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چگًَْ یک قطعَ هْعیقی کالعیک کَ ؽکلی اص ٌُش . کٌین استببط بشقشاس هیهب چگًَْ بب هْعیقی 

 اًگیضد؟ ای فشیح اعت، احغبعبتوبى سا بشهی اًتضاعی اعت، ُیچ صببًی ًذاسد ّ فبقذ ایذٍ

کٌین، بذًوبى ُوَ عالین بشاًگیختگی احغبعی سا اص خْد  هبى گْػ هی ُبی هْسد عالقَ ّقتی بَ تشاًَ

سّد، هیضاى ُذایت  ؽْد، تعذاد ًبض ّ فؾبس خًْوبى ببال هی ُبیوبى گؾبد هی دُذ، هشدهک بشّص هی

 -یعٌی هخچَ-ای اص هغضهبى کَ هغئْل تٌظین حشکبتوبى اعت  آیذ ّ هٌطقَ الکتشیکی پْعتوبى پبییي هی

ؽْد، ؽبیذ ُویي هغئلَ اعت کَ  ؽْد، حتی خْى بیؾتشی سّاًَ پبُبیوبى هی بَ فْست عجیبی فعبل هی

 !ؽْد کَ پبُبیوبى سا هتٌبعب بب سیتن هْعیقی بجٌببًین ببعث هی

 

هب دس عشآغبص فِن علت ایي هغئلَ ُغتین کَ چشا ّ چگًَْ هْعیقی کَ چیضی جض استعبؽبتی دس ُْا 

بَ ّعیلَ پژُّؾگشاى  ویچرای کَ دس هجلَ هعتبش  هقبلَ. تْاًذ چٌیي احغبعبتی دس هب ایجبد کٌذ ًیغت، هی

 .کْؽذ ُویي هطلب سا تْضیح دُذ گیل، بَ چبپ سعیذٍ، هی هقین هٌتشآل اص جولَ داًؾگبٍ هک

کٌین، بذًوبى ُوَ عالین بشاًگیختگی احغبعی سا اص خْد  هبى گْػ هی ُبی هْسد عالقَ ّقتی بَ تشاًَ

سّد، هیضاى ُذایت  ؽْد، تعذاد ًبض ّ فؾبس خًْوبى ببال هی بیوبى گؾبد هیُ دُذ، هشدهک بشّص هی

 -یعٌی هخچَ-ای اص هغضهبى کَ هغئْل تٌظین حشکبتوبى اعت  آیذ ّ هٌطقَ الکتشیکی پْعتوبى پبییي هی

 .ؽْد ؽْد، حتی خْى بیؾتشی سّاًَ پبُبیوبى هی بَ فْست عجیبی فعبل هی

 PET Scan  ّMRIای بشای بشسعی هغض، ُوچْى  بی پیچیذٍُ گشچَ دس ایي پژُّؼ جبلب اص ؽیٍْ

هحققبى اص هیبى : اعتفبدٍ ؽذٍ اعت، اهب ؽیٍْ تحقیق تقشیبب عشساعت ّ عبدٍ اعت fMRIعولکشدی یب 

ُب هْسد  اص ُوَ آًِب خْاعتَ ؽذ کَ فِشعتی اص هْعیقی. فشد داّطلب، دٍ ًفش سا گضیٌؼ کشدًذ ۷۱۲

دس طی آصهبیؼ ایي . عالقَ خْد سا تِیَ کٌٌذ، ُوَ ژاًشُبی هْعیقی اصتکٌْ تب تبًگْ هْسد قبْل بْد

ؽذ، هْسد  ؽذ ّ دس ُویي حیي، فعبلیت هغض آًِب بب ّعبیلی کَ گفتَ ُب بشای افشاد پخؼ هی هْعیقی



، داًؾوٌذاى قبدس بْدًذ کَ  PET Scan  ّfMRIبب تْجَ بَ اعتفبدٍ تْأم اص . بشسعی قشاس گشفت

 .تقْیش دقیق فعبلیت هغض افشاد سا دس حیي گْػ کشدى بَ هْعیقی، ببیٌٌذ

ایي . ؽْد پؾتی ّ ؽکوی هیاجسام مخطط  اص دوپامیهاّلیي یبفتَ آًِب ایي بْد کَ هْعیقی ببعث تشؽح 

آّسی ُغتٌذ،  ای ًذاسد، چْى ایي ًْاحی هغض، هغئْل ّاکٌؼ بَ ُش هحشک ًؾبط لَ جبی ؽگفتیهغئ

 .خْاٍ ایي هحشک فکـ ببؽذ یب اعتعوبل کْکبییي یب گْػ کشدى بَ یک هْعیقی دلخْاٍ

 
 اجغبم خطط دس ایي ؽکل پیذا ُغتٌذ، آًِب دس عوق هغض قشاس داسًذ

ُبی  هعلْم ؽذ کَ دسٌُگبم گْػ کشدى بَ قغوت. ی ُن ؽذًذتش تش ّ هِن اهب هحققبى هتْجَ چیض جبلب

ؽًْذ ّ اص خْد دّپبهیي سُب  ُبی هختلف ّ هتفبّتی اص هغض هب فعبل هی هختلف یک هْعیقی، قغوت

 .کٌٌذ هی

تْاًٌذ  ُبی هی ایي تکَ. هبى، دّعت داسین ُبی هْسد عالقَ ُبی خبفی سا دس هْعیقی ّ تشاًَ هب تکَ

یب یک هْعیقی کالعیک ببؽٌذ یب صهبًی کَ خْاًٌذٍ بَ دس حبل خْاًذى قغوت قغوت اّج یک تشاًَ 

کٌین، ًبخْدآگبٍ  بَ ُش حبل ّقتی هب ؽشّع بَ گْؽی کشدى یک هْعیقی هی. خبفی اص هتي تشاًَ اعت

 .هٌتظش سعیذى بَ ایي قطعبت خبؿ ُغتین

گْػ کشدى بَ قطعبت پیؼ اص گیشد کَ  ُبی ایي قبًْى دس عش هب ؽکل هی دس صهبى گْػ کشدى بَ تشاًَ

بَ عببست دیگش یک . قغوت هْسد عالقَ، پبداػ سعیذى بَ قطعَ دلخْاٍ تشاًَ سا دس پی خْاُذ داؽت

 .ؽْد پبداػ دس هغض هب ایجبد ّ تقْیت هی-هکبًیغن هحشک 

ًتبیج تحقیق ایي پژُّؾگشاى ًؾبى داد کَ دس ببصٍ صهبًی تب پیؼ اص سعیذى بَ قطعَ دلخْاٍ کَ بَ 

داس یب  ُغتَ دم. ؽْد ، صیبد هیٌستً دم دارًبهن، تشؽح دّپبهیي اص  هی فاز اوتظاریتقبس آى سا اخ

caudateایي قغوت دس . ، قغوتی اص اجغبم هخطط اعت کَ ًقؼ صیبدی دس یبدگیشی ّ حبفظَ داسد

 .پبعخ ّ تقْیت فشایٌذ پبداػ ًقؼ داسد -یبدگیشی فشایٌذ هحشک



 
 داس یب ًْکلئْط کْدیت دس ؽکل ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت خطط، ُغتَ دمتشی بَ اجغبم ه ًگبٍ ًضدیک

ُبی هتفبّتی اص هغض کَ  ُبی هختلف یک هْعیقی، قغوت بَ عببست دیگش هعلْم ؽذ کَ دس قغوت

ُبی  ُویي هکبًیغن، هغئْل ّاکٌؼ. کٌٌذ استببطبت ًْسًّی هتفبّتی داسًذ، اص خْد دّپبهیي سُب هی

 .ؽْد بَ اّج سعیذى احغبعبت هب دس قطعَ بشگضیذٍ هْعیقی هی هتفبّت هب دس قببل هْعیقی ّ

ُبی هتفبّتی اص هغض کَ استببطبت ًْسًّی هتفبّتی داسًذ،  ُبی هختلف یک هْعیقی، قغوت دس قغوت

 .کٌٌذ اص خْد دّپبهیي سُب هی

 
 ُبی هتفبّتی اص هغض فعبل ُغتٌذ دُذ کَ دس فبص اّج ّ فبص اًتظبسی، قغوت ایي ؽکل ًؾبى هی

 
عبصاى ًبخْدآگبٍ، بذّى ایٌکَ چیضی  تْاى اص هٌظش هْعیقیبیی ُن ًگبٍ کشد، آٌُگ اهب بَ ایي هغئلَ هی

آًِب . اًذ ُبی عقبی ّ استببطبت ًْسًّی بذاًٌذ، ُوْاسٍ اص ُویي هغئلَ اعتفبدٍ کشدٍ اص هیبًجی



هغؾْػ ّ تْأم بب ایِبم کَ اًذ کَ ببیذ بَ ًحْی قبل اص سعیذى بَ قغوت اّج هْعیقی، یک قطعَ  دسیبفتَ

حبّی کلیذُبی اًذکی بشای دسک کلیت هْعیقی ببؽٌذ، بگٌجبًٌذ، ایي دّسٍ ّ ببصٍ صهبًی ، حظ اًتظبس 

کٌذ کَ آًِب سا دس ٌُگبم سعیذى بَ قغوت اّج ّ کلیذی  ّ کلٌجبس فکشی دس رُي هغتوعبى ایجبد هی

 .سعبًذ هْعیقی، بَ اّج لزت هی

بیٌن کَ دس تعذاد صیبدی اص  کٌن، هی ام اص کالعیک تب عٌتی ایشاًی فکش هی عالقَُب هْسد  ّقتی بَ هْعیقی

کٌن اص دیذ ًْسعبیٌظ چشا ّقتی بَ یک قطعَ  حبال ُغت کَ دسک هی. آًِب ُویي قبعذٍ سعبیت ؽذٍ اعت

کٌن ، ٌُگبم سعیذى بَ اّج هْعیقی لزت  ای داسد، گْػ هی دسآهذ طْالًی هْعیقی ؽجشیبى کَ پیؼ

دسآهذ اسصؽوٌذ،  ادببًَ اص گْػ کشدى بَ پیؼ حْفلَ ُغتن ّ بی بشم کَ بی ی ًغبت بَ ّقتی هیبیؾتش

 .کٌن پشُیض هی

 

کَ بَ عبل  حظ ّ هعٌی دس هْعیقیدس کتببی بب عٌْاى  -ًبم ؽٌبعبى بَ یکی اص هْعیقی-لئًْبسد هبیش 

ًْؽتَ ؽذٍ اعت، ُویي هغئلَ سا دس هْسد هّْهبى پٌجن اص کْاستت صُی بتِّْى دس عی ؽبسپ  ۱۵۹۱

 .هْسد بشسعی قشاس دادٍ اعت -۱۳۱اّپْط -هیٌْس 

 
گروٌی عقیذي داروذ کً موسیقی از آوجا کً متبادرکىىذي تصاویر و تجربیات عیىی ما است، برای ما 

دٌذ کً مغس ما واخودآگاي بً موسیقی بً شکل پازلی  بخش است ولی وتایج ایه تحقیق وشان می فرح

ای کً در دروومان برای حل معمای آن  ی و مکاشفًوگرد و بً عبارت رات موسیق برای حل کردن می

 .شود داریم، برای مغس عجیبمان وشاطآور می

 
تْاًذ ثببت کٌذ کَ عالقَ ّ توبیل هب بَ هْعیقی  ّ دس پبیبى ایي ّاکٌؼ ّ تعبهل عجیب رُي بب هْعیقی هی

 :اهشی ًِبدیٌَ ؽذٍ دس رات هبعت

 تْاى کشد حتی بَ سّصگبساى ًویگفتی بَ سّصگبسی هِشی ًؾغتَ گفتن، بیشّى 

 

http://www.amazon.com/Emotion-Meaning-Music-Phoenix-Books/dp/0226521397/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1295478546&sr=1-1

