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 فیزیولوژي موسیقي

از آغاز قرن هجدهم به بعد بويژه برای درمان بعضی از بيماريها 

از موسيقی استفاده کردند، روانپزشکان عقيده داشتند که موسيقی 

تحريکاتی در فيزيولوژيکی بدن بوجود می آورد، می تواند تغييراتی 

 هم در حاالت رواني ايجاد کند.
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ميزان دقت  همچنين تأثير روانی آن در مورد تغيير حالت باال بردن

و سطح فکر مسلم شده است.روانپزشکان و روانشناسان مغرب زمين به 
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ميزان زياد، روش "موسيقی درمانی" را برای معالجه، بيماران بکار 

گرفته اند و در پاره ای از موارد اين نوع معالجه يعنی "شوک روانی 

و هنری" را موثرتر از درمان بيماری از طريق "شوک الکتريکی" با 

 عمال جراحی دانسته اند.ا

ولي بايد به اين نكته توجه نمود كه تأثير درمان در افراد مختلف 

 يیاهمتفاوت است. بسياري از مردم در اين روش به دنبال موسيقي 

هستند كه از آن خوششان بيايد و لذت ببرند نه آن موسيقي كه براي 

ندان اصيل براي استفاده از موسيقي بايد آثار هنرم آنها مفيد است.

  .1را بفهميم و تنها براي شور و حال يا تفنن گوش نكنيم

بخشي از شناخت موسيقي درك حالتهاي آن است. شناخت تم هاي گوناگون، 

اينكه چه عواطف و توصيف هاي دروني بوجود مي آورند و احساس هايي 

 . 2چون عشق، دوستي، آرامش و شادي چگونه با موسيقي بيان مي شوند

 رمانیتم د 1-6

 تحلیل تم زندگي  1-6-1

تم زندگي ، به معناي مدار ، محور و موضوع زندگي فرد است ، كه 

-1811براساس نظريات روان شناسي سرشناس آمريكايي هنري موري ، ) 

( از پيشگامان روان شناسي شخصيت ، از تعامل ساختار درون  1181

طي دوران فردي و نيازهاي فرد ، با شرايط و فشارهاي محيطي در 

زندگي شكل گرفته و مي تواند برسبك زندگي ، شيوه سازگاري ، نحوه 

 واكنش فرد به مسائل و حتي تصميم گيري هاي او تأثير بگذارد .

به طور كلي ، در رويكرد تحليل تم زندگي ، تم زندگي افراد به سه 

 مقوله طبقه بندي مي گردد :

 تم زندگي شناختي-1

 تم زندگي هيجاني -2

 1تم زندگي بدني -1
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در اين رويكرد ، هيچ تم زندگي بر ديگري برتري ندارد و غالبًا در 

زندگي افراد ، يك تم زندگي اصلي و دو تم گونه فرعي ديگر ديده 

مي شود . در تم درماني باليني ، با تم زندگي غالب سروكار داريم 

. اين تم زندگي غالب ، خود را با نمودهاي گوناگوني در زندگي 

تم زندگي هيجاني فراد نشان مي دهد . براي مثال ، در فردي با ا

موقعيت هاي مختلف ، نمودهايي همچون شادي ، غم و ترس  در شرايط و

 به تناوب و فراواني ديده مي شود .

در فنون روان درماني مبتني بر رويكرد تحليل تم زندگي ) تم درماني 

ني و به گونه هشيارانه ( ، تعادل بين تم هاي شناختي ، هيجاني و بد

مدنظر است . اين كار را مي توان با كمك فنون مختلف روان درماني 

 .4اليني و موسيقي درماني انجام دادو از جمله هنر درماني ب

نظريه تحليل تم زندگي ، چنانچه بيان شد ، تم زندگي افراد را به 

هاي سه مقوله طبقه بندي مي نمايد . در ادامه ، به معرفي ويژگي 

 هريك از اين تم زندگي ها خواهيم پرداخت .

 تم زندگي شناختي

موضوع زندگي اين افراد حول محور تفكر ، تحليل و تفكر و حل مسئله 

بوده ، و تمايل زيادي به دريافت ، ابراز و مبادله اطالعات دارند 

مسئله » . در ادبيات روان شناسي ، مي توان اين افراد را با عنوان 

فت . زندگي آنها همچون شطرنج بازي است ، كه تالش دارد يا« مدار 

 ديگران را همچون مهره هاي شطرنج بازي دهد .

به طور كلي ، برخورد اين افراد با پديده ها ، برخوردي شناختي و 

به عنوان يك موضوعي فكري است . براي مثال ، يك برخورد ساده 

ت كه بايد تجزيه و اجتماعي براي آنها ُپر از مسئله هاي شناختي اس

تحليل شود و معمواًل با تحليل و بررسي هاي مكرر به هيجان ها و 

 رفتارهاي بدني خود اجازه بروز نمي دهند .

در مداخالت تم درماني اين افراد ، سعي مي شود تجربه هاي هيجاني 

و بدني زندگي آنها تأكيد گردد . در رويكرد تم درماني به موسيقي 

م زندگي شناختي به منظور تعادل بين تم هاي زندگي براي افرادي با ت
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و جسماني ساز مي فرد ، تجويز موسيقي هايي با تم هاي خلق ساز 

 . 5تواند مفيد باشد

 تم زندگي هیجاني

موضوع زندگي اين افراد حول تجربيات هيجاني و عاطفي بوده ، و 

 تمايل زيادي به هيجان طلبي دارند . در ادبيات   روان شناسي ،

يافت . اين افراد « هيجان مدار » اين افراد را مي توان با عنوان 

، در برخورد با مسائل و موضوعات زندگي به سرعت يك واكنش هيجاني 

خاص همچون شادي ، غم ، ترس و غيره را نشان داده و موضوعات شناختي 

 براي آنها مالل آور است .

ربيات هيجاني دارند هرچند همه افراد با تم زندگي هاي گوناگون ، تج

، اما در زندگي اين افراد به طور مداوم يك نمود هيجاني جاي خود 

را به نمودي ديگر مي دهد . براي مثال ، فرد پس از عصبانيت ، 

 غمگين مي شود و پس از مدتي مي خندد .

در مداخالت تم درماني اين افراد ، سعي مي شود بر تجربه هاي شناختي 

تأكيد شود . براي مثال ، با روش هاي كنترل و و بدني زندگي آنها 

مديريت هيجان ، فنون آرام سازي ، افزايش توانايي هاي شناختي و 

حل مسئله ، و همچنين تشويق آنها به فعاليت هاي بدني همچون ورزش 

 ، شنا ، پياده روي .

در رويكرد تم درماني به موسيقي براي اين افراد و به منظور تعادل 

آرام  زندگي اش ، تجويز موسيقي هايي با     تم هاي بين تم هاي

 . 6ساز و جسماني ساز مفيد است

 تم زندگي بدني

هرچند كه به واسطه رشد فناوري ، توسعه ارتباطات و افزايش حجم 

در تعامالت روزمره و شكل « بدن » اطالعات ، از اهميت و جايگاه 

و گاه  –و انرژي گيري شخصيت افراد كاسته شده ، و تمركز هوشياري 

بر    جنبه هاي شناختي زندگي قرار كرفته  –به عنوان يك افتخار 

است ، اما در روزگاري نه چندان دور ، و حتي در برخي از مشاغل 
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خاص ، توجه به تجربيات بدني و فرم آن اهميت بسيار داشت . شايد 

محور ، افزايش اختالالت هيستريكال و روان  –در اين روزگار شناخت 

 تني ، گواهي است از اهميت بدن در زندگي برخي از افراد .

افرادي با تم زندگي بدني ، در برخورد با پديده هاي مختلف ، آن 

را به شكل يك تجربه بدني ادراك نموده ، و در ابراز آنها نيز از 

مي خود استفاده مي كنند زبان بدن خود به گونه اي بهتر از زبان كال

. 

در مداخالت تم درماني اين افراد ، تالش مي شود بر جنبه ها و تجربه 

هاي شناختي و هيجاني زندگي آنها تأكيد مي گردد . براي مثال ، 

روش هاي كنترل و مديريت هيجان ، فنون آرام سازي ، و همچنين 

 افزايش توانايي هاي شناختي و حل مسئله .

 تحلیل تم زندگيكلیات  1-6-9

وقتي سخن از تحليل و كاوش زندگي به ميان مي آيد ، به ياد نظام 

روان كاوي و تحليل رواني مي افتيم ، كه ما را به دوران كودكي و 

چگونگي شكل گيري و تحول ساختار شخصيت مي اندازد ؛ دوراني كه 

نظام روان شناختي ما نسبت به محرك هاي درون رواني و بيروني حساس 

 بوده و هر پديده اي در ساختار روان شناختي ما مؤثر است .

به طور كلي ، در نظام روان كاوي كالسيك فرويد ، روي سخن با ساختار 

شخصيت و چگونگي شكل گيري رگه هاي آن است ، اما سخني در ارتباط 

با سبك زندگي و موضوع آن مطرح نمي شود ؛ سبكي كه در پس مقوله 

خصيت ، در پي پويايي و تحول زندگي در يك شبكه بندي و سنخ گزاري ش

 فرهنگي است  –معنوي  –اجتماعي  –فردي 

به عنوان يكي از پيشگامان  –در اينجا ، اين نظريه هنري موري 

است كه مي تواند فصل مشتركي  –روان كاوي جديد و روان شناسي شخصيت 

بين موضوع و سنخ شخصيت با موضوع سبك زندگي باشد . به اعتقاد وي 

، نيازهاي دروني در تعامل با فشارهاي بيروني مي تواند موضوع و 

زمينه زندگي فرد را شكل دهد ؛ آنچه كه وي آن را تم يا ِتما مي 

 نامد .



 

 

گه هاي تم را در دوران به اين ترتيب ، هرچند كه مي توان ريشه و ر

گذشته و كودكي فرد بازيافت ، اما به دليل ماهيت تعاملي تم زندگي 

بين نظام درون رواني و شرايط و امكانات بيروني ، نوعي گفتمان 

پويا در آن مشاهده مي شود ، كه با آگاه كردن فرد نسبت به تم 

مي زندگي خود ، وي را به مشاركت هشيارانه در اين تعامل دعوت 

 نمايد .

بنابراين ، هدف نظريه تحليل تم زندگي ، مقوله بندي و سنخ گزاري 

شخصيت نيست ، بلكه به تأمل و آگاه نمودن افراد بر موضوع محوري 

زندگي شان و چگونگي تعامل نظام درون رواني با شرايط و فشارهاي 

بيروني و نحوه مشاركت هشيارانه فرد در برخورد با پديده ها مي 

 د .پرداز

گرچه در نگاه نخست در اين نظريه ، نوعي مقوله بندي موضوعي از 

تم هاي زندگي ) به سه گونه تم زندگي شناختي ، تم زندگي هيجاني 

و تم زندگي بدني ( مطرح مي شود ، اما اين طبقه بندي صرفًا نسبت 

به موضوع و سبك زندگي است و نه شخصيت افراد ، و حتي به هيچ رو 

ن موضوع زندگي افراد به اين مقوله ها را ندارد . قصد كاهش داد

به عبارت ديگر ، اين مقوله ها تنها در ارتباط با شاخص هاي اصلي 

سبك زندگي افراد نسبت به پديده هاي زندگي است و نه نظريه اي 

براي سنخ گزاري شخصيت آنها ، و در بحث تم درماني ، ضمن پرداختن 

با اين پديده ها ، در مرحله بعدي  به مهارت هاي سازگاري بهتر فرد

 درمان وي را به نوعي هشيارانه زيستن دعوت مي نمايد .

، حداقل مي توان سه « تحليل تم زندگي و تم درماني » در نظريه 

 مفهوم اساسي را در نظر داشت :

 .سبك واكنش1

 . سبك انتخاب2

 . سبك ارزيابي1

 

 

 . سبك واكنش1



 

 

دهي فرد نسبت به محرك هاي دروني و واكنش در لغت ، به نحوه پاسخ 

بيروني اطالق مي وشد ، و به اين ترتيب     نمي تواند رفتاري 

 – خودانگيخته و مستقل از محرك باشد . اين اصطالح ، در برابر كنش

كه رفتاري خودانگيخته و مستقل از محرك هاي دروني و بيروني است 

 مي تواند اساس رفتارشناسي را تشكيل دهد . –

راساس نظريه تحليل تم زندگي ، افراد نسبت به محرك هاي گوناگون ب

 به سبك و شيوه مختلف واكنش نشان           مي دهند :

 افرادي با تم زندگي شناختي ، با سبك واكنش شناختي-

 افرادي با تم زندگي هيجاني ، با سبك واكنش هيجاني -

 افرادي با تم زندگي بدني ، با سبك واكنش بدني -

براي مثال ، فردي با سبك واكنشي شناختي در فقدان يك عزيز ، دچار 

مسائل و دغدغه هاي فكري مختلف مي شود ، در حالي كه فرد ديگر با 

اي شديد عاطفي همچون گريه سبك واكنشي هيجاني ، دچار برون ريزي ه

، و فرد ديگر با سبك واكنشي بدني ، دچار عوارض مختلف جسمي و شيون

ب ، سردردهاي تنشي زخم معده ، درد در ناحيه صدري و قل مثل سوزش و

 .7و غيره مي شود

 . سبك انتخاب9

بسياري از افراد در طول زندگي خود ف بارها در معرض گزينه هاي 

مختلف براي انتخاب كردن قرار مي گيرند ، و اغلب اين انتخاب كار 

ه گاه ساده اي براي آنها نيست . اهميت انتخاب كردن تا آنجاست ك

كل زندگي را به عنوان يك مجموعه از گزينه هاي گوناگون دانسته ، 

و خوب زيستن را به عنوان انتخاب بهترين گزينه ها تعريف مي كنند 

. 

برخي از نظريه پردازان روان شناسي ، همچون اريك برن ، بنيان 

( ، معتقدند كه انتخاب هاي ما در  T.Aگذار نظريه تحليل تبادلي ) 

و براساس يك پيش نويس و سناريوي مشخص صورت مي گيرد ، به  چارچوب

طوري كه ديگران از فردي كه انتخابي خارج از چارچوب سناريواش 
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 ستقبال و اغلب وي را طردانجام مي دهد ، با اكراه و بي ميلي ا

 مي كنند .

براساس نظريه تحليل تم زندگي نيز افراد براساس موضوع و تم زندگي 

انتخاب مي زنند و اين     گزينش ها در چارچوب تم  خود ، دست به

زندگي و سبك و شيوه اي مشخص انجام مي شود . به طوري كه گاه مي 

توان از روي تم زندگي و سبك انتخاب فرد ، گزينه مورد نظر وي را 

 پيش بيني نمود .

براي مثال ، فردي با تم زندگي شناختي ، در انتخاب همسر خود 

دي و عقالني را در نظر دارد و در گزينش يك بازي معيارهاي اعتقا

تفريحي ، به دنبال بازي هاي فكري مثل شطرنج مي رود . فرد ديگري 

با تم زندگي بدني ، معيارهاي جسمي و بدني را مالك انتخاب خود 

براي گزينش همسر آينده اش در نظر مي گيرد ، و در انتخاب يك بازي 

ي مثل كشتي و زورآزمايي بدني است تفريحي به دنبال بازي هاي بدن

. 

 . سبك ارزیابي7

 .1است« چيزي برحسب مقياس هاي معين تعيين اهميت و ارزش » ارزيابي 

به عبارت ديگر ، ارزيابي يا ارزشيابي ، تعيين اهميت و ارزش پديده 

 ها به سبكي خاص و معين است كه به آن كسب ارزيابي گوييم .

تم درماني ، افراد برحسب تم زندگي در نظريه تحليل تم زندگي و 

خويش به ارزيابي افراد و رخدادها مي پردازند . براي مثال ، وقتي 

باران مي بارد ، فردي با تم زندگي شناختي ، متفكرانه به آن مي 

نگرد و به فكر عواقب باران و خطراحتمالي سيل است . فردي با تم 

اران مي َدود و از زندگي هيجاني ، با شادي و خوشحالي به زير ب

ندارد ، و فردي با تم زندگي بدني از سرماخوردگي  عواقب آن  بيمي

 ، پوشش لباس و تأثير باران بر ظاهر خود ، صحبت مي كند .

بنابراين ، تم زندگي همچون زمينه اي در شخصيت فرد ، بر روي شاخص 

هاي مختلف سبك زندگي ، همچون سبك واكنش ، سبك انتخاب و سبك 
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ارزيابي ، اثر گذاشته و فرد به صورت ناهشيارانه و تحت تأثير اين 

 تم به گونه اي خاص عمل مي كند .

به عبارت ديگر ، سبك زندگي فرد ، تحت تأثير موضوع اصلي و تم 

زندگي اوست ، و چنانچه در ادامه بيان خواهد   شد ، تنها با كمك 

ر تم زندگي و شاخص عنصر هشياري و خودآگاهي فردي است كه مي توان ب

 هاي سبك زندگي كنترل و مديريت داشت .

 شكل گیري تم زندگي   1-6-7

از نكات قابل تأمل در تحليل رگه هاي تم زندگي ، آن است كه بدانيم 

اجتماعي  –رواني  –در شكل گيري تم زندگي ، شبكه اي از عوامل زيستي 

ص در اين فرهنگي دخالت داشته و هريك به گونه اي خا –معنوي  –

 فرايند سهيم هستند .

براي مثال ، سهم عوامل زيستي همچون بهره ژنتيكي ، ساختار فيزيكي 

و جسماني ، هريك مي تواند بر موضوع و تم زندگي افراد مؤثر باشد 

، و اين نكته اي بود كه نخستين بار آلفرد ادلر ، از پشيگامان 

د ، و معتقد بود نام بر  روان كاوي ، از آن با عنوان عقده حقارت

نوعي از عقده هاي حقارت به دليل حقارت هاي عضوي و بدني شكل مي 

گيرد . به اعتقاد وي ، وجود چنين كمبودهايي ، ساز وكار جبران 

را در فرد به جريان انداخته و وي را به سمت جبران افراطي آن 

 8كمبود مي كشاند

تاريخ ، نمونه هاي بسياري از اين گونه جبران ها را نشان مي دهد 

؛ در دوران باستان ، دموستنس، سياستمدار يوناني ، براي اينكه 

  سخنور بزرگي شود بر لكنت زبان خود چيره شد . و تئودور روزولت

بيست و ششمين رييس جمهور آمريكا ، در بزرگسالي مريض احوال ، 

 الگوي تناسب اندام شد ) همان منبع ( .

همچنين ، فردي با مشكالت ژنتيكي همراه با معلوليت هاي مختلف هوشي 

و جسمي ، نه تنها تم زندگي خود ، كه تم زندگي خانواده و اطرافيان 

 10خود را نيز متأثر مي سازد
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و اين تنها بخشي از شبكه گسترده عوامل زمينه ساز در شكل گيري 

تم زندگي است . بخش ديگري از اين عوامل را  مي توان در شاخص هاي 

نظام هيجاني ، شخصيتي ،  و رگه هاي روان شناختي فرد ، همچون سنخ

خزانه رفتاري و ... فرد دريافت . براي مثال ، افرادي با رگه 

شخصيتي برون گرا ، بيشتر تم زندگي هيجاني ، و افراد درون گرا ، 

 تم زندگي شناختي را نشان مي دهند 

همچنين بخش ديگري از عوامل مؤثر بر شكل گيري تم زندگي ، به عوامل 

ارتباطي ، خانوادگي ، اجتماعي و فرهنگي بازمي گردد ، زيرا عوامل 

فرهنگي در شكل گيري ، تفسير ، تشخيص و درمان شاخص هاي روان 

بررسي شناختي نقشي بنيادي و تعيين كننده داشته و بدون شناخت و 

آنها نمي توانيم درك درست و كاملي از اين شاخص ها داشته باشيم    

.براي مثال ، مطالعات بسياري برروي جوامع شرقي و غربي ، حاكي   

فرهنگ در شاخص هاي مختلف روان شناختي مانند از تفاوت اين دو 

است ، كه در جوامع غربي مفهومي فردي تر ، مستقل تر و  مفهوم خود

 حتي كارآتر نسبت به جوامع شرقي است .

به اين ترتيب ، براي دركي جامع و كامل از رگه هاي ) صفات ( تم 

يچيده زندگي يك فرد ، ناگزير از بررسي و تحليل يك شبكه گسترده و پ

از عوامل فردي ، اجتماعي و فرهنگي هستيم تا به اين وسيله بتوانيم 

مداخالت مؤثرتري را براي فرد انجام دهيم . اين كار را مي توان 

از طريق مصاحبه هاي اوليه با مراجع ، استفاده از آزمون هايي 

از ِهنري موري ، يا پرسشنامه تحليل   11همچون آزمون اندريافت موضوع

 زندگي انجام داد .تم 

 طبقه بندي روان شناختي تم هاي موسيقي  1-6-4

بررسي ساختاري و روان شناختي آثار موسيقي ، با در نظر گرفتن مالك 

روايي و پايايي در مداخالت درماني ، ما را بر آن مي دارد طبقه 

بندي جامع و بنيادي تري از تم هاي موسيقي ارائه دهيم . بديهي 
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يش روايي و پايايي اين تم ها ، بهتر است قطعاتي است براي افزا

 با ويژگي هاي تم هاي بيان شده ساخته شود .

بازنگري نظريه هاي پيشين در ارتباط با اثرات روان شناختي تم هاي 

موسيقي ، نشان مي دهد با نگاهي غيرتحليلي به آثار موسيقيايي ، 

 هند گرفت :سه حيطه روان شناختي تحت تأثير اين آثار قرار خوا

نخست ، حيطه شناختي است ، كه با افكار و باورها ، پردازش اطالعات 

و به طور كلي نظام شناختي سروكار دارد . اين حيطه ، تحت تأثير 

موسيقي هاي سبك باروك ) عصر خردگرايي ( است ، و اغلب قطعاتي را 

در بر مي گيرد كه ما را در خنثي ترين وضعيت روان شناختي قرار 

دهد و حافظه ، پردازش هاي شناختي و تفكر ، بهتر صورت مي گيرد  مي

. به اين ترتيب ، مي توان بين حيطه شناختي و موسيقي هاي به اصطالح 

 آرام ساز نوعي رابطه را دريافت .

( را آَرِمش  2005روان شناختي ) پين ،  طبق تعريف ، خنثي ترين وضعيت

با ايجاد آرامش ، پردازش گويند . به همين جهت موسيقي هايي كه 

يا شناختي  هاي شناختي ما را تسهيل مي كند ، تم هاي آرام ساز

. و از آنجايي كه خلسه ، حالت پيشرونده ، ناب تر و ناميديم 

، بنابراين عناصر تشكيل دهنده خلسه با آرام آرامش است  عميق تر

سازي مشابه و در حقيقت محصول حالت پيشرونده آن به حساب مي آيد 

ي تم هاي آرام ساز ، تم هاي . به اين جهت ، يكي از تقسيمات فرع

 خلسه ساز است .

دومين حيطه ، حيطه هيجاني و عاطفي است ، كه دامنه گسترده اي از 

ُحزن ، شادي ، ترس و اضطراب را فرا مي گيرد . از آنجايي كه اين 

دامنه هيجاني بسته به حالت روان شناختي شنونده مي تواند متغير 

ي كرديم . طبق تعريف ، عاطفه باشد ، آن را در يك حيطه طبقه بند

به جنبه بيروني ، ناپايدار و بياني هيجان مي گويند ، و خلق ، 

. از آنجايي كه موسيقي مي تواند 12به تجربه دروني و پايدارتر آن
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تجربه اي دروني و غيرآني باشد ، اين دسته از تم ها ، تم هاي ُخلق 

 .11ساز ناميده مي شوند

يطه بدني است ، كه به معناي دريافت و و در نهايت سومين حيطه ، ح

تجربه موسيقي از طريق بدن است . اين امر ، يعني تجربه ذهني از 

) كاپالن و سادوك  طريق بدن را در اصطالح روان شناسي ، جسماني كردن

( مي نامند . بنابراين ، اين بخش از آثار موسيقي ، تم  1171، 

 .14ناميده مي شود هاي جسماني ساز

م ها ، از تركيب اين تم هاي بنيادين به دست مي آيد . براي ساير ت

از تركيب تم هاي جسماني ساز و خلق ساز بدست   مثال ، تم نمايش ساز

 مي آيد .

به اين ترتيب ، با يك بازنگري و بررسي طبقه بندي هاي پيشين و 

مّدنظر قراردادن اصول روان درماني ، سه تم درماني بنيادين زير 

ي شود و ساير تم ها بر مبناي اين تم هاي بنيادين تعريف پيشنهاد م

 مي گردند :

 .تم هاي آرام ساز1

 . تم هاي ُخلق ساز2

 . تم هاي جسماني ساز1

 .تم هاي آرام ساز1

 

 ویژگي هاي موسیقیایي

تم هاي آرام ساز داراي ريتم و ملودي ساده و يكنواخت و اغلب 

تكراري است . به عبارت ديگر ، از آغاز تا پايان   قطعه ، تنوع 

ريتم ، تغييرات تمپو ) سرعت اجرا ( و ديناميك ) شدت و ضعف اجرا 

( و همچنين حالت هاي مدالسيون    ) تغيير در گام موسيقي ( بسيار 

، كه منجر به ارتباط سريع قطعه با شنونده و  اندك و ناچيز است

ايجاد حالت يكنواختي در وي مي شود . در اغلب اين قطعات ، يك 

ملودي مركزي وجود دارد كه در خالل قطعه تكرار شده و باعث افزايش 
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ميزان يكنواختي قطعه مي گردد . اين ويژگي ، باعث مي شود شنونده 

فعاليت فكري را راحت تر انجام با قرار گرفتن در وضعيت آَرِمش ، 

 دهد .

 ویژگي هاي روان شناختي

تم يكنواخت اين قطعات ، منجر به محدود شدن دامنه توجه از محرك 

هاي مزاحم محيطي و كاهش اشتغاالت فكري و وسواسي شده و در نهايت 

 حالت آَرِمش ايجاد مي گردد .

ه ، القاي فقدان تنوع در ريتم ، تمپو ، ديناميك و مدالسيون قطع

هرگونه حالت هيجاني و ُخلقي را كاهش مي دهد ، و بنابراين هيجانات 

فرد كمتر تحريك مي شود . اين امر نشان مي دهد كه اين تم ها 

هستند و بيشتر در سطح شناخت  حركتي –داراي حداقل تأثيرات رواني 

 عمل مي كنند .

 ي هاي فیزیولوژیك ویژگ

مجموعه تأثيرات فيزيولوژيك اين از  براساس پژوهش هاي گوناگون 

تم ها ، مي توان به كاهش ضربان قلب ، عميق شدن تنفس ، تقويت 

امواج آلفاي مغزي ، افزايش عملكرد حافظه و سهولت پردازش هاي 

حركتي اندك اشاره  –شناختي ، افزايش دقت و تمركز و تأثيرات رواني 

 نمود .

 كاربردها 

ويژگي اشاره شده ، مي توان در  كاربرد اين تم ها را با توجه به

شرايط و مكان هايي كه نياز به تفكر ، تمركز ، عمليات شناختي ) 

مثل مطالعه ، محل كار ( ، فعاليت يكنواخت و خودكار ) مثل رانندگي 

و آشپزي ( دانست . يك تجربه  –به ويژه در مسيرهاي پرترافيك  –

پيام ، براي  مؤفق از كاربرد اين تم ها ، پخش آنها از راديو

در طي روز است ، كه به  –به ويژه رانندگان تاكسي  –رانندگان 

ميزان قابل توجهي اثرات نامطلوب روان شناختي ترافيك سنگين را 

 كاهش داده است .

 نمونه آثار 



 

 

در موسيقي غرب ، به ويژه در سبك باروك ، آثار بسياري با ويژگي 

قطعه اير ، اثر باخ ، نمونه هاي اين تم وجود دارد . براي مثال ، 

اي عالي و ُمعرف تم هاي آرام ساز يا شناختي است . علت اين امر 

را شايد بتوان در ظهور سبك باروك در عصر روشنگري و خردگرايي 

دانست ، كه به نوعي آثار كه با درگير كردن تفكر و خرد فرد ، 

بود .  احساس آرامش را نيز منتقل مي كردند ، مورد پسند و تقدير

هر چند در برخي از اين آثار ، عنصر سادگي و يكنواختي كمتر به 

 گوش مي خورد .

از سوي ديگر ، برخي از آثار سبك كالسيك به دليل برخورداري از نظم 

و شفافيت دروني در ساخت اثر مي تواند در اين طبقه قرار گيرد ) 

 براي مثال برخي آثار موزارت ( .

يژگي تم هاي آرام ساز را مي توان در قطعات اما بهترين آثار ، با و

ساخته شده از طريق سازهاي الكترونيك و اركسترهاي پاپ يافت . 

براي مثال ، آثار ونجيلز ، ياني ، گيتارو ، ريچارد كاليدرمن و 

 بسياري از قطعات مشابه تمي آرام ساز دارد .

كرد  در موسيقي اصيل ايراني ، كمتر مي توان چنين آثاري را پيدا

، زيرا اين آثار داراي غلبه هيجاني و خلقي بااليي هستند و به 

داليلي كه در تم هاي خلق ساز بيان خواهد شد ، مناسب فعاليت هاي 

يادشده نيستند . هرچند از بين    دستگاه هاي مختلف موسيقي ايراني 

، مي توان دستگاه ماهور و مايه اصفهان را داراي ويژگي تم هاي 

دانست ، اما اگر اين آثار به صورت اركسترال و به ويژه آرام ساز 

با دستگاه هاي الكترونيك ساخته شوند ، بيشتر مي توانند نمايانگر 

آرام » ويژگي هاي تم هاي آرام ساز باشند . اين گروه از قطعات را 

مي ناميم كه زير مجموعه اي از تم هاي آرام ساز است « ساز ايراني 

يژگي آنها ) تم هاي آرام ساز ايراني ( ، وجود . و به طور كلي ، و

 عناصر ُخلق ساز در بافت اثر است .

 تم فرعي خلسه ساز

يكي از تقسيمات فرعي تم هاي آرام ساز ، تم هاي خلسه ساز است . 

خلسه ، در تعريف به وضعيت آرامش پيشرونده ، ناب تر و عميق اطالق 



 

 

به اين ترتيب ، عناصر تشكيل دهنده خلسه ، با آرام . مي گردد 

 سازي مشابه و در واقع حالت پيشرونده آن به حساب مي آيد .

 ویژگي هاي موسیقایي 

ويژگي  از آنجا كه خلسه نوعي آرامش پيشرونده و ناب تر است ، در

هاي موسيقايي اين تم ها نيز نوعي حالت پيشرونده و ناب تر از آن 

عناصر مشاهده مي شود . براي مثال ، ريتم ، تمپو و ديناميك كامالً 

يكنواخت و فاقد تنوع است و اغلب در ساختار ملوديك و مدالسيون 

قطعه نيز هيچ گونه تغييري به گوش نمي رسد . در كنار اين ويژگي 

اغلب افكتهاي همچون صداي آب ، جنگل و غيره نيز به كار  ها نيز

 مي رود .

 ویژگي هاي روان شناختي 

فقدان تنوع در بافت و يكنواختي فوق العاده اثر ، باعث محدودتر 

شدن دامنه توجه نسبت به تم هاي آرام ساز ، خنثي كردن هيجانات و 

. مي توان  اشتغاالت ذهني و در نهايت ايجاد تمركز و خلسه مي شود

پيش بيني كرد كه اين آثار در سطح نيمه هشيار و ناهشيار نفوذ مي 

 كند

 ویژگي هاي فیزیولوژیك 

يكنواختي بيش از حد اين تم ها باعث كاهش شديد دامنه توجه و تمركز 

، و در نتيجه كاهش ضربان قلب ، عميق شدن تنفس ، تقويت بيشتر 

دن و يك ر ماهيچه هاي بامواج آلفا و در نهايت حالت وانهادگي د

 مي شود.  حالت خواب آلودگي

  كاربردها

براساس ويژگي هاي بيان شده ، مي توان كاربرد اين تم ها را در 

، فن موسيقي 15همه فنون آرام سازي و به ويژه فن آرام سازي و موسيقي

، هيپنوز ، برخي تمرينات ذهني يوگا و 16و هدايت تصورات رواني

بدن  –مراقبه ، كاهش اضطراب و بي قراري و افزايش آرامش كلي ذهن 

 دانست .
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نكته مهم در عدم كاربرد اين تم ها ، در هنگام رانندگي و ساير 

فعاليت هاي خودكار است . زيرا به دليل ُكند شدن سيستم هاي حياتي 

ويژه در مواقع اضطراري ، كاهش مي فرد را ، به  فرد ، زمان واكنش

 دهد .

 نمونه آثار 

در سبك شناسي موسيقي غربي ، مي توان سبك امپرسيونيسم ، و به 

ويژه آثار ُدبوسي ، را داراي ويژگي هاي اين تم دانست . اما به 

طور خاص ، آثار بسياري با ويژگي هاي اين تم در سراسر جهان ساخته 

جيم اوليور ، گوردون جفريز ، چارلز  شده است . براي مثال ، آثار

هاجسن ) به ويژه قطعه روياي پاسفيك ( جفري تامپسون . در آثار 

وجود دارد ، كه ريتم يكنواخت  17ايراني و شرقي ، نوعي موسيقي سماعي

نوعي حالت ،  و چرخشي آن به داليل بيان شده در سازوكارهاي موسيقي

مايد ، كه براي مراسم خمسه همراه با تحريكات بدني ايجاد مي ن

سماع و پايكوبي صوفيانه مناسبت دارد . اين گروه از تم ها ، به 

دليل دارا بودن توأمان ويژگي هاي تم هاي خلسه ساز و جسماني ساز 

 .11، تم هاي تركيبي خلسه ساز نمايشي ناميده مي شوند

 . تم هاي خُلق ساز9

 ویژگي هاي موسیقایي 

و ملودي غني و متنوع هستند ، به طوري تم هاي خلق ساز داراي ريتم 

كه منجر به القاي يك حالت خلقي و هيجاني با گستره اي وسيع از 

تا شادي ، و از ترس تا اضطراب مي شوند . اين تم ها ، برخالف  غم

تم هاي آرام ساز كه اغلب در گام هاي بزرگ ) ماژور ، ماهور ( و 

) در گام هاي كوچك يا فواصل موسيقيايي بزرگ ساخته مي شوند ، 

( ، شور و متعلقات آن ، سه گاه و نوا ، و با فواصل موسيقيايي مينور

كوچك ساخته مي شوند ، و برحسب تمپو و ديناميك اثر ، حالت هاي 

مختلف هيجاني و خلقي را ايجاد مي نمايند . حركت روي فواصل 
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خوشايند و ناخوشايند ، اغلب منجر به  تم هايي از اين دست مي 

 ردد .گ

 ویژگي هاي روان شناختي 

براساس ويژگي هاي موسيقيايي باال ، ويژگي هاي روان شناختي متفاوت 

است . اما به طور كلي ، مي توان ايجاد تأثيرات هيجاني و خلقي 

در شنونده را پيش بيني كرد . براي مثال ، اگر فواصل كوچك در يك 

، حالت شادي و وجد گام مينور را با ريتم و سرعتي باال اجرا كنيم 

ايجاد مي شود ، و اگر همين ملودي را با سرعتي پايين اجرا كنيم 

 ، حالت غمگيني دارد .
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