تأثیر روانشناسی موسیقی بر آموزش خط فارسی
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چکیده :
در آموزش زبان فارسي و مهارت هاي چندگانه آن مشکالت زیادي وجود دارند كه برخي از آنها در حوزة نگارش
رخ مي نمایند .چنانچه از موسیقي و هنرهاي مرتبط با آن به طور خوب و صحیح استفاده شود ،ميتوانند در آموزش
و یادگیري ،اثرات مثبتي داشته باشند .در واقع موسیقي به خاطر كیفیت تکاملياش سیستم بیولوژیکي انسان را كه به
طور ذاتي به آن وابسته است ،تحت تأثیر قرار مي دهد؛ بنابراین گوش كردن به موسیقي به علت ارزش بیولوژیکي آن،
ميتواند در كسب مهارتهاي زباني به خصوص مهارت نوشتن یا خط و یادگیري آن به انسان كمک نماید.
این مقاله به بررسي نقش موسیقي اما همچنان مشکل نوشتاري خط باقي است  .به منظور پاسخگویي به این نیاز
علمي نگارنده بنا دارد رسم و خط را بر اساس علم موسیقي تبیین نماید و بدینوسیله هرچند ناچیز در جهت رفع این
مشکل گام بردارد .
کلمات کلیدی  :موسیقي  ،سیستم بیولوژیکي  ،امالي فارسي  ،نگارش خط فارسي
مقدمه
جوامع ابتدایي انساني بسیار بیشتر از دوراني كه به اختراع بزرگ خط و كتابت توفیق یا بند  ،راههایي براي تثبیت و
انتقال فعالیتهاي اجتماعي و ذهني خود جستجو كردند كه این راه ها منجر به كشف شگردهایي شد كه آنان را قادر
ساخت بخش هاي وسیع و اساسي تر تاریخ  ،فرهنگ و هنر خود را در قالب هاي معین شده اي ریخته و به حفظ
آنها بپردازند  .از همین رو بعدها حق با پیدایش خط و اختراع آن بسیاري از سنن فرهنگي از راه این گونه هنرها
ادامه یافت و نسل هاي جدیدتر فعالیت اجتماعي و فکري خود را بر بستر روش هاي فوق گسترده اند  .در امر
آموزش خط شیوه هاي مختلفي وجود دارد و در خصوص حفظ یکدستي رسم الخط فارسي بسیاري از ناشران و
موسسات و مراكز علمي و پژوهشي و فرهنگي سعي كرده اند شیوه اختصاصي تدوین كنند و آن را مالک عمل
نگارش و ویرایش آثار فرد قرار دهند  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي نیز كه متولي حراست و صیانت از خط

فارسي است  ،در این زمینه كتابي تحت عنوان " فرهنگ امالیي خط فارسي " به چاپ رسانده است تا مورد استفاده
همگان قرار گیرد  .اما از آنجا كه بین صاحبنظران اختالف زیادي در زمینه ي نگارش و آموزش خط فارسي وجود
دارد و آدمي نمي داند كه از چه كسي در ای ن زمینه تقلید كند  .نگارنده بر آن است شیوه اي علمي در این زمینه ارائه
نماید  ،زیرا معتقد است آموزش خط باید تابع ضوابط و قواعدي باشد كه اگر قرار است آموزشي صورت گیرد  ،بر
مبناي اصولي باشد و معیاري براي آنها وضع گردد و همچنین نکته هاي ناشناخته و ناگفته در آن تعداد زیادي است
كه این وظیفه را همیشگي مي نماید .
الف  :گذری بر موسیقی ایران
موسیقي ایراني از هزاران سال پیش از میالد مسیح تا به امروز سینه به سینه در خون مردم ایران جریان داشت و در
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دسترس است .
موسیقی ایران به دوره های زیر تقسیم می شود :
الف  :پیش از اسالم  :هخامنشیان  ،اشکانیان  ،ساسانیان
ب  :پس از اسالم  :سلجوقیان  ،ایلخانیان  ،مروگي  ،صفویان
پ  :معاصر  :قاجار  ،پهلوي  ،مجاز و غیر مجاز  ،لس آنجلسي  ،زیر زمیني
طبق نظریه هاي برخي مورخان مشوق زمین قدمت موسیقي ایراني را در زمان هخامنشیان برآورد كرده اند و یکي از
خط و زبان هاي هفتگانه آن دوران كه عامه مردم آن را بلد بوده اند  ،احتماال ٌ موسیقي بوده است  .اما از این دوران
اطالعات دقیق در دست نیست  .زمان اشکانیان تحت تاثیر تمدن یونان واقع مي شودكه از مهمترین موسیقي دانان
این دوره رامتین  ،بام شاد  ،بار بد  ،نکیسا  ،آزاد و سركش بودند  .در زمان ساسانیان موسیقي هسته اي بود واز آن
تمدن اسالمي رشد و نموده است  .بعد از آن دوره صفوي و قاجار كه تحت اختیار دربار بود و از اجتماع دور افتاد
و با شروع قرن بیستم به دلیل تاثیرات غرب  ،موسیقي به میان مردم آمد و رونق تازه اي از جهت آموزش و پژوهش
به وجود آورد  .پس از جنگ جهاني دوم  ،غرب سازي در ایران افزایش و پایتخت حیات موسیقیایي پر تحركي را
شاهد بود .
ب  :پیدایش خط
ده ها هزار سال است كه طرح گونه ها  ،عالمت و اشکال به عنوان وسیله اي براي ارتباط پیام هاي ساده بین انسانها
به كار مي رود  .تاریخچه خط و الفبا فرایندي طوالني دارد و این فرایند به كندي وبا پیچیدگي پیش رفته است و
آغاز آن از سرزمین بین النحرین دجله و فرات مي باشد كه نخستین عالمتها نوشتاري براي ضبط محاسبه هاي
مربوط به كشاورزي به كار رفته است و از لوحه هاي سومري مي توان پي برد كه در خواندن و نوشتن به خط میخي
بوده است .
پس از اختراع فن نوشتن انسان شروع كرد به نگهداري سوابق  ،مکتوب كارها و اندیشه هاي خود  .اوایل این نوشته
ها خیلي اندک بود اما رفته رفته كه فن نوشتن نشر یافت و صورتي درست تر پیدا كرد  ،یادگاري مکتوب كاملتر شد
تا به امروز كه در تمام كشورهاي متمدن مي بینیم كتابخانه ها و بناهاي ملي مملو از انواع یادگارها و سوابق چاپي و
خطي ( دست نویس ) شده است .
پس از اختراع فني نوشتن از مهمترین رویدادهاي تاریخ بود ،زیرا نخست فن نوشتن روش ما را در آموختن تاریخ
بهتر كرد و دوم راه ها و خط سیر وقایع تاریخ را تغییر داد .
پ  :واحد های آوایی زبان
نظام نوشتن الفبا اختصاصا ً بر پایه ي ارتباط میان واحد هاي مشخص زبان شفاهي ( واج ) و زبان نوشتار ( حروف
) استوار است  .یکي از مشکالت یادگیري نوشتن به مشکل بودن فهم اجزایي آوایي زبان براي یک كودک مربوط
مي شود  .بنابراین خوب است كه به كودک اجازه داده شود تا آنچه را كه شنیده یا خودش گفته گوش كند و به
جنبه هاي ظاهري پیام نهفته در یک گفته توجه كند .
گوش كردن به صدا ها مي تواند باعث رشد و اصالح سلسله اعصاب و تقویت مهار اجتماعي  ،یادگیري زبان ،
شادابي و آرامش شود .
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گوش كردن و شنیدن در كار كامال ً متفاوت است  .شنیدن  ،توانایي دریافت اطالعا شنیداري از طریق گوش است .
در حالي كه گوش كردن  ،توانایي ظریف براي فیلتر صداهاست.
دكتر توماتیس ،اعتقاد دارد كه زماني گوش براي گوش كردن دارد به موسیقي تصمیم داده میشود  ،اثر بر روي مغز
مي گذراد كه مي تواند سایر سیستم هاي بدن را مجددا ٌ سازمان دهند .
اگر موسیقي سیستم درک را تقویت مي كند  ،پس مي باید ارتباط خاصي نیر با كارهایي مانند روخواني كه نیاز به
سرعت و دقت دارد داشته باشد.
ث :موسیقی و چگونگی تأثیر بر سیستم مغز
زماني كه شمن نوشت متن براي فرد موسیقفي پخش مي شود  ،بهتر است با موقعیت ( حساسي متن منطبق باشد ( .
به طور كلي این نوع موسیقي مانند موسیقي زمینه میباید آرام قابل پیش بیني و صداي كم باشد .
ما مي دانیم كه مغز با خالقیت  ،تال ش  ،تکران  ،پشتکار ،تقویت و گسترش پیدا مي كند و به این ترتیب ارتباطات
عصبي جدید ( سینا پس ها ) ساخته مي شوند  .هم چنین به نظر مي رسد كه هر قدم افراد فعالیتهاي موسیقي
بیشتري داشته باشند  ،تغییرات بیشتري در سیستم عصبي مغز ایحاد مي شود(.عمراني گرگري،ص)18
تح قیقات نشان داده كه موسیقي هاي آرام مانند موسیقي كالسیک آرامش بخش است و احساسي كه بعد از  30دقیقه
گوش دادن به وجود مي آید معادل آرامشي است كه از خوردن یک قرص والیوم حاصل مي شود و از آن جایي كه
در موسیقي شعري وجود ندارد ملودي تن آهنگ و ریتم است كه تاثیر گذار است و هر دو نیمکره مغز را درگیر
جریان خود مي كند .
پ  :تأثیر موسیقی بر خط و نوشتار :
موسیقي خود را بر اساس نست و هدفي كه داریم انتخساب مي كند به طور مثال موسیقي كه براي تحریک خالقیت
و آرامش محیط انتخاب مي كنیم مي بایست با موسیقي كه همگام انجام كارهاي دیگر به عنوان زمینه استفاده مي
كنیم فرق داشته باشد چرا كه الزم است ریتم و ملودي موسیقي زمینه متعادل و قابل پیش بیني باشد  .در حالي كه
براي ایجاد خالقیت و تحریک اندیشه هاي نو قطعاتي از موسیقي آشنا و مناسب تر هستند و موسیقي مناطق مختلف
مغز را تحریک مي كند  .در تحقیقي كه بررسي دانش آموزان صورت گرفته است  ،پي برد  ،شد كه دانش آموزاني
كه  2بار در هفته از موسیقي در هنگام نوشتاري و تمرین خط استفاده مي كنند كه بهبودي قابل توجه در متمركز ،
دقت كنترل خط پیدا كرده اند .
با برگزاري موسیقي بدون كالم محیطي شاد و مفرح بر اي كودک فراهنم مي نمایم  ،زیرا این امر سبب فعالیت مغز
شده و تحریک او در حركت صحیح است و جنبش سریعتر قلم مي شود .در تمرین كتاب كار بعد از آموزش درس
فارسي این امر انجام مي پذیرد .
(زمان برگزاري موسیقي در هنگام شنیدن و چیز مجسم نمي شود بلکه به یک چیز اشاره مي كند (مجد ص  ))30در
این كلمات زمان نوشتن در چنین فضایي سریعتر و زیباتر نوشته مي شود  .هنگام نوشتن با كاهش اضطراب  ،عدم نا
توانایي دست و تمركز بیشتر مواجه مي شویم و شیوه قلم گذاري و طریق دانش قلم و دور دست اصولي تر و
راحت انجام مي گیرد .
در این زمان اجزاي كلمات را به دستي باید آموزشي داد تا موجب بد خواني و اشتباه در فهم نگردد  .در جریان
شنوایي  ،كودک یاد مي گیرد با شنید موسیقي و نغمه هاي زیبا قدرت شنوایي خود را توسعه دهد و چگونگي
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توانایي تمركز خود براي نوشتن را افزایش دهد  ،درست نویسي را رعایت نماید  .زیرا دراین حالت هر دو نیمکره
مغز آماده هستند بنابراین آموزش با سهولت انجام پذیرد.
ج  :اصول موزون :
این اصول هم با معیار هاي علم فیزیک و هم بر اساس تشخیص حسي انسان تعریف مي شوند  .از دیدگاه فیزیکي
 ،صداهاي كه امواج منظم دارند اصوات موزون نامیده مي شوند  .صداها كمک مي كند تا مفهوم حركت را در دنیاي
اطراف بهتر درک كنیم  .زماني كه گوش و ذهن كودكان آماده مي شود  ،به ادراک و اجراي وزن خو گیرد و تربیت
شنوایي تا حدودي انجام پذیرد  ،آشنایي گام به گام نظري و مهارتي شناخت اصوات اغاز مي شود .
چ  :موارد قابل توجه و تلفیق دو هنر ( موسیقی و خوشنویسی )
 .1حس زیبا نویسي و زیبا شناسي را پرورش مي دهد .
 .2روحیه ي تعالي جویي را توسعه مي دهد .
 .3موجب نشاط و شادي در فضاي آموزش مي شود .
 .4تمركز را افزایش مي دهد .
 .5نظم ذهني بیشتر مي شود .
 .6حافظه شنیداري رشد مي كند .
 .7تخیل تقویت و مفهوم درک زیبایي با شندیه هاي عینیت مي یابد .
 .8هوش موسیقیایي توسعه مي یابد .
 .9آموزش خط سریعتر صورت مي گیرد .
حال با توجه به عوامل ذكر شده و الهام از موسیقي مي توان این امر را توسعه داد  .از سریقي دیگر محتوي موسیقي
عامل سهمي در پرورش عواطف است به طوري كه صداي موزون در ذهن وضمیر ثناخود آگاه بهتر جذب مي شود؛
تلفیق صحیح موسیقي و آواها آثار مفید و انکار ناپذیري بر پرورش حس زیبا شناسي در ذهن و روح دارد  .از این
رو مي توان با استفاده درست از این دو هنر به شیوه ي زیبا نویسي همت گمارد و آموزشي را با روشي روانشناسي
انجام داد.
نتیجه :
آفرینش آثار هنري بدیع و جمیل نیازمند عوامل گوناگون و بیشماري است و درک ضرورت و تحول آموزش
خوشنویسي نکته هاي بسیاري را در دل نهفته دارد  .اما باتلفیق هنرها با هم و استعداد از كارایي هر كدام مي توان
به امر درست نویسي كمک كرد  .برخالف اینکه گفته

مي شود آموزش خط و درست نویسي بسیار دشوار است

به نظر مي رسد كه چندان دشواري هم نیست  .با استفاده از هنرها  ،و توجه به نیاز افراد پاسخ مثبت داد  .و ارتباط
موزن  ،برقرار كرد  .مي توان از تاثیر موسیقي بر خط استفاده كرد تا با تمركز ذهني بیشتر براي درک مفاهیم عمیق
تر دست پیدا كرد؛ در این مقاله بر آن پرداخته شد .
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