: 590) دادندمقریان را انجام می

خواند و این پرنده نماد تا زمان فرا رسیدن مرگ خاموش است و در هنگام مرگ آواز می

. فاخته، نام مرغی است که به خاطر صدایش او را کوکو یا (Hall, 2001: 78)شهادت است 

نامند، به دریای موسیقی قدیم معروف بوده که در مقام شور، دستگاه نوا و بال پرنده نیز می
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شایان ذکر است که آواز پرندگان و آهنگ موزون  .(73: 1374شود )ستایشگر، همایون اجرا می

آمیز در شکل گیری احساسات بشری نقش بسزایی داشته است و این موسیقی با نیروی سحر

بر  وحشاتیاثر ح (. پس2: 1394شود )فرش چین، نواهای شاد سبب شادی روان انسان می

در مورد  یآگاه شیانکار کرد. ضمن آن که با مطالعه و افزا توانیرا نم یقیشعر و موس ات،یادب

  .شودیافزوده م عتیطب یهاییبایز نیدرك ما از ا انزیبر م وحش،اتیح یاجتماع ینحوه زندگ

 موسیقی طبیعت و فرهنگ

 ,Kimmel) است عیوس اریبس ستیز طیمحطبیعت، منابع طبیعی و آموزش  اتیشالوده ادب

اند که در زیستی بیان کردهکه یکی از بارزترین گزاره های آنرا، نگرش محیط (42 :1999

(. در همین 36: 1391ویسی و دیگران، به سزایی دارد )زیستی نقش شکوفایی رفتار محیط

های مختلفی از جامعه پیوند طور عام و موسیقی به طور خاص با مجموعه نقش زمینه، هنر به

گیرد از این رو موسیقی دارند. این پیوند، ابعاد فرهنگی، مکانی، زمانی، و روانی را در بر می

توان گیری نقش به سزایی دارد. پس میر این جهتهای اجتماعی دبسته به فرهنگ و زمینه

. به عبارت دیگر، (Baptista et al. 2000: 2)نوشت که هر فرهنگی، دارای موسیقی است 

های فرهنگی و محیط خاستگاه نشده است. پستاکنون فرهنگی که فاقد موسیقی باشد کشف 

-وان بیان نمود که موسیقی پدیدهتاند. به همین دلیل میگیری نوع موسیقی مهمطبیعی در شکل

تواند موقتا تمامی گیر است و در واقع موسیقی مانند عاشق شدن میجایی و همه ای همه

(. در نتیجه، همانطور که طراحی و نقاشی 4: 1394چین، هستی ما را تغییر شکل دهد )فرش

 بشر است. های فرهنگینوعا به انسان تعلق دارد آفرینش موسیقی نیز یکی از فعالیت

طبیعت به عنوان بخشی از فرهنگ هر منطقه دارای زبان مختص به خود است )سراج، موسیقی 

 (. موسیقی مانند زبان است و از طریق آن انسان به عواطف و احساسات خود پی253: 1391

کند و هر جا زبان متوقف . موسیقی حس را زنده می(Adorno et al. 1993: 401)برد می

تواند . موسیقی می(Zuidervaart, 1991: 126)شود می واند بیان کند موسیقی آغازشود و نت

ها و تعارضات زندگی را وضع فردی افراد و حالت اجتماعی جامعه را آشکار کند و شکاف
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(. به همین دلیل بیان شده است که موسیقی عامل مهم و نیرویی 1386دهد )جاودانی،  نشان

 .Wallin et al)ی، تکامل انسانی و تطور تاریخی و فرهنگی است اساسی در باب طبیعت بشر

کند هایش باز می. در نتیجه، موسیقی راه را برای انسان برای رسیدن به آرمان(30 :2001

(Bolanos, 2007: 30 ). 

: 1376رود )راهگانی، های حیات اجتماعی انسان به شمار میموسیقی طبیعت از نخستین جلوه

-های مردمت دیگر، موسیقی اندام پویا و جاندار فرهنگ بوده که پلی بین رشته(. به عبار20

(. به همین دلیل، موسیقی را نوعی 4: 1394شناسی است )فرش چین، موسیقی شناسی و قوم

 (How, 2017: 151)زندگی اجتماعی  و عامل سازنده (Zabel, 1989: 199)تولید اجتماعی 

گیری سوژه انسانی، هدف اساسی و اصلی موسیقی در تعلیم و کلاند. به هر حال، شبیان کرده

(. از طرف دیگر، عملکرد 15: 2016تربیت جامعه است )حسینی، زیبا کالم مفرد و آسوده، 

همسو و به موازات رابطه  (Hamilton, 2007: 97; Paddison, 2004: 97)انتقادی موسیقی 

یل رهاسازی بسیار قویی در موسیقی وجود نظریه انتقادی جامعه است که معتقد است پتانس

سازد . چرا که موسیقی طبیعت، شنونده را قادر می(Schweppenhauser, 2009: 103)دارد 

 .Krumhansl et al)هایی که در ذهن دارد، خالصه کند که مشترکات تکراری را از موسیقی

ای از نظام و هماهنگی موسیقی نشانه»در همین زمینه، فیثاغورس ابراز کرد که  (.7 :1999

 «.توان نظم جهانی را در روان انسان بوجود آوردجهانی است و با نواختن موسیقی می

 موسیقی طبیعت و آرامش انسان

طبیعت دارای سیر (. موسیقی 7: 1396سرمنشاء موسیقی، طبیعت است )فرهادی و دیگران، 

افزاید ه و بر نشاط انسان میبخش بودمالیم و یکنواخت است و برای انسان جذاب و مسرت

های افزایش دوپامین در (. موسیقی طبیعت یك عامل مثبت و یکی از روش2: 1390)اسپنانی، 

(. 3: 1392)توکلی و دیگران،  هسته عصبی آکومبتس و رفتارهای وابسته به پاداش است

 هایهای شناختی، شاخصتواند باعـث تغییر در عملکردگزارش شده که موسیقی می

. به (Richard et al. 2005: 3)ها شود پذیری سیناپسو انعطاف نوروشیمیایی، اتونومی مغز

تواند توجه را از اضطراب، درد و نیز تجارب منفی دور کند و همین دلیل، موسیقی طبیعت می
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بخش شود های آرامهای هیجانی و تحریك واکنشباعث کمك به سازگاری با استرس

(LaMontagne, 1984: 18; Nilsson, 2008: 787.)  بنابراین به علت نقش آن بر روی آلفا

، (Almerud et al. 2003: 23)سازی و کاهش اضطراب ها، باعث آراممغزی و ترشح اندوفین

شود. به بیانی دیگر، موسیقی طبیعت می (Chlan, 1998: 172)و کاهش سطح آدرنالین خون 

ترین غده در مغز انسان، باعث آزادسازی اندوفین ، مهمبا اثرگذاری بر روی غده هیپوتاالموس

 (. 4: 1395شود )خبیری و دیگران، و تسکین درد و آرامش می

انسجام و  تیتقو ،یجهت رشد حواس مغز عتیطب یقیبه سمت موس شیدر واقع اساس گرا

 زیگانبخش و نشاطاوقات فرح یسازنهیبه نیتفاهم، و همچن جادیا ،یسازگار یانعطاف برا

 فیکمك کرده، بر قوت درك و دقت افزوده، و باعث تلط روین دیاست که به سالمت و تجد

(. به 5: 1393؛ یاقوتی و دیگران، 1381)وهابی،  شد اهدبخش خوحس لذت جادیروح و ا

کند تا از فشار خیاالت و تر، ریتم و حاالت ملودیك موسیقی طبیعت کمك میعبارت ساده

کنندگی عضالت ( و شمار ضربان قلب، شل3: 1395بیری و دیگران، هیجانات کاسته شده )خ

(. در نتیجه، 4: 1393هاشمی و دیگران، ؛ 82: 1381)وهابی،  شودو عمیق شدن تنفس نرمال 

هارمونی، نظم و سالمتی را به بدن تواند طبیعت با قدرت روحی و اخالقی خود میموسیقی 

 (. 1: 1396تقدیم کند )ابراهیم پور و دیگران، 

یکی از دالیل گرایش و عالیق آدمی به موسیقی به خاطر طبیعت و فطرت او است. چون در 

ساختمان عصبی انسان به طور ذاتی سه دلیل مهم برای متمایل شدن به دنیای موزون اصوات و 

(. 66: 1396اند از شنیدن، خواندن، و حرکت کردن )مومنی، موسیقی وجود دارد که عبارت

بین جسم و ذهن تقویت کرده و موجب  ی عالوه بر تحریك عواطف، ارتباطپس موسیق

بخش )همچون صدای بلبل( که صداهای آرامشطوریشود. بههماهنگی این ارتباط در بدن می

ثیرات أبخش )مثل زوزه گرگ( تتواند بازخورد مثبت، و صداهای کمتر آرامشدر طبیعت می

 آلود داشته باشند. منفی و حتی غم

ها، موسیقی در درمان اختالالت به خصوص اختالالت خواب اگفته نماند که طبق بررسین

(. زیرا موسیقی به خاطر داشتن محتوایی احساسی و معنایی، 2: 1393نقش مهمی دارد )سالم، 
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(. به علت احساسات حاصل از موسیقی، Gray, 2001: 3به ذهن و مغز انسان وابسته است )

شود. موسیقی در موجب تداعی خاطرات جمعی در ذهن انسان می در برخی موارد نوع آن

گردد شناختی مینهای رواحیطه زیباشناختی است که گوش دادن به آن منجر به دریافت پاسخ

(. موسیقی طبیعی 4: 1394چین، تواند عاطفی و احساسی باشد )فرش، این پاسخ می

نماید نقاط آسیب دیده ذخیره و تقویت می های سالمتی را با هدایت امواج هماهنگ درنوسان

. در واقع اصوات در طبیعت باعث ایجاد اشکال مختلف شده و (68: 1392حیدری و دیگران، )

 (. 4: 1395کنند )خبیری و دیگران، انرژی و حرکت را در محیط اطراف خلق می

مصری، یونانی، های گیری از صدای طبیعی برای درمان و سالمتی به کتیبهگزارش شده بهره

شد )رفیعیان و می گردد که از آن به عنوان شفابخش استفادهچینی، هندی و رومی برمی

(. موسیقی باعث کاهش 62: 1383؛ مجیدی، 69: 1392؛ حیدری و دیگران، 34: 1388دیگران، 

و همچنین سبب کاهش  (Costa et al. 2010: 873قراری در بیماران مبتال به آلزایمر )بی

که در شود تا جاییمی( Kim et al. 2006: 325) زس و افسردگی بیماران همودیالیاستر

آنژیوگرافی بیماران با موسیقی باعث شده ضربان قلب منظم و فشار خون پایین بیاید )هاشمی 

فضایی در مبتالیان  توان برای بهبود حافظه(. به عبارت دیگر از موسیقی می4: 1393و دیگران، 

 :Newman et al. 1995: 1380; McKelvie et al. 2002)رنی کمك گرفت فواسکیز به

توان نتیجه گرفت که موسیقی طبیعت باعث آرامش اعصاب، پس به طور کلی می (.244

کردن  تسکین دردهای جسمانی، تعادل خلق و خویی و تعادل روانی، کمك به خوابیدن، آسان

 (. 2: 1393گران، شود )یاقوتی و دییادگیری و تقویت حافظه می

های حافظه و درك را که با یادگیری ارتباطی و نظم، کارکرد بعالوه، موسیقی همگام با ریتم

(. با پیدایش موسیقی از دل 571: 1396کند )فریدونی و دیگران، منسجم دارد را تقویت می

فته است طبیعت احساس کنترل بر زندگی باال رفته، دلهره کاهش و اعتماد به نفس افزایش یا

. شایان ذکر است که استفاده از (Choi, 2008: 97 ؛55: 1389)شیبانی تذرجی و دیگران، 

به اثر  سگردد و در دوران رنسانموسیقی به عنوان یك روش درمانی به زمان ارسطو برمی

طبیعت بر فشار خون، فعالیت عضالنی و هضم اشاره شده است، به طوریکه در  مثبت موسیقی
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ها برای بازیابی توان سربازان نقش بسزایی داشته در بیمارستان 1940دوم سال  جهانیجنگ 

های مناسب و مقرون به صرفه برای . بنابراین، یکی از روش(Peters, 1987: 76)است 

(، که باعث برقراری 65: 1385درمانی است )شبان و دیگران، سازی عضالت، موسیقی آرام

(. موسیقی از مسیرهایی 23: 1391هاشمی و ذاکری مقدم، شود )ارتباط و کسب آرامش می

خستگی، تقویت ادراك  تواند بهبود عملکرد ورزشی را تحت شعاع قرار داد همچون کاهشمی

، و باالخره (Bernatzky et al. 2004: 7)سازی افزایش آرام، سازیهماهنگی حرکتی، همزمان

(. در واقع موسیقی یك نیاز عاطفی و 186: 1391افزایش سطح انگیختگی )طاهری و دیگران، 

تواند موجب شود که میهیجانی است و باعث تحریك سیستم عواطف لیمبیك مغز می

؛ کیان 170: 1388)زاده محمدی  دلی شده و احساسات بیشتری را ایجاد کندهمدردی و هم

 (. 121: 1391پور و دیگران، 

نابع محرك در سیستم عصبی معرفی کرد )احمدی توان به عنوان توانمندترین مموسیقی را می

تواند به منبع وجود انسان رسوخ کند و ما را گریان یا (. تا جایی که می53: 1392و دیگران، 

یابد، شود امید میهای برخاسته از طبیعت عاشق میسان آدمی با آهنگلذتی وافر ببخشد. بدین

ردها اکثرا آثار هنری، موسیقی و ادبی را با یك کند. جالب است بدانیم مخندد و یا گریه میمی

ها به اول این نمایش کنند و بدین منظور در وهلهعددی بیشتر نسبت به زنان خلق می مرتبه

توان گفت که موسیقی (. می21: 1394کند )فرش چین، عنوان یك نمایش همسریابی عمل می

موسیقی از فکر تراوش »ن باید نوشت که بیانگر پیوند جسم و روح انسان است. به نقل از بتهو

 «.نشیندکند و در قلب میمی

 موسیقی طبیعت و کودکان

های کودك و حتی رشد شخصیتی او نقش به سزایی دارد طبیعت در پرورش استعدادموسیقی 

-(. موسیقی می5: 1396توان از آن استفاده کرد )فرهادی و دیگران، و برای نکات تربیتی می

 اند، آنها را فعال نگهپس سر، جمجمه و گیجگاه که مسئول درك دیداری و شنیداریتواند بین 

ترین ابزار (. ساده571: 1396داشته و دو نیم کره را به هم مرتبط کند )فریدونی و دیگران، 
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کند به باشد قلب انسان است. قلب، حرکت منظم و موزون تولید میموسیقی که دارای ریتم می

شود. صدای ضربان قلب برای جنین خوشایند است و باعث رشد بهتر او میطوریکه شنیدن 

ترین آهنگ بخش های مالیم چون پیانو و فلوت را دوست دارند و آرامشاغلب نوزادان آهنگ

 برای نوزادان الالیی مادر است.

نها تر شدن کودکان شود که باعث افزایش توانایی آتواند مشوق اجتماعیطبیعت می موسیقی

در برقراری ارتباط شده، ضریب هوش را باال برده و همچنین باعث رفع لکنت زبان کودك 

-. به عبارت دیگر، موسیقی که از طبیعت سرچشمه می(7: 1396فرهادی و دیگران، )شود می

ثیر مطلوبی بر روابط ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان دارد )کاظم زاده و دیگران، أگیرد ت

کند تا بدن و به کودکان کمك می یت حافظه کودك را برعهده دارد و متعاقباً تقو (.5: 1397

(. همچنین باعث آرامش در کودکان و نوزادان 3: 1396ذهن را باهم به کار اندازند )بهزاد اول، 

حرکات دهد و قطعا این عمل را با شنود پاسخ میشود چون کودك به صدایی که میمی

  (.4: 1396د )بهزاد اول، فیزیکی خود نشان خواهد دا

طبیعت در کودکان موجب کاهش مقاومت نسبت به درمان و مشوق آنها در جهت  موسیقی

. بدین ترتیب کودکانی (Eaton et al. 2007: 259)ابراز احساسات و تجارب شخصی است 

کنند احساس مثبتی نسبت به یکدیگر دارند و در کل طبیعی بازی می که در طبیعت با صدای

(. در همین راستا موسیقی 7: 1396دهد )فرزانه، فضای باز طبیعی حس استقالل به کودکان می

شود )امین الشریعه و دیگران، طبیعی باعث بهبود عملکرد حافظه و توجه کودکان معلول می

های اجتماعی و ارتباطی و زبان کودکان اوتیسم تاثیر به (. آن همچنین در درمان رفتار2: 1396

. بعالوه باعث کاهش (American Psychiatric Associatio, 1980: 492)ی دارد سزای

طبیعی (. قابل ذکر است که موسیقی 7: 1396گردد )فرزانه، بیماری چشمی در کودکان می

. در همین راستا (Loewy et al. 2013: 911)شود باعث اصالح خواب کودکان نارس هم می

 «.زندگی بدون موسیقی اشتباهی بیش نیست» سخن نیچه را باید تکرار کرد که
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 موسیقی طبیعت و معماری

طبیعی در رفتار و های و موسیقی است به طوریکه این محدودیتطبیعت محدود در معماری 

(. معماری فضایی سه بعدی است که زندگی ما 1: 1395گذارند )حیدری، کنش مردم تاثیر می

دهد. دهی که زندگی انسان را شکل مینظم و سازمان گیرد و آمیخته شده بارا در بر می

؛ 10: 1393)آدینه فر و دیگران،  معماری از یك طرف علم است و از سوی دیگر هنر

Antoniades, 1990: 2)اش را از طبیعت الهام گرفته و با محیط . در معماری، معمار آفریده

ری یعنی موسیقی منجمد شده، هر (. معما6: 1396کند )بهرامی و دیگران، زندگی سازگار می

باشند. می هچند معماری همان موسیقی ذاتًا عینی و ذهنی است، ولی هر دو دارای یك خاستگا

پیوندد و موسیقی تر، معماری در واقع همان موسیقی، که در مکان به وقوع میبه بیانی ساده

. بد نیست بدانیم گوته (12: 1382دهد هستند )باوندیان، همان معماری، که در زمان رخ می

 .(Antoniades, 1990: 2)اولین کسی بود که معماری را به موسیقی منجمد تشبیه کرد 

گیری ساختمان در معرض در معماری صدا بسیار مورد توجه بوده و استفاده از صدا )جهت

باد( یا حذف و کنترل آن )سدها آکوستیکی( نیز مورد توجه معماران بوده است )یاقوتی و 

(. فضای معماری مانند موسیقی است که به دست انسان آفریده شده است 6: 1393دیگران، 

ای برای شروع یك طراحی است (. در واقع یك موسیقی ایده5: 1396)صباغ و جلیلیان، 

فرهنگ همیشه تابع  (. معماری و موسیقی به عنوان دو ستون سازنده61: 1382)شاهچراغی، 

دهند )صباغ و فرهنگ جوامع را شکل می اند و متقابالًجوامع بوده ذهنیت و اعتقاد حاکم بر

مان و طبیعت در آفریدن (. بد نیست بدانیم که صداها و امواج محیط اطراف2: 1396جلیلیان، 

 (. 4: 1396معماری و موسیقی دخیل هستند )یاسمی و دیگران، 

هم آمیخته شده و روابطی ای است که هر دو درطبیعت و معماری به گونهپیوند موسیقی 

(. معماری و موسیقی ارزشی 4: 1396گرفته است )بهرامی و دیگران، متقابل بین آنها شکل 

مقدس دارند. در اصل، معماری همان موسیقی و موسیقی نیز همان معماری است )حسینی و 
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شند باطبیعت و معماری دارای یك زبان مشترك می(. بنابراین موسیقی 3: 1394دیگران، 

طبیعت  (، که البته رابطة بین موسیقی و معماری یك رابطة ذهنی است موسیقی1384)مستغنی، 

 .Xenakis et al؛ 90: 1384مستغنی،  آورد)آرامش و سکوت را در معماری به وجود می حس

. و مشارکت همة حواس در فرایند ادراك مرکزیت بدن در دریافت محیط و نقش (199 :1976

(. از تشابه و رابطه Pallasmaa, 2012: 14در این احساس مشهود است ) انسان تحرك

توان به اهمیت جنس صوت در موسیقی و ظرافت رنگ و مستقیم بین موسیقی و معماری می

 (. 11: 1397بافت در معماری اشاره کرد )رضوانی نژاد و دیگران، 

یجاد فضای مادی و معنوی اند معماری ا( گزارش کرده1396همانطور که یاسمی و دیگران )

دهد. در واقع معماری سه بعدی و طبیعت فضای معنوی را به ما هدیه میاست، اما موسیقی 

موسیقی تك بعدی است. بدین سان معماری مردمی ظاهرا وابسته به موسیقی عامیانه 

بوم  ها و آب و هوای آن مرز وهای سنتی( است و معماری در هر ناحیه بستگی به سنت)شیوه

 (. 303: 1387قومی )مالح،  دارد، مثل: موسیقی محلی و

کند علم ریاضی است )حسینی و معماری را به هم متصل می به هر حال، آنچه که موسیقی و

کوتاهی صدا همان اوج و فرود است که  بلندی و بم و (. در موسیقی زیر و6: 1394دیگران، 

: 1396شود )بهرامی و دیگران، ارتفاع تعبیر می در معماری بلندی و کوتاهی یك بنا به بلندی و

(. نوعی از معماری تجانس نام دارد که بنا، با موسیقی محیط طبیعی اطراف خود مرتبط است 6

(Grutter, 1987: 59در ضمن دوره .) های شبانه روز، گردش سال، جریان باد، صدای امواج

(. به طوریکه در طبیعت Antoniades, 1990: 2آب و غیره در معماری نقش به سزایی دارند )

های کوهستانی نیازی به معماری نیست چون خوانندگان به خاطر استقامت و استواری صخره

 (.1: 1395سنگی اوج خوانند )بیات کرد و حجاز( )حیدری، 

های بخش است که مثال احداث باغ فین کاشان در زمینموسیقی صدای آب برای ایرانیان لذت

شد که جریان آب در آن با صدای شرشر زیاد به پایین صر باعث پیدایش جویبارها با شیب مخت

ای است که وزش ( همچنین سبك قرارگیری کوشك به گونهWilber, 2009: 39ریخت )می
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شود )ستاری های آن شنیده میباد، نغمه پرندگان و اصوات آب داخل فضاهای کوشك و ایوان

 (. 6: 1391ساربانقلی و دیگران، 

 موسیقی طبیعت و انواع لوازم موسیقی

ی هاموسیقی در ابتدا از برخورد اجسام به یکدیگر، از دمیدن باد در شاخ جانوران، یا نی 

(. مثال هنگامی که باد از روی 25: 1394شکسته و غیره، پیدا و کامل شده است )فرش چین، 

آن انسان ساز نی را ساخت. یا شد که به کمك کرد صدای دلنوازی ایجاد میها عبور مینی

کرد که با ضربه بر کوبیدند انسان را متوجه ها میدرخت زمانی که پرندگان با منقار به بدنه

توان طنین دلنشینی ایجاد نمود. این امر باعث شد تا خالی باشد می نشاها که اندکی میانچوب

کش را رفتن از ساز نی تیرهای صفیرطبل ساخته شود و یا با بهره گ برای اعالم خطر در جنگ

کردند )فرهادی و ها یا شکار برای تولید صدای خاص از آنها استفاده میساختند و در جنگ

 (. 3: 1396دیگران، 

 توان موسیقی را در دو دسته معرفی کرد:بندی کلی میدر یك تقسیم

 . موسیقی طبیعی1 

هایی است که از طبیعی صداها و نغمه(. موسیقی 165: 1387. موسیقی هنری )ذکرگو، 2 

های درختان به هنگام وزش شوند مثل صدای رقص برگحیوانات شنیده می طبیعت یا حنجره

هایی است که انسان با ابزار باد و یا آوای پرندگان. از طرف دیگر، موسیقی هنری مقصود آهنگ

های منظم و هماهنگ طبیعت انسانی نتیجة صدالون، گیتار(. موسیقی وسازد )ویمصنوعی می

تمام  (. ریشه2: 1390نماید )اسپنانی، بوده و در هر صورت حالت خاصی را مجسم می

ای با زهی، بادی، کوبهسازهای آکوستیکی که امروزه وجود دارند و ما آنها را به عنوان سازهای 

نوسنگی شناسیم مربوط به مردمانی است که در دوران ای بدون پوست میپوست، کوبه

زیستند. به طوریکه در دوران نوسنگی انسان با رهاساختن تیر از کمان به انعکاس صوتی می

تر شود صوت ایجاد شده شنیدنیرسید و در حقیقت متوجه شد هر چه بیشتر کمان کشیده 

(. در طی تحقیقات داروین و یك 14: 1376؛ راهگانی، 8: 1396است )طاهرخانی و دیگران، 
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زدند صدایی های نخستین فریاد میدان انگلیسی مشخص شد زمانی که انسانتمحقق و طبیع

 (. 4: 1392شد )زندباف، شبیه به تن )آواز( از گلوی آنان خارج می

مبداء چنگ)هارپ( امروزی همان کمان بشر اولیه بوده است، حتی لیر، عود، گیتار و غیره نیز 

آنها پوست است )تار، کمانچه، تنبك و غیره( (. البته سازهایی که سطح 44: 1376)راهگانی، 

شوند و با سازهای مربوط به مناطق مرطوب که هوا مرطوب نیست ساخته میدر مناطقی 

(. ساز بادی چوبی نوعی ساز برگرفته از 32: 1394باشند )فرش چین، )سنتور( متفاوت می

و آنرا توخالی شکنند (. گاهی یك شاخه درخت را می140: 1387طبیعت است )دهلوی، 

شود برای آواز خواندن. کشف و بازسازی ای میسازند و وسیله( و فلوت میوکنند )کوکتمی

صدا هم هستند  دهد که آنها ضبط کنندههای ماقبل تاریخ از استخوان حیوانات، نشان میفلوت

(Atema, 2000: 2در ضمن پر و بال زدن پرنده با یك رزونانس خاص می )ید صدا تواند تول

کرد که بعدها موجب ساخت گذر هوا از یك استخوان توخالی، صوتی درخشان ایجاد می. کند

درختان توخالی به عنوان ابزار  های جمجمه و تنهساز بادی شد. در قدیم از استخوان

شد. بعدها حیوانات صدایی تولید می کردند و حتی با کشیدن شکمبهصداسازی استفاده می

های توخالی استخوان یا خیزران و یا دن سازها به جای کرنا و شیپور از صدفبرای درست کر

کردند. یا حتی، گاهی برای ترساندن حیوانات دو تا چوب ها هم استفاده میتپشاز الك الك

(. البته ناگفته نماند که با گذشت 9: 1376شد )راهگانی، کوبیدند و صدا ایجاد میرا به هم می

دار، چوب غژ غژی، سازهای های دهنیت با استفاده از شاخ حیوانات، فلوتزمان بشر توانس

ها، زدنیهای صدا دهنده، برهمهای چوبی کوباندنی، سنگای، میلهوز وز، سازهای کوبه

( و نیز ندا 21: 1396سازهای مالشی، سازهای خراشیدنی، ساز زهی )طاهرخانی و دیگران، 

 (.4: 1393و از شنیدن آن لذت ببرد )هاشمی و دیگران، سنگ، صداهایی خوش ایجاد کند 

 

 گیرینتیجه
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در زندگی انسان نقش چشمگیر و به سزایی داشته، به موسیقی که برخاسته از طبیعت باشد 

 گیرد. طوریکه از روح و روان انسان گرفته تا زندگی مادی او را در بر می

موسیقی و طبیعت هر دو با هم پیوندی ناگسستنی دارند. موسیقی الهام گرفته از طبیعت است، 

کند. موسیقی به هر را اهدا میدر زندگی انسان نقش حیاتی دارد، و به آن زندگی معنادارتری 

شود که انسان یا دیگر موجودات زنده را دچار تحول کند و به تعبیری نوا و صدایی اطالق می

ها، از نظر موسیقی علمی است ریاضی که در آن از چگونگی نغمه»زیبا از زبان ابوعلی سینا 

که لحن را چگونه باید  شود تا معلوم شودها بحث میهای بین نغمهمالیمت و چگونگی زمان

 «.ایتر از هر علم و فلسفهموسیقی مظهری است عالی»یا به بیان بتهوون «. تالیف کرد

ای از اصوالت به لحن خوشایند که سبب لذت شنوایی، انبساط و در واقع موسیقی یعنی آمیزه

ست های آدمی اشود. به عبارت دیگر، موسیقی تراوش احساسات و نگرشدگرگونی روح می

گردد. به همین دلیل، موسیقی در گذشته یکی که باعث ایجاد توازن بین روح و روان آدمی می

توان ترین هنرها بوده و در حال حاضر در زندگی انسان نقش بسزایی دارد. حتی میاز محبوب

ای برای بیان احساسات و عواطف های زبان است، شیوهبیان کرد که موسیقی جبران ناکامی

شود شود برای روح و زبانی میو آنجا که زبان از گفتن قاصر است موسیقی مأمنی می باشدمی

 برای ابراز احساسات. 

وجود  یهاست. اتحاد در هماهنگقسمت گریبا د یدر هماهنگ عت،یدر طب یکوچک زیچ هر

 و ی. بله ما به هماهنگآموزاندیم یقیبه ما موس عتی. طبیقیموس هیاست شب یادارد و معجزه

وجود دارد. در  عتیطب یجا یصلح در جا گر،ی. از طرف دمیازمندین یدر زندگ یهمساز

که بدان  ستیزی. صلح چهاانوسیمرتفع، و در ته اق یهاکوه یدر باال ها،اچهیسکون در

 . نفرت و خشونت باطل هستند. میازمندین

ست. بدون عشق، هر گونه اآسا و بهشتمعجزه یو احساس رو،ین نیعالوه بر آن، عشق باالتر

 یعنیباشد  دیکه با سازندیم یزیرا آن چ یو شفقت، زندگ متیاتالف است. عشق، مال یزیچ

است. عشق زبان  یزندگ یواقع یمعنا نیمردم کنار هم و تضم یآوربا! عشق، مسئول جمعیز
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ها، آن گونه که گل ورزند؛یبه فرزندان خود عشق م وانات،یاست. آن گونه که ح عتیطب

و حاضر  یکه عشق، جهان دهندیم شیهمه نما ره،یها؛ قوها؛ و غباران د؛نرسیبه نظر م ییایرو

در  یمهم یلیدر حرکت است. عشق بخش خ یباالتر از هر گونه مانع ،در همه جاست. عشق

از  یاریبس می. بدانستین یزندگ ،ی. بدون عشق، زندگدهدیمعنا م یاست که به زندگ یزندگ

که قدرت  ییاست. از آنجاو جدایی از موسیقی طبیعت  گریکدیاز  ییجدا مشکالت ما بخاطر

 دیبا عت،یطب اتنج یو عشق وجود دارد، برا یصلح و آرامش درون ،یدر هماهنگ یبزرگ

موسیقی ابتدا و انتهای زبان »کند که چه زیبا گلوك بیان می .میصدا و متحد شو كیعاشقانه، 

انتهای عقل است. افسانه آغاز و پایان تاریخ است و عشق است، همانطور که احساسات ابتدا و 

 «. شروع و ختم شعر

 یاریبسآموزد که بررسی نقش موثر موسیقی طبیعت بر کمیت و کیفیت زندگی انسان، به ما می

 ییاست. از آنجا عتیطب یقیاز موس ییو جدا گریکدیاز  ییما بخاطر جدا کنونی از مشکالت

نجات  یو عشق وجود دارد، برا یصلح و آرامش درون ،یدر هماهنگ یکه قدرت بزرگ

امید است با پناه بردن به طبیعت و شنیدن،  .میصدا و متحد شو كیعاشقانه،  دیبا عت،یطب

لمس کردن و حس کردن موسیقی طبیعت بتوانیم سالمتی، تندرستی، شادکامی، اتحاد، صلح، 

 دوستی، دگردوستی، و آرامش را نشر دهیم.نوع
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سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و جامعه شناسی علوم شنیداری کودکان دیرآموز. 

 .1-7 تربیتی و مطالعات اجتماعی،

 03/02/1399در تاریخ . بازیابی شده پژوهشی در موسیقی و اثرات آن(. 1390اسپنانی، هادی. )

 https://www.shia-news.com/0006psاز 

(. بررسی اثر بخشی کاربرد موسیقی مبتنی بر 1396هاشمیان نژاد، فریده. )امین الشریعه، سحر و

مطالعات ل خواندن. روش دالکروز و ارف در بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان دارای اختال
 .1-7 (:59)7ناتوانی، 

https://www.shia-news.com/0006ps
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پژوهشهای زبان و ادبیات (. پرندگان و موسقی. 1388امینی الری، لیال و محمودی، خیراهلل. )
 .1-14(: 1، )فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

(. اثرات ضد پرخاشگری 1392احمدی، میالد؛ بنازاده دردشتی، مهرناز و کریم زاده، فریبا. )

 .51-55(: 1،)2. علوم و اعصاب شفا خاتمیقی درمانی در مدل حیوانی اسکیزوفرنی. موس

تاثیرآن  (. موسیقی و1393) ستاری ساربانقلی، حسن و دستخوان، رسول. آدینه فر، عاطفه؛

 .1-16، محیط زیست شهری اولین همایش ملی معماری، عمران وبرمعماری. 

 . تهران: نشر ضریح آفتاب.زهنر وتمدن اسالمیهایی اجلوه(. 1382باوندیان، علیرضا. )

معماری.  (. زبان مشترك موسیقی و1396بهرامی، سیروان؛ زندی، نادر و حجت، علی. )

رویکرد ایرانی  کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در زمینه عمران، معماری و شهرسازی با
 .1-20.اسالمی

بازیابی شده در های مختلف سنی. کان در ردهتاثیر موسیقی برکود(. 1396بهزاد اول، محبوبه.)

 .1398اسفند  10
https://goo.gl/N4pRH5 

توکلی، فرناز؛ حسینی، سیدابراهیم؛ مختاری، مختار؛ وحدتی، اکبر؛ رزمی، نعمت اهلل و وصال، 

ن در موش با استفاده از های پاداش دهنده مرفی(. نقش موسیقی و در جلوه1392محمود )

 .1-8(: 7)33روش ترجیح مکان شرطی، 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات (. موسیقی در اندیشه تئودورآدرنو، 1386جاودانی، امیر.)

 .31-35(: 39. رادیو، )فرهنگی

 . حیدرشجاعی، تهران: دادار، چاپ اول.ها و موسیقینغمه(. 1381جیبران، خلیل جبران. )

 .1. تهران: صفی علی شاه، چاپ دوم، جلدتاریخ موسیقی(. 1363ی. )حسنی، سعد

اولین (. تاثیر موسیقی بر زیبایی شناسی فضای معماری. 1394هانیه. )حسینی، مریم و صنایعیان،
 .1-9.کنفرانس بین المللی انسان، معماری، مهندسی عمران و شهر

(. بازیابی شده در تاریخ 12. ماهنامه چیا، )طبیعت و موسیقی(. 1395حیدری، ژینو. )

02/08/1395 ،http://fa.chya.ir/?p=119198 

(. بررسی تاثیر آوای قرآن و موسیقی بدون کالم بر 1392حیدری، محمد و شهبازی، سارا. )

 .68-70(: 2، )8، دانش و سالمتیاضطراب بیماران کاندید آندوسکوپی. 

https://goo.gl/N4pRH5
http://fa.chya.ir/?p=119198


 
 

 

 

  135 

 

های ارتقاء سالمت روانی (. بررسی شیوه1395ری، محمد مهدی و ملکی، سعید. )خبی

اولین شهروندان با بهره گیری از موسیقی و طبیعت و با تاکید بر توسعه پایدار فضاهای شهری. 

 .1-6.همایش بین المللی انسانی، معماری، مهندسی عمران و شهر

 . تهران: فضا، چاپ سوم.دای هنر معماریآوایی ازستیغ کوه تابلن (.1387) دهلوی، حسین.

 . تهران: مطبوعات مدرسه، چاپ ششم.سیر هنر در تاریخ(. 1387ذکرگو، امیرحسین. )

 تهران: پیشرو، چاپ اول.تاریخ موسیقی جهان.(. 1376راهگانی، روح انگیز. )

رخلق (. بررسی چگونگی تاثیرفضای موسیقی ب1397نژاد، پگاه و شاهچراغی، آزاده. )رضوانی

کنفرانس بین اثرمعماری با توجه به فرایند ذهنی هنرمند و همبستگی حواس وادراك انسانی.

 .1-14، المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران

(.تعیین تاثیر موسیقی درمانی بر 1388رفیعیان، زهرا؛ آذربرزین، مهرداد و صفاری فرد، سیامك )

عالیم حیاتی بیماران تحت جراحی سزارین در بیمارستان دکتر میزان اضطراب، درد، تهوع و 

 .33-38(:1،)19،اصفهان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی،علی شریعتی. 

 . تهران. اسرار دانش.کاربرد موسیقی درمانی(. 1388زاده محمدی، علی )

 .1، جلد. تهران: سوره مهر، چاپ دومتاریخ و فرهنگ موسیقی جهان(. 1392زندباف، حسن )

(. تحلیل و بررسی 1393زیبا کالم مفرد، فاطمه؛ حسینی، افضل السادات و آسوده، علی )

، 1،ارزش شناسی در آموزشموسیقی از منظر تئودورآدورنو و داللتهای آن در تعلیم و تربیت. 

(2 :)30-7. 

 .1397اسفند  10بازیابی شده در نقش موسیقی در تقویت هوش.(. 1393سالم، سودابه )

https://www.ihoosh.ir/article/116 
(. برررسی وجوه تشابه مفاهیم و موسیقی 1391ستاری ساربانقلی، حسن و شاهد، مه لقا )

 .97-110(:9)5، معماری و شهرسازی آرمان شهرایرانی و معماری باغ ایرانی. 

. تهران: اطالعات، چاپ دوم ،جلد نامه موسیقی ایران زمین واژه(. 1374ستایشگر، مهدی )

 سوم.

 . تهران: نیستان، چاپ اول، جلد اول.از گذر گل تا دل(. 1390سراج، حسام الدین )

 .59-62 . معماری و شهرسازی،(. جهان بدون مرز، فضای بدون مرز1382شاهچراغی، آزاده )

(. تاثیر دو روش 1385علیزاده، فرناز ) و مرادشبان، مرضیه؛ رسول زاده، نسرین؛ مهران، عباس 

غیر دارویی)آرام سازی پیشرونده عضالنی و موسیقی درمانی( بر میزان درد بیماران سرطانی. 

 .63-72(:3، )12،حیات

https://www.ihoosh.ir/article/116
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شیبانی تذرجی، فاطمه؛ پاکدامن، شهال؛ دادخواه، اصغر و حسن زاده توکلی، محمدرضا 

، سالمندی ایرانان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان. (. تاثیر موسیقی درمانی بر میز1389)

5( ،2 :)60-54. 

(. بازنمود مفاهیم و ساختار موسیقی بختیاری در معماری 1396صباغ، فاطمه و جلیلیان، مجیر )

 .1-9 المللی عمران، معماری و شهر سازی ایران معاصر،کنفرانس بینسنتی. 

(. اکتشافی در موسیقی 1396طاهرخانی، زهرا )طاهرخانی، محمدرضا؛ طاهرخانی، سمیرا و 

، چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعیدوران نوسنگی. 

25-1. 

طاهری، نعمیه؛ شجاعی، معصومه؛ کوشان، محسن؛ سید احمدی، محمد؛ کیوانفر، فهمیه؛ 

های خلقی و دقت پرتاپ گی(. اثر موسیقی بر ویژ1391جاللی، شهین و غفرانی، محسن )

 .181-189(: 2، )19،. دانشگاه علوم پزشکی سبزواربازیکنان بسکتبال

اولین کنفرانس ملی تحقیق و (. ارتباط میان معماری و موسیقی. 1393غالمی دامسکی، مهدی )

 .1-12 توسعه در هزاره سوم.

یست گرایی جامع (. تاثیر مدارس طبیعت در نهادینگی فرهنگ ز1396فرزانه، علی اکبر )

. کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد ایرانی بشری
 .1-15. اسالمی

دانشگاه فردوسی (. رابطه اکوسیستم و موسیقی. گزارش کارشناسی، 1394فرش چین، سروش )

 .1-35. مشهد

 10. بازیابی شده در سیقیمو 1نوشته فیزیك(. 1396فرهادی، علی و حق گو، محمد عرفان )

  ../http://heliofizx.ir/blog/page/2، 1398اسفند 

(. تاثیر موسیقی درمانی درکاهش و درمان آثارتحصیلی و 1396فریدونی، لیال و پورند، الهه )

بین المللی روانشناسی جامعه سومین کنفرانس  رفتاری اختالالت یادگیری دانش آموزان.
 .569-572 ،شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

(. بررسی تاثیر استفاده توام ازفضای باز و بسته 1397زاده، مریم و رضاخانی، ژیال )کاظم

همایش بین المللی معماری، مهندسی عمران و مدارس برای ارتقاء آموزش درمقاطع ابتدایی. 

 .1-14 توسعه شهری معاصر،

http://heliofizx.ir/blog/page/2/
http://heliofizx.ir/blog/page/2/
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(. بررسی 1391پور، عمر؛ اعتمادی، احمد؛ دوست آبادی، شیوا و حاجی حسنی، مهرداد )کیان

اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی برمبنای موسیقی ایرانی و شناخت درمانی روی کنترل 

 .135-117(: 10)3. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، خشم نوجوانان

دانشگاه علوم یزان استرس در بیماران قبل از آنژیوگرافی. (. تاثیر قرآن بر م1383مجیدی، علی )

 .67-61(: 49)13 پزشکی،

 .90-93(، 48)15، فصلنامه آبادی(. خودیابی انسان در بستر فضا، 1384مستغنی، علیرضا )

کتاب موسیقی  آشنایی با سیری درفضای معماری و موسیقی و(. 1387مالح، حسینعلی )
 م.. تهران: فضا، چاپ سومعماری

ماهنامه هنر (. نگاهی به پیدایش اصول و کاربردهای موسیقی درمانی. 1396مومنی، مهرداد )
 .61-73: 154، موسیقی

(. تاثیر روشهای موسیقی درمانی و تن آرامی بر اضطراب بیماران 1381وهابی، یداهلل سیاوش )

 .75-82(: 3، )8،روانپزشکی و روانشناسی بالینیبستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی. 

(. ارزیابی سطح آگاهی و دانش شهروندان از محیط 1391هادی و زرندیان، اردوان )ویسی،

 .35-42(، 1، )1،آموزش محیط زیست و توسعه پایدارزیست. 

 (. به کارگیری روانشناسی محیط و1393هاشمی، زهرا؛ آقایزدانفر، عباس و جهانبخش، حیدر )

بخش  می در جهت تسریع بهبود بیماران بستری دراسال-موسیقی درمانی معماری ایرانی

 .1-12، مشهد، های علوم تکنولوژینهمین سمپوزیسم پیشرفتهای ویژه. مراقبت

(. بررسی مقایسه ای تاثیر آرام سازی عضالنی و 1391هاشمی، سیما و ذاکری مقدم، معصومه )

پرستاری قلب و  ترتیسم قلبی. موسیقی درمانی بر سطح اضطراب بیماران در انتظار کا

 .22-30(: 4)1،عروق

(. تعامل معماری و موسیقی راهکاری برای طراحی خانه 1396یاسمی، ساناز و دراج، پریسا )

 .1-8، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصرموسیقی. 

باغ ایرانی  (. واکاوی تاثیر موسیقی با هویت ایرانی بر1393یاقوتی، سیمین وکاظمی، مهروش )

 .1-10، نهمین سمپوزیسم پیشرفتهای علوم و تکنولوژیبا رویکرد شفابخشی. 
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