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  1397دوم، تابستان  ي شماره، نهمسال تی اسالم و ایران، طب سّن ي مجلّه 

اي کهن متون پزشکی مسلمانان با بازخوانی رساله درمانی در جایگاه موسیقی  

 

 ب، مصطفی گوهري فخرآباد *الفه زاد محبوبه فرخنده
 

 و معارف اسالمی، گروه معارف اسالمی. الهیات ةدانشگاه فردوسی مشهد، دانشکد ،استادیار الف
 رف اسالمی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی.الهیات و معا ةدانشگاه فردوسی مشهد، دانشکد ،استادیار ب

 

 چکیده

، بـه ارتبـاط آن بـا علـوم و     هنري موسـیقی  ۀمسلمانان گذشته از جنب. است توجه اندیشمندان مسلمان بوده موسیقی دانشی است که همواره مورد سابقه و هدف:
عملی موسیقی، بیشـترین کـاربرد را در آن دارد    ۀترین علومی است که جنب می از مههاي نظري و عملی چون طب، نجوم و هندسه معترف بودند. دانش پزشک دانش

 اند.   کردهیاد  موسیقی به عنوان روشی درمانگرو پزشکان از 

پزشـکان   دانان و ضمن بازخوانی مختصري از جایگاه موسیقی در آثار و رسایل فالسفه، موسیقی مروري انجام گرفته است،این پژوهش که به روش  ها: مواد و روش
درمانی پرداختـه اسـت، تـا از ایـن      موسیقی ةهاي مستقل در حوز نوشته یکی از دستصفویه، به معرفی و شناسایی  ةاسالمی تا پایان دور –مسلمان در تمدن ایرانی 

در  . در ایـن نوشـتار  شـود و مشـخص  در پزشـکی مسـلمانان اسـت، تبیـین      گردرمان یعنوان روش کاربرد موسیقی بهبررسی و واکاوي سهم و هدف مقاله که رهگذر 
 منبع مورد استفاده و واکاوي قرار گرفته است. 57مجموع حدود 

(فـروع) دانـش ریاضـی     هاي عنوان یکی از زیر شاخه بندي علوم از موسیقی به اندیشمندان مسلمان در تقسیم رو نشانگر آن است که پیش ۀهاي مطالع یافته :ها یافته
شمندان علم موسیقی و پزشکان بخشی از متون تولیدي خود را به تأثیر و ارتباط موسـیقی بـا روح و روان آدمـی و حتـی اثربخشـی آن بـر       اند. فالسفه، دان نام برده

نظـري   ة، دیدگاه و نظرات اندیشمندان مسلمان در حوزء، اما بیشتر آرااند ت یاد کردهعنوان حفظ صح پزشکان مسلمان از موسیقی بهاند. گرچه  جسم اختصاص داده
اش نیز از تأثیر موسیقی بر جسم و روح آدمی به کـرّات سـخن    در متون فلسفی ،عنوان پزشک و فیلسوف مسلمانِ ایرانی عالوه بر آثار پزشکی سینا به ابن بوده است.

 عنوان نخستین پزشکی یاد کرد که از موسیقی در درمان بهره گرفته است. توان به گفته است و از وي می

گذاري شده است و تالش پزشکان آن است کـه از   اي مستقل پایه عنوان تخصص و رشته ) بهMusic Therapy( درمانی امروزه در پزشکی نوین موسیقی گیري: نتیجه
ی و از جملـه مکتـب   درمانی در مکاتب پزشـک  موسیقی ۀها استفاده کنند. با توجه به پیشین بیماري جۀلمعادر عنوان طب مکمل و طب جایگزین  درمانی به ةشیواین 

 تواند یکی از این منابع باشد.   درمانی می موسیقی ۀمندان در پزشکی نوین استفاده کرد؛ رسالتجربیات و نظرات اندیشتوان از  پزشکی مسلمانان می

 .درمانی موسیقی ۀرسال ، صفویه،موسیقی، پزشکی ها: کلیدواژه
 

 
 
 

 
 

 مقدمه:

تـوان  اي آن را مـی اي فرهنگی است که رد پموسیقی پدیده
تاریخ موسـیقی   ةترین جوامع یافت. گرچه درباردر ابتداییحتّی 

، اما نقـوش  مواجه هستیمکمبود منابع و اسناد  ابزارآالت آن باو 
ــر ســنگ هــاي برجــايو نگــاره ــده ب هــا حــاکی از فعالیــت  مان
تـوان بـه   از جمله می د؛دانان در رونق علم موسیقی دار موسیقی

 ۀتاریخچـ  ). بررسـی 2، 1( چغامیش اشـاره کـرد  اي مهر استوانه
عـام   ۀموسیقی از دو جنبه قابل بازخوانی و واکاوي اسـت؛ جنبـ  

موسیقی که دستاورد آن بهجت و سرور معنوي انسـان اسـت و   
دانـش پزشـکی و درمـان     ةي خاص موسیقی که در حـوز جنبه

 و درمانی، تخصص موسیقی). گرچه 3گیرد (مورد تبیین قرار می
اما تحقیقات نشـانگر آن  جدید در دانش پزشکی است؛ اي  شیوه

تاریخی درمانگري موسـیقی، قـدمتی بـه درازاي     ۀسابقاست که 
ي هـا علمی برخوردار است. از گذشـته  ۀپزشکی دارد و از پشتوان

هـا کـاربرد    دور موسیقی براي مقابله با امراض و مداواي بیمـاري 

هـاي  در فرهنـگ شواهد موجود بیانگر آن است که  داشته است.
باسـتان  یونان  گرفته تا النهرین، مصر، چین، هندباستانی از بین

عنـوان   و بـه موسیقی با معبد و مراسم مذهبی گره خـورده بـود   
تأثیرگذاري  ۀ؛ و حتّی جنبکردندعاملی شفابخش آن را تلقی می

داشـته   هـا  بیماري ۀروانی موسیقی بیشترین کاربرد را در معالج
است کـه گذشـتگان    نقل از بقراط گزارش شده). به 4، 3است (

 ).  5کردند (بیماران خود را با نواي موسیقی درمان می
تمـدن   میراث پزشکی و مکتب پزشکیپژوهش و مطالعه در 

از نیـز  پزشـکان مسـلمان   نشانگر آن اسـت کـه    یاسالم -ایرانی
هـا   اي در مداواي بیمـاري عنوان شیوه دور از موسیقی به ۀگذشت

خواجه  ۀنوشت–»رساله در موسیقی درمانی«نگارش  اند.یاد کرده
 دهـم  ةالـدین غزنـوي از دانشـمندان سـد    سـیف  بن عبدالرحمان

که بـه اثربخشـی و ارتبـاط    است هایی  نگاريیکی از تک هجري
خـود حکایـت از   ، -اشـاره دارد هـا   بیمـاري  ۀموسیقی در معالجـ 

عنـوان روشـی    اریخی و درمـانی کـاربرد موسـیقی بـه    اهمیت تـ 

 97خرداد : افتیدر خیتار

 97مرداد تاریخ پذیرش:
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 ... جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی 

 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 122

 تحلیلـی - توصـیفی  ةرو کـه بـه شـیو   پـیش  ۀرمانگر است. مقالد
آوري شــده اســت، در نظــر دارد ضــمن بررســی جایگــاه  جمــع

هـاي مـرتبط بـا آن ماننـد     شـاخه موسیقی در دانش پزشـکی و  
یکـی از  ، بـه بـازخوانی   سـالمی اپزشکی در مکتب پزشـکی   روان

 خطیِ ۀ. نسخکندن تولیدي بازمانده در این حوزه نیز اشاره ومت
هم به سبب قدمت و هم به جهـت   »درمانی رساله در موسیقی«

مستقلی است که به ارتباط موسـیقی و علـم    از معدود آثارآنکه 
. از سویی است، از اهمیتی بسزا برخوردار است پزشکی پرداخته

پزشـکی،   ةرسایل کمتـر شـناخته شـد   دیگر معرفی و شناسایی 
کنـد و  ی کمک میعالوه بر آنکه به غناي فرهنگ و تمدن اسالم

گیري تمدن اسـالمی  سهم ایران و دانشمندان ایرانی را در شکل
ساز احیاي طب سـنتی و روزآمـد   تواند زمینه؛ میکند میتبیین 

کردن آن باشد. امروزه در پزشکی نوین، طـب سـنتی جایگـاه و    
است. بنابراین واکاوي متـون تولیـدي در   اهمیت خود را بازیافته

ند در بهبود و پیشرفت دانش پزشـکی اثـربخش   توااین حوزه می
 باشد.

 

 ها: مواد و روش

پزشـکی بـه شـمار     ةحوزدر درمانی گرایشی جدید  وسیقیم
عمومی تمایل رود. از قرون هفدهم و هجدهم میالدي به بعد می

-ویژه بیماري به ،ها در درمان بیماري مبنی بر اثربخشی موسیقی

اثـر درمـانگري    ۀچـ هاي روحی شکل گرفت. گرچـه سـیر تاریخ  
اسـت، امـا کماکـان    موسیقی با فراز و نشیب فراوان همراه بـوده 

در نهایـت در اوایـل    و شد ظپزشکی حفپیوند موسیقی و دانش 
). با توجه 4( صی شناخته شداي تخصعنوان رشته قرن بیستم به

در این حـوزه   هاي اخیر مقاالتی به نو بودن این مبحث، در سال
درمـانی   ابعاد موسیقی«توان به جمله می ازنوشته شده است که 

مــروري بــر رســایل  اســالمی؛ -در علــم موســیقی کهــن ایرانــی
ندا دهنـاد و سـیدجواد ظفرمنـد     ۀنوشت» ق13-4موسیقی قرن 

ــازخوانی مبحــث اشــاره کــرد. هــدف ایــن نوشــتا  ر واکــاوي و ب
 بـازه موسـیقی در   ةدرمانی در رسایلی است که در حوز موسیقی

ر نگارش یافته اسـت. بنـابراین در ایـن پـژوهش     زمانی مورد نظ
ا در نویسندگان، ابعـاد کـاربرد اثربخشـی موسـیقی در درمـان ر     

انـد  شاخص آماري نشان داده رسایل تخصصی موسیقی با کمک
تـأثیر موسـیقی برگرفتـه از منـابع     «دیگر بـا عنـوان    ۀمقال ).6(

 هنري جورج فارمر است کـه در آن نویسـنده بـه    ۀنوشت» عربی
پرداختـه   مغز انسـان  ةنقش و تأثیر موسیقی در توازن دو نیمکر

کـه   اشاره کرد هایی هبه سلسله مقالتوان  در نهایت می ).6است (

هشتم  ةایرانی سد ۀدان برجستدیدگاه عبدالقادر مراغی موسیقی
مـورد واکـاوي    تأثیر موسیقی در روان و درمان، ةهجري را دربار
التی تاریخی بر باب دوازدهم جـامع  تأم«نوشتار  قرار داده است؛

علم موسیقی و علم پزشکی، «) و 7استیون بالم (به قلم » حانال
ژان دورینگ از  ۀنوشت» شناسی منتظمیه ایرانی دیدگاه موسیقی

که گفته شد تأکید این دو نوشتار بررسی  چنان ).8اند (آن جمله
ی درمانی در آثار مراغی اسـت کـه از متـون تـألیف     سیر موسیقی

 هاي مقالهروند. گرچه ي موسیقی به شمار میتخصصی در حوزه
اصـلی   یاد شده با نوشتار مورد نظر همپوشـانی دارد، امـا محـور   

مـروري انجـام شـده اسـت، ضـمن       ةشیوکه به رو پیش ۀمطالع
؛ »درمـانی  رسـاله در موسـیقی  «خطی  ۀمعرفی و شناسایی نسخ

شـکی بــا  بررسـی ســیر تـاریخی کــاربرد موسـیقی در دانــش پز   
ي نهـم و  اهـ  هبازخوانی متون پزشکی و موسیقی با تأکید بر سـد 

منبـعِ واجـد    57دهم هجري اسـت. در ایـن مقالـه در مجمـوع     
 شرایط مورد بررسی قرار گرفته است.

 

بندي علوم در تمـدن  جایگاه دانش موسیقی در طبقه

 اسالمی   -ایرانی

هـاي جسـمی و روحـی از     تأثیر موسیقی در درمان بیمـاري 
دوران باستانی مورد پذیرش قرار گرفته بود. نقل است پزشـکان  

 ).9انـد ( کنندگان برخی آالت موسیقی بوده میسیا از ابداع ۀناحی
ســیقی قــدیم ایــران از روایــات مو ةقســمتی از اطالعــات دربــار

هـاي ظـروف و   کـاري، نقاشـی  نویسان یونانی، نقوش کنـده  تاریخ
هـاي  اشـعار و نوشـته  موزاییک، ادوات موسیقی، کتب مـذهبی،  

خلـدون در   اسالمی به دست آمده است. ابن ةن ایرانیِ دوراخمور
محبوب بود  موسیقی در نزد ایرانیان کامالً«نوشته است:  مقدمه

بسـیار بـه اهـل فـن و      ۀو رواج داشت و پادشاهان توجه و عالقـ 
دانــان در دربــار منزلــت و مقــامی  داشــته و موســیقی موســیقی

علمی و تـاریخی تحقیـق نظـري     ۀزمین .)10» (ارجمند داشتند
 هـايِ  ساسانیان گذاشته شد و در دوران دولـت  ةموسیقی در دور

 اسالمی، تکامل و تحول یافت. - ایرانی
با ورود اسالم به ایران، علم موسیقی به حیـات خـود ادامـه    

 ۀداد و گذشته از شکوفایی موسـیقیِ عملـی، ایرانیـان بـه جنبـ     
حکمـاي قـرون نخسـتین     چنانکـه . کردنـد نظري آن نیز توجـه  

سـوم از علـم    موسـیقی را فـنّ  -سـینا   فارابی، ابـن  ماننداسالمی 
ـ   )،12، 11( -ریاضیات دانسته است فا در خوارزمی و اخـوان الص

هـاي مختلـف از    دانـش و بنـدي علـوم   ود در طبقهخ هاي رساله
 اند و آن را از فروع ریاضیات به شمار آورده اندموسیقی یاد کرده
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 و همکار زاده فرخنده 

  123 ---1397ي دوم، تابستان  شماره، نهمسال  

موسـیقی نشـانگر آن    ة). بررسی متون تألیفی در حـوز 14، 13(
 اندیشـمندان دو گـروه از   اسـالمی  -ایرانـی  در تمـدن است کـه  

تـألیف  عملی و نظـري موسـیقی آثـار و متـونی      ةایرانی در حوز
 تـوان بـه ابونصـرفارابی   کـه مـی  بودنـد  اند؛ نخست فالسـفه کرده

ــن339(م: ــینا ق)، اب ــروه دی   ق)428(م: س ــرد. گ ــاره ک ــر اش گ
دانشمندانی که به طور اخص در دانش موسـیقی بـه ایـن علـم     

 عبـدالقادر  و ق)693(م: رمـوي الدین اُصفیاز جمله  اند؛پرداخته
در تمامی متون تولیدي نویسـندگان  هستند. ق) 837(م: مراغی

ي تخصصـی موسـیقی، از ارتبـاط    عالوه بر پـرداختن بـه جنبـه   
هاي روحـی و   بیماريموسیقی با پزشکی و کاربرد آن در درمان 

 اند.جسمی هم سخن گفته

 زاسـالمی تـا آغـا    -درمانی در تمدن ایرانی موسیقی

 صفویان ةدور

دن درمـانی در تمـ   پیش از بازخوانی سیر تـاریخی موسـیقی  
نظر آمد به تعریف، توصـیف و   اسالمی نخست ضروري به -ایرانی

 د. بیان زوایاي تخصصی این رشته از دیدگاه طب نوین اشاره شو
هاي مختلف درمانی کـه همـراه بـا    در پزشکی نوین از شیوه

طـب  «یـا  » طب جـایگزین «شود با عنوان طب رایج استفاده می
عنـوان   درمانی بـه  موسیقی ،شود.در پزشکی نوینیاد می» مکمل

-هاي علوم درمانی به شمار میطب مکمل یا جایگزین، از شاخه

یـا جراحـی بـراي مـداوا      درمانگر مانند پزشکی کـه از دارو  رود.
راه بـا  هـاي گونـاگون همـ   کند، از موسیقی و فعالیتاستفاده می
 ).15کند (عنوان ابزار درمانی استفاده می موسیقی به

شـود در ادامـه بـه جایگـاه     کوتـاه تـالش مـی    ۀبا این مقدم
اثربخشی موسیقی و تأثیرگذاري آن در تغییرات جسمی و روان 

ــلم   ــمندان مس ــدگاه اندیش ــیقیدان  از دی ــک و موس ان؛ از پزش
دور دانـش فلسـفه و پزشـکی بـا هـم       ۀپرداخته شود. از گذشـت 

ــدي  ــتهپیون ــک داش ــینیان و  نزدی ــراث پیش ــازخوانی می ــد. ب ان
 شناســی کلمــات حکمــت اندیشــمندان مســلمان و نیــز ریشــه

(پزشـک) نشـانگر ایـن ارتبـاط و پیوسـتگی       (فرزانگی) و حکیم
اي بودند آوران برجستهناماسالمی  -). در تمدن ایرانی16است (

 ةکـه در حـوز   که از آنها با نام حکیم و فیلسوف یاد شـده اسـت  
رو به  اند. از اینپزشکی و فلسفه صاحب نام و صاحب تألیف بوده

پزشـکی   ةجهت پیوند تنگاتنگ فلسفه و طـب، پژوهشـگر حـوز   
 آثار فلسفی نخواهد بود. ۀنیاز از مطالعبی

لسـوف مسـلمان، بایـد بـه     ق) نخسـتین فی 252از کندي (د.
 ۀعنوان اولین اندیشمندي یاد کرد که با نگـارش چنـدین رسـال   

 له فى اإلخبار عنرسا«دانش موسیقی از جمله  ةمستقل در حوز

، »سیقىالمو هله فى المدخل إلى صناعرسا«، »صناعه الموسیقى
 ،»مختصـر الموسـیقى فـى تـألیف الـنغم     «، »رساله فى اإلیقاع«
گـوي  » له فـى أجـزاء خبریـه الموسـیقى    رسـا «، »صنعه العود«

ــود (   ــران رب ــبقت را از دیگ ــتین   17س ــدي، نخس ــه کن ).گرچ
تحریـر   ۀاندیشمندي اسـت کـه رسـایلی در موسـیقی بـه رشـت      

اثـري بـر    هـا نوشتهدرآورد، اما از آنجایی که امروزه از این دست
 ةجــاي نمانــده اســت، بنــابراین آثــار ابونصــر فــارابی را در زمــر

اسـالمی بـه    -هاي موسیقایی در تمـدن ایرانـی  ترین نوشته کهن
امـا هنـري جـورج فـارمر کـه تحقیقـات        ).18انـد ( شمار آورده

اي در دانش موسیقی مسلمانان داشته اسـت؛ نوشـته از   گسترده
 کندي حدود سه یا چهار اثر از گزند روزگار حفظ و به دست مـا 

نوشـته تلخـیص و   رسیده است و از مجموع متون وي دو دسـت 
دیدگاه کنـدي در   ةهایی که دربار). پژوهش19اند (شده ترجمه

موســیقی انجــام شــده اســت، حکایــت از آن دارد کــه کنــدي  
موسیقی را از علومی دانسته که ارتباط پیوسته با ریاضیات دارد. 

دارویـی اسـت کـه     ۀعالوه بر این از دیدگاه وي موسیقی به مثاب
 ).19( کندتواند تجویز ها می درمان بیماريپزشک در 

بعد از کندي شـاگردان و پیـروانش از نظریـات وي پیـروي     
-220( سرخسـی  کردند و آن را ترویج دادند. احمد بـن طیـب  

انـش موسـیقی آثـاري از    ق) از جمله شاگردان کندي، در د286
المفکر الساهى فى الغنـاء   هنزه«، »المالهىللهو و ا«جمله کتاب 

کتاب  ،»األخبار و الملح و أنواع هو المجالس هو المغنین و المنادم
را تـألیف کـرد    »لموسیقى الصغیرا«و کتاب »الموسیقى الکبیر«
)17.( 

بـه   »الموسـیقی الکبیـر  « با نگارش کتابق) 338(د.فارابی 
و از  گسترش علم موسیقی در تمدن اسالمی کمک شایانی کـرد 

ایی نام یموسیق ۀنوشتترین دستعنوان قدیمی توان بهاین اثر می
کند و در ادامه به انواع ابی نخست موسیقی را تعریف میبرد. فار

وي  ۀموسیقی و تأثیر آن در روح سخن گفتـه اسـت. بـه نوشـت    
(احسـاس   انگیـز)، انفعـالی  ملذّ (نشـاط   :موسیقی سه قسم دارد

انگیز) و موسیقی طبیعـی نـزد انسـان آن    (خیال انگیز) و مخیل
انگیز وسیقی نشاطاست که یکی از این سه تأثیر را ایجاد کند. م

براي استراحت و رفع خستگی است؛ موسیقی انفعالی عواطف را 
کند و حاالت روحی خاصی را تحت تأثیر میـل خـاص   بیدار می

 ةو در نهایـت موسـیقی مخیـل قـو     ؛آورددر انسان به وجود مـی 
نماید. در مجمـوع دیـدگاه فـارابی در    تصور آدمی را تحریک می

موسیقی و نفس آدمی و تأثیر انواع  ۀبطبه را» الموسیقی الکبیر«
 ).11شود (نغم در بروز احساسات خالصه می
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 ... جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی 

 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 124

ق) و جمعیت اخـوان  322-235( سهل بلخی زید احمدبن ابو
الصفا نیز از پیروان مکتب کندي بودند. ابوزید فیلسوف، مـتکلم  

هاي گونـاگون علمـی دسـتی داشـت.     و ادیب مسلمان در حوزه
وي نام برده که مهمترین  اثر علمی ازندیم حدود چهل و دو  ابن

محـور   و ). موضـوع 20اسـت ( » مصالح االبدان و االنفـس «آنها، 
است. ابوزیـد   نوشته، حفظ سالمت روان و جسماین دست اصلی

پزشـکی (طـب نظـري) نیـز     تئوري  ةفیلسوفی است که در حوز
آرا و دیــدگاهش را در کتـاب خــود   صـاحب نظـر بــوده اسـت و   

این متن نشانگر  ۀآورده است. پژوهش و مطالع »مصالح االبدان«
اسـالمی بـراي نخسـتین بـار بـه       -آن است که در تمدن ایرانی

موضوع طب روان (پیشگیري و حفظ سالمت روان) و تـأثیر آن  
رو برخــی وي را  ). از ایــن21بــر جســم پرداختــه شــده اســت (

اول  ۀ). مقالـ 22اند (پیشگام علم سالمت و بهداشت روان دانسته
ین اثر، بـه مفـاهیم و اصـول اصـلی سـالمت و بهداشـت بـدن        ا

فـی تـدبیر   «اختصاص دارد. باب سیزدهم این مقالـه بـا عنـوان    
اهمیت موسیقی در حفظ سالمتی و تعادل روان آدمی » السماع
). وي به جایگاه موسیقی و تـأثیر آن بـر نفـس و    23، 21است (

گرچـه  : «سـد نوی روان آدمی و مصالح بدنی پرداخته است و مـی 
تأثیر موسیقی بر روان بیشتر است اما در حفظ سالمت (جسـم)  

کند، نیز مؤثر است. هنگامی که انسان غذا و نوشیدنی تناول می
گواراتر و نیکـوتر اسـت و در    اگر به همراه موسیقی باشد برایش
). ابوزیـد عـالوه بـر    21» (تـر رشد بدن و نکویی گوارش شایسته

کند از اهمیـت  ظ صحت تأکید میآنکه به نقش موسیقی در حف
ــی از     ــه و آن را یک ــخن گفت ــز س ــالمتی نی ــت س آن در بازگش

هاي درمانی حکما و پزشکان قدیم دانسته که با موسیقی  رروش
طـور   دادند. بـه  می نیروي بدنی بیمار را تقویت و دردها را کاهش

کلی ابوزید جایگاه موسـیقی را روحـانی تلقـی کـرده و آن را از     
دانسته است و البته رعایت اعتدال در گـوش دادن  علوم حکمت 

 ).21به موسیقی را نیز توصیه کرده است (
اي بـا عنـوان   چهـارم هجـري) رسـاله    ةاز اخوان الصفا (سـد 

نخستین به زبان فارسی در دست است که از  »مجمل الحکمه«
اسـت. در ایـن رسـاله در     درمانی مربوط به موسیقی هايگزارش

است که آن صناعتی مرکب از جسمانی و  تعریف موسیقی آمده
روحانی است. نویسندگان این رساله از انـواع مختلـف موسـیقی    

اي ضروري اند که هر نوع براي جنسیت و موقعیت ویژهیاد کرده
است. چنانکه نوعی از آن براي محراب و دعـا، نـوع دیگـر بـراي     
صالح مفسدان و دیگـري را بـراي شـفاي بیمـار در بیمارسـتان      

درمانی در این رسـاله چنـان    اند. جایگاه موسیقیري دانستهضرو

اگر کسی در این علم حاذق بود که علـوم طبیعـی نیـک    «است: 
-هر بیماري که خواهد از تن ببرد بی ،داند، به نوعی از موسیقی

 ).24» (خالف
طـور تخصصـی در    دیگري از دانشمندان بودند کـه بـه   گروه

در تمـامی آثـار و رسـایل    انـد.  دانش موسـیقی فعالیـت داشـته   
موسیقی و ارتباط آن با باب و یا گفتاري به تأثیر  دانان، موسیقی

شـده اسـت.    نفس و جسم و حاالت روحی انسان اختصاص داده
-613( اُرمـوي الـدین  عبدالمؤمن بن صـفی توان به از جمله می

موسیقی یاد کرد کـه   ۀنام در عرصاز دانشمندانِ صاحبق) 693
تون تألیفی خود از اثربخشـی نغـم بـر جسـم و     وي در تمامی م

آواز را از علــوم  اُرمــوي ).25روان انســان ســخن گفتــه اســت (
گفتــه  ســینا بــه نقــل از ابــني بــراي حکــیم دانســته و رضــرو
را نیکـو  را واجـب اسـت کـه علـم ادوار     حکـیم و نبـاض   «است:

). وي در 26( »در تشخیص نـبض کمتـر خطـا کنـد     تافراگیرد 
هـاي حّتـی جسـمی     موسیقی در درمان بیماريادامه به اهمیت 

ء فلسـفه  حکمارا چندین مرض «نویسد: اشاره داشته است و می
 ي مـوزون از علم موسـیقی و مقامـات و پـرده و نغمـات غریبـه     

مانند دق، قـولنج و سـل را از علـم موسـیقی و      ،نداهمعالجه کرد
 ).26» (مقامات

، پزشـکان  موسـیقی  ۀعالوه بر فالسفه و اندیشمندان عرصـ  
نیز به کاربرد موسیقی در پزشکی معتقد بودند. در نسخ پزشکی 

تـوان بـه   اسـت کـه مـی   هاي درمـانی اشـاره شـده   به انواع شیوه
-دارودرمانی، غـذادرمانی، پاکسـازي بـدن، فصـد، حجامـت، آب     

-گذاري، تنقیه، ورزش و ... اشاره کرد. در کنار شیوهدرمانی، داغ

هاي کاربردي  عنوان یکی از روش هاي یاد شده، موسیقی نیز به
ن طبـري   ابـن است. ها بوده در درمان بیماري ق) کـه  247(د. ربـ

فـردوس  «اسالمی با نام  ةنخستین متن جامع پزشکی را در دور
به نگارش در آورده است، در گفتار پـنجم از نـوع دوم    »الحکمه

خود در مبحثی که مربوط به علل الغـري و اضـافه    ۀنوشت دست
شنیدن موسیقی را از جمله موارد اشتهاآور و آسایش  وزن است

 ).27تن دانسته است (
ق) که پـیش از پـرداختن بـه    313زکریاي رازي (د. محمدبن

فـى جمـل   « ۀطب، در موسیقی دستی داشـت و نگـارش رسـال   
)، در اثــر پزشــکی خــود 17گــواه ایــن مدعاســت (» الموســیقى

ي اعصـاب و  هـا  به تأثیر موسیقی در مداواي بیمـاري » الحاوي«
 ).28روان از جمله مالیخولیا اشاره دارد (

ق) در متن پزشکی خود از تـأثیر  400اهوازي مجوسی (د.ح
موسیقی بر بهداشت و سالمت روح و روان سخن گفتـه اسـت و   
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 و همکار زاده فرخنده 

  125 ---1397ي دوم، تابستان  شماره، نهمسال  

ــه     ــتال ب ــه مب ــی ک ــان شخص ــراي درم ــیقی را ب ــنیدن موس ش
 ).29کند (هاي اعصاب و روان است، تجویز می يبیمار

چهـارم هجـري)، نخسـتین پزشـک      ة(سـد  اَخوینی بخـاري 
هدایـه  «خـود   ۀنوشـت نویس ایرانی مسلمان، نیز در دست فارسی

(موسیقی) براي روان و جان انسان  به اهمیت سماع »المتعلمین
هاي تـن   يآن را در درمان بیمار ،اشاره کرده است. عالوه بر این
 ).30مانند تب مؤثر دانسته است (

فیلسـوف ایرانـی و صــاحب   پزشـک و   ق)420(د. هنـدو  ابـن 
علوم اختصاصی و مـورد نیـاز   ، در اثرش از »مفتاح الطب«کتاب 

اسـت.  آگاهی داشته باشند، سـخن گفتـه   به آن باید که پزشکان
جمله علوم ضروري دانسته که کـاربرد آن در  وي موسیقی را از 

کـاربرد موسـیقی در    ةوي دربـار  .اسـت بهبود بیماري مؤثر بوده
بخش و نوع  آرام وناگون آن اشاره دارد که برخیع گدرمان به انوا

شـود. از نکـات شـاخص در مبحـث     خـوابی مـی  دیگر سبب بـی 
نویسـد:  هنـدو آن اسـت کـه وي مـی     درمانی از نگاه ابن موسیقی

تجویز موسیقی بدان معنی نیست که پزشک خود به ایـن کـار   «
کـار پزشـک وجـود     گونه که درمانگر کمـک  مبادرت ورزد. همان

کار حجامت و داروشناسی را به عهـده دارد، کسـی کـه     دارد که
همکـاري  توانـد  موسیقی است با پزشک می ةنظر در حوزصاحب

 ).5» (داشته باشد
آور عنوان پزشـک و فیلسـوف نـام    به زنیق) 428(د.سینا  ابن

ل اسـت و  ئایرانی براي علم موسیقی ارزش و اعتباري در خور قا
 ۀدانشـنام « و» اشـف «آثـارش  موسیقی در  ةدرباررا دیدگاه خود 

 سینا ابننظرات و آراي  ). همچنین31، 12( آورده است »عالیی
 ۀرسـال موسیقی و کـاربرد آن در پزشـکی بـه وضـوح در      ةدربار

 منسـوب بـه  وي مشهود است. ایـن رسـاله کـه    » شناسینبض«
شناسـی و شـناخت آن اختصـاص    به موضوع رگ سینا است، ابن

ب ي کـه بـر کتـا   ا شکات در مقدمـه . الزم به ذکر است که مدارد
را شـیخ الـرئیس    اثـر  ةنویسند نوشته است، با ذکر دالیلی متقن

جدا از اهمیـت پزشـکی، از منظـر    سینا دانسته است. این اثر  ابن
مبحثـی مسـتقل و    و اسـت تاریخ علم موسیقی نیز درخور توجه

 ). مطالعـۀ 32( اسـت شده به موسیقی اختصاص داده از آن، مهم
سینا حکایـت از آن دارد کـه وي بـه     کی و فلسفی ابنمتون پزش

عنوان پزشک و فیلسوف به ارتباط دانش پزشـکی و موسـیقی و   
هاي جسـمی   (سماع) در درمان بیماري ضرورت کاربرد موسیقی

رو خاطر نشـان   ). از این33و اعصاب و روان تأکید داشته است (
آن را کند که پزشک باید با علم موسیقی آشـنایی داشـته و   می

تواند نبض و حـاالت آن را  تر می زیرا پزشک آسان آموخته باشد؛

در گفتـار  » القـانون «وي همچنین در  ).33، 32تشخیص دهد (
ایی رگ نیز سـخن  یموسیق ۀحاالت نبض از تناسب و توازن جنب

سینا همچنین به کاربرد موسیقی در پزشـکی از  گفته است. ابن
(موسیقی) را در  ه و سماعزیباشناختی آن نیز توجه داشت ۀجنب

 ).33داند (زیبایی پوست مؤثر می
ششـم   ةنـویس سـد   سید اسماعیل جرجانی، پزشک فارسـی 

عنـوان   به هجري، در آثار پزشکی خود به نقش سماع (موسیقی)
هـاي درمـانی اشـاره کـرده اسـت. وي در کتــاب      یکـی از شـیوه  

بـه  براي درمان فردي که مبـتال  «نویسد: می» غراض الطبیهاال«
خوابی بسـیار شـده اسـت سـماع مفیـد اسـت؛ و حتّـی نـوع          بی

جرجانی در  ).34آن را نیز مشخص کرده است ( ةموسیقی و پرد
ــر« ــ » خوارزمشــاهی ةذخی ــت ســماع در معالج ــه اهمی ــز ب  ۀنی

این او سـماع را بـراي    عالوه بر ).35هاي تن اشاره دارد ( بیماري
بیمـاري   ةدربـار اندیشـه  شتن وي از بیمار و بازدا ۀتلطیف روحی

ــی ــم م ــوز مه ــماع در ح ــش س ــه نق ــد و ب ــناختی و  ةدان زیباش
 ).  35شادزیستن نیز تأکید کرده است (

هاي اعصاب و روان ماننـد  تجویز موسیقی در درمان بیماري
ق) که از 279(م  عمران بن . اسحاقکاربرد داشت بسیارمالیخولیا 

ان امیـر  ۀ(سلسـل  پزشکان بغداد بـود و بـه دعـوت امیـر اغلبـی     
 ةنویسـند  ق)به شمال آفریقا سفر کرد؛296-184افریقیه؛ حک: 
بیمـاري   ةدربـار  است کـه » المالیخولیا  فی مقاله«اثري با عنوان 

 نگـاري نوشـته شـده اسـت. از ایـن تـک      آن درمـان  و مالیخولیا
 ةعنـوان نخسـتین سـند بازتولیـدي درحـوز      توان بـه مستقل می

کـرد. نویسـنده    یاد میاسال تمدن در درمانی پزشکی و روانروان
عنوان روش درمانی در  ۀ خود به صراحت، از موسیقی بهدر رسال

 ).36بهبود بیماري مالیخولیا سخن گفته است (
 ۀمغول به ایران و سقوط بغـداد تحـوالتی در عرصـ    ۀبا حمل

علمی پدید آمد. در حقیقـت از ایـن تـاریخ تـا روي کـار آمـدن       
ــان ــک:  تیموری ــه913-771(ح ــاریخ  اي گمق) حلق ــده در ت ش

 موسیقی ایرانی وجود دارد. گرچه در عصـر فرمـانروایی مغـوالن   
عنوان زبان علمـی رسـمیت    ق) زبان فارسی به750-616: (حک

دانـش موسـیقی اثـري تخصصـی در دسـت       ةیافت، اما در حوز
الـدین   ۀ قطـب نوشت »ه التاجدر«به  توان نیست. در این میان می

علـوم   ۀالمعارف یـا دانشـنام  هدائر محمود شیرازي اشاره کرد که
). روي کـار  37است و بخشی از آن به موسیقی اختصاص دارد (

آمدن تیمور و جانشینانش در وضعیت علمی و فکري و فرهنگی 
توان عصر رونق  این دوره را می دنبال داشت و تغییرات شگرف به

و قدرت علم و هنر اسالمی دانست. اگرچه زبان مادري تیمـور و  
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 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 126

 علمـی و  ۀرکی بود، اما برتري زبان فارسـی در عرصـ  خاندانش ت
متون علمی و از جمله آثـار   رو فرهنگ و ادب ادامه یافت. از این

به زبان فارسی نوشته شـده اسـت. نگـاهی گـذرا بـه       سیقاییمو
ایی عصر تیموري نشانگر آن است که شـهرهاي  یموسیقفعالیت 

اسـت.  کانون هنري و فرهنگی هنرمندان بـوده   سمرقند و هرات
تیمور، مؤسس حکومت تیموریان، بعد از فتح بغداد و سلطه بـر  

ق)، هنرمندان این شهر را 813-784(حک:  سلطان احمد جالیر
ــتاد (  ــمرقند فرس ــه س ــینانش در   ).38ب ــور، جانش ــد از تیم بع

هنرپروري و حمایت از هنرمندان و دانشمندان گـوي سـبقت را   
ن مرکـز هنـري   تـری  عنـوان مهـم   هر هرات بـه از وي ربودند و ش

-873(حـک:  درآمد. در دوران فرمانروایی سلطان حسین بـایقرا 
ق) هنـر و از  906-844( ق) و همراهی امیرعلیشـیر نـوایی  911

کمـال رسـید.    ۀو بـه نقطـ   رشد بسیار کـرد جمله علم موسیقی 
نظري و علمی دانش موسیقی احاطه داشت  ۀنوایی خود به جنب

شـویق هنرمنـدان تـالش    عالوه بر ابداع الحان در حمایـت و ت و 
شود کـه او  ته میسنوایی دان ةاز برخی حکایات دربار .کردبسیار 

هـاي هنـري و علمـی فعالیـت داشـتند،      رشـته  به کسانی که در
بـه نقـل از خوانـدمیر    کرد. فرهانی وظیفه و مقرري پرداخت می

شـاه در فـن ادوار و موسـیقی یگانـه      موالنـا علـی  «آورده است: 
ــود، مقــرري شــ علیشــیر امیرش مــاه خــود را یکجــا از دوران ب

 )39(». درخواست کرد
هـم زمـان   تیموري و از جمله مکتب بخـارا بـه سـبب     ةدور
اي دورهق) 942(د. الـدین بهـزاد  فعالیـت هنـري کمـال    بودن با

ــران اســالمی و از جملــه   ــاریخ هنــر و تمــدن ای درخشــان در ت
 در این عهـد رسـایل و  رود. موسیقی نظري و عملی به شمار می

در ایـن  تحریـر درآمـد.    ۀموسیقی به رشت ةمتون بسیار در حوز
رسـاله در   سیصـد دوره در ماوراءالنهر، خراسان و هند بیشـتر از  

هـاي  شـک حمایـت  بـی  ).40( موسیقی نظري نگاشته شد ةحوز
دودمان تیموري از هنرمندان موسـیقی در شـکوفایی ایـن هنـر     

این عصر را از نظران تأثیرگذار بود. به همین جهت برخی صاحب
در برخـی از   ).41انـد ( ادوار درخشان موسـیقی ایرانـی دانسـته   

 ذکـر آوران علم موسیقی در عهد تیمـوري  نامفهرستی از  ،منابع
تـوان بـه موالنــا بنـایی، حسـن کاشــانی و     کـه مــی  اسـت، شـده 
 ).43، 42اشاره کرد ( الدین مراغی کمال

 جـري قرن هشتم هۀ دانان برجست حسن کاشانی از موسیقی
تیمـوري و یـا همزمـان بـا آغـاز       ةاست که اندکی پـیش از دور 

زیسـته اسـت. او نگـارش اثـرش      می گیري تیمور در ایران قدرت
هشتم هجري به  سدة ۀهاي نیم را در یکی از سال» کنز التحف«

نوشـته شـرح ابـزار    پایان رسانید. یکـی از امتیـازات ایـن دسـت    
 ین اثر نوشته اسـت: وي در ا موسیقی به همراه تصاویر آن است.

موسیقی اشرف صناعات اسـت و از آن جهـت کـه موضـوع آن     «
جواهر روحانی است و مؤثر در نفوس مستمعان، تأثیر مستمع از 
تأثیرات روحانی بود، از آن جهت که بیشتر علوم مانند حسـاب،  

-کاشانی در فصل نهـم دسـت  ». نجوم و طب به آن وابسته است

انی چنـد کـه در بعضـی امــور    بیـان نغمــ «بـا عنـوان    اي هنوشـت 
اي عینی به تأثیر موسیقی در نفـس  به گونه ،»داندمستعمل می

برخی از الحان محنّنـه  «سخن گفته است. چنانکه نوشته است: 
هـا بایـد بـر بـالین     آن است که هرگـاه سـحرگاه در بیمارسـتان   

 ).44» (رنجوران ادا کرد
از  ،مشـهور بـه بنـایی    ،محمـد معمـار   بـن  الـدین علـی  کمال

هنرمنــدان بــزرگ عهــد ســلطان حســین بــایقرا اســت کــه در  
زیسـت و سـرانجام در   دربارهاي مختلـف امیـران تیمـوري مـی    

برخـی از   ۀتهاجم صفویان به شهر قرشی کشته شـد. بـه نوشـت   
). گرچـه در  45اي تمام داشـت ( در علم موسیقی بهره نمعاصرا

 اوکمتر به ارتباط و حاالت جسـمی و روحـی  » موسیقی ۀرسال«
اخـالط و   ةامـا وي بـه بحـث دربـار     انسان پرداخته شده اسـت، 

نغمـه بایـد مناسـب    «نویسـد:  عناصر چهارگانه نظـر دارد و مـی  
» خلطی باشد از اخالط اربعه که صفرا، بلغم، خون و سـودا بـود  

)46.( 
فامر از بزرگتـرین   ۀعبدالقادر غیبی حافظ مراغی که به گفت

اش مدتی از حیـات علمـی  رود، دانان علمی به شمار می موسیقی
سـینا،   همزمان با این دوره است. مراغی در آثارش از نظریات ابن

مراغـی   الدین شـیرازي بهـره بـرده اسـت.     فارابی، اُرموي و قطب
ي تیمـور  جالیر حضور داشت و با خبر حملهنخست در دربار آل

). بـا  38به ایران، به همراه احمد جالیر به بغداد عزیمـت کـرد (  
اد، تیمور بنـا بـه رسـم خـود در اعـزام هنرمنـدان و       تصرف بغد

دانشمندان به مرکـز حکمرانـی، عبـدالقادر را کـه موسـیقیدان      
مراغی تا پایان حیات  این دوره بود، به سمرقند فرستاد. ۀبرجست

 دولـت  ).47در دربار تیمور و فرزندش شـاهرخ حضـور داشـت (   
دربـار   ۀشاه سمرقندي، مراغی را یکی از چهار هنرمنـد برجسـت  

 ).38شاهرخ برشمرده است (
متون موسیقیایی خود را بـه زبـان فارسـی نگاشـت،     مراغی 

اي بـه  نسخه» کنز االلحان«برخی از رسایل وي چون  از هرچند
بـه  دست نیامده است. فارمر آثار وي را در تاریخ موسیقی ایران 

 مهـم دانسـته   موسیقی علمیسبب داشتن اطالعات زیاد دربارة 
آید که مراغـی نیـز    هاي وي به دست می نگاشتهۀ لعاست. با مطا
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 و همکار زاده فرخنده 

  127 ---1397ي دوم، تابستان  شماره، نهمسال  

به اثرگذاري موسیقی بر روان انسان اعتقاد داشته اسـت. وي در  
و » مقاصـد االلحـان  «،باب دهـم  »جامع االلحان«وازدهم فصل د
تأثیر نغم ادوار بـر نفـوس و    ةدربار» شرح أدوار«چهاردهم فصل 

این مراغـی  عالوه بر  ).48 ،49 ،50( روحیات صحبت کرده است
طبیب را « :را تأکید کرده است ارتباط موسیقی با دانش پزشکی

مرضی بدان  تشخیص مرضِ بیشترالبد است از معرفت نبض که 
معرفـت   بسیار است و آنها را بـی  کرده شود و انواع اجناس نبض

ایقاع دریافتن مشکل، بل ممکن نباشد؛ ... تا طبیب معرفت علـم  
وزن حسن نتواند کرد. و دیگر در موسیقی حاصل نباشد، ادراك 

معالجات طبی در اکثـر امـراض مرضـی بـه تفریحـی معتـدل و       
اند احتیاج اسـت از   تقویتی مر دل و دماغ را که از اعضاي رئیسه

طیبه است. پس در  ۀاسباب خارج بدن که آن هم مثل شم رایح
» احتیـاج بـه علـم موسـیقی باشـد      ،علم تشخیص و هم معالجه

عناصر اربعه را با مـزاج اربعـه    نسبت اخالط و ین). او همچن48(
 ).48اوتار (عود) نقل کرده است (

 این مبحث خالی از لطف نیست آنکه اي که بیان آن درنکته
توان در برخی از مراکز درمـانی و  معالجه با موسیقی را میروش 

هاي مسلمانان مشاهده کرد. نخستین گزارش مربوط  بیمارستان
شود. پیشـتر بـه   می یافت اخوان الصفارسایل  دربه این موضوع 

این جمعیـت سـخن گفتـه شـد،      هاي رسالهدر جایگاه موسیقی 
هـایی   آهنـگ  الصفااخوان، تاریخ جنونمؤلف کتاب  ۀطبق نوشت

ها کاربرد  ساختند که در بیمارستانهاي گوناگون می براي درمان
-678(حـک:   ). در بیمارستان منصوري قـالوون 9داشته است (

ق در قاهره ساخته شـد؛ و از ایـن مرکـز    689) که به سال 689
عنوان نخستین آسایشگاه روانی در تمدن اسالمی یاد  توان بهمی

هاي خنیاگران اشاره شـده  آن به هزینه ۀ)، در وقف نام51کرد (
 ).52، 9است (

 صفویه ةموسیقی در دور

نسخه ة یخی حاکی از آن است که نویسندقرائن و شواهد تار
از  ون صـفوي  از معاصرا، هم هجريد ةاد شده از دانشوران سدی

 خراسان است، بنابراین شایسته است به جایگاه موسیقیۀ منطق
از موسـیقی   شـود.  اشارهبه اختصار  دوره ایندر  دانان موسیقیو 

علمی در ایران قرن دهـم و یـازدهم اطـالع چنـدانی در دسـت      
ویري یافت. چنانکه از نیست، مگر بتوان اطالعاتی از هنرهاي تص

از خنیــاگران  هــاییق) نقاشــی1052دوران شـاه صــفی اول (د.  
). با روي کار آمدن صفویان سـیر نزولـی   19دربار موجود است (

هشتم هجري شروع شده بـود،   ةموسیقی علمی که از اواخر سد
شتاب بیشتري گرفت. هنـر موسـیقی ایرانـی پـس از گذرانـدن      

توجهی پادشاهان صـفوي،   جهت کم شکوه دربار هرات، به دوران
هـاي   مخالفت علما و نبود حامی به ضعف گرایید و تنها حمایـت 

اي در کالبد موسیقی دمیده شـود  شاه عباس سبب شد روح تازه
. در دوران صفویه تاریخ موسـیقی  شودو ضامن حفظ و بقاي آن 

هاي بسیار همراه شـد. گرچـه نخسـت در     ایرانی با فراز و نشیب
زین حکومت صفویه، دانش موسیقی به سبب مخالفت دوران آغا

شـاهان ایـن سلسـله، نـوآوري و پیشـرفتی       و برخـی از  فقیهان
هاي فرهنگـی آن دوره بـه   یکی از جلوه نداشت، اما با وجود این

(د.  جالل رضوي بن چون محمداي از ایرانیان رفت. عده شمار می
ــن ق) و عبــدالجلیل1028 مقــام ق) در 1046عبــدالرحمان (د.  ب

 ).19پاسخگویی مفصل به فقیهان در رد موسیقی برآمدند (
ــاس اول   ــاه عب ــا ش ــفوي، تنه ــاهان ص ــان ش -996( در می

ق) اهل موسیقی بود و به این هنر توجه داشت. در همین 1038
قلی  عصر ورود یکی از خنیاگران دربار شاه عباس اول به نام شاه

چهـار   هـاد. بـدیل در موسـیقی تـرك ن   به استامبول تأثیري بـی 
هاي رافائل دومان، شاردن، پوله و کمفر اروپایی به نام گرد جهان

در حقیقت  ).19اند (باره آورده جزئیات فراوان و مهمی را در این
ــروي    موســیقی ــان عصــر صــفوي، از نظــام ادوار پیشــین پی دان

کردند. در این دوران موسـیقی مـذهبی، نظـامی و مجلسـی      می
ن دوره به تـدریج بـا ورود موسـیقی    رواج داشت. در بخشی از ای

). گرچـه  52تأثیر آن قرار گرفت ( اروپایی، موسیقی ایرانی تحت
 سـازي  موسـیقی  کـه  شـد سـبب  شاه عباس به موسیقی  اهتمام

(بدون آواز) کهن همچنان جایگاه خود را حفـظ کنـد، امـا ایـن     
ایـن فـن هـم     ۀنهضت چندان نپایید و ظهـور اسـتادان برجسـت   

 ).  41ط علمی آن جلوگیري کند (نتوانست از انحطا

  درمانی رساله در موسیقیمعرفی 

یکـی  »درمانی موسیقی در رساله«اسالمی،  -در تمدن ایرانی
دانـــش  ةدر حـــوز ی اســـت کـــهمســـتقل متـــون از معـــدود

دهـم   ةبه سـد  متعلق احتماالً باقی مانده است و درمانی موسیقی
و بـه ارتبـاط موسـیقی    نوشـته کـه   در این دسـت  هجري است.

هاي  عنوان یکی از روش از علم موسیقی بهشده، پزشکی پرداخته
-هاي جسمی و روحی نام برده شده بیماري ۀکاربردي در معالج

 است.
 مشخصات ظاهري  

 ؛هـاي ایـران موجـود اسـت    از این اثر دو نسخه در کتابخانـه 
میبدي یـزد در سـی و نـه     ۀدر کتابخان 572 ةاي به شمار نسخه

8268 ةدیگر بـه شـمار   ۀنستعلیق. نسخ طّر و با خصفحه، مصو 
صـفحه بـه خـطّ     42مجلـس شـوراي اسـالمی در     ۀدر کتابخانـ 
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 ... جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی 

 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 128

کاتب و صورتگر هـر دو نسـخه    است. رشکسته نستعلیق و مصو
یکـی اســت؛ کاتــب عبــدالرحمان ســلجوقی و صــورتگر تصــاویرِ  
نسخه، محمد ارشد سلجوقی کـه هـر دو شخصـیت از فرزنـدان     

 يق فکـر 1332تین بـار بـه سـال    فکري سلجوقی بودند. نخسـ 
میبـدي نگهـداري    ۀاي از آن را کـه در کتابخانـ  سلجوقی نسخه

به دسـتور   بعد،دو سال ي از آن دیگر ۀشود، تهیه کرد. نسخمی
 ه شـد کـه اکنـون در کتابخانـۀ    تهیـ  ،سرکنسول ایران در هرات

. بررسی این نوشتار بر مبناي معرفی و شودمجلس نگهداري می
شایان ذکـر اسـت کـه ایـن      است. مذکور ۀنسخهر دو شناسایی 

بـه کوشـش    »موسیقی قدیم ایـران  سه رسالۀ«در کتاب  هنسخ
 ).54زاده به چاپ رسیده است ( منصوره ثابت

 مؤلف   ۀزندگینام

ي گمنـام بـا نـام خواجـه     ااز نویسنده درمانی موسیقی ۀرسال
مؤلـف   ۀاسـت. از زندگینامـ  الـدین غزنـوي    سیف بن عبدالرحمان

کـه   تی وجود داردر دست نیست؛ اما در متن رساله نکادآگاهی 
کنـد.  صـفوي تقویـت مـی    ةتعلق وي بـه دور  حدس ما را دربارة

 ۀنخســت آن کــه وي در چنــد مــورد از موالنــا کــوکبی و رســال
مطالبی را نقل کرده است. موالنا کوکبی بخـارایی  او  »سلطانیه«

النهر در راءته نیست، در دربار ازبکان مـاو که او نیز چندان شناخ
زیسـته و یکـی از رسـائل موسـیقی خـود را بـه       دهـم مـی   ةسد
اهـداء کـرده اسـت     ق)946 -940یداهللا خـان ازبـک (حـک.    عب
کـوکبی   ةاي گمنام مربوط به همـان دوره دربـار  در رساله ).55(

ق) بـوده  898گفته شده است که وي شـاگرد شـاگرد جـامی (د   
بـودن یـا متـأخر    این دو دلیل ظنّ ما را در معاصـر   ).54است (

کند.  می بودن خواجه عبدالرحمان غزنوي از موالنا کوکبی تأیید
هـایی آمـده کـه ممکـن     نقل قـول »  درمانی ۀ موسیقیرسال«در 

هشـتم هجـري    ةاست این گمان را تقویت کند کـه وي در سـد  
نظر ما ایـن شـواهد قابـل توجیـه اسـت و       زیسته است، اما بهمی

 ت؛نیازي به چنین فرض گرفتنی نیس
ــوي)     ــدالرحمان غزن ــه عب ــف (خواج ــه مؤل ــت آن ک  نخس

که ».در زمان سلطان اویس چهار پرده بر آن افزودند«نویسد:  می
با توجه به این که این سـلطان اویـس احتمـاال سـلطان اویـس      

ق) است باید نتیجه گرفت کـه وي در  784 -776جالیر (حک. 
 زیسته است.  می هشتم ةسد

 ۀدر جـاي دیگـري از رسـال   خواجه عبـدالرحمان   دوم، ۀنکت
در زمان سلطان ابوسـعید دیـدم آواز را از سـه    «نویسد:  می خود

با توجه به ایـن کـه در تـاریخ ایـران      ).56» (کردند می محل ادا
اند، باید گفت که وي سلطان ابوسعید حکومت داشته دواسالمی 

ق) بـوده اسـت یـا    736 -716یا معاصر ابوسعید ایلخانی (حک. 
 ق).873 -861ري (حک. ابوسعید تیمو
و از  ؛...»در سلطانیه دیـدم  «در رساله آمده است:  در نهایت

آن شاید بتوان نتیجه گرفت که با توجه به پایتخـت بـودن ایـن    
ایلخـانی   ةایلخـانی، مؤلـف معاصـر دور    ی از دورةشهر در قسمت

 بوده است.
نظر  هاي انجام شده بعید بهاما این شواهد با توجه به بررسی

سد. در مـورد دلیـل اول بایـد گفـت مؤلـف یعنـی خواجـه        رمی
سـلطان   ةعبدالرحمان غزنوي هرگز نگفته است که خود در دور

در زمـان سـلطان   «نویسـد:   مـی  اویس چنین دیده اسـت، بلکـه  
 ».  اویس چهار پرده بر آن افزودند

دلیل دوم نیـز چنـدان محـل اعتمـاد نیسـت؛ چـرا کـه مـا         
النهر ازبکان مـاوراء  ۀسلسل رةوابوسعید سومی هم داریم که در د

 کوچـک  بـن  حکومت داشته است که با نام مظفرالـدین ابوسـعید  
ق) معاصـر موالنــا کـوکبی و چــه بســا   940 -937(حــک.  نجـو 

 خواجه عبدالرحمان غزنوي بوده است. 
در مورد دلیل سوم هم باید گفت که سلطانیه در اینجـا نـام   

ن نیسـت، بلکـه   غرب ایران و پایتخت ایلخانـا  ۀشهري در منطق
موالنا کوکبی است کـه از آن  » سلطانیه«ۀمنظور نویسنده، رسال

 مطلبی نقل کرده است.
ــد  ــه عقی ــدگان ةب ــه    ،نگارن ــوالت خواج ــه منق ــه ب ــا توج ب

القادر مراغی و موالنـا کـوکبی (سـدة    عبدالرحمان غزنوي از عبد
زیسـته  دهم یا انـدکی پـس از آن مـی    مؤلف باید در سدة دهم)
 است.

 تواي نسخهمتن و مح
چنــــین گویــــد خواجــــه « عبــــارتایــــن اثــــر بــــا 

. شـروع  )1(تصـویر   شـود آغـاز مـی  » الدین سیف نب حمانرعبدال
نسخه به بحث از فواید علم موسیقی و اهمیت آن براي پزشکان 
و حکما اختصاص دارد. وي ساخت ادوات موسیقی (عـود) را بـه   

 دهاست و گوید که وي آن را بر هفـت پـر  فیثاغورس نسبت داده
دیگـر بـر آن    ة(مقام) وضع نمود، پس از وي شاگردانش یک پرد

دیگر بـر ایـن هشـت     ةسلطان اویس چهار پرد ةافزودند. در دور
-پرده افزوده شد و به این ترتیب موسیقی به مانند بـروج دوازده 

نویسنده بعـد از ذکـر مختصـري از    . )56( گانه، دوازده پرده شد
 هس بیسـت و چهـار شـعب   مقام و سـپ  12موسیقی، از  ۀتاریخچ

مقامات سخن گفته است که هر دو شعبه به یک مقام اختصاص 
مقام موسیقی را به نقـل از موالنـا کـوکبی و     12نویسنده  دارد.

نسـخه،   ۀدر ادام است.دیگر استادان علم موسیقی، به نظم آورده
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 و همکار زاده فرخنده 

  129 ---1397ي دوم، تابستان  شماره، نهمسال  

نویسنده به توضیح آهنگ پرداخته است که هر مقام و دو شعبه 
هاي موسیقی اشـاره   شود و سپس به بانگمی  یک آهنگ نامیده

دانـان   قییبانگ دارد و برخی موس 18شده است؛ اینکه موسیقی 
شـود.  اند که هر مقام در سه بانگ ادا مـی بانگ دانسته 36آن را 

اسـت؛  هاي آن یاد کردههر مقام موسیقی و نام ۀنویسنده از شعب
را مبرقع و  طبق این گزارش هر مقام دو شعبه دارد؛ پستی مقام

نامیدند. بعـد از بیـان مقامـات، شـعبه و     بلندي آن را پنجگاه می
دیدگاه و نظر خود را در این بـاره نقـل   بانگ موسیقی، مؤلف اثر 

بندي مقامات موسیقی بـر  است. وي معتقد است که تقسیمکرده
برج است. نویسنده بـه نقـل    12برگرفته از دیدگاه حکما از  ،12

مضمون تأثیر مقامات موسیقی به هنگـام ادا  از کوکبی شعري با 
ــا کــردن آواز در شــادي، انــدوه و تندرســتی آ ورده اســت. وي ب

کــوکبی گویــد کـه دوازده مقــام موســیقی را   ۀاسـتناد بــه گفتـ  
اسـت و در ادامـه   برج و تأثیراتش استخراج کرده 12افالطون از 

ود مقام موسیقی و تأثیر آن در بهب 12 ةدیدگاه افالطون را دربار
است. دوازده مقـام موسـیقی   هاي روحی و جسمی آورده بیماري

حسـینی، کوچـک، بوسـلیک،     راست، عشاق، عبارت از اصفهان،
مؤلـف   ۀنوا، بزرگ، حجاز، رهاوي، عراق و نیري است. بـه نوشـت  

براي درمان گرفته )آبان( مقام عشاق که تأثیرش را از برج عقرب
خشـک و تـر مفیـد    و قدمین، نقرس و بادهـاي گـرم  هاي  بیماري

است. افالطون مقام راست عشاق را براي بیماري فلج، لقـوه کـه   
است. مبرقع به وقت زوال ظهر نافع دانسته ۀدر ماه حمل با شعب

و قـولنج،  درد  و آوازش بـراي دل  نیت خوانـد خاصـ  ،مقام بزرگ
(مرداد) گرفتـه   ثیرش را از برج اسدأپاکی ذهن مفید است که ت

وه، اخـتالج و  قـ وي براي بیماري تشّنج، لاست. اهمیت مقام رها
 ۀ(اسـفند) بـا شـعب    درد پشت و مفاصل است که در برج حـوت 

براي درمان دردپهلو،  ،نوروز عرب و نوروز عجم باشد. مقام حجاز
ریاح اسـت کـه    ةالبول و درد گوش فایده دارد و برانگیزندحبس

 ،اســت. مقــام نــوا (شــهریور) گرفتــه تــأثیرش را از بــرج ســنبله
النساء، مفاصل، دردهـاي سـرین و رکبتـین    ش براي عرقنواندخ

ات باطل را کرخیال و تف ،مفید است عالوه بر این از قلب و ذهن
(آذر) بـا   کند و بـرج قـوس  کند و خاطر را آسوده میبرطرف می

براي رفع درد  ،نوروز بر این مقام تأثیر دارد. مقام بوسلیک ۀشعب
 مفید است کـه بـرج میـزان    ران و نگهداري جنین در رحم مادر

گذار است. مقام اصفهان با اثربخشی برج (مهر) بر این مقام تأثیر
خشـک منفعـت دارد.    و هاي سرد (اردیبهشت) براي بیماري ثور

براي تپش دل، رفع تشنگی، بیماري کبد، برطـرف   ،مقام زنگوله
  ت گـرده و  کردن هیجان خون فاسد، افزایش خون پـاکیزه و قـو

 (بهمـن) گرفتـه اسـت.    تأثیرش را از برج دلـو  ت وکبد مفید اس
(تیـر) بـراي درد    خواندن مقام کوچک با اثربخشی برج سـرطان 

 ت بخشیدن ضعف دل، اعصـاب مفیـد اسـت.   (طحال)، قو سپرز
هـاي   براي کارکرد درمانی آن براي مزاج ،شنیدن آواز مقام عراق

 جـوزا (سرد)، رفع سرسام، خفقان، مالیخولیا است که با برج  برد
 ).56( (خرداد) ارتباط دارد

 

 
خواجه  اثر» درمانی اي در موسیقی رساله«: نسخۀ خطی )1تصویر (

 الدین غزنوي سیف بن عبدالرحمان

 

 هاي محتوایی نسخه  ویژگی

به کوشش یوسـف  » درمانی رساله در موسیقی«نسخۀ خطی 
بیگ باباپور عکسبرداري و توسـط انتشـارات سـفیر اردهـال بـه      

اي که بیگ باباپور یمیله چاپ شده است. در مقدمهصورت فاکس
 ةبر این نسخه نوشته است این نسخه را متعلق به قرن دهم دور

اثـرش را   ،صفویه دانسته است. بیگ باباپور معتقد است نویسنده
 ،ارمــوي و عبــدالقادر مراغــی بــا اقتبــاس از آثــار صــفی الــدین

ویـژه مراغـی    بهایلخانیان و تیموري  ةدور ۀدانان برجست موسیقی
هـا در آواز،  ها و مقام و گوشه وي دستگاه نگاشته است. به نوشتۀ

شود همان نظرات و آراي مراغی است که در آثارش مشاهده می
 ). ذکر نکاتی نقّادانه خالی از فایده نیست؛ 56(

نوشـته بـا آثـار اُرمـوي و     ایـن دسـت   نخست آنکه با مقایسۀ
ر کامـل متنـی گـردآوري و    طـو  توان ایـن اثـر را بـه   مراغی نمی

برگرفته از آرا و نظرات پیشینیان لحاظ کـرد. گرچـه مؤلـف در    
آنچـه از کتـب ایـن علـم     «یادکردش در آغاز متن نوشته است: 

امـا   ،)57(غزنـوي، ص » شودام مختصري بیان میمطالعه نموده
دیدگاه شخصی خود را نیز نقل کرده است. چنانکـه در موضـوع   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 14

http://jiitm.ir/article-1-966-fa.html


 ... جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی 

 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 130

کوکبی و دیگـران   ۀآن که به گفت ۀع شعبمقامات موسیقی و انوا
نظـر خـود    بندي راکه بـر پایـۀ  کند، در نهایت تقسیماستناد می

من دوازده مقام را به طور مختلـف بخـش و   «بوده، آورده است: 
ویژه بـا در نظـر    به ).56» (ام...ام [و] یک قسم گفتهقسمت کرده

وفـادار  قـول از آراي دیگـران    در نقلگرفتن این نکته که مؤلف 
هاي اهل فـن، نقـل کـرده آن را    بوده و هر مطلبی را که از گفته

مشخص کرده است. استناد به نظرات موالنـا کـوکبی و یـادکرد    
اسـتادان  «این مطلب کـه  آثار وي و همچنین تأکید نویسنده بر 

تـوان ایـن اثـر را    )، نمی56اند (گفته» فن و یا استادان موسیقی
 ۀهاي پیشینیان دانسـت. نکتـ  گفته ۀمتنی گردآوري شده بر پای

نهایی آنکه با بیان آراي نویسـنده در مـتن اثـر ایـن مطلـب بـه       
شخصـی و حیـات علمـی     ۀآید که گرچه از زندگینامـ دست می

تـوان وي را از  غزنوي اطالع چندانی در دسـت نیسـت، امـا مـی    
 موسیقی دانست. ۀنظران عرصصاحب

رمـانی بـه   د ة موسـیقی چنانکه پیداست این کتـاب در حـوز  
تحریر درآمده است، بنابراین نویسنده در مقدمـه، دیـدگاه    ۀرشت

ت آن بیان کرده و رموسیقی، جایگاه و ضرو دانش ةخود را دربار
). از 56آن را از علوم مهم براي اطبا و حکمـا یـاد کـرده اسـت (    

هاي این نسخه مصور بـودن آن اسـت کـه تصـاویر      دیگر ویژگی
 ).  3 و 2است (تصاویرآالت موسیقی در آن آمده 

 
 

 
 »درمانی اي در موسیقی رساله«: تصاویر آالت موسیقی در )2تصویر(

 

 
 »درمانی اي در موسیقی رساله«): تصاویر آالت موسیقی در 3تصویر(

 
هاي مهـم ایـن اثـر، تـأثیر مکتـب      در نهایت یکی از شاخصه

یونانی در موسیقی و دانش پزشکی مسلمانان به عنـوان روشـی   
بـا  نوشـته  که در ایـن دسـت   ها است ر در مداواي بیماريدرمانگ

پیشـینۀ   ).56نان باستان مشـهود اسـت (  نقل از اندیشمندان یو
اسالمی ریشه در یونان باستان  -درمانی در تمدن ایرانی موسیقی

یونان بـین موسـیقی و بهبـود بیمـاري      ۀفالسف ۀدارد. در اندیش
نهضت ترجمـه و  یند آارتباط نزدیک وجود داشت. در حقیقت فر

سـبب آشـنایی    ،برگردان آثار فلسفی این دوره بـه زبـان عربـی   
هـاي دانشـمندان یونـانی    اندیشمندان مسلمان بـا آرا و اندیشـه  

که از » السیاسه«رسد دیدگاه ارسطو در کتاب نظر می گردید. به
بیماران روحی با ابزار موسـیقی سـخن گفتـه اسـت، در      ۀمعالج

بخشـی   ).9تأثیر نبوده است (مان بیاندیشه و باور پزشکان مسل
پیوستگی مزاج و ارتعاشات موسیقی اسـت   ةاز این دیدگاه دربار

شفا دانسته و معتقد بودند هماهنگی موسـیقی   ۀکه آن را واسط
شود. اطباي یونان معتقـد بودنـد   سبب تنظیم عناصر طبایع می

موسـیقی   و شـود  میبیماري که نبود هارمونی در شخص سبب 
د هارمونی و در نتیجه سالمتی را بـه شـخص بازگردانـد.    توان می

 ةاندیشمندان یونان باستان از فیثاغورث، افالطون و ارسطو دربار
انـد.  تأثیر موسیقی و اهمیت آن در سالمتی انسان سـخن گفتـه  

موسیقی که بر مبناي شرایط جسمی و  ،طبق دیدگاه فیثاغورث
ود. افالطـون  شـ روحی نواخته شود، منجر به سـالمتی فـرد مـی   

پیوند موسیقی را نه تنها با اندیشه بلکه بـا اخـالق هـم مـرتبط     
). بـه ایـن ترتیـب نظریـات اخـالط و عناصـر       18، 4دانست (می

فالسفه یونانی به جهان اسـالم راه  » معرفت النفس«چهارگانه و 
یافت. در تمامی متون نظري موسـیقی مسـلمانان، تـأثیر انـواع     

طبـایع چهارگانـه    ۀمبنـاي نظریـ   نغمات موسیقی بر انسـان بـر  
واقع پیوند علم الـنفس و   توضیح داده شده است. این دیدگاه در
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اسالمی شکل گرفت و مقبول واقـع   ۀموسیقی است که در فلسف
هـاي   ). عالوه بر این بازتـاب اثربخشـی افکـار و اندیشـه    18شد (

موسـیقی بـا    ارتبـاط  ةدرباریونان باستان  اندیشمندان و فالسفۀ
 پردازان توان بر موسیقی ایرانی و نظریهمیو ستارگان را  سیارات

مسلمان یافت. در این اثر نیز به تـأثیر و ارتبـاط بـین کواکـب و     
فیثاغورث و هاي گانه با مقامات موسیقی که به گفتهبروج دوازده

ایـن   ).4شود (تصـویر افالطون استناد داده شده است، اشاره می
گانـه  بنی بر ارتباط مقامـات دوازده مسئله نشان از اعتقاد قدما م

انـواع   ۀزده صورت بروج فلکی و تأثیر آن بر معالجاموسیقی و دو
ها دارد. گرچه از دیدگاه علمی و فیزیک هیچ نشانی دالّ  بیماري

وجود ندارد؛ عالوه بـر ایـن    بر ارتباط دانش موسیقی و ستارگان
باور مخالفت این  سینا با برخی از متفکران مسلمان؛ فارابی و ابن

ه اسـت.  )، امـا در بیشـتر متـون بـه آن اشـاره شـد      57اند (کرده
موســیقی و نوشـته خــود بـر لــزوم اثربخشـی    غزنـوي در دســت 

روز تأکیـد کـرده و    نگی آن با فصول سال و ساعات شـبانه هماه
هاي مختلف نیـز در نظـر   تفاوت نوع موسیقی را با توجه به مزاج

ه از اعتقـاد قـدما بـه سـعد و     ). این باور برگرفت56داشته است (
 روز و داللت بر تفاوت کیفی زمـان دارد.  نحس بودن اوقات شبانه

درمانی است  موسیقی ةدر نهایت این متن، اثري مستقل در حوز
رود؛ و نـه تنهـا   اسالمی بـه شـمار مـی    -که میراث تمدن ایرانی

نویسنده به تأثیر شفابخشی موسیقی در روح آدمی اشاره کـرده  
که به اثربخشی آن بر گیاهان هـم تأکیـد دارد، چنانکـه    بل ،است

ریـاح و آن را بـا بـرج سـنبله مـرتبط       ةدنمقام حجاز را برانگیزان
 دانسته است. 

 :سخن پایانی

هــاي پــژوهش حاضـــر حــاکی از آن اســت کـــه     یافتــه 
عنـوان یـک روش مصـطلح و عـام بـا دانـش        درمانی به موسیقی

پزشـکی پیونـد   روان ماننـد  ،آن بـا  هـاي مـرتبط  پزشکی و رشته
داشته است. گرچه در نگاه نخست موسیقی هنر است، اما هنري 
است که قابلیت کاربرد در علم را دارد و پزشکی از علومی اسـت  

 ،رد. دانشـمندان ایرانـی  بـ هنـر بهـره ب  و تواند از این علم که می
موسـیقی آگـاهی    هنـريِ  ویژه فالسـفه و پزشـکان از ویژگـیِ    به

از دانـش موسـیقی    ز کارکرد موسیقیایی آن،گذشته او  داشتند
. از انـد پزشـکی یـاد کـرده    حـوزة عنوان علمـی تأثیرگـذار در    به

عنوان نخسـتین اندیشـمند یـاد کـرد کـه از       توان به سینا می ابن
ۀ نسـخ کـرد.   عنوان روشی درمـانگر اسـتفاده   بهموسیقی عملی، 
(سـدة دهـم   غزنـوي  عبـدالرحمان  درمـانی اثـر    خطی موسـیقی 

. در ایـن  اسـت  طـب نشانگر کارکرد هنـر موسـیقی در   هجري) 
روز،  با اوقـات شـبانه   و اثربخشی آنکاربرد موسیقی نوشته دست

 ها، مقامات و شعبات آن تنظیم شده اسـت نوع بیماري، دستگاه
 .)5(تصویر
 

 

 

  
گانه با مقامات ): تأثیر و ارتباط بین کواکب و بروج دوازده4تصویر (

 فالسفۀ یونان باستان هاي در اندیشه موسیقی

 

 

 

 
روز، نوع  با اوقات شبانه و اثربخشی آنکاربرد موسیقی ): 5تصویر (

اي در  رساله«در  ها، مقامات و شعبات آنبیماري، دستگاه
 »درمانی موسیقی

 
 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 14

http://jiitm.ir/article-1-966-fa.html


 ... جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی 

 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 132

References: 

 

1. Alvandi E. Sargozashte Mousiqi dar Iran. Tehran: Ofogh; 2012. P:7-12. [In Persian]. 

2. Ayazi S. Negareshi be pishineh mousiqi dar Iran be revayate asare pish az Islam. Tehran: 

Mirase Farhangi; 2005. P:22. [In Persian]. 

3. Darvishi MR. Kodam mousiqi Kodam darman. Journal of Mahoor. N. 8; 2000. P:40. [In Persian]. 

4. Shmit Piters J. Mousiqi darmani. Td by: A Mohammadi. Tehran: Motajem; 1992. P:36- 40. [In 

Persian]. 

5. Ibn Hendoo AA. Meftah al-Tibb va Menhaj al- Tollab. Ed by: M Mohaqqeq.Tehran: Moassesseh 

Motaleate Islami daneshgahe MagGill; 1989. P:53-54, 56-57. [In Persian]. 

6. Dehnad N. Zafarmand SJ. Abade Mousiqi darmani dar elme mousiqie kohane Irani-Islami: 

moroori bar rasayele Mousiqi qarne 4- 13AH. Journal of Honarhaye ziba, Honarhaye Mousiqi va 

Namayeshi. N. 56, Spring 2017. P:23- 34. [In Persian]. 

7. Belam S. Taammolati Tarikhi bar babe davazdahome Jame Allhan. Gozidie maqalate hamayeshe 

beynolmelali Abdolqader Maraqi. Ed by: D Talaei. Tehran: Farhangestane Honar; 2013. p:9. [In 

Persian]. 

8. Doring J. Elme mousiqie va elme pezeshki, didgahe mousiqie shenasi montazemiyye Irani. 

Gozidie maqalate hamayeshe beynolmelali Abdolqader Maraqi. Ed by: D Talaei. Tehran: 

Farhangestane Honar; 2013. P:49- 50. [In Persian]. 

9. Dales M. Tarikhe Jonoon dar jameye Islami doreye miyane. Td by: Q Behziyannejad, Tehran: 

Pajooheshkade Tarikhe Islam; 2016. P:254, 257-258. [In Persian]. 

10. Ibn Khaldoon A. Moqaddeme Ibn Khaldoon. Td by: MP Gonabadi.Tehran: Elmi va Farhangi; 

1996. Vol.2, P:851. [In Persian]. 

11. Farabi M. Al- Mousiqi al- Kabir. Td by: A Azarnoosh. Tehran: Pajooheshgahe Oloum Ensani va 

Motaleate Farhangi; 1996. P:22, 39, 87, 558-559. [In Persian]. 

12. Aviccena. Shefa. Ed by: I Madkoor Al- Manteq. Qom: Marashi Najafi; 1982. P:1, 3. [In Arabic]. 

13. Kharazmi A. Mafatih al- Oloum. Ed by: Van Voleten. Brill; 1968. P:235. [In Arabic]. 

14. Ikhvan al-Safa. Rasaele Ikhvan al- Safa. Beirut, Dare Beirut; 1964. vol.1, P:183, 240. [In 

Arabic]. 

15.Nematiyan M. Jaygah, karkard va raveshhaye Mousiqi darmani. Journal of Mahoor. 1999; N 4. 

P:134. [In Persian]. 

16. Saket MH. Farabi shenasi. Gozide maqalat. Ed by: M Karami; Tehran: Hekmat; 2012. p:213. 

[In Persian]. 

17. Ibn Abi Osaybea A. Oyuon al- Anba fi Tabaghat al- Atebba. Ghahere: Al- Heyat al- Mesriyyah 

al- Ammah lelketab; 2001. Vol.2, P:181, 194. [In Arabic]. 

18. Nazempoor M. Karborde mousiqi dar hypnotism darmani va moraqebe. Tehran: Savalan; 2009. 

P:35- 36, 68- 69.  

19. Farmer HG. Mousiqi, Tarikhe falsafe dar Islam. Ed by: MM Sharif. Tehran: Markaze Nashre 

Daneshgahi; 2010. Vol.3, P:211, 213, 221. [In Persian]. 

20. Ibn Nadim M. Al- Fehrest. Ed by: MR Tajaddod. Tehran: Sina; 1973. P:153. [In Arabic]. 

21. Balkhi Z. Masaleh al- Abdan va al- Anfos. Ed by: M Mesri. Qahereh: Al- Maktab al- Eqlimi 

Sharq al- Motovasset, Maahad al- Makhtotat, 2005. P:477- 479, 508. [In Arabic]. 

22. Molayem M. Rooykarde pishgirane Abu Zeyde Balkhi be houzeye salamate ravan (Ketabe 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 14

http://jiitm.ir/article-1-966-fa.html


 و همکار زاده فرخنده 

  133 ---1397ي دوم، تابستان  شماره، نهمسال  

Masaleh al-Abdan va al- Anfos).Journal of Tarikhe Pezeshki. 2015. [In Persian]. 

23. Alijaniha F. Tadbire sama dar tebbe sonnati Iran ba takid bar didgahe Abu Zeyde Balkhi. 

Journal of Tarikhe Pezeshki. 2013. 5; 14: 166. [In Persian]. 

24. Ikhvan al-Safa. Mojmal al-Hekmah, tarjomeye Rasaele Ikhvan Al- Safa. Ed by: MT 

Daneshpajooh, I Afshar. Tehran: Pajooheshgahe Oloume Ensani va Motaleat Farhangi; 1996. P:78-

79. [In Persian]. 

25. Ormavi S. Al- Advar fi al- Mousiqi. Ed by: A Rostami. Tehran: Mirase Maktoob; 2002. P:185. 

[In Persian]. 

26. Ormavi S. Bahjat al-Rooh. Ed: by L. Rabinoodi Bergoomale. Tehran: Bonyade Farhange Iran; 

1967. P:30- 32. [In Persian]. 

27. Ibn Rabbane Tabari A. Ferdos-al-Hekmah. Beirut: Dar al- Kotob al- Elmiyyah; 2002. P:82. [In 

Arabic]. 

28. Rhazes M. Al-Havi fi al-Tibb. Beirut: Dare Ehyae al- Torase al- Arabi; 2001. Vol.1, P:62. [In 

Arabic]. 

29. Majusi Ahvazi A. Kāmil al-Sinaā al Tibbiya. Qom: Jalal al-Din; 2008. Vol.3, P:421. [In 

Arabic]. 

30. Akhawayni R. Hidayat al-Muta allimin fi al-Tibb. Mashhad: Daneshgahe Ferdowsi Mashhad; 

1992. P:165, 653. [In Arabic]. 

31. Avicenna. Daneshnameh Alaee. Ed by: M Moeen. Tehran: Molai Publication; 2014. P:241. [In 

Arabic]. 

32. Avicenna. Rag Shenasi. Hamedan: Bu-Ali Sina University; 2004. P:31-36, 5. [In Persian]. 

33. Avicenna. Al-Qanun fi al-Tibb (The Canon of Medicine). Beirut: Dar al-Ehya al-Arabi; 2005. 

Vol.1, P:168; vol.4, P:17, 376. [In Arabic]. 

34. Jorjani I. Al-Aghraz al-Tebbiah va al-Mabahes al-Alayieh. Tehran: Bounyad Farhang Iran; 

1975. P:281. [In Persian]. 

35. Jorjani I. Zakhireye Kharazmshahi. Qom: Moasseseh Ehyae Teb Tabiee; 2012. Vol.1, P:804; 

Vol.2, P:94, 701; Vol.3, P:170. [In Persian]. 

36. Ibn Omran I. Fi al-Malikhoolia. Ed by: E Moghaddas.Tehran: Nilouberg Publishing; 2016. P:5, 

10. [In Arabic]. 

37. Shirazi Q. Dorrat al-Taj. Tehran: Hekmat Publications. P:154. [In Arabic]. [In Arabic]. 

38. Dowlatshah Samarghandi. Tazkere al-Shuara. Ed by: Abbasi M. Tehran: Barani Publications. 

2003. P:341, 342, 379. [In Persian]. 

39. Farahani Monfared M. Peivand seiasat va farhang dar asre zeval Teimourian va Zohour 

Safavian.Tehran: Anjoman Asar va Mafakher Farhangi; 2003. P:225. [In Persian]. 

40. Rajabzadeh A. Sonnat and noavari dar Mousiqi asre Kamal al-Din Behzad. Mah va 

Hounar.2008. April; 115: 52-56. [In Persian]. 

41. Mahshoon H. Tarikh mousighi Iran. Tehran: Simorgh Publishing va Fakhteh Publishing; 1994. 

P:197, 280-285. [In Persian]. 

42. Farmer HG. Tarikh mousiqi khavar zamin. Td by: B Bashi. Tehran: Aqa Publication; 1987. 

P:367-370. [In Persian]. 

43. Delirish B, Lael Shateri M. Mousiqi asre Teimourid, ba tekieh bar negareha va revayat tarikhi. 

Journal of Historical Studies. 2014. P:63-65. [In Persian]. 

44. Kashani H. 3 Resaleh dar Mousighi. Tehran: Markaz Nashr Daneshgahi; 1992. P:94, 107. [In 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 14

http://jiitm.ir/article-1-966-fa.html


 ... جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی 

 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 134

Persian]. 

45. Nawayee AH. Rejal ketab-e Habib al-Seir. Tehran: Anjoman Asar va Mafakher Farhangi; 2000. 

P:224-225. [In Persian]. 

46. Banaei A. Resaleh in Mousighi. Tehran: Markaz Nashr Daneshgahi; 1989. P:59-60. [In Persian]. 

47. Bardaghchi M. Tahghigh dar zendegi and asar Abduol Qader Maraghi. Td by: T Sobhani. 

Tehran: Farhangestan Hounar; 2011. P:35-38. [In Persian]. 

48. Maraghi AQ. Jame al-Alhan. Ed by: Bashish.T.Tehran: Moasseseh Motaleat va Tahghighat 

Farhangi; 1987. P:105, 231, 12. [In Persian]. 

49. Maraghi AQ. Maghased al-Alhan, Ed by: Bashish.T. Tehran: Bongah Tarjomeh va Nashr 

Ketab, 1965. P:100. [In Persian]. 

50. Maraghi AQ. Share al-Advar. Ed by: Bashish.T. Tehran: Markaz Nashr Daneshgahi; 1991. 

P:277. [In Persian]. 

51. Farkhondehzadeh M. “Negahi gozara bar tarihkcheh Dar al-Majanin dar tamadon Islami”. 

Faslnameh Tarikh Pezeshki; 2017. 4, N0. 6, P: 243. [In Persian]. 

52: Zarrinkoub AH, Karnameh Islam. Tehran: Amir Kabir Publication; 2006. P:58. [In Persian]. 

53. Meysemi H. “A Look at the Music of the Safavid Period”. Golestan Hounar; Winter 2005; No. 

2. P:141-147. [In Persian]. 

54. 3 Resaleh Mousighi Ghadim-e Iran: Resalah Najm al-Din Kokabi Bukhara'i, Resaleh Abdul-

Rahman Ibn Saif Ghaznavi, Resalah ghomnam dar Mousighi 12 magham. Ed by: M Sabetzadeh. 

Tehran: Anjoman Asar va Mafakher Farhangi; 2002. P:191. [In Persian]. 

55. Ghatghan MY. Mosakhar al-Belad. Ed by: N Jalali. Tehran: Miras Maktoub; 2006. P:421. [In 

Arabic]. 

56. Ghaznavi AR. Mousighi darmani. [Noskheh Khati]. Tehran: Ed by: Y Beig BaBaPour. Tehran: 

Ardehal; 2013. P:39, 81, 44-53, 7, 63, 67, 73, 85-87, 57. [In Persian]. 

57. Vojdani B. “Adad 7, 12 Dar mosighi Iranian”. Ketab Mah Houna. No. 51-52; 2002. P:119. [In 

Persian]. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://jiitm.ir/article-1-966-fa.html
http://www.tcpdf.org

