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نعرف  أن  اندهاش  ألي  يدعو  ال  مما  لعله 
أفكارنا  على  كبير  تأثير  لها  املوسيقى  أن 
وأحاسيسنا وسلوكياتنا. ومما يدعونا لالقتناع 
بهذه الحقيقة أن نرى أحدهم ينتعش عندما 
لديه  محببة  سريعة  موسيقية  لقطعة  يستمع 
أثناء  دموعها  في  إحداهن  تغرق  عندما  أو 
الرقيقة.  العاطفية  األغنية  لتلك  استماعها 
عندئذ يمكننا أن نفهم بسهولة ما للموسيقى 
وعلى  علينا  قوية  وانعكاسات  تأثير  من 
أمزجتنا وحتى على        إلهامنا واإليحاء لنا 

بأفكار وأفعال وأشياء أخرى كثيرة ومتنوعة.
يكون  أن  يمكن  املوسيقى  أن  والحقيقة     
لها قوة أكبر مما قد يتخيله كثيرون. فالعالج 
التي  العالج  أنواع  أحد  هو  مثال  باملوسيقى 
العاطفية،  الصحة  لتحسني  أحيانًا  تستخدم 
ومساعدة املرضى في التغلب على الضغوط، 
يشير  ذلك،  وفوق  النفسية.  حالتهم  وتحسني 
يمكن  للموسيقى  تذوقك  أن  إلى  البعض 
أو  بأفكار  أو  الفطنة،  من  بشيء  يزّودك  أن 
املختلفة  النواحي  عن  بصيرة،  ببعض  قل 

لشخصيتك أنت.
بأنها  الجيدة  املوسيقى  أحدهم  وصف 
رسم تراه األذن، وأن الرسم الجيد موسيقى 
للموسيقى  االستماع  يؤدي  العني.  تسمعها 
الجسم  وشحن  العقل،  باسترخاء  شعور  إلى 
في  الناس  مساعدة  وحتى  جديدة،  بطاقات 
بعض  في  لأللم  وتحملهم  إدارتهم  حسن 

حاالت كما سيأتي ذكره. 
به  دنا  تزوِّ أن  للموسيقى  يمكن  أيضًا  ماذا 
من فوائد؟ إليك عزيزي القارئ بعض الفوائد 
باالستماع  نجنيها  أن  يمكن  التي  النفسية 

للموسيقى املناسبة لنا :
أدائنا  من  ن  تحسِّ أن  للموسيقى  يمكن 

اإلدراكي/ املعرفي : 
املوسيقية  الخلفية  أن  إلى  األبحاث  تشير 
أو تلك املوسيقى املعزوفة بينما يكون املستمع 

أن  يمكن  آخر،  بنشاط  القيام  على  ُمرِكزًا 
بها  نقوم  التي  املعرفية  للمهام  أداءنا  ن  تحسِّ
وخصوصا عند كبار السن. وقد وجدت دراسة 
إلى  أدى  قد  تفاؤال  أكثر  موسيقى  عزف  أن 
تحسينات في سرعة املعالجة في حني أن عزف 
موسيقى سريعة وبطيئة قد أدى إلى فوائد في 
الذاكرة. لذا، ففي املرة القادمة عندما تعمل 
على مهمة ما، قد يفيدك تشغيل موسيقى في 
العقلي.  إدائك  تعزيز  تريد  كنت  إذا  الخلفية 
خذ في اعتبارك اختيار مسارات مفيدة أكثر 
معقدة  بكلمات  مصحوبة  تكون  التي  تلك  من 
شيء  إلى  بك  تنتهي  أن  يمكن  فهذه  لألغاني 

من التشتت أو اإللهاء.

ض من الضغوط: 
ِّ
 يمكن للموسيقى أن تخف

طاملا عرفنا أن املوسيقى يمكن أن تساعدنا 
ر في 

ِّ
في تخفيف الضغوط وحسن إدارتها. فك

وتهدئة  التأمل  في  مساعد  كعامل  املوسيقى 
الحظ،  ولحسن  باالسترخاء.  واإلسراع  العقل 
هذا  صحة  واألبحاث  الدراسات  أثبتت 
يؤدي  أن  يمكن  للموسيقى  فاالستماع  التوجه. 

إلى تخفيض الضغوط.
العام  في  أجريت  أخرى  دراسة  وفي      
ثالث  أحد  في  املشاركون  اشترك   ،2013
خضعوا  ثم  للضغوط،  تعريضهم  قبل  حاالت 
بعض  استمع  عليهم.  الضغوط  تأثير  الختبار 
استمع  بينما  هادئة،  ملوسيقى  املشاركني 
الباقون  أما  املياه،  من  أمواج  لصوت  آخرون 
فلم يخضعوا ألي تحفيز سمعي. وقد أظهرت 
النتائج أن االستماع للموسيقى كان له تأثيره 
وباألخص  اإلنسانية،  الضغوط  تخفيف  في 
العصبي  الجهاز  على  املوسيقى  تأثير 

شاعر املهجر املعروف، الفيلسوف، جبران خليل جبران وصف املوسيقى ذات الموسيقى
يوم بأنها »لغة الروح، فهي تكشف سر الحياة، وتبعث على السالم، وتنهي كل 

خالف«. 
ال يختلف اثنان على أن االستماع للموسيقى هو من املتع الترفيهية الراقية، 
يفيد  أن  أيضًا  يمكن  للموسيقى  االستماع  أن  كثيرون  يعرفه  ال  قد  ما  ولكن 
والرضا.  للسعادة  أن تكون مصدرًا  لها  فاملوسيقى يمكن  إلى حد كبير.  صحتنا 
نفسية  فوائد  للموسيقى  أن  كثيرة  ودراسات  بحوث  أظهرت  ذلك،  عن  وفضال 
عديدة أيضًا. قال أحدهم ذات يوم: »املوسيقى تغسل النفس مما علق بها من 

غبار الحياة اليومية«.

طه عبدالباقي الطوخي
كاتب ومترجم من مصر  

وفوائد نفسية مؤكدة

االستماع إىل املوسيقى 20 دقيقة فى اليوم يخفف اآلالم املصاحبة اللتهاب املفاصل
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الالإرادي. فقد ُوِجد أن املستمعني للموسيقى 
من املرضي قد تم شفاؤهم بأسرع مما حدث 

مع زمالئهم.
 قد تساعدك املوسيقى في تقليل األكل : 

منافع  أكبر  أحد  الفائدة  هذه  وتشكل 
في  تساعدنا  أن   

ً
فعال يمكن  فهي  املوسيقى، 

تخفيض  تحاول  كنت  فإذا  الوزن.  فقدان 
 Mellow وزنك، فاالستماع إلى موسيقى اليانع
الرقيقة  املوسيقى  من  نوع  )وهي   Music
حزينة(  وأحيانا  رومانسية  هادئة  بأصوات 
في  يساعدك  أن  يمكن  اإلضاءة  تخفيض  مع 

تحقيق هذا الهدف.
مطاعم  في  أجريت  لدراسة  وطبقا      
الزبائن  طلبات  أن  ثبت  ضة 

ّ
املخف اإلضاءة 

كانت أقل بنسبة 18% عن املعتاد في مطاعم 
ألحانًا  تعزف  املوسيقى  كانت  عندما  أخرى 
 .)Soft Rock هادئة خفيفة )الروك الخفيف
مع  املوسيقى  أن  إلى  الباحثون  يشير  ملاذا؟ 
تخفيض اإلضاءة تخلق محيطا أكثر استرخاًء. 
كانوا  الدراسة  هذه  في  املشتركني  إن  وحيث 
أكلهم  اتصف  فقد  واسترخاًء،  راحة  أكثر 
بالبطء وبذلك استغرقوا وقتًا أطول في األكل 

مما أدى إلى سرعة وصولهم لنقطة الشبع.
     حاول وضع هذه الطريقة موضع التنفيذ، 
الخفيفة  الهادئة  املوسيقى  أسطوانات  ل 

ِّ
وشغ

وبتوفير  العشاء.  طعام  تناول  عند  البيت  في 
لالسترخاء  الداعي  الهادئ  الجو  هذا  مثل 
تسرع  وبذلك  ببطء  لألكل  ميال  أكثر  ستكون 

في الوصول إلى نقطة الشبع. 
ن من الذاكرة :  َحسِّ

ُ
 يمكن للموسيقى أن ت

يستمتع كثير من التالميذ باملوسيقى أثناء 
 للبعض هنا أن يتساءل 

ُّ
املذاكرة، ولكن قد يعن

بعض  يشعر  الفكرة.  هذه  جدوى  مدى  عن 
التالميذ أن االستماع للموسيقى أثناء املذاكرة 
يتعلمونه، بينما يعتبر  ن من تذكرهم ملا  ُيحسِّ

آخرون هذا نوع من اإللهاء اللطيف.

   وتشير األبحاث إلى أن املوسيقى يمكن أن 
تساعد، لكن ذلك يعتمد على مجموعة متنوعة 
املوسيقى،  نوع  تشمل  أن  يمكن  العوامل  من 
وحتى  املوسيقى،  بتلك  املستمعني  تمتع  ومدى 
من  املوسيقي  للتذوق  املستمعني  قابلية  مدى 

األساس.
الفئة  هذه  أن  أيضًا  األبحاث  أثبتت  وقد   
أفضل  أداؤهم  كان  املستمعني  من  األخيرة 
استمعوا  عندما  االختبارات  في  غيرهم  من 
إلى موسيقى محايدة، ربما ألن هذا النوع من 

املوسيقى كان أقل إلهاًء وأسهل في تجاهله. 
طالب  تعلم  فقد  أخرى،  ناحية  ومن 
املوسيقى البسيطة/ البريئة أفضل من غيرهم 
كان  وربما  إيجابية،  ملوسيقى  االستماع  عند 
ذلك بسبب أن هذه األغاني قد أثارت عواطف 
في  التدخل  بدون  أكثر  إيجابية  وانفعاالت 

تكّون الذاكرة. 
املشتركني  أن  أخرى  دراسة  أثبتت  وقد 
تحسنًا  أظهروا  جديدة  لغة  يتعلمون  الذين 
غناء  مارسوا  عندما  وقدراتهم  معرفتهم  في 
الكلمات والجمل الجديدة باملقارنة بزمالئهم 
الكلمات  معتادي  أو  لغاتهم  معتادي  من 

اإليقاعية.
على  تأثيرا  للموسيقى  أن  فمع  لذا،      
حسب  تختلف  أن  يمكن  فالنتائج  الذاكرة، 
مشتتًا  نفسك  وجدت  فإذا  األشخاص. 
أن  لك  األفضل  من  يكون  ربما  باملوسيقى، 
تذاكر في هدوء أو باالستماع ملسارات محايدة 

ف في الخلفية.
َ

عز
ُ

ت
إدارة  في  تساعد  أن  للموسيقى  يمكن   

األلم : 
املوسيقى  أن  أيضًا  الدراسات  أوضحت   
وقد  األلم.  إدارة  في  كثيرًا  تساعد  أن  يمكن 
مرضى  على  أجريت  دراسة  ذلك  أظهرت 
متالزمة الفايبروميالجيا fibromyalgia وهي 
اضطراب يسبب آالما في العضالت والعظام 

وتتميز  ووظائفه  املريض  حياة  على  تؤثر 
باضطرابات في النوم وإرهاق شديد وتحدث 
نفسي  ضغط  أو  جسدية  صدمة  بعد   

ً
عادة

والعالج  الرياضية  للتمارين  ويمكن  كبير، 
باملوسيقى أن يكون له أثر كبير في الشفاء. وقد 
املتالزمة  بهذه  املرضى  أن  الدراسة  أظهرت 
الذين استمعوا للموسيقى لساعة واحدة فقط 
ت لديهم اآلالم بصورة كبيرة 

َّ
في اليوم قد خف

َبة(.
َ

باملقارنة بآخرين )في مجموعة ُمراق
مرضى  أخضع  أيضًا،  الدراسة  تلك  وفي 
مجموعة  في  الفايبروميالغيا  متالزمة 
)تجريبية( لالستماع للموسيقى مرة في اليوم 
َبة( لم 

َ
ملدة أربعة أسابيع وفي مجموعة )مراق

األربعة  فترة  وبنهاية  عالج.  أي  على  يحصلوا 
أسابيع انخفض شعور املجموعة األولى باأللم 
إلى حد كبير جدًا، كما انخفضت لديهم حالة 
االكتئاب. وتشير تلك الدراسة إلى أن العالج 
في  هامة  أداة  يشكل  أن  يمكن  باملوسيقى 

معالجة اآلالم املزمنة.
وعند استعراض دراسة أخرى حديثة عام 
أغسطس   13 الخميس  يوم  شرت 

ُ
)ن  2015

 Lancet الطبية  النِست  مجلة  في   2015
تأثير  على  أجريت   )Medical Journal
الذين  املرضى  أن  األلم،  إدارة  في  املوسيقى 
أو  جراحة  أثناء  أو  قبل  للموسيقى،  استمعوا 
عن  والقلق  باأللم  شعورهم  قل  قد  بعدها، 
وفي  موسيقى.  ألي  يستمعوا  لم  الذين  أولئك 
وقت  أي  في  للموسيقى  االستماع  أن  حني 
االستماع  أن  الباحثون  الحظ  تأثيره،  له 
أسهم  قد  الجراحية  العملية  قبل  للموسيقى 

في نتائج أفضل.
من  ألكثر  الدراسة  هذه  بيانات  وبمراجعة 
للموسيقى  املستمعني  أن  ُوِجد  7000 مريض، 
)قاتلة  األدوية  من  أقل  ملقدار  أيضًا  احتاجوا 
كما  األلم.  على  للتغلب   )Pain Killer األلم 
مدعوم  غير  أنه  مع  خفيف،  تحسن  لوحظ 
ُسِمح  عندما  األلم  إدارة  نتائج  في  إحصائيًا، 
الذي  املوسيقى  نوع  يختاروا  أن  للمرضى 

يفضلونه.
 يمكن للموسيقى أن تساعدنا لنوم أفضل : 
    يشكل األرق مشكلة خطيرة تؤثر على كثير 
توجد  حني  وفي  األعمار.  كل  في  الناس  من 
طرق كثيرة ملعالجة هذه املشكلة ضمن مشاكل 
أن  األبحاث  أكدت  الشائعة،  األخرى  النوم 
الكالسيكية  االسترخاء  ملوسيقى  االستماع 
أنه  كما  وآمنًا،  مؤثرًا  عالجا  يكون  أن  يمكن 

غير مكلف أيضًا. 
الجامعة،  طالب  على  تمت  دراسة  وفي 
أو  كالسيكية،  ملوسيقى  املشاركون  استمع 
اإلطالق.  على  شيء  ال  أو  مسموع،  لكتاب 
استمعت مجموعة، في ميعاد النوم للموسيقى 

.. ويمكن للموسيقى أن تحسن مزاجك وتقلل من أعراض االكتئاب
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استمعت  بينما  دقيقة   45 ملدة  الكالسيكية 
ملدة  وذلك  مسموع،  لكتاب  أخرى،  مجموعة 

ثالثة أسابيع. 
املجموعات  نوم  نوعية  الباحثون  م  قيَّ    
أن  ووجدوا  وبعدها،  التجرية  قبل  الثالث 
قد  للموسيقى  استمعوا  الذين  املشاركني 
أولئك  من  أفضل  نوم  نوعية  على  حصلوا 
اآلخرين  أو  املسموع  للكتاب  استمعوا  الذين 
إن  وحيث  شيء.  ألي  يستمعوا  لم  الذين 
فإنه  النوم،  فّعال ملشاكل  املوسيقى هي عالج 
وآمنة  سهلة  كاستراتيجية  استخدامها  يمكن 

ملعالجة األرق.
ي لدينا الحافز/   يمكن للموسيقى أن تقوِّ

الدافعية :  
    ولعل هذا ما يفسر شعور اإلنسان بسهولة 
للموسيقى.  االستماع  عند  الرياضي  التمرين 
االستماع  أن  أيضًا  الباحثون  وجد  وقد 
على  الناس  ز 

ِّ
يحف السريع  اإليقاع  ملوسيقى 

عمل التمرين الرياضي بحماس أكبر.
التأثير  هذا  لفحص  مت  ُصمِّ تجربة  وفي 
على  التدريب  أصحاء  تلميذ   12 من  ُطِلب 
ثالث  ففي  سرعته.  حسب   

ٌ
كل الثابتة  العجلة 

لخمس  املشاركون  تدرب  مختلفة  تجارب 
بينما  الواحدة  املرة  في  دقيقة  وعشرين 
بإيقاعات  شعبية  أغاٍن  لست  يستمعون 
أجرى  املستمعون،  يدري  أن  وبدون  مختلفة.  
ثم  املوسيقى  على  خفيفة  فروقات  الباحثون 

قاموا بقياس األداء. 
على  املوسيقى  إيقاع  تأثير  كان  فماذا      
نبض  ومعدل  املقطوعة،  املسافة  مثل  عوامل 
اكتشف  باملوسيقى؟  واالستمتاع  القلب، 
عنه  نتج  باملوسيقى  اإلسراع  أن  الباحثون 
وسرعة  للمسافة  بالنسبة  األداء  تحسن 
من  العكس  وعلى  املبذولة.  والقوة  التبديل، 
املوسيقى  إيقاع  إبطاء  عن  نتج  فقد  ذلك، 

تناقص في كل هذه املتغيرات.
املشتركني  أن  لالهتمام،  يدعو  ومما     
االستماع  عند  فقط  أكبر  بجدية  يعملوا  لم 
تمتعوا  أيضا  لكنهم  األسرع،  للموسيقى 
كثيرًا بسماعهم للموسيقى. فإذا كنت تحاول 
تسجيل  في  ر 

ِّ
فك رياضي،  ببرنامج  التمسك 

أن  يمكن  التي  سريعة  موسيقية  نغمات 
الدافع لديك واالستمتاع  تساعدك في تعزيز 

بنظامك الرياضي.
ن مزاجك :   يمكن للموسيقى أن تحسِّ

مدعومة  للموسيقى  أخرى  فائدة  وهذه      
أسعد  تجعلك  أن  يمكن  فاملوسيقى  بالعلم، 
تدعو  التي  لألسباب  اختبار  وفي  حاال. 
الباحثون  اكتشف  املوسيقى،  لسماع  الناس 
يتعلق  فيما  هامًا  دورًا  لعبت  قد  املوسيقى  أن 
في  املشتركون  واعتبر  واملزاج.  باإلثارة 
االختبار أن املوسيقى قد أفادتهم فائدتني: 1( 
مساعدتهم في تحسني مزاجهم، و2( جعلهم 

أكثر وعيًا بالذات.  
املحاولة  أن  ُوِجد  أخرى،  دراسة  وفي      

ملوسيقى  باالستماع  املزاج  لتحسني  دة  تعمَّ
ُ
امل

أسبوعني.  خالل  أثرها  أحدثت  قد  إيجابية 
بمحاولة  القيام  املشتركني  من  ُطِلب  فقد 
االستماع  خالل  من  مزاجهم  لتحسني  هادفة 
ملوسيقى إيجابية يوميًا ملدة أسبوعني. واستمع 
توجيههم  بدون  للموسيقى  آخرون  مشتركون 
ُطِلب  وعندما  سعداء.  ليكونوا  يهدفوا  ألن 
مستويات  يصفوا  أن  الحقًا  املشتركني  من 
هدفوا  الذين  أولئك  ذكر  فقد  سعادتهم، 
لتحسني مزاجهم أنهم شعروا بأنفسهم أكثر 

سعادة بعد مرور األسبوعني. 
أعراض  من  ل 

ِّ
تقل أن  للموسيقى  يمكن 

االكتئاب : 
وجد الباحثون أيضًا أن املوسيقى يمكن أن 
 ملجموعة متنوعة من 

ً
تكون عالجا آمنًا وفعاال

دراسة  ففي  االكتئاب.  فيها  بما  االضطرابات 
النفسي  للطب  العاملية  املجلة  في  ظهرت 
أنه  ُوِجد   World Journal of Psychiatry
في  والقلق  االكتئاب  من  الحد  إلى  باإلضافة 
املرضي الذين يعانون من حاالت عصبية مثل  
ومرض  الدماغية،  والسكتات  الديمنشيا، 
ب  ُيسبِّ لم  الرعاش(،  )الشلل  باركنسون 
العالج باملوسيقى أي آثار جانبية، ما يعني أنه 
عالج آمن جدًا وال توجد أي أخطار في اتباعه.
يمكن  بينما  أنه  ُوِجد  أخرى،  دراسة  وفي 
فإن  املزاج،  في  تؤثر  أن  بالتأكيد  للموسيقى 
وجد  وقد  أيضًا.  أهمية  ل 

ِّ
يشك املوسيقى  نوع 

والتأمل  الكالسيك  موسيقى  أن  الباحثون 
يكن  لم  بينما  املزاج،  في  أكبر  تحسنًا  وفرت 
 heavy الصاخبة  اإللكترونية  الروك  ملوسيقى 
حتى  إنها  بل  أثر،    metal and techno music

كانت ضارة ومؤذية.
وتزيد  األداء  ترفع  أن  للموسيقى  يمكن   

قدرتنا على التحمل : 
األخرى  الهامة  النفسية  الفوائد  ومن 
وبينما  األداء.  للموسيقى قدرتها على تحسني 
عند  لخطواتهم  محددا  تواترا  الناس  يفضل 
املشي والجري، فقد اكتشف العلماء أن إضافة 

املوسيقي  إيقاع  مثل  قوية  إيقاعية  ضربات 
مع  للتوافق  الناس  ز 

ِّ
يحف أن  يمكن  السريع، 

يجروا  أن  ائني 
ّ

للعد يمكن  وال  السرعة.  تلك 
بأسرع من إيقاع املوسيقى التي يستمعون لها. 
وهم يشعرون أيضًا بدافعية أكبر للتمسك بها 

وإظهار قدرة أكبر على التحمل.
كوستاس  الباحث  أوضح  ما  وحسب 
فاإليقاع  برونيل،  بجامعة  كاراجورجيز 
ما  يتراوح  الرياضة  أثناء  للموسيقى  املثالي 
وجد  وقد  بالدقيقة.  ضربة   140 و   125 بني 
مع  الجسم  حركات  تزامن  أن  الباحثون 
املوسيقى يمكن أن يؤدي إلى أداء أفضل وأن 
التأثير  ويصبح  التحمل،  على  القدرة  يزيد 
قليل  التمرين  حاالت  في  يكون  ما  أعظم 
األرجح  من  آخر،  وبمعنى  الكثافة.  ومتوسط 
أن يجني الشخص العادي )املتوسط( فوائد 
االستماع للموسيقى بأكثر مما يمكن أن يفعل 

الرياضيون املحترفون.
ز املوسيقى األداء الرياضي؟ 

ِّ
كيف تعز

التمرين  أثناء  للموسيقى  االستماع  إن 
للجهد  الشخص  تصور  من  ض 

ِّ
يخف الرياضي 

لك  يبدو  ولكن  باجتهاد،  تعمل  فأنت  املبذول. 
قد  انتباهك  أن  ذلك  أكبر.  جهدًا  تبذل  ال  أنك 
انحرف بفعل املوسيقى، ومن األرجح أال تالحظ 
زيادة  مثل  مجهود  لبذل  الواضحة  اإلشارات 
معدل التنفس وزيادة التعرق، ووجع العضالت. 

 
والخالصة: 

ولها  التسلية،  كما  إلهام  قوة  للموسيقى 
ن  أيضًا قوة وتأثيرات نفسية يمكن أن تحسِّ
ورفاهيتك.  خيرك  إلى  وتؤدي  صحتك 
كأداة  املوسيقى  في  التفكير  من   

ً
فبدال

بعض  في  ر 
ِّ
فك فقط،  الخالصة  للتسلية 

أن  يمكن  التي  الكبيرة  النفسية  الفوائد 
في  املوسيقى  إدراج  طريق  عن  تجنيها 
لذلك  نتيجة  ستشعر  وبالتأكيد  حياتك. 
وأكثر  سعادة  وأكثر  دافعية  أكثر  بأنك 

استرخاًء عن ذي قبل.


