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  موسیقیایی مشترک در معماری و موسیقی

 
*، سارا دانشمند بهار محمدی زاده
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 (silvernspring@gmail.com) دانشجوی کارشناسی معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ، -1

 (daneshmand@shirazu.ac.ir)اری دانشگاه شیراز،  استادیار دانشکده هنر و معم -2
 چکیده 

گرچه ارگان های مختلف با سیاست گذاری . یکی از شیوه های افزایش پایداری اجتماعی، افزایش نشاط در جامعه است

ازی در های متفاوت خود می توانند به نوعی در میزان این نشاط اثر گذار باشند ، اما در این بین نقش معماری و شهرس

رسیدن به این مهم از طریق . فضایی ، برای فرهنگ سازی در جهت افزایش نشاط حائز اهمیت است -ایجاد بستر کالبدی

استفاده از موسیقی به عنوان . تفریحی رویکردی است که این تحقیق به دنبال آن است -طراحی و اجرای مراکز فرهنگی

اهای چنین مراکزی می تواند در جهت تقویت نشاط اجتماعی مؤثر عامل نشاط بخش مجموعه و حضور پررنگ آن در فض

تفریحی موسقی سالم از جمله این مراکز است که حضور گسترده آوا ها و نواها در تناظر با کالبد  -مرکز فرهنگی. باشد
یاری می  معماری، معمار را در دستیابی به راهکارهای طراحی چنین مجموعه هایی به منظور افزایش نشاط اجتماعی

نمونه های مشابه این مراکز در شیراز و شهرهای دیگر ساخته شده و به بهره برداری رسیده است شناخت پتانسیل . رساند

روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و . ها و ویژگی های طراحی این مراکز برای افزایش نشاط شهر هدف مقاله حاضر است

اد و مدارک کتابخانه ای صورت گرفته و با تعیین انواع فضاهای مجموعه و جمع آوری اطالعات آن با استفاده از اسن

بررسی نمونه های موردی برای شناخت ویژگی ها و دستیابی به راهکارهای طراحی انواع فضاها، سعی شده است نتایج در 

به طور . هایی ارائه شود نیمه بسته و بسته چنین مجموعه -قالب راهکارهایی برای طراحی انواع فضاهای باز ، نیمه باز

ارضای نیازهای "و  "احساس عدالت توزیعی"کلی نتایج تحقیق بیان می کند که این راهکارهای طراحی با ایجاد 

 .باعث افزایش نشاط می شوند  "امید به آینده"و  "مخاطب

 

 پایداری اجتماعی ، نشاط اجتماعی، اوقات فراغت، موسیقی، معماری :های کلیدی واژه

 

 ه مقدم -1
پایداری اجتماعی، مجموعه ای از اقدامات و خط    .ر در دهه های اخیر مطرح شده استبعد اجتماعی توسعه ی پایدار بیشت

مشی هاست که هدف آن بهبود کیفیت زندگی و دسترسی عادالنه به توزیع حقوق و استفاده و تخصیص مناسب محی  طبیعطی  

ی  زندگی محلی به وسیله ی کاهش فقر و افزایش رضایت مندی از نیطاز هطای   و مصتوع است، این امر داللت دارد بر بهبود شرا

 :به طور کلی پایداری اجتماعی در دو بعد مفهومی مورد توجه قرار گرفته است ]1[.پایه

که اشاره به توزیع عادالنه منابع و اجتناب از تکنیک های انحصاری داشته و اجازه می دهد افطراد یطک    عدالت اجتماعی -1

در ارتبطاط بطا محطی  سطاخته     ...معه به طور کامل در جامعه و مسائل اجتماعی،اقتصادی سیاسی مشارکت داشطته باشطند  جا

شده، عدالت اجتماعی به معنای توجه به ماهیت و وسعت دسترسی به خدمات و امکاناتی می باشد که در منطقطه اسطتقرار   

                                                
1
بطا رویکطرد   )تفریحی آواها و نواها  -مرکز فرهنگی"این مقاله برگرفته از نتایج مطالعاتی پایان نامه کارشناسی بهار محمدی زاده با عنوان   

 .است "(افزایش نشاط اجتماعی
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و وجود سطحی از اعتمطاد در جامعطه   ... رفتارهای اجتماعی بوده پایداری اجتماعی  شامل طیف گسترده ای از.....یافته است

 ]1[. که حس مثبتی از هویت و غرور را در جامعه ایجاد می کند را شامل می شود

یطا بهبطود    "پایداری"از طرف دیگر پایداری اجتماعی از سنت ها، شیوه ها، اولویت ها و مکان هایی که مردم تمایل به حفظ  -2

ظیر زندگی در حومه های کم تراکم شهری، استفاده از اتومبیل شخصطی وچشطم انطدازهای طبیعطی صطحبت مطی       آن را دارند، ن

این موارد زیربنای کیفیت زندگی مردم،شبکه های اجتماعی،کار دلپذیر و فضاهای زندگی،فرصت های اوقات فراغت و غیطره  .کند

 ]1[. است

پایداری اجتمطاعی  .ان است که امروزه به تدریج در حال نابودی استتعامالت اجتماعی یکی از نیاز های اساسی و فطری انس

عطدالت اجتماعی،بعطد عینطی     ]2[ .گرایشی است که به منظور تقویت این تعامالت در معماری بطین المللطی مططرح شطده اسطت     

 ]3[ .امنیت،و تعامل اجتماعی،به ترتیب بیشترین تاثیر را در بین شاخص های پایداری اجتماعی داشته است

حضطور مثبطت   ... ها همواره با ایجاد فضاهایی در شهر،نیاز ذاتی خود به برقراری رواب  اجتماعی را برآورده کطرده انطد   انسان

افراد در اجتماع سطح تعامالت مثبت اجتماعی را افزایش مطی دهطد و سطبب ارتقطاف کیفیطت زنطدگی از طریطق حطس تعطاون و          

ارتباط مستقیم با مطلوبیطت فضطا دارد و فرصطت تعطامالت اجتمطاعی را      ، ر فضاحضور اختیاری شهروندان د. شهروندی می گردد

  ]4[ افزایش می دهد

با این وجطود یکطی از مسطایلی کطه کمتطر      . حضور اختیاری در فضا در اوقات فراغت بیش از ساعات دیگر روز معنی می یابد

در حطال حاضطر اهمیطت ایطن     . در این خصوص استمورد توجه قرار گرفته است، مبحث اوقات فراغت و سرمایه گذاری فرهنگی 

مسأله بنا به دالیل متعددی از جمله رشد و توسعه زندگی ماشینی،کاهش ساعت کار و فعالیت، ارتقاف سطح آگاهی هطا و دانطش   

 .بشری و از همه مهم تر و موثرتر،دگرگونی های فرهنگی و شکل گیری خاص تمایالت و عالیق انسان ها افزایش یافته است

در بسیاری از جوامع نحوه ی صحیح پر کردن اوقات فراغت مردم در جهت فرهنگ سازی و هویت سازی، بهره برداری مطی  

چگونگی گذراندن اوقات فراغت معرف ویژگی هطای  . این اوقات نزدیک ترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگی افراد دارد. شود

شادی . فراد در فضا، با مطلوبیت فضا و نشاط اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ استفرهنگی جامعه است و به دلیل حضور اختیاری ا

وقتطی نشطاط و شطادی از یطک جامعطه رخطت       . سالم اسطت  های یک جامعه و نشاط اجتماعی و حضور آن در یک جامعه از نشانه

 .]5[ دشو می.... و  فرهنگیافسردگی، انفعال، انحرافات مختلف فردی و جمعی و  بربندد، جامعه دچار بروز عواملی مانند

دکتر خلیل میرزایی، دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمطی دانشطگاه آزاد   در مصاحبه ای که توس  خبرگذاری مهر با 

افطزایش دسطتاوردهای    صطورت گرفطت، وی    "نشاط اجتماعی با تامین خواسته های مردم پایدار مطی شطود  "،که با عنواناسالمی

های فردی و اجتمطاعی خطود   در صورتی که اعضای جامعه به خواست": نشاط اجتماعی عنوان کرد و گفتساز  اجتماعی را زمینه

شود که آنچطه افطراد    توان ادعا کرد از نشاط اجتماعی برخوردارند و این امر در شرایطی محقق می دست یابند در این صورت می

توانطد مطوقتی و دائمطی     نشطاط مطی  ....شطوند  یی باشد که متحمل میها آورند بیشتر از هزینه های اجتماعی به دست می یا گروه

های فردی و اجتماعی خود دست یابند در ایطن  اگر شرایطی ایجاد شود که اعضای جامعه به شکل پایا و دائمی به خواست. باشد

، باورهطا و هنجارهطا مبتنطی بطر     هطا در نظام فرهنگی نیز بایطد ارزش ...توان ادعا کرد از نشاط اجتماعی پایا برخوردارند صورت می

 ".وضعیتی تعریف شوند که قابل حصول بوده و با خواست درونی مردم جامعه نیز در تضاد نباشد

در صطورت بطروز تضطاد، افطراد دچطار       ":ها و امکانات دانست و گفطت  وی افسردگی اجتماعی را ماحصل تضاد میان خواسته

 یا رخوت اجتماعی نیز دور از دسترس نیست؛ وقتی رخوت اجتماعی ایجاد مطی بینی افسردگی اجتماعی ناهنجاری شده و پیش 

در ایطن  ...کنطد  های اجتماعی روز به روز فروکش پیدا مطی های افراد یا گروه هکند و تأمین خواست وری کاهش پیدا می شود بهره

است کطه در درازمطدت   ... ونت، خودکشی وبینی است ازجمله افزایش اعتیاد، خشهای اجتماعی قابل پیش انزوا یک سری آسیب

افراد مثل خوراک، پوشاک و سرپناه، نظام سیاسطی یطا جامعطه در سططح     پس از تأمین نیازهای اولیه ...شوند به بحران تبدیل می

 ."زادیآ "یعنی پرداختن به فراغت و نیازهای سطح باالتری مثل ؛کالن، باید تأمین نیازهای ثانویه را در دستور کار قرار دهد
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شادی در فرهنگ ایران باستانی یک نعمت اهطورایی   .تبسم مومن یکی از اعمال حسنه است (ع)در روایتی از امام محمد باقر

 تخیلطی  و حسطی  نطوع  دو بطه   روان بوعلی سینا نشاط را بر اساس میزان و درجه ی تاثیر گذاری و عمق نفطوذ در جسطم و  .است 

 ایطران  در شهرنشطینی  شطتاب  .اسطت  رسیده تعقلی شادی به باشد داشته را نشاط ها ینا دوی هر فردی اگر و است کرده تقسیم

این پیشرفت وجود ندارد خطر ایجاد مشطکالت   با منطبق کافی اجتماعی اقتصادی فرهنگی ساختهای زیر چون و است باال بسیار

جوامع شهری از یک افسردگی یطا اضططراب   در صد زنان ایرانی در  22طبق آخرین آمار حدود . بهداشت روان رو به افزایش است

 [ 6].پنهانی رنج می برند

 فطراهم  را جامعطه  تخریب ه یزمین موضوع این به توجهی بی و شود می محسوب جامعه هر توسعة سرآغاز اجتماعی نشاط

ای افطراد در  بدانیم،به این بطاور مطی رسطیم کطه افسطردگی هط       جامعه افراد های یدشا حاصل را اجتماعی شادکامی اگر.آورد می

پس باید عوامل موثر بر ارتقای شادی های افراد را بشناسیم و برای گسترش این عامل ها در جامعطه  .افسردگی جامعه موثر است

 .]7[تالش کنیم

بطر   .در حال حاضر پژوهشها نشان می دهد که هنوز در ایران حد متعاوف و نقطه ی مطلوب شادمانی عمومی وجطود نطدارد  

متوس  نشاط اجتماعی در کشور ما از میانگین سایر کشورها پایین تر بوده اسطت   2007قای مورکیو در سال اساس مطالعه ی آ

 "توسطعه تفریحطات  "در ایطن راسطتا    .تماعی در کشور ما ارتقای سطح نشاط عمومی استاجبنابراین یکی از اهداف مهم سالمت .

علیرغم اینکطه بطیش از نیمطی از جامعطه     [. 6]معرفی شده است اعیهای موثر در افزایش و استمرار نشاط اجتمی استراتژیکی از 

هطای اصطلی مطدیران     در برنامهمسأله توسعه تفریحات و نشاط اجتماعی این گروه متأسفانه ایران را قشر جوان تشکیل می دهد، 

میطان جوانطان،    نشطاط اجتمطاعی در   وجطود عطدم   .شطود  جایگاهی نداشته و توجه خاصی به ایطن حطوزه نمطی    استان و شهرستان

 و افطزایش نشطاط جامعطه    برای شاد بودن بنابراین .و امید به زندگی را کاهش می دهد افسردگی و سرخوردگی را به همراه دارد

 . افزایش دادخصوصا در دوران جوانی و نوجوانی را  آیندهبه  باید مولفه امید

تحقیقططی صططورت  زمینططهدر ایططن 

به بررسی مقادیر نشاط گرفته است که 

نشطاط اجتمطاعی در   عوامل مؤثر بطر   و

پرداختطه  جامعه ی ساکن شهر تهطران  

  شطامل  تحقیطق  آمطاری  جامعطه . است

 سال 65 تا 15 نفر بین سنین 2000

 نتطایج  .اسطت  تهطران  استان در ساکن

 خصوص در ها هفتگ ترکیب از حاصل

 بطین  در اجتمطاعی  نشطاط  احسطاس 

 کطه  اسطت  آن از حطاکی  پاسطخگویان 

 از درصطد 1۸ بطین  در نشطاط  احساس

 کطم  بسطیار  و کم حد در پاسخگویان

 درصططد 2۸ درمقابططل و میباشططد

 بطاالیی  نشطاط  احساس از پاسخگویان

 بیطانگر  هطا  یافتطه  .هسطتند  برخوردار

 در احسطاس  این متوس وجود سطح 

 . تاس  پاسخگویان %(54)اکثریت بین

 

 
 [5]عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی : 1نمودار 

این هنر در فرهنگ معاصر ایطران  . روش های ایجاد نشاط در مطالعات گذشته شناخته شده استموسیقی به عنوان یکی از 

 : و جهان جایگاه خاص داشته است و در مطالعات گسترده ای از آن یاد شده است
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ی است و طلب آرامش پس از انجام کار و یافتن وسیله ای برای عدم احساس خستگی هنگام انجام کار،از غرایزانسان:1مطالعه  -

زیرا موسیقی انسان را به خود مشغول میدارد و تحمل رنج حاصل از انجام کار را .موسیقی پاسخگوی این خواست انسان است

از آنجا که گذشت زمان تابعی از حرکت،و حرکت تابعی از گذشت .آسان میسازد،تا آنجا که مفهوم گذشت زمان را از میان میبرد

  .وم گذشت زمان در حقیقت از میان رفتن خستگی حاصل از حرکت استزمان است،پس از میان رفتن مفه

ارتعاشطات  .موسیقی این توانایی را دارد که آثار فیزیولوژیک مختلف ایجاد و آن ها را بطه آثطار هیجطانی تبطدیل کنطد      :2مطالعه  -

ت شیمیایی سطوخت و سطاز و تعطادل    شنوایی و ریتم موسیقایی،ریتم های زیستی را تحت تاثیر قرار داده و می تواند تعادل زیس

 [۸] .حیاتی موجود زنده را تجدید کرده یا آن را مختل کند 

اگر بپذیریم استفاده ی اثربخش از اوقات فراغت باعث مدیریت بهینه ی زمان،خودکاوی و رشد هرچه بیشتر قابلیت  :3مطالعه  -

ب است که فرد باید به عنوان یک عامل فعال از آن های درونی فرد می شود در آن صورت موسیقی یک مشغولیت فردی مطلو

بدین علت الزم است که معلمان رشد و مهارت های پیش .بهره ببرد،زیرا همه ی افراد در سنین مختلف با آن در ارتباط هستند

  [۸]. نیاز موسیقی را از همان سنین اولیه آغاز کنند

دانطش آمطوزان مطورد    .بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان مطالعه کردنطد تاثیر موسیقی را  (2003)لویی و همکاران :4مطالعه  -

در ایطن جلسطه هطا دانطش آمطوزان در ضطمن       .آزمایش،به آزمون اضطراب قبل و بعد از جلسه های موسیقی درمانی پاسخ دادنطد 

مایش را نسطبت بطه گطروه    فعالیت های موسیقایی به ارتباط با یکدیگر و بحث و گفتگو به طور قابل مالحظه ای اضطراب گروه آز

 [۸]. کنترل کاهش داده اشت

گطرایش جوانطان و   .از جمله مسائل مورد توجه در ایران،حفظ و دفاع از ارزش های ملی و تاریخی کشطور مطی باشطد   :  5مطالعه -

ن قطدرت  نوجوانان به فرهنگ غرب به دلیل ناآگاهی نسبت به تاریخ و سنن کشور ایران و کشورهای غربی است و همچنین نبود

جذب فرهنگ و موسیقی کنونی کشور و جلوه های کاذب موجود در فرهنگ و موسیقی غربی،خود مشکل بزرگی را در سطاختار  

فرهنگی کشور ایجاد کرده است و در پی آن خطر بزرگی را متوجه هویت و شخصیت اجتماعی ایرانیان ساخته است، بطه ططوری   

این امر به خصوص در موسیقی،بسطیار پررنطگ تطر    . لکه از قلب ایران گسترش می یابدکه هر دم بیم بیگانگی، نه از ورای مرزها ب

با مشاهده ی غنا و سابقه ی گسترده ی موسیقی در ایران و به خصوص موسیقی بومی و سنتی ایرانی،مطی تطوان   . جلوه می کند

ی و بین المللی و اصطالح نقطاط ضطعف آن،و    امید بسیاری داشت که با بهره گیری از نقاط قوت موسیقی ایرانی اعم از عرفی و مل

مسلما با هماهنگ و سازگار کردن آن با سلیقه ی جوانان عصر حاضر، بتوان گامی جهطت افطزایش شطادی و نشطاط اجتمطاعی و      

احیای موسیقی ایران و به تبع آن بخشی از فرهنگ ایرانی برداشت و به ایطن ترتیطب در یطک مسطیر ارتقطاف فرهنگطی بطه دور از        

 . ه تحجر،ی ا در مقابل آن غرب زدگی،قرار گرفتهرگون

نکته ی دیگری که در این جا می توان به آن اشاره کرد این است که کمبود مراکز تفریحی در سراسر کشور به گونه ای که 

 پاسخگوی جوانان باشد، خود باعث شده است که ضد ارزش ها مجال خودنمایی پیدا کرده و منشطأ مسطائل حطادتری در جامعطه    

تفریحی، عالوه بر فرهنگسازی، خود به گونه ای مطی   -از این دو نکته اخیر می توان نتیجه گرفت که ایجاد مراکز فرهنگی. گردد

 . تواند این خال بحرانی را پر نماید و در هرچه سالم تر شدن جامعه کمک موثری به شمار آید

از دیرباز به ذوق هنطری و نشطاط اجتمطاعی شطناخته مطی       ذکر شده برای جامعه ای چون مردم ایران که مطالببا توجه به 

شدند، ایجاد محیطی شاد برای فرهنگسازی به کمک موسیقی و نواها به همراه ایجاد فضاهایی جهت برقراری تعامالت اجتماعی 

صطوتی دنیطای   و تفریحات به منظور پرکردن اوقات فراغت و تلطیف روحیه ی افراد و جدایی از هیاهو و مشغله و آلطودگی هطای   

. تفریحی دنبطال مطی شطود    -این مهم در مطالعه حاضر در کالبد مراکز فرهنگی. پیرامون،حتی برای ساعتی هم ضروری مینماید

بنابراین بررسی چگونگی طراحی چنین مراکزی از جمله مراکز موسیقی سالم به منظور فرهنگسازی و افزایش نشاط قشر جطوان  

 :در این حوزه سواالتی مطرح است از جمله. است و نوجوان محور توجه مقاله حاضر

 چه ارتباطی بین مفاهیم پایه در معماری موسیقی وجود دارد؟ -

 نقاط مشترک بین فضای معماری و موسیقی در کجا به کار می آیند؟ -
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 چگونه می توان از آن ها جهت رسیدن به هدف اصلی پژوهش که افزایش نشاط اجتماعی است بهره برد؟ -

ینرو در تحقیق حاضر ارتباط بین معماری و موسیقی، فضای این دو هنر در دوران پیش از مدرن و پس از آن و همپطایی  از ا

 . این دو هنر در رسیدن به نشاط اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

 

 فعالیت و اقدامات اصلی طرح تحقیق -2
ن دست صورت می در راستای رسیدن به اهداف پژوهش فعالیت هایی از ای

 :گیرد

 

 :بین معماری و موسیقی ارتباط - -2
معمططاری عبطططارت اسطططت از علططم مطططواد و مصالح،هندسطططه ی اشطططکال و   

احجام،فیزیک ایستایی و هنر ترکیب و تزئین و عرضه ی آن هطا بطه نحطوی کطه     

همان گونه که در تعریطف  .... پس .جوابگوی نیازهای جسمی و روحی انسان باشد

اری هم مانند موسیقی دارای دو وجه قابل تامل یعنطی علطم و   معم":مشهود است

چطه در معمطاری و چطه در موسطیقی الزامطی       "نسطبت هطا  "رعایطت  ."هنر اسطت 

زیرا این نسبت ها سازنده ی زیبایی در معماری و سازنده ی زیبایی سمعی .است

سازگاری این نسبت ها با هندسه ی روح انسانیت که معمطاری و  .در موسیقی اند

  [9].یقی را در چشم و گوش انسان زیبا و خوشایند می سازدموس

ویژگی های متفاوت معماری و :  جدول

 [9]موسیقی 

 موسیقی معماری

 .سمعی است .بصری است

 .معماری زمان است .موسیقی مکان است

 .متحرک است .ثابت و ایستا است

ایجاد فضای مادی و 

 .معنوی می کند

تنها ایجاد فضای 

 .وی می کندمعن

وجه عینی هندسه ی 

 .تجریدی است

وجه سمعی ریاضی 

 .تجریدی است

کاربرد تناسبات است 

 .در حجم مکانی

کاربرد تناسبات 

 .است در طول زمان

 مقایسه کرد 1به طور خالصه و کلی می توان معماری و موسیقی را در قالب جدول : تفاوت های معماری و موسیقی -

مفاهیم نظری و فلسفی  متاسفانه در کشور ما به شدت نادیطده گرفتطه شطده    : ت موسیقی ومعماریتشابهات و تاثیرا -

است و حاصل آن هم به وضوح در همین بناهایی که هرسال به سرعت در حال ساخته شدن هستند و می توان بطا صطراحت آن   

ایطن در حطالی اسطت کطه     . امیطد مشطاهده نمطود   هارا معماری هایی فاقد محتوی و اصالت معنایی و حتی بناهایی فاقد معماری ن

مفاهیم فلسفی و نظری معماری و ابعاد معنوی و انسانی آن که برهمین مبانی نظری استوار است، در مقایسه با ابعاد کطاربردی و  

 .علمی معماری از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است

د و وجوه اشتراک بسیاری نیز با هم دارند ادامه این از آنجا که موسیقی و معماری هرکدام یک هنر محسوب می شون

بنابراین . پژوهش در صدد شناخت اشتراکات این هنر در جهت رسیدن به یک اثر معماری هماهنگ و مرتب  با  موسیقی است

 .به نمایش گذاشته شود 2سعی شده است که مبانی نظری مشترک آن ها در جدول 
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 و موسیقی مبانی نظری مشترک معماری: 2جدول 

 ]10] :برگرفته از

مبانی نظری 

 مشترک

 موسیقی معماری

مقیاس و 

 تناسبات

نسبتی بیان / ارزشی ذهنی/ تعیین کننده ی هماهنگی

ریاضی یا / کننده ی رابطه ی دو یا چند اندازه

امکان (/ مانند نسبت طالیی و مدوالر لوکوربوزیه)هندسی

 تغییر اطالعات معنایی با تغییر مقیاس

 ی و هم نوایی صداهای موزونسمفون

توانایی ترسیم / کمک به ادراک اشکال متصور هندسی هندسه
تداعی کمال اشکال هندسی و رسیدن به / دقیق اشکال

هندسه به عنوان اسباب بازی سازه ای معماران، / لذت الهی

 راهبری توانمند به سوی خالقیت 

جاد نسبت ای/ 3و 2به دست آمدن تمام نت های موسیقی از اعداد 
 های زیبا و هارمونیک

ایجاد هماهنگی درک / تکرار منظم و هماهنگ عناصر ریتم

ایجاد حرکت، درنتیجه، یکی شدن / دوگانه از فضا و زمان

 ایجاد موسیقی ساکتی برای چشم/ زمان و فضا

ریتم / تاثیر بر احساس و درک موسیقی/ بخشیدن نظم و معنی

 ...فانی و هیجان انگیز، آرام، غرور آمیز، عر

الزمه /انتظار حرکت دارد"بیننده"معماری برخالف باله،از  حرکت

(/ زمان)تبدیل به بعد چهارم/ ی درک کامل فضای معماری

لذت بصری از طریق فرم های پویا و نمایش نیروها و 

 پویایی بصری یا تنش جهت داده شده/ مسیرها

زمان  حرکت مستقیم وجود ندارد چون موسیقی فاقد بعد مکان و

انتظار القاف / تداعی کننده و به وجود آورنده ی حرکت است/ است

اوج القاف حرکت در نواختن نت ها / حرکت بیش از یک اثر معماری

 به صورت پی در پی ولی غیر متوالی با مکث کوتاه بین هرکدام

نور و رنگ در معماری /وناگونتجسم بوسیله ی سازهای گ/ سمعی بخشیدن روح و حالت به فضای معماری/بصری نور و رنگ

ایجاد )در موسیقی است ( رنگ آمیزی صوتی)مشابه سازبندی 

 (   ایجاد تفاوت در کیفیت ایده ها/ طنین های گوناگون اصوات

 تقارن آینه وار قائم تقارن محوری و مرکزی در صفحه و فضا تقارن

 دینایسم،طیف،رنگ:بخش ها شامل عواملی چون تعادل در ترکیب نسبت های مشخص برای متوازن کردن یک طرح تعادل

سلسله 

 مراتب

هدایت بیننده /  ایجاد آمادگی دیدن و درک قسمت بعد

نظام رتبه بندی / برای رسیدن به نقطه ی اوج معماری بنا

 اجزاف یک ترکیب

قرار گیری اجزاف با حرکت های صعودی و نزولی و رسیدن به نقطه 

 ی اوج

 ساده یا گسترده/ ایجاد وحدت و تعادل/ تاکید بر عوامل مهم ساده یا گسترده/ یق حصول مناظر آشناایجاد رضایت از طر تکرار

سادگی و 

 پیچیدگی

مثل پیچیدگی در )در هم تنیده شدن اجزاف در ترکیب ها 

 (              فرم

 ( مثل پیچیدگی در وزن)در هم تنیده شدن اجزاف در ترکیب ها 

ت، نمایانگر ایده ی اصلی، تنظیم اثر برای رسیدن به وحد ترکیب بندی

 تاثیری بصری

 نمایانگر ایده ی اصلی، تنظیم اثر برای تاثیر سمعی

 تضاد در سرعت، قوت و ضعف اصوات، ریتم، فرم، زیر و بمی تضاد در بافت، رنگ، فرم، نور تضاد

کنتراپوان سه /خ  در مقابل خ ،نقطه در مقابل نقطه کنتراست

 مواز ی، مشترک، مشبککنترپوان /بعدی

توجه بیشتر / بخش های رو ی هم در لحظه نیز هماهنگ باشند

کانن، ):بیشتر کنترپوان های تقلیدی دارد/ آهنگساز به بعد افقی

 ، همچنین کنترپوانه های موازی و مشترک(فوگ، استرتو

نفوذ و تسل  یک ایده درطراحی جهت هماهنگ کردن  تاکید

جلب توجه بر روی فضاهای / مجموعه و ایجاد حس وحدت
 اصلی

جلب نظر شنونده بر / تاکید روی یک صوت در تمام قطعه/ تونالیته

 یک نقطه ی مرکزی
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 :فضای معماری و فضای موسیقی در دوران های پیش از مدرن و پس از آن -2-2
از آن ابتدا به تعریفی برای رسیدن به یک کلیت و مقایسه فضای معماری و فضای موسیقی در دوران پیش از مدرن و پس 

 .کلی این دو فضا پرداخته و سپس با ارائه جدولی، سعی در مقایسه ی اجمالی با توجه به ادوار مختلف تاریخی شده است

در معماری معانی متعدد و وسیعی ذکر شده است اما در تمام این "فضا"همواره برای واژه: تعریف فضای معماری-

در تعریف فضای عینی،به آن فضایی . "امر عینی و امر ذهنی است"نشدنی حضور دارد و آندیدگاه ها همواره دو عنصر جدا

عنوان "وارث مفاهیم فضا"ویا"هنر سازماندهی فضا"برای مثال، تعاریفی که معماری را . اشاره می شود که مارا احاطه کرده است

لویی  "ه ی معماری در قالب اثر می آید و به اعتقادبه واسط "فضا"اعتقاد دارد، عصاره و گوهر  "نوربرگ شولتز"".کرده اند

از نگاه او،فضا همان عاملیست که باعث جمع شدن انسان ها کنار هم و یا جدا .معماری،هنر چگونگی مصرف فضا است "کان

در تعریف فضای ذهنی،انسان و ذهن او نقش پررنگ تری می یابد آن گونه که ."[11]شدن آن ها از یکدیگر می شود

می گوید فضای معماری را باید از طریق قدم زدن و پیاده راه رفتن حس کرد؛در واقع او معتقد است که فضا را "کوربوزیه لو"

 .آنچه مهم است ارتباط بین ناظر و فضاست.نمی توان از روی نقشه فهمید و بر نقش انسان در درک فضا تاکید می ورزد
د دارد که جامع تر و در برگیرنده ی دو دیدگاه قبل است،و آن چیزی عالوه بر این دو دیدگاه، دیدگاه سومی هم وجو

استفاده گردد "تاثیر فضا"یا"بیان"یا "کیفیت"نیست جز برهم کنش معماری و انسان؛و آن زمان پیش می آید که فضا به معنای

گاه های پدیدارشناسانه ی هایدگر این دیدگاه را که بی ارتباط با دید.و به عبارت دیگر فضا به عنوان نوعی ادراک بررسی گردد

فضا نه امریست صرفا ذهنی و نه صرفا عینی،بلکه دقیقا در مرز میان این دو قرار ":نیست،این گونه می توان تکمیل نمود که

بنابراین، برای آن که فضا توس  انسان قابل درک باشد،الزم است تا زبانی ."[11]فضا، برزخی است میان عین و ذهن. دارد

ازجمله خصوصیات قابل درک فضا توس  انسان تناسبات، مقیاس، فرم، رنگ، بافت، شکل، . ب با ذهن انسان داشته باشدمتناس

 .است...( ابعاد، شکل، ترکیب، وجه، لبه ها، بازشوها و )نحوه محصور شدن، نور و دید است که تابع مشخصات فیزیکی فضا 

گروهی موسیقی را هنر طراحی شنودی ":دو رویکرد وجود دارددر تعریف فضای موسیقی : تعریف فضای موسیقی -

مطلق می دانند و قایل به وجود فضا در موسیقی نیستند و گروه دیگر آن را هنر ترکیبی می دانند که به وسیله ی کلمات یا 

ه این معنا که ب. پژوهش های اخیر اثبات کرده که رویکرد دوم دقیق تر است. تصاویر ذهنی معانی را بازنمایی می کند

بودن موسیقی به صورت تصادفی حاصل نمی شود بلکه به وسیله ی طراحی حساب شده توس  آهنگساز صورت می  "فضامند"

فضا یکی از بنیادهای حیاتی در تجربه ی ":با پذیرفتن رویکرد دوم، فضای موسیقی را می توان این گونه تعریف کرد. گیرد

ضاهای عینی نیست که بتوان آن را صرفا به وسیله ی قوای بصری، فیزیکی و هندسی فضای موسیقی از جنس ف. موسیقی است

فضایی که حرکت می کند بدون آن که به سمت جایی برود و تغییر . فضای موسیقایی از جنس فضای پدیداری است. درک کرد

ژگی های فضایی است که توس  ذهن ولی در هر حالت همه ی این ها، وی. می کند در حالی که در همان نقطه باقی مانده است

  [11]. هشیار ما و توس  همه ی حواس و نه تنها از طریق گوش ادراک می شود

در بررسی های صورت گرفته در این زمینه و مقایسه ی مفاهیم و محوریت فضای موسیقی و فضای معماری در دوره های 

نخست این که در دوره های : ، دو نتیجه حاصل شد(تجدولی در منبع فوق ارائه شده اس به صورتکه )زمانی متفاوت 

همواره رابطه ای مفهومی میان موسیقی و معماری وجود داشته و هردو بیانگر مفاهیم ( پیش از مدرن و پس از آن)مختلف

نتیجه . ده اندواحدی بوده اند به طوری که این دو هنر در هر دوره ای بنا به تعریف و ملزومات آن دوره با یکدیگر در ارتباط بو

ی دیگر آنکه در دوران پیش از مدرن، در دوره های زمانی مشخص شده در هر دو هنر، محوریت با یک مفهوم واحد بوده است 

. ولی از دوران مدرن به بعد با عدم وجود یک مفهوم مشخص ویژگی چند مفهومی و تعدد مفاهیم خود را نمودار می سازد

 .باید سعی شود این مفاهیم شناسایی شوند که مقاله حاضر در این راستا قدم برمی داردبنابراین در طراحی های امروزه 
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 همپایی موسیقی و معماری در رسیدن به نشاط اجتماعی -2-3
در مطالب پیشین از موسیقی و معماری سخن رانده شد و تا حدی که اقتضای پژوهش حاضر بود به تفاوت ها و شباهت 

در این مرحله به پاسخ این سؤال پرداخته می شود که این نقاط مشترک در . این دو هنر پرداخته شد ها،و نقاط مشترک میان

 کجا به کار می آیند و اصال ارتباط آن ها با هدف پژوهش که افزایش نشاط است، چیست؟

دی مراکز فرهنگی با توجه به اینکه نمونه مور. کالبد معماری جایی است که این مبانی نظری مشترک نمودار می شوند

با توجه به نمونه های کالبدی مشابه انواع  3تفریحی اندک و ریز فضاهای آن تا حدودی ناشناخته است در ابتدا در جدول

 . فضاهای این نوع مراکز شناسایی می شود

 تفریحی با کمک لیست فضایی مراکز مشابه آن -تکمیل و تدوین لیست فضاهای مرکز فرهنگی: 3جدول 

 نمونه موردی های مورد بررسی لیست فضاها شابهمراکز م

-3،(کالس،کارگططاه)آموزشططی-2،(کتابخانه،سططالن اجتماعات،گططالری )فرهنگططی-1 فرهنگسرا

 خدماتی-5،(برای مثال بوستان کودک)تفریحی-4،(ثبت نام و مدیریت)اداری
--- 

-2،(،سطالن اجتماعطات  (دوبعطدی و سطه بعطدی   )نمایش فیلم،گطالری )نمایش آثار-1 موزه

مططططططدیریت،انبار،کارگاه مرمططططططت آثططططططار یططططططا آزمایشططططططگاه،فروش )اداری

 ...(کتابخانه،پژوهشکده و)فضاهای جنبی-4خدماتی،-3،(بلی ،مونیتورینگ،نگهبانی

 موزه یهود برلین

مجموعه فضاهای باز و بسته )

-2،(،سطالن اجتماعطات  (دوبعطدی و سطه بعطدی   )نمایش فیلم،گطالری )نمایش آثار -1 گالری (فردی 

-4قسططططمت فططططروش محصططططوالت و آثططططار، -3کططططافی شططططا ، خططططدماتی و
 (مدیریت،نگهبانی،فروش بلی )اداری

مرکز 

 فرهنگی

-4کالس،کارگاه،آزمایشطگاه،   )قسطمت آموزشطی   -3بخطش فطروش،  -2نگارخانه، -1

محطل برگطزاری   -6فضاهای نمایش و آمفطی تئطاتر،   -5،(بزرگسال و کودک)کتابخانه 

 مراسم و محافل و جشنواره ها

 ند رولتاالر راک ا

مجموعه فضاهای باز و بسته ی )

 (جمعی

مرکز 

 -تفریحی

 تفرجی 

مطثال بطازی بطا آب یطا بوسططتان     )فضطاهای بططازی -2فضطاهای گطردهم آیطی افطراد،    -1

زمین اسکیت،والیبال،دوچرخه سواری،میز پینگ پونطگ  )امکانات ورزشی-3،(کودک

نشستن  فضاهای-5،(سرویس بهداشتی،رستوران،کافی شا )فضاهای خدماتی4،...(و

 ...(مثل آب نما،فضای سبز و)و بهره از مناظر طبیعی و زیبا

و باغ ( تفریحی)بوستان آب و آتش 

 (تفرجی)فین 

مجموعه فضاهای باز و نیمه باز )

 (جمعی و فردی

مرکز 

 -فرهنگی

 تفریحی

قسطططططمت آموزشطططططی -3بخطططططش فطططططروش و مطبوعطططططات، -2گطططططالری،-1

فضطاهای نمطایش و    -5، (و کطودک  بزرگسال)کتابخانه -4،(کالس،کارگاه،آزمایشگاه)

فضای بازی، فضای سبز و )فضاهای تفریحی-7رستوران و کافی شا ، -6آمفی تئاتر،

در صطورت امکطان فضطاهای ورزشطی،     -۸، (گردهم آیی افراد در فضای باز و نیمه باز
                   برگزاری مسابقات کوچک و جشنواره های دوره ای جهت تعامالت اجتماعی بیشتر                  

فضایی ترکیبی شامل تمام فضاهای 

مذکور فوق و فضاهای جانبی مورد 

نیاز دیگر اسطت کطه تاکیطد نسطبتا     

برابری بر جنبه تفریحی و فرهنگطی  
دارد و هدف آن افطزایش تعطامالت   

 . اجتماعی بیشتر بین افراد است

سته فردی و بسته جمعی، چهار نمونطه مطوردی انتخطاب    به منظور بررسی چگونگی طراحی انواع فضاهای باز، ب 3در جدول 

بطه  . تفریحطی توجطه شطده اسطت     -در واقع با بررسی این نمونه موردی ها به جمیع نیازهای فضایی مجموعه فرهنگی. شده است

تفریحی که در آن تمامی فضاها بتوانند در حد تطوان تجلطی بخطش مبطانی مشطترک معمطاری و        -منظور طراحی مرکز فرهنگی

با بیطان ویژگطی هطای نشطاط آور     . سیقی باشند، الزم است با توجه به این مبانی مشترک ویژگی نشاط آوری آنها بررسی گرددمو

بعضی فضاها و نیز بررسی دالیل عدم دستیابی به نشاط اجتماعی در برخی فضاهای دیگر در این نمونه ها می توان امیدوار بطود  

درجطدول  . تفریحی دست یافت -های افزایش نشاط اجتماعی در مجموعه های فرهنگی که بتوان به چارچوبی جهت بیان راهکار

 . ، نمود این ویژگی های مشترک در جهت افزایش یا کاهش نشاط، در نمونه موردی ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است4
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 ت دستیابی به نشاط اجتماعیمبانی نظری مشترک معماری و موسیقی و نمود آن در فضاهای باز و بسته جه: 4جدول 

مبانی نظری 

 مشترک

نمود در فضای بسته ی  نمود در فضای باز

 (تاالر راک اند رول)جمعی

نمود در فضای بسته 

 (موزه یهود برلین)فردی

مقیاس و 

 تناسبات

پیمون ها در بناهای سنتی ایرانی متناسب با ابعاد بدن 

 انسان

احتی در نتیجه رسیدن به مردم واری واحساس ر -

 ونزدیکی ذهنی با تناسبات فضا

 افزایش نشاط درنتیجه -

_ 

 

 

بسیار وسیع و طویل و خارج 

از مقیططاس هططای انسانیسططت 

مططثال سططقف هططای بلنططد و    

 دیوارهای طوالنی

در نتیجه ایجاد حس ابهت 

 توام با وحشت

هدف بعضی بخش های )

 (موزه همین بوده

 هندسه

ی عرفطانی  هندسطه هطا  /بازی با فرم ها و ترکیب احجطام 

و مقطرنس  ... مانند شمسه هطا در تطیم و تیمچطه هطا و     

و یا گره چینی ها در ( مانند خانه منطقی نژاد شیراز)ها

 ...تزئینات مساجد و
در نتیجطططه بیطططان سطططمبل هطططای عرفطططانی و غیطططر  -

عرفانی،تزیین بنا،اشکال و احجام قابطل درک و ایسطتا و   

 یا پویا

 ایجاد نشاط در نتیجه -

م هندسططی ترکیططب چنططد حجطط

 ساده و شناخته شده

ضططد جایگططاه  ضطد هندسططه و 

 هندسی  پذیری در هر عنوان

در  مطدام بنابراین فرم موزه  -

جهت گیری خود قطعیت ها 
 .را از بین می برد

هدف اصلی این موزه ایجطاد  )

عواطف مختلف و به خصوص 

هیجان،ترس و امید بوده و نه 

 (صرفا ایجاد نشاط

 ریتم

ریطتم  /ندهی فواره ها در باغ فطین ریتم موجود در سازما

ریتم در چیطدمان  /پله مانند آب در باغ شاهزاده ماهان 

 درخت ها در باغسازی ایرانی

 در نتیجه  بازی منظم و لطیف با چشم و ذهن انسان -

 ایجاد نشاطدرنتیجه  -

بر هم زدن ریتم معمول جهطت  

ایجاد نقطه ی عطفی برای شهر 

 و طرفداران راک اند رول

ها به ناگطاه تنطد و تیطز    زاویه 

پنجره ها ی  .تغییر می کنند

اریب به شکلی غیطر منتظطره   

 شکافند دیوار ها را می

در نتیجططه ایجططاد تططنش و   -

 غافلگیری های جنون آسا

 حرکت

شاخص شطدن مسطیر از   /حرکت آب در مسیر اصلی باغ

مانند درخت های کاج )طریق درختان بلند در دو طرف

وج و تعالی در بناهطای مقطدس   ا(/در باغ دولت آباد یزد

 ...و/مانند گنبد در مساجد
راهنمایی به /ایجاد صدای دلنشین آب روان:در نتیجه -

دستیابی به مفطاهیم یطک ایطده    /تمرکز دید/مسیر اصلی

هماهنگ نمودن فضا و /برای مثال پستی یا اوج و تعالی

 ایجاد حس کنجکاوی و پویایی/زمان برای بیننده

 طایجاد نشادر نتیجه 

سطح  7قرارگیری ساختمان در 

طبقه ی اصلی که هر کدام  4و 

مکمل سطح و طبقه ی قبل از 

خطود اسطت و بیننطده را بطه آن     
 سمت هدایت می کند

نطططوع مسطططیر   3تجربطططه ی 

متفططاوت سططرگردانی،ویرانی،و 

داالن های شیبدار کطه  )وجود

بازدید کننطده را وا مطی دارد   
یکی از سه مقصد نا شطناخته  

پیش رو دارد بر ای را که در 

 (گزیند

در نتیجه هطدایت فطرد بطه     -

سمت ناشناخته ها و ادامه ی 

 تجربه

 نور و رنگ
بازی با سایه و روشن ها بطرای مثطال از طریطق احطداث     

مثطل هشطتی بطاغ    )رواق ها،ستون ها،دیوارهای مشطبک 

،شیشططه هططای مشططجر و رنگططی در بازشططوها و یططا (فططین

 

_ 

اسططتفاده از نمططای فلططزی بططا  

 پنجره های باریک

در نتیجطططه نشطططانه ای از    -
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مثططططل مسطططططجد  )نورگیرهططططای بططططاالی درهطططططا  

،نورگیرهای وس  سقف تیم و تیمچه ها در (لملکنصیرا

مثطل بطازار وکیطل    )بازارها،نورگیرهای راسته های بطازار 

 ...و(شیراز

کاسطتن از کسطالت و   /بازی و تنطوع بصطری  :در نتیجه  -

راهنمایی /شورانگیز و یا عرفانی کردن محی /یکنواختی

 تاکید بر قسمی مهم و خاص/به مسیری خاص

 ایجاد نشاط در نتیجه -

 سرگذشت دشوار یهودی ها

 تقارن

تقارن محطوری در اغلطب بطاغ هطای ایرانطی،همچنین       -

تقارن محوری در نمای کوشک ها مانند کوشطک هطای   

ایجاد تقارن با الگطوی چهطار بطاغ و    .../باغ فین،باغ ارم و

 محورهای آب
 امش و دوری از حس آشفتگی در فضااحساس آر -

ایجاد مرکزیت مورد تاکید که همان حطس وحطدت و    -

یگانگی در ذات خداونطد را تطداعی مطی کنطد و مسطیر      

 دستیابی به کمال

 ایجاد نشاط

 پرهیز از هرگونه تقارن

بططه نشططانه ی شکسططتن رونططد   

مثل )متداول و خلق اثری نوین

 (راک اند رول

عططدم تقططارن،فرم در امتططداد  

ستاره ی .ی شکسته استخط

غططافلگیری .داوود تکططه شططده

 های فرمی در هر بخش
بخشیدن احساس : درنتیجه -

متفططاوتی از هططر قسططمت بططه 

گاهی با بر هطم زدن  .)شخص

یک قانون یا نشان دادن جای 

خالی یک عامل می توان بطه  

همان تاثیر مورد نظطر دسطت   

یافت و یطا حتطی آن تطاثیر را    

افططزایش داد،ماننططد افططزایش  

ویایی و نشاط با بر هم زدن پ

 .(تقارن

 تعادل

از /تعادل از طریق تقارن در نمای کوشک ها و عمطارات 

و (درختطان و بناهطا  )طریق تلفیق نظام خططی عمطودی  

در بطاغ  ( محورهای آب،مسیرهای گذر)نظام خطی افقی

 /...فین
 در نتیجه ایجاد حس ایستایی و امنیت و کمال -

 ایجاد نشاطدر نتیجه 

ادل کلططی در ترکیططب دارای تعطط

احجططام هسططت امططا در بعضططی  

قسمت هطا جاذبطه را زیرسطوال    

برده مانند قرار دادن ساختمان 
استوانه ای تنها بر یطک سطتون   

 یا مکعب بیرون زده از حجم

 

فرمی با صالبت و بطه شطدت   

سططنگین و متعططادل از نظططر   

خطوط پنجطره  +حجم بیرونی

های درهطم شکسطته شطده و    
 ستاره متالشی شده

صالبت پایدار در :نتیجه در  -

 عین تجربه ی تزلزل

سلسله 

 مراتب

سلسطله مراتططب در عرصططه بنططدی فضططای بططاغ عمططارت  

سردر،کوشطططک،اندرونی بطططرای مثطططال در بطططاغ فطططین  

همچنین گذر از آب برای تطهیطر پطیش از ورود   /کاشان

 ...و/به مکان مقدس مانند مساجد

حفططظ محرمیططت و قداسططت بخططش هططای  :در نتیجططه -

 یجاد حس امنیت و ارزشمختلف و ا

 ایجاد نشاط در نتیجه

شروع موزه از طبقطه همکطف و   

ورودی و گالری هطا و اتفاقطات   

جمعی تر،سپس با باال رفتن در 

طبقات بطه تطدریج بطه قسطمت     

های اختصاصی تر می رسیم تا 

طبقططه سططوم کططه مهططم تططرین  

قسطططمت و محلطططی مخطططتص  

طرفططداران موسططیقی راک انططد  

ت و رول و تاریخ مشاهیر آن اس

 سپس خروج از طبقه ی چهارم

استفاده از مسیرهای حرکتی 

متفاوت جهت آمطاده کطردن   

شططخص بططرای رسططیدن بططه   

مانند سه راه )مقاصد متفاوت

 (دسترسی زیرزمینی

 _ _تکرار درخت های کاج دو طرف خیابان اصلی باغ دولت  تکرار
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تکرار ستون هطا درون عمطارت هطا و شبسطتان     /آباد یزد

 ...و/محور های اصلی باغ تکرار حضور آب در/ها

رضایت خاطر از طریق حصول مناظر آشنا،ساده کطردن  

ایجاااد در نتیجططه /ادراک فضططا،ایجاد وحططدت و تعططادل

 نشاط

سادگی و 

 پیچیدگی

بازی با ذهطن و  /بیشتر در معماری جدید دیده می شود

زدودن کسططالت و یکنططواختی از بنا،بخشططیدن امکططان   

 .ندهتجربیات مختلف از فضا به بین

 ایجاد نشاطدر نتیجه 

فططرم هططای  )ترکیططب سططادگی 

و (هندسطططططططی مشطططططططخص

در فضططای داخلططی )پیچیططدگی

مططثال سططازه هططا و سططقف هططای 
شططیب دار و پلططه هططای درهططم  

تنیده و در فضطای خطارجی بطا    

 (برهم زدن تعادل و جاذبه

خطططوط شکسططته فططراوان بططا 

گوشه های تیز جهطت ایجطاد   

پیچیططططططططدگی فططططططططرم 

خارجی،همچنین داالن هطای  
درتو و مسطیرهای حرکتطی   تو

ناشناخته جهت پیچیدگی در 

 فضای داخلی

 

ترکیب 

 بندی

 

هارمونی از طریق هماهنگی تمامی عناصر باغ با هطم و  

ایجططاد یططک وحططدت کلی،درختان،آب،کوشططک، رنططگ   

ترکیطب اجطزا   /مانند باغ فطین ... ها،اصوات،بافت،عطرها و

برای رسیدن به هدفی واحد و شدت بخشیدن بطر یطک   

 تاکید بر یک مرکز معنا یا

ایجاد هارمونی،دستیابی به یطک هطدف واحد،سطامان     -

 بخشی ذهن

 ایجاد نشاطدرنتیجه 

ترکیططب فططرم هططای جسططور و   

شططاخص در حجططم بیرونططی و   

هططارمونی ایجططاد شططده توسطط   

سططازه هططای سططقف و ترکیططب  

نمایشططگاه هططای مختلططف یططک 

 گالری در فضای داخلی

_ 

 تضاد

نمطودن آن از محطی     چهار دیوار دور باغ ها جهت جدا

اطراف و تضاد درون سرسبز باغ و فضای خشک اطراف 

تضاد بطین گشطودگی هطای شطاه نشطین و      (/باغ فین)آن

تابسططتان نشططین و رواق هططا در بیرونی،ومحصططوریت و  

صلبیت قسطمت هطای انطدرونی و اتطاق هطا و زمسطتان       

 ...و/پیدا و پنهان شدن آب/نشین

قسطمتی   تاکیطد بطر فضطا یطا    /حفظ حریم هر قسطمت  -

سططهولت درک /پرهیططز از کسططالت و یکنططواختی/خططاص

 تالش ذهن برای کشف تفاوت ها/فضا

 ایجاد نشاطدر نتیجه 

تضاد بین هرم کامال شیشطه ای  

و مکعب و استوانه ی صطلب در  

 حجم بیرونی

تضاد مشهود بطین صطلبیت و   

تططاریکی فضططا و رگططه هططای   

نورانی پنجره هطا ماننطد نطور    

تضطاد بططین  /امیطد در خفقططان 

نطططگ سطططیاه و سطططفید در  ر

 مسیرهای حرکتی

 تاکید

تاکیططد بططر کوشططک از طریططق قرینططه سططازی در محططور  
اصلی،تضططاد رنگططی و قرارگیططری در تقططاطع محورهططای 

تاکید بطر ایطده   /اصلی در باغ فین و سایر باغ های ایرانی

تاکید بر قسمت شطاخص از  /ی اصلی از طریق تکرار آن

تاکید بر /طریق جهت گیری سایر بخش ها به آن سمت

یطططک بخطططش از طریطططق افطططزایش بطططازی نطططور،تغییر  

بافت،رنگ،مقیاس، بطرهم زدن تقطارن یطا تعطادل در آن     

 ...بخش و 

ایجااد  در نتیجه کشف هدف اصلی ایده معمطاری و   -

 نشاط

تاکید بر جسارت و نوآوری راک 
 اند رول با احجام جسور و نوین

در فططرم و طراحططی ظططاهری  
تاکید بر بخش خاصی دیطده  

شود اما تمام قسمت ها  نمی

از نظططر مفهططومی تاکیططد بططر  

هولوکاسططت و وقططایع پططیش  

آمده برای یهودیان در بطرلین  

 دارد
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 .تصاویری از نمونه موردی ها ارائه شده است 6 تا 1 در اشکال

   
یکی از مسیر های موجود در : 1شکل 

 موزه یهود
یکی از مسیر های موجود در موزه : 2شکل 

 یهود 

رواب  فضاهای داخلی درتاالر : 3شکل 

 مشاهیر راک اندرول

   
نمونه فضای جمغی در تاالر : 4شکل 

 مشاهیر راک اند رول 

نمونه فضای باز تفریحی در بوستان : 5شکل 

 آب و آتش
 فضای باز در باغ فین کاشان : 6شکل 

اجتماعی انجامیده و یا حتی با کسب تجربه از  با توجه به ویژگی های نمونه های موردی ذکر شده در جدول باال که به نشاط

، و با توجه به خالف های موجود در طراحی فضایی این (عمدا یا سهوا)ویژگی هایی در آن ها که به نشاط اجتماعی نینجامیده اند

در . ه خواهد شدارائه می کنند استفاد "عوامل موسیقیایی مشترک"نمونه موردی ها، برای تکمیل این راهکارها از چارچوبی که 

 :لیستی از راهکارهای افزایش نشاط تنظیم شده است 5جدول 

می توان چنین نتیجه گرفت  -در ابتدای مقاله به آن اشاره شد 1که در نمودار -با توجه به عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی

 :ط می شوندکه به طور کلی این راهکارهای طراحی با تقویت سه شاخص نشاط اجتماعی باعث افزایش نشا

 ، "احساس عدالت توزیعی": 1شاخص

 و "ارضای نیازهای مخاطب": 2 شاخص

 ."امید به آینده"احساس هدفمند بودن مجموعه و: 3 شاخص

 .نگاشته شده است 5 این مطلب در جدول
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 راهکارهای افزایش نشاط با بهره گیری از عوامل موسیقیایی مشترک در معماری و موسیقی: 5جدول 

شاخص های  کارهای افزایش نشاطراه عوامل

 نشاط متأثر

مقیاس و 

 تناسبات

پرهیز از کاربرد سطقف  / مردم واری و رعایت تناسبات فضا جهت پرهیز از ایجاد حس ابهت توام با ترس

 های بلند و دیوار های طوالنی به ویژه در فضاهای نیازمند آرامش

 2و1شاخص 

بیان سمبل های / عدم افراط در برهم زدن قطعیت ها در فرم/هترکیب احجام نسبتا ساده و شناخته شد هندسه

 بازی با فرم ها جهت زدودن یکنواختی و کسالت/ عرفانی و جلب توجه به تعالی و حرکت به اوج

 2شاخص 

ریتم پلکانی جهت القای حطس رشطد و   /ایجاد حرکت و یکی کردن زمان و مکان/ تکرار هماهنگ عناصر ریتم

 ن ریتم جهت ایجاد  تنش ذهنی و برانگیختن کنجکاویگاهی بر هم زد/تعالی

 3شاخص 

صطدای  /گنبطد /اوج و تعطالی /شاخص شدن مسیر از طریق درختطان بلنطد  /حرکت آب در مسیر اصلی باغ حرکت

 تجربه ی مسیر های متفاوت/ایجاد حس سلسله مراتب ، کنجکاوی و پویایی/تمرکز دید/ریزش آب

 3شاخص 

روشن ها برای مثال از طریق احداث رواق ها،سطتون ها،دیوارهطای مشبک،شیشطه هطای     بازی با سایه و  نور و رنگ

 مشجر و رنگی

 1شاخص 

به منظور ایجاد نشاط استفاده از تقارن در کنار عدم تقارن می تواند آرامش را در کنار هیجان بطا خطود    تقارن

 داشته باشد و سبب پویایی محی  و عدم خستگی شخص شود

 

 1شاخص 

توجه به هر دو نیاز متفاوت انسان یعنی خلوت و حضطور  / لفیق نظام خطی عمودی و نظام خطی افقیت تعادل

ایجطاد حطس   / توجه عادالنه هم به ویژگی فرهنگطی مجموعطه و هطم بطه ویژگطی تفریحطی آن      / در جمع

ایستایی و امنیت در فرم بنا همزمان با زیر سوال بردن جاذبه در بعضی قسمت ها جهت از بطین بطردن   

 یکنواختی

 2و1شاخص 

سلسله 

 مراتب

شروع موزه از طبقطه همکطف و ورودی و   / گذر از آب برای تطهیر/ سلسله مراتب در عرصه بندی فضاها

/ گالری ها و اتفاقات جمعی تر، سپس تدریجی به قسمت های اختصاصی تر بطا بطاال رفطتن در طبقطات    

 ای رسیدن به مقاصد متفاوتاستفاده از مسیرهای حرکتی متفاوت جهت آماده کردن شخص بر

 3شاخص 

تکرار عناصر و فضاها در صورتی که در کلیت بنای مجموعه به ریتم بیانجامد با القای حس هدفمندی   تکرار

 .را در مخاطب افزایش داده و می تواند در افزایش نشاط مؤثر باشد "امید به آینده"مجموعه 

 3شاخص 

سادگی و 

 پیچیدگی

کنار /کسالت و یکنواختی از بنا،بخشیدن امکان تجربیات مختلف از فضا به بیننده بازی با ذهن و زدودن

همچنین داالن های ...(/ تیره و روشن،شاد و مالیم،تعادل و بر هم خوردن تعادل و)هم نشینی متضاد ها

 تودرتو و مسیرهای حرکتی ناشناخته جهت پیچیدگی در فضای داخلی

 1شاخص 

ترکیب 

 بندی

درختان،آب،ساختمان، رنطگ  )یق هماهنگی تمامی عناصر با هم و ایجاد یک وحدت کلیهارمونی از طر

ترکیب فطرم هطای جسطور و شطاخص در     /ترکیب اجزا برای رسیدن به هدفی واحد...(/ ها،اصوات،بافت و

 حجم

 3شاخص 

در تضاد مشهود بین صلبیت و تاریکی برخی فضاها و رگطه هطای نطورانی پنجطره هطا ماننطد نطور امیطد          تضاد
تضاد بین بخش های صلب و شیشه ای یا باز در نمای . تضاد بین رنگ ها در مسیرهای حرکتی/خفقان

 بیرونی و تضاد بین تجربه های فردی و جمعی در فضاهای درونی

 1شاخص 

تآکید بر بخش شطاخص از طریطق   / از طریق تکرار آن ( فضای موسیقایی نشاط آور)تاکید بر ایده اصلی تاکید

سایر بخش ها به آن سمت، افزایش بازی نور، تغییر بافت، رنگ، مقیاس، برهم زدن تقطارن  جهت گیری 

 تاکید بر هویت و هدف بنای اصلی به وسیله تعریف مسیر عبوری ورودی.../ یا تعادل در آن بخش و 

 3شاخص 
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 گیری نتیجه -3
  :ر خالصه نمودبا توجه به مطالب مطرح شده نتایج پژوهش حاضر را می توان در موارد زی

یکی از راهکارهای افزایش نشاط جامعه و خصوصاً قشر جوان، شرکت دادن آنها در فعالیت های اجتماعی و افزایش  -

با شناخته شدن جایگاه موسیقی به عنوان عامل .تفریحی عنوان شد-حضور مثبت آنان در جامعه از طریق ایجاد مراکز فرهنگی

 .ان حضور این هنر و استفاده از ویژگی های آن در طرح فضای معماری این مراکز بررسی شدایجاد نشاط در فرهنگ ایرانی،امک

تشابهات این دو هنر به عنوان . بیان شد که معماری و موسیقی به عنوان یک هنر دارای تفاوت ها و تشابهاتی هستند -

 .راهم گرددتا امکان استفاده از آنها در طرح معماری ف. ارائه شد "مبانی نظری مشترک"

به . در دوره های مختلف همواره رابطه ای مفهومی میان فضای موسیقی و فضای معماری وجود داشتهعنوان شد که  -

عالوه در دوران پیش از مدرن، در دوره های زمانی مشخص در هر دو هنر، محوریت با مفهومی واحد بوده ولی از مدرن به 

 . تیجه لزوم شناسایی این مفاهیم و چگونگی بکارگیری آنها در معماری معاصر بیان شددر ن.بعد،با تعدد مفاهیم روبرو می شویم

بررسی چگونگی همپایی موسیقی و معماری در رسیدن به نشاط اجتماعی و همچنین بررسی نمونه کالبدی های  -

لیست فضاهای : این نتایج یاری نمود ،ما را در دستیابی به(باغ فین کاشان،موزه یهود برلین و تاالر مشاهیر راک اند رول)مشابه

در سه فضای باز، بسته جمعی و بسته فردی، جدولی برای  "عوامل موسیقیایی مشترک "تفریحی، نمود کالبدی -مرکز فرهنگی

با توجه به ویژگی های نشاط آور مجموعه ها و ) "راهکارهای افزایش نشاط با بهره گیری از عوامل موسیقیایی مشترک"ارائه 

در ادامه بیان شد که بطور کلی این راهکارها با افزایش مقادیر سه عامل مؤثر بر نشاط (. در تکمیل خالف های موجود در آنهانیز 

 .سبب افزایش نشاط اجتماعی می شوند( "امید به آینده"و  "ارضای نیازهای مخاطب"، "احساس عدالت توزیعی")اجتماعی 
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