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 کیدهچ

شهرداری شهر  2این مقاله در جهت طراحی پارک موسیقی )واقع در منطقه     

تهران( است. از سویی با انگیزه توجه به طبیعت و قابلیت های نهفته در آن 

با توجه به جایگاه موسیقی در معماری و روابط ذاتی هرکدام با هم است. به 

ه طبیعت کل عظیم است و دستاورد بهترین معمار یعنی خداوندگار این صورت ک

است و اغلب برای معماران بهترین سرچشمه الهام بوده است.حال ما طبیعت را 

عنصر طبیعت تقسیم کرده ایم که عبارتند از  4به اعضای تشکیل دهنده اش یعنی 

توان به  حال با بررسی این چهار عنصر طبیعت می . آب ، خاک ، باد و آتش

آواهایی که از دل طبیعت وجود ذاتی دارند رسید,همان موسیقی که از ابتدای 

خلقت در دل طبیعت بوده است مانند:صدای وزش بادی که از البه الی شاخ و برگ 

درختان گذر می کندو یا جریان آب برگ هایی که با له شدن صدا تولید می 

طبیعت در فطرت و روح آدمی  کند.پس باید پذیرفت با این روابط, موسیقی و

 هستند.واین امر نیاز و پرورش انسان را در مسیر رشد واضح تر می کند.

 ت کلیدی کلما

 .عنصر طبیعت ، چهارایران، تهران، موسیقی

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 مقدمه-1

موسیقی هنری است که از تنظیم و ترکیب اصوات بوجود می آید و بیان     

یجان و آرامش روحی انسان کننده حالتهای درون و معرف غم و شادی و ه

است.موسیقی از دل طبیعت و در کنار انسان تکامل یافت.بسیاری از پدیده های 

طبیعی مانند:صدای بلورین آب زالل و روان روی سنگریزه های غزغزکننده یا 

ریزش آبشار بر صخره ها،صدای باد ها در میان شاخ وبرگ درختان ونوای طبیعی 

اید بپذیریم موسیقی پدیده ای است در فطرت موسیقی ایجاد می کند.پس ب

آدمی,با این تصور که طبیعت و موسیقی می تواند روح فطرت انسان را جال 

دهد.نیاز انسان به طبیعت انکارناپذیر است. انسان می تواند نیازهای مادی 

خود را به طور غیر مستقیم و با واسطه از طبیعت برآورده سازد.اما نیاز 

طبیعت تنها با حضور او در طبیعت و استفاده ازمواهب الهی روحی انسان به 

برطرف خواهد شد.که در نتیجه موجب پیدایش فضایی به نام پارک موسیقی می شود 

که برگرفته شده از آوای طبیعی طبیعت یعنی  چهار عنصرطبیعت:  

 آب,باد,خاک,آتش   شده است.

به عنوان بخشی از این  طبیعت رحم پرورش برای انسان است و معماری نیز    

طبیعت به هم وابسته و پیوسته به تناسب خود محل رشد و تعالی و پرورش انسان 

 است,سازگاری بین سرشت آدمی و آوای طبیعت دستمایه این مقاله است.

 

 روش تحقیق-2

هر پژوهش علمی نیاز به یک روش تحقیق متناسب با موضوع خود  ی استهبدی    

دی یک پزوهش، انتخاب مناسب و تداوم و پیوستگی آن در دارد. از اصول راهبر

تمام فرایند و مسیر پروژه است. روش مواجهه با مسئله پزوهش در ارتباط 

 تنگاتنگ و دو سویه  با ساختار و ماهیت تحقیق است.

در پژوهش حاضر، بر آن است که بر پایه منابع و اسناد ، روش های ساخت،    

و معماری و موسیقی  روشن شود. در همین راستا روش ابزار  رابطه بین طبیعت 

تحقیق در این پژوهش، مطالعه توصیفی تحلیلی  مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای 

و اسناد و مدارک  موجود می باشد.و در نهایت تکمیل و به جمع بندی نهایی 

 رسانده شده است.



 
 
 

 

 پارک-3

 استواژه پارک بطور عام شامل مناطقی به شرح زیر     

مناطقی که برای حفاظت حیات وحش طبق دستورالعمل های دولت در نظر  .1

 گرفته میشود.
مناطقی از جنگل و کوه و دشت با مناظر زیبا و دیدنی که جهت استفاده  .2

 عموم در نظر گرفته میشود
مناطقی که دارای منابع گیاهی و جانوری نادری بوده و باید حمایت و  .3

 حفاظت شوند
 یی یک کشورپدیده های استثنا .4
مناطقی که در داخل شهر ها و یا حاشیه شهرها برای تفریح عموم در نظر  .5

 گرفته میشود

 میادین داخل یک شهر که دارای درخت، نیمکت و... می باشد. .6

در فرهنگ بین الملل واژه پارک به عرصه های وسیعی که دارای عوامل زیر می 

 باشد اطالق میشود

 وجود بیوم های طبیعی .1
 ه های نادروجود گون .2

 وجود اشکال قابل توجه زمین شناسی .3
 وجود مسائل دیرین شناسی و تاریخ شناسی حائز اهمیت .4
 وجود چشم انداز های بدیع و دیدنی .5

 وجود اکوسیستم های بکر .6
 وجود جنگل های قدیمی و دست کاشت .7

بوجود آوردن امکان ادامه حیات در محل نامناسب برای گونه های گیاهی و  .8

 جانوری

 

 ع پارکانوا-4

پارک جهانی، پارک های ملی و تاریخی، پارک ملی، پارک ملی حیات وحش،     

پارک ملی یادبود، پارک ایالتی یا پارک استانی، پارک شهری، پارک منطقه ای، 

 پارک محلی، پارک طبیعت، پارک جنگلی طبیعی، پارک جنگلی دست کاشت

 یم کرد:پارک ها از نظر طرز استفاده می توان به شرح زیر تقس

 پارک های عمومی .1
 پارک کودکان .2
 پارک های نمایشگاه ها .3

 پارک های نباتات .4
 پارک های باغ وحشی .5
 پارک های ورزشی و اسپرت .6

پارک های عمومی: پارک های عمومی اقسام منظم، غیر منظم و مختلط طرح    

 ریزی شده برای استفاده عموم در شهرها ایجاد میشود.

 ی قسمت های مختلف میباشند: )برنامه فیزیکی(این قسم پارک ها معموال دارا

 خیابان های وسیع برای گردش سواره .1
 خیابان های وسیع برای گردش پیاده .2



 
 
 

 

 درب های ورودی متعدد .3
 مکانهای مناسب برای پارکینگ اتومبیل .4
 آب نماها برای استفاده عموم .5
 رستوران مناسب برای استفاده عموم طبقات شهر .6

 ها باغ کودکان برای سرگرمی بچه .7
 دفتر برای تشکیالت اداری پارک .8
 انبارها .9
 قسمت های سرپوشیده برای حفظ مردم در هوای بارانی .10
 باشگاه های کوچک موسیقی و امثال آن .11
 دستشویی های متعدد در نقاط مختلف پارک .12

 باغ وجش کوچک و مختصر .13
 نصب مجسمه های مختلف در نقاط مناسب .14

 تفریحمناظر وسیع گل کاری و چمن کاری برای گردش و  .15
 سطوح وسیع چمن کاری برای استراحت عموم .16
 سالن موسیقی .17
 برکه های طبیعی که در آن نباتات آبی کاشته میشود .18

 پل های ارتباطی .19
 سر درهای ورودی .20
 نصب بلندگوها برای انتقال موسیقی در سرتاسر پارک .21

 

 هدف از ایجاد پارک-5

 احداث پارکها و ایجاد فضای سبز در تلطیف هوا موثر است    

مردم بخشی از اوقات فراغت خود را در فضای سبز سپری میکنند و با قدم زدن 

در پارک و نشستن زیر سایه درختان خستگی کار روانه را از تن به در کرده و 

 تمدد اعصاب میکنند

فضای سبز پارک ها و بوستان ها در ایجاد چشم انداز دلنواز در فضای شهری 

 اند نقشی دارند و آرام بخش جسم و روح

 فضای سبز شهری گاهی برای عملکرد های اجتماعی و فرهنگی نیز استفاده میشوند

 احداث فضای بازی برای کودکان

 مکانی برای آموختن و آموزش فردی و گروهی

گرد هم آوردن افراد جامعه و نزدیک کردن مردم به طبیعت. در واقع با گرد هم 

به طبیعت و از بین بردن آوردن طبقات مختلف جامعه و نزدیک کردن مردم 

ناهنجاری های ناشی از زندگی شهری و ماشینی انسان ها برای ایجاد تعادل 

 روانی در جامعه ضروری اند

 نمایشگاهی زنده از انواع درختان، درختچه ها و گلها و سایر گیاهان

 به منظور نگهداری عده ای از جانوران و تهیه محیط زیست آنها

 ر ساختن هنر معماریتهیه محلی برای جلوه گ

 آب نماها و کار با سنگ و خاک و گیاهان و آتش و باد)چهار عنصر طبیعت(

 



 
 
 

 

 طبیعت-6

طبیعت نخستین اسباب دنیوی تجلی ساخت الهی برای انسان است. در این     

میان کمتر چیزی است که بتواند زودتر از درخت اندیشه کمال را به ذهن آورد، 

ال رشد امکان مکانی و زمانی داشته است. شاخه زیرا درخت برای میل به کم

هایش به بیرون و باال متوجه است، کمال آن بسته نیست بلکه باز است.شناسایی 

جایگاه عناصر طبیعی در اعتقادات و فرهنگ هر جامعه از اهمیت باال برخوردار 

است و هرچه شناخت و درک مفهومی مردم جامعه نسبت به طبیعت و عناصر طبیعی 

شتر و عمیق تر باشد این جایگاه ارزشمند تر خواهد بود.از این رو به تفحص بی

در رابطه انسان و طبیعت میپرداختند و بسیاری از انها به کشف شباهتی 

بنیادی میان رفتار انسان و جنبه های مختلف طبیعی نایل آمدند. برای مثال 

های طبیعت ایشان شبلی، عارف غریب بغدادی، در شباهت عارفان عاشق با جلوه 

را به بهار تشبیه می کند و می گوید همچنان که تندر میخرد، ابر میبارد، 

برق میدرخشد، باری میوزد، غنچه های می شکفند و پرندگان میخوانند عارف هم 

چشمش میگیرد، لبش میخندد، دلش میلرزد، سرمیبازد، نام یار را به زبان دارد 

گرا: هیچ جای خارج از طبیعت نیست که و برآستان او میگردد.نگرش طبیعت 

دارای اصالت بیشتری در ساختار وجود انسان باشد و انسان را از طبیعت دور 

کند هر ساخت ماورای که باشد در باطن همین طبیعت است و تنها راه رسیدن به 

آن پیوستن و یکی شدن با طبیعت است. زیربنای انسان شناسی در طبیعت شناسی 

ادر انسان است. انسان از طبیعت برخاسته و به طبیعت باز م است و طبیعت

میگردد. زیر بنای عملی این نگرش دوستی، بهرهمندی و صمیمیت با طبیعت 

است.تصور ما از طبیعت حرکت است. ولی میتوان پرسید طبیعت از چه و یا از 

 کجا حرکتش را دریافت میدارد. پاسخ، که از خودش، زیر طبیعت کل عظیم است که

نتیجتا بیرون از آن هیچ چیزی نمیتواند وجود داشته باشد ما میگوییم این 

حرکت نحوه ای از وجود است که ضرورتا از ذات ماده جای دارد. اینکه تنوع یا 

صور کوناگون حرکت و پدیده هایی که حاصل میشود. ناشی از چندگانگی با اختالف 

ت که در ماده اولیه وجود خاصیت ها، کیفیت ها، نحوه آمیختگی ها با هم اس

داشته است و این که طبیعت مجموعه ای از برهم سوارشدگی اجزا با حالت تشکل 

یافته اش است از این عناصر میتوان گونه ای دیگر دسته بندی کرد: آب و آتش، 

 آب و خاک، باد و خاک، باد و آتش و...



 
 
 

 

 

 موسیقی-7

حیط اطراف وی و نیز موسیقی بیانگر پیوند جسم و روح انسان با م    

نمایانگر هماهنگی و هارمونی بین اجزای مختلف طبیعت است. موسیقی در ذات 

خود برگرفته از اصوات طبیعی است و به هر میزان که به طبیعت نزدیک میشود، 

در واقع به ذات خود نزدیک شده است. زیا اصوات جیزی نیست جز روح 

کیب اصوات بوجود می آید و بیان طبیعت.موسیقی هنری است که از تنظیم و تر

کننده حالت های درونی و مصرف غم و شادی و هیجان و آرامشی ورحی انسان است 

موسیقی در کنار انسان و با انسان تکامل یافت بشر موسیقی را از طبیعت 

آموخت. از ریزش آبشار بر صخره ها از صدای بادها در میان شاخ و برگ 

 درختان.

 

 ناسیموسیقی در روانش-8

استفاده بشر از موسیقی امری آسان و قابل دسترس بوده است. چون ریتم و     

ملودی به عنوان دورکن اساسی موسیقی در سرشت انسان وجود داشته و از طرفی 

آواگرمی ها و حرکات ریتمیک نیز نیازی به تکلم نداشته است از این رو در 

موسیقیایی که وسیله ای برای بیشتر قبایل ابتدایی در اسم و آیین های مختلف 

ابراز همبستگی جمعی و از بین بردن ترس ها و غم ها و ایجاد آرامش و شادی و 

 اراده در بین افراد قبیله بوده برگزار میشده است.

 

 موسیقی نیاز انسان-9

احساسی، اجتماعی و فرهنگی در زندگی موسیقی نیاز فیزیولوژیک، ذهنی،     

ین نیازها ریشه گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا انسان و از این طریق ا

کرده است. موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغز آدمی دارد. ریتم، محرک 

بیولوژیک و ملودی لذت، خوشی و خیال انگیزی است به این دلیل کوچکترین کنش 

از ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را برمی انگیزد و تحریک میکند. از آغ

نوزادی بدون آن که آموزشی در کار باشد توجه به ریتم و ملودی وجود مغز به 

هماهنگی، نظم و سازماندهی اصرار و گرایش دارد.از سوی دیگر موسیقی با 

عناصر ذهنی مانند: تخیل،حافطه ... در آمیخته که در نتیجه از آن مقوله ای 

سیقی نیاز عاطفی و شناختی به وجود آورده است. اما بیش از هر چیزی مو

احساسی است. موسیقی سیستم عواطف مغز را به سرعت تحریک می کند و به تحریک 

می شود ودر بسیاری از احساسی و فرافکنی حالت های درونی و هم حسی منجر 

مواقع زندگی که کالم و بیان پاسخگو نیست، می تواند موجب همدردی و هم حسی 

وسعت بخشد.همچنین موسیقی نیازی اجتماعی شود و از همه مهمتر احساس ها را 

است و همبستگی در ذات مطبوع آن وجود دارد هرجا موسیقی جاری استگروهی در 

کنار هم جمعند زیرا موسیقی به راحتی می تواند احساس ها و بیان مشترکی 

رادر جمع به وجود آورد و نیروی عمومی را برانگیزد موسیقی نیروی همدلی است 

ر قدرت وحدت و پیوستگی دارد و از آن می توان در تفاهم اجتماعی به همین خاط

 و سلیقه ملی بهره جستو محبت و همدلی را در جامعه تقویت کرد.

 

 

 



 
 
 

 

 آرامش روانی با موسیقی طبیعت-10

ضرب آهنگ و حرکت منظم امواج دریا، سکوت و آرامش سبز هزار و بیشه زار      

در جنگل هم می توانند احساس آرامش  با نغمه پرندگان و صدای جیرجیرک ها

طبیعت را به وجود آدمی منتقل سازد. امواج دریا طراوت زندگی را منتشر 

میکند. صالبت و قدرت آن روح را تسلیم جریان و سیر خود میکند و آن را در 

بستر خود آرام میسازد. آنگاه ک در حالت تمرین تن آرامی و تمرکز ذهنی به 

پاریم و دم و بازدم خود را با آن هماهنگ میکنیم پس از صدای امواج گوش میس

دقایقی با روح خود جزیی از امواج دریا می شویم و با آن به وحدت و یگانگی 

میرسیم وحدتی که پراکندگی و تصورات مشوش ذهن را در خود حل میکند. به دلیل 

آن ضبط آرامشی که طبیعت به روح آدمی میبخشد قطعه های زیادی براساس اصوات 

 و منتشر گردیده که مورد استفاده اهل تمرکز و مراقبه درونی است.

 

 طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی-12

طبیعی است که میتوان تم های فرعی بسیاری ایجاد کرد اما اصلی ترین     

 آنها شامل گروه های زیر میباشد:

 آرامبخش .1
 فرحبخش .2

 حزین .3
 هیجانی .4
 نیرو بخش .5

 شیدایی .6
 خواب آور .7

انجام شد که اثر  1923و دیسترنز  1916ولین گروه پژوهش ها توسط ولد ا   

موسیقی را در سیستم اعصاب مرکزی نشان داده است اما مهم تر از آن تحقیق 

صورت گرفت. این دو محرک اثر  1980و هج  1977جامعی بود که توسط دای نو 

ضربان قلب، موسیقی محرک و آرامبخش را در واکنش های اعصاب خودکار مانند 

نبض، فشار خون، تنفس، واکنش های پوستی و عضالنی و امواج مغزی بررسی کردند. 

آنها در پایان دریافتند که موسیقی آرامبخش میزان ضربان قلب و نبض و فشار 

خون را کاهش میدهد و از اضطراب و نگرانی بیماران میکاهد.پس از آنها 

با تحقیقات خود یافته های  1965و ولپ  1974پژوهشگران دیگری چون جکبسون 

تاثیر موسیقی  1985آنان را تایید کردند.محقق دیگری به نام گلدشتاین 

انتخابی را بر سیستم لیمبیک و مرکز کنترل دستگاه عصبی خودکار مطالعه کرد 

 و اثر آن را در تحریک این منطقه و تسکین رفتار نشان داد.

ع بیماری های روحی و روانی موسیقی بعنوان یک راه درمان برای انوا

مانند اسکیزوفرنی، افسردگی و دیگر اختالالت و همچنین انواع بیماری 

 های جسمی مانند بیماری های سخت من جمله سرطان قابل استفاده میباشد

بنا براین انواع موسیقی مانند موسیقی های شاد حزن انگیز، خلسه آور 

مناطق مغز دارداز موسیقی  اثرات متفاوتی بر روی سیستم عصبی و سایر

درمانی میتوان بعنوان مکمل دارو درمانی استفاده کردموسیقی قومی 

رایج در ایران تاثیر درمانی نداردو بیشتر اثر القایی و تلفیقی دارد 

و به بازسازی احتیاج دارد.عادت به موسیقی هیجان انگیز اثر نامطلوب 

تاثر برانگیز خلق را نا  دارد و اراده را ضعیف میکند.عادت به موسیقی

استوار و هوش را کم میکند.بطور کلی موسیقی از طریق مغز در هورمون 



 
 
 

 

های مختلف اثر میکند موسیقی آرامبخش در هورمون های استرس اثر 

 میگذارد و تنش و فشار را با ایجاد امواج آلفا کم میکند.

 

 

 ستگاه های موسیقی ایرانید-13

نی توالی ای از پرده های مختلف موسیقی ایرانی هر دستگاه موسیقی ایرا     

است که انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال میدهد موسیقی 

آواز است هفت دستگاه ردیف موسیقی سنتی  5دستگاه و  7سنتی ایران شامل 

 ایرانی عبارتند از:

 راست پنجگاه، شور، سه گاه، چهار گاه، همایون، ماهور، نوا

این طرح زمین به هفت قسمت تقسیم شده به نحوی که هفت دستگاه موسیقی  در

 .ایران معرف این مناطق و بیانگر مناطق خود هستند

دستگاه شور: مادر موسیقی ایران است آغاز شب است و آواز های آن ادامه راه 

 و این آغاز هستی و آفرینش است، طلب، جستجو و تالش است)مجید کیانی(

گاه: این دستگاه بیشتر برای بیان احساس غم و اندوه که به دستگاه سه 

وشنایی یا امیدواری میگراید مناسب است. سپیده دم است پایان شب و آغاز ر

 آغاز زندگی انسان است.)همان(

دستگاه چهارگاه: دستگاه چهارگاه ضمن دارا بودن شخصیت مستقل از بعضی جهات 

شناختن و  آغاز زندگی تابش نور، دید وبه سه گاه شبیه است. برآمدن افتاب سر

 معرفت است. )همان(

دستگاه همایون: به این دستگاه به تناسب خود حالتی شاهانه اشرافی دارد. 

 عشق و عاشق و معشوق و توحید است. )همان(ادامه روز، تداوم زندگی، اتحاد 

ت دستگاه ماهور: یکی از گسترده ترین دستگاه های موسیقی ایران است. بعل

حالت و ملودی روانی که دارد اغلب به صورت موسیقی شاد در جشن ها و اعیاد 

نواخته میشود. آغاز روز، آغاز زندگی، شور و جوانی، غرور و توانگری، بی 

 )همان( و اولین دستگاه است. نیازی و سلحشوری است

نوا سرانجام نیایش زندگی و انسان است. سرانجام آهنگ روشنایی دستگاه نوا: 

 روزکه به تاریکی و نیستی میرسد فقر و فنا است که سرانجام تولدی است.

 )همان(

دستگاه راست پنج گاه: یکی از دستگاه های بسیار قدیمی است شبیه به ماهور 

ان زندگی و است. نمود مقام و حیرت است، پایان روز، فرو شدن خورشید، خز

 )همان( سرگشتگی و حیرت است.

 

 موسیقی از نظر بزرگان-14

هاکسلی: بعد از سکوت در بیان آنچه قابل گفتن نیست هیچ چیز به پای     

 موسیقی نمیرسد.

هانس آیسلر: کسانی که موسیقی را صرفا برای موسیقی کار میکنند از خود 

 موسیقی نیز چیزی نخواهند فهمید.



 
 
 

 

 ون موسیقی اشتباهی بیش نیست.نیچه: زندگی بد

 اچ سی اندرسون: آنجا که سخن با اتمام میرسد موسیقی آغاز میشود.

ابوعلی سینا: موسیقی علمیست ریاضی که در آن از چگونگی نغمه ها از نظر 

 مالیمت و سازگاری و چگونگی زمان های بین نغمه ها بحث میشود.

فلسفه ای. موسیقی هنر زبان  بتهوون: موسیقی مظهریست عالی تر از هر علم و

 دل و روح بشر و عالی ترین تجلی قریحه انسانی است

لئوپددوفن: ریشه موسیقی به عهد کهن ارتباط دارد. در واقع همان روزی که 

انسان توانست برای نخستین بار خوشی ها و رنج های خود را با صدا نمایش دهد 

 مبدا موسیقی به شمار می آید

 یقی تند نویسی احساسات است.لئو تولستوی: موس

ویکتور هوگو: موسیقی از آنچه که ناگفتنی است و اختفای آن ناممکن حکایت 

 میکند.

شکسپیر: مردی که در درون خویش موسیقی ندارد و نوای خوش و دلنشین او را 

 دگرگون نسازد برای خیانت، توطئه و غارتگری مناسب میباشد.

سیقی خوشمان می آید این است که در دنیای ویکتور هوگو: علت اینکه ما از مو

رویاها و احالم خود فرو میرویم تبایع عالی موسیقی را دوست میدارند لیکن 

بهتر میدانند که از آن بعنوان وسیله برای دخول در رویاهای خویش استفاده 

 کننده

افالطون: موسیقی یک ناموس اخالقی است که روح به جهانیان و بال به تفکر و 

 به تصور و ربایش به غم و شادی و حیات به همه چیز میبخشد. جهش

هنری میلر: موسیقی هم مانند همه چیز های دیگ طبیعت یک فرآیند شدن است و 

تنها وقتی به کمال خود میرسد که آوا ها و قوانین آن توسط آدمی باهوش برای 

 گردند. تولید هارمونی بکار روند و اینگونه به محمل احساس و اندیشه بدل

 زرتشت: خواندن دعاها با آواز تاثیر بیشتری دارد

 س: جایی که کالم باز میماند موسیقی زبان می گشاید.جان استیون

هنری فردریک آمیل: در موسیقی آدم باید با قلبش بی اندیشد و با مغزش حس 

 کند.

پت کانروی: حقیقی ترین بیان روحیات یک ملت را در رقص ها و موسیقی آن 

 ان یافت: بدن هرگز دروغ نمیگوید.میتو

 ماریا کری: حیرت انگیز است که موسیقی ارزان چه قدرتی دارد

 جیمز ولدن جانسون: موسیقی زبان مخصوص روح آدمی است

و بعد از همه این اظهار نظر های زیبا و دقیق خوب است که بدانید هیتلر خون 

ی انسان را وادار به آشام هم در موسیقی میگوید موسیقی ناخودآگاه دست ها

 بلند شدن به سمت آسمان میکند و این یعنی موسیقی بر همه تاثیر میگذارد.

 

 

 



 
 
 

 

 چهار عنصر طبیعت-15

قدیمیا معتقد بودند طبیعت از ترکیب چهار عنصر آب، باد، خاک، آتش      

تشکیل شده است که از دیرباز بعنوان نمادی از آرامش شناخته شده و نقش مهمی 

و حتی تصمیم گیری های انسان دارد. عناصر اربعه یا عناصر  در زندگی

چهارگانه به پارسی سره چار آخشج یا چهار آخشیج است که یونانیان عنصرهای 

 سازنده جهان باستان دانستند.

دکتر حسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه 

یعت از ترکیب چهار عنصر تشکیل خبرنگاران جوان عنوان کرد قدیمیا معتقدند طب

شده است. این چهار عنصر از دیرباز بعنوان نمادی از آرامش انرژی رویش و 

 قدرت شناخته شده و نقش مهمی در زندگی دارد.

هر شخصی عنصری دارد که بیش از بقیه با او سازگار است و از روی خلق و خوی 

زگاری دارید بشناسید شما عنصری را که با آن ساخویش اثر میگذارد و اگر 

 قدرت بیشتری خواهید داشت و در زندگی موفق خواهید بود.

درون گرا و احساس فرمانروایی  مطلق دارد انسان هایی هستند درون  عنصر اب:

 گرا و انعطاف پذیر و به خوبی با تغییرات کنار می آیند.

د و در برخی اوقات تغییر خلق و خوی میدهند اما زود به اصل خود برمیگردن

 .بین عناصر دیگر با خاک سازگاری بیشتر و با آتش ناسازگار است

برونگرا و احساسات بیشتر از مناطق در آنها حکم فرما است.  عنصر باد:

برونگرا هستند و به راحتی خود را در دل خطر می اندازند و به آسانی 

تی با میتوانند تصمیم های دشوار بگیرند و احساسات برآنها غلبه دارد وق

یکنفر احساس راحتی میکنند خیلی خوب احساسات و عقاید خود را بروز میدهند و 

 با عنصر آتش بخوبی سازگاری دارند اما با عنصر خاک کنار نمی آیند.

درونگرا و گاهی احساساتی و گاهی منطقی هستند و با عوامل و  عنصر خاک:

یعت دارند و از شرایط استرس زا بخوبی کنار می آیند رابطه خوبی با طب

دوستان خود بخوبی حمایت میکنند با عنصر آب سازگاری دارد و با عنصر باد 

 نمی سازد.

بیش از حد احساساتی و برونگرا هستند با ترس های خود طوری  عنصر آتش:

برخورد میکنند که انگار اصلی وجود ندارد با وجود جسارت های ذاتیشان 

 با باد سازگاری دارند میتوانند رهبر خوب و موفقی باشند و

ارتباط میان هنر و عناصر چهارگانه در چندین سطح و بخش میتواند وجود داشته 

باشد زیرا از یک سو این عناصر موضوع و مضمون بسیاری از آثار هنری و ادبی 

هستند و از سوی دیگر این عناصر بعنوان ماده سازنده خود در هنر حضور 

ر هنری خود میتوانند به شکل های بیانی دارند. عناصر بعنوان مضمون اث

 گوناگون و در سبک های مختلف ظاهر گردند.

اخوان صفا در ارتباط با ماده چنین تعریفی را  کرده است: ماده طبیعی آتش، 

هوا، آب، خاک و هرچه در عالم تحت القمر قرار گرفته اند اعم از حیوانات و 

پس از فساد به آن بازمیگردند نباتات و جمادات از این عنصر پدید آمده و 

 فاعل این موجودات طبیعت است که خود قوه ای از قوای نفس کلی است.

ابوریحان بیرونی: شکی نیست که قوه طبیعت که ملهم است، اگر ماده ای 

رابیابد معطل نمیگذارد و چون این ماده افراط کرد این قوه فعل را دو مرتبه 

. صاحب نظم و برنامه است 2قدرت خالقی است . طبیعت دارای 1میکند در نتیجه: 

 . طبیعت رابطه ای است که توسط آن قوای طبیعت بر روی ماده اثر میگذارد3



 
 
 

 

. برخی از طبیعیون طبیعت شی 1ارسطو در مورد طبیعت دو نظریه ارائه میدهد: 

 را در ماده میدانند)آب، آتش، خاک، باد را بعنوان طبیعت اشیا میدانند(

ر از حکمای طبیعت اشیا را بصورت آنها بدان گونه که در حد و . برخی دیگ2

تعریف بیان میشود یکسان فرض کرده اند و این نظر ارسطو به طبیعت شی نزدیک 

 تر است.

 

 هدف از چهار عنصر-16

شاید در حال حاضر برای ما که به ندرت در کنار کوه سرافراز تنفس عمیق      

افروزیم و برای بدست آوردن غذا زمین را شخم داریم یا برای گرم شدن آتش می 

میزنیم فرصت این تماس ها و تعامل ها کم شده که حتی نمیتوانیم ابعاد 

 تاثیرات این عناصر را روی خودمان درک کنیم.

 

 آب-16-1

آب رمز همه چیزهایی است که وجود دارند،سرچشمه و منشا جهان و هستی     

ود آب است. آب در بیشتر فرایند های است.وجود هرگونه حیات متکی به وج

وزن بدن را آب تشکیل می دهد.      %70متابولیسمی بدن نقش حیاتی دارد. 

 مهمترین منابع آب:آب های زیر زمینی، جوی، سطحی

ء پاک کننده ها است. آب از موتیفهای بنیادین آب در ادیان مختلف نیز جز   

در این متون به آب رفته همواره  در بافت کالمی متون مقدس است و اشاراتی که

این تضاد یا پیچیدگی منطقی را واقیعت می بخشد که آب در عین حال هم خود 

است و هم چیز دیگر. در بسیاری از اساطیر مقدس آب عنصر نخستین است که همه 

چیز از درون آن سر بر می آورد و زاده می شود. از این رو آب نماد باروری و 

ترتیب آشنایی بعضی از همسران ازدواج های مقدس که بر  زایش است. به این

اساس کتاب آسمانی مسلمانان عرش الهی بر آب قرار دارد. در خوانواده های 

هندو کوزه ای پر آب نماد حضور خداوند در مراسم عبادی روزانه است،از این 

میان آب و خداوند پیوند تنگاتنگی شکل گرفته است که در تطهیر  رو رهگذر

مادین از طریق شستوشو به عنوان مقدمه الزم برای ارتباط با خداوند و انجام ن

 مراسم آیینی رخ می نمایند.

مسیحیان در بازخوانی کتاب مقدس عبور بنی اسراییل از دریای سرخ و     

طوفان قوم نوح را گونه ای از غسل تعمید می دانند. عالوه بر این آب در 

یونس که از روایات داستانی مشترک قرآن و کتاب  داستان موسی ، عیسی، ایوب و

مقدس به شمار می رود،معنایی نمادین و در راستای مفاهیم پیشین دارد. براین 

همه باید افزود به کارگیری عنصر آب را در تصویرگری بهشت و سرزمین نیکان و 

نیکوکاران در متون دینی به ویژه قرآن آب در کنار درخت از استعاره های 

 تصاویر بهشتی است.یدار پا

جایگاه آب در پارک: آب به عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین عنصر شکل     

گیری پارک مطرح است. استفاده از آب در پارک بسیار زیرکانه و هنرمندانه 

صورت گرفته است. به طوری مه نه تنها به منظور آبیاری و تغذیه گیاهان بکار 

رمندانه که مطابق  با یکی از دستگاه های رفته بلکه استفاده مفهومی هن

تطابق یافته است و زینت بخش فضای پارک است و با حضور  موسیقی ایرانی است

خود حرکت، طراوت و آوای طبیعی طبیعت به ارمغان می آورد. در هم آمیختگی آب 

و گیاهان پدید آورنده حماسه ای بی نظیر از شعر و شکوه موسیقی در خلوت 

باشد. آب با شیوه ای سنجیده و هوشمندانه در مسیر جاری می گردد، درختان می 



 
 
 

 

در حوض ها و آب نما ها ساکن می ماند از آب شره ها و فواره ها باال می زند 

 و با حرکت و صدا و نما ،طراوت جلوه گری می نماید.

 آب نماد حیات و آگاهی و پاکی است،نشان دهنده پیوند بین عناصر است.

 

 خاک-16-2

خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی و موجودات زنده است. خاک      

یکی از محصوالت محیط است که دائمًا در معرض تغییر و نمو قرار دارد. خاک 

همیشه و در همه حال توسعه می یابد حال یا به آهستگی در مناطق خشک و یا 

ارزش پوسته زمین به در سالهای دور خاک بعنوان بخش بی  .سریع در مناطق مرطوب

میالدی توسط دانشمندی روسی به نام  1880شمار می رفت. تا اینکه در سال 

خاک ."داکوچائف" بعنوان بخشی زنده و دارای ارزش مورد مطالعه قرار گرفت

مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی و موجودات زنده است. خاک یکی از 

ییر و نمو قرار دارد. خاک همیشه و در محصوالت محیط است که دائمًا در معرض تغ

همه حال توسعه می یابد حال یا به آهستگی در مناطق خشک و یا سریع در مناطق 

خاک با یک تکه سنگ خرد شده و یا یک الیه جرم کثیف متفاوت است، خاصه .مرطوب

مهم خاک این است که زنده است و موجودات زنده را می پروراند که مثال بارز 

ن هستند. به دیگر بیان میتوان خاک را پوسته ای از زمین نامید که آن گیاها

پوسته زمین ) در اینجا خاک( بوسیله باد، آب یا .بدون آن زمین خواهد مرد

فعالیتهای انسان فرسوده می شود و از دیگر سو توسط فرآیند هوا زدگی سنگها 

خاک با دیمانسیون یا بعبارت درست تر مواد مادری مجّددًا احیا یا نو می شود. 

 .سه بعدی تعریف می شود یعنی ارتفاع به عالوه مساحت

هنگامی که در جاده ای شما در حال حرکت هستید به مقطع بریده تپه کنار    

جاده ) مقطع طبیعی ( نگاه کنید. می بینید که خاک روی آن، از الیه های 

چه ترتیبی ضخامت مختلفی با رنگهای متفاوت تشکیل شده است. دقت کنید که به 

الیه های منفرد از باال به پائین تغییر می کند. چرا الیه های پائینی خاک تپه 

معمواًل ضخیم تر هستند؟ چرا الیه باالئی خاک تیره تر است؟ پاسخ همه این 

به دیگر بیان میتوان خاک را پوسته .سئوالها به چگونگی تشکیل خاک بر می گردد

آن زمین خواهد مردتصویر از رایزو باکتریای خاک ای از زمین نامید که بدون 

تصور هر شخص از خاک بر اساس استفاده ای است که از آن می .تهیه شده است

یک مهندس عمران، از خاک بعنوان زیر بنا و مهد ساختمان، جاده و بزرگراه .کند

نگاه می کندیک مهندس معدن، خاک را پوششی می بیند که باید آنرا بردارد تا 

یک طراح فضای سبز به خاک بعنوان .معادن و کانی های گرانبها دست پیدا کند به

 .منبعی برای ساخت یک پارک یا باغ زیبا می نگرد

 

 آتش-16-3

آتش یکی از مهمترین جلوه های طبیعت برای انسان بوده است که کشف آن،      

است که از نقطه آغاز برای حرکت بشر به سوی تمدن به شمار می آید. آتش چیزی 

سوختن پدید می آید و دارای زبانه و گرما و روشناست.کوچکترین شکل آتش شعله 

ماد الهی و گرمای نیک سرخ ، ننام دارد و نماد اصلی آن خورشید است.آتش 

 تطهیر کننده است و حیات بشری با ظهور آتش بوده است.

 

 



 
 
 

 

 باد-16-4

و جنبش و تداوم و جابه  باد نشان حرکتباد رابطه زیادی با آتش دارد .     

جایی است.تجلی های عنصر هوا عبارت اند از: باد، آسمان، طوفان، ابر، آواز 

رعت باد معموال با افزایش س.پرندگان، و به خصوص عقاب نماینده هواست

ارتفاع افزایش می یابد. هرچه شیب زمین بیشتر باشد دمای هوا در شیب 

تغییر جهت باد می شود. سریعتر پایین می آید و این امر موجب 

توپوگرافی موجب تغییر اقلیم می شود: تا جایی که ممکن است موجب 

انحراف باد یا طوفان شود.به دلیل اینکه آفتاب بیشتری به زمین به 

زمین شیبدار و به جنوب می تابد و از باد های سرد شمالی محفوظ 

 هستند.

 

 نتیجه گیری-17

یعنی خداوندگار است و اغلب برای معماران طبیعت دستاورد بهترین معمار     

بهترین سرچشمه الهام بوده است. بشر در طول تاریخ از هنگامی که سرپناه ، 

مسکن، محل زیست، محل کار و یا هر نوع فضایی راساخته و مورد بهره برداری 

قرار داده ، همیشه عوامل طبیعی در این ساختار یک اصل مهم و اساسی برای او 

دوران تاریخی آگاهانه دو موضوع فرم و . معماری انسان در این بوده اند

عملکرد را آشکارا در بر داشته است. به کارگیری فرم های طبیعی در معماری، 

نشانه گرایش انسان به آثار خلقت و تاثیرات آن است. از سوی دیگر فرم های 

اب زیبایی، طبیعت در گذشته از نقش موثرشان چه در زمینه عملکردی و چه در ب

 از احترام و تقدس در فرهنگ ها و اقوام ملل مختلف برخوردار بوده اند.

ارتباط با با طبیعت ضروری ترین شرط برای هنرمند است. هنرمند انسان     

است: اوخود طبیعت است، بخش از طبیعت و در میان فضای طبیعی طبیعت در 

 یر می گذارد.معماری تاثبسیاری از راهبردهای منتهی به خالقیت 

کالبد طبیعی انسان از خاک استو طبیعت و سرشت وی برخاسته از خاک است و     

دوباره به خاک برمی گردد.این تجانس باعث سازگاری معماری طبیعت با سرشت 

آدمی شده است. کالبد ها محل پرورش و اسباب پرورش نفس است و نفوس انسان ها 

 و متعالی می شوند.نیز در کالبد طبیعی خود رشد یافته 

طبیعت رحم پرورش برای انسان است و معماری نیز به عنوان بخشی از این     

طبیعت به هم وابسته و پیوسته به تناسب خود محل رشد و تعالی و پرورش انسان 

است. نیاز انسان به طبیعت انکارناپذیر است . انسان می تواند نیازهای مادی 

با واسطه از طبیعت برآورده سازد. اما نیاز خود را به طور غیر مستقیم و 

روحی انسان به طبیعت تنها با حضور او در طبیعت و استفاده از مواهب الهی 

 برطرف خواهد شد.

بسیاری از پدیده های طبیعی مانند: آبشار، وزش باد از میان برگ های     

قی پدیده درختان و نوای طبیعی موسیقی ایجاد می کنند. پس باید بپذیریم موسی

ای است در فطرت آدمی، با این تصور که طبیعت و موسیقی )ایجاد صوت های 

طبیعی درختان ، مواد طبیعی آب،آتش،خاک،باد( می تواند روح انسان را جال و 

 تجربه ای به یاد ماندنی از پارک موسیقی داشته باشد.

پرتوهای  صدای بلورین آب زالل و روان ،روی سنگریزه های غزغز کننده که    

زرین خورشید پس از عبور از البه الی درختان جنگل کامال در آن نفوذ کرده اند 

را تجسم کنیم با نگریستن بر ساختمان های بافت عرفانی_سنتی نیز می توانیم 

آهنگ های ماورایی آن را نیز زمزمه کنیم.قدم زدن بر روی برگ ها یا چوب 



 
 
 

 

نقش انسان در این امر رسیدن به هایی که آوایی طبیعی تولید می کنند... 

 کمال و آرامش واقعی است.

 معماری فضای مادی و معنوی ایجاد می کند.

 موسیقی فضای معنوی ایجاد می کند.

 موسیقی معماری زمان است و معماری موسیقی مکان.

 طبیعت فضای مادی و معنوی دارد.

 

 سپاسگزاري

، خانم  می تهران غربدانشگاه آزاد اسالبدینوسیله از ریاست محترم     

نمودند صمیمانه  که ما را در انجام این تحقیق یاری  دکتر لیال زارع

نگارندگان بر خود الزم می دانند و همچنین  .می نمایمو قدردانی تشکر 

جناب دکتر کیوان لولویی عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  از

ضو هیئت علمی دانشگاه و همچنین جناب دکتر محمد هادی کابلی ع محالت

به خاطر تامین غلظـت هـای مختلف  آزاد اسالمی دماوند و تهران غرب

 .نمایند و قدر دانی فرمون ها جهت انجام این پژوهش تشکر
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