
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
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 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

موسیقی و سالن   طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:  181 در  سمفونی

 

 

 

 شعر در معماری هبررسی اولی 9-1

 

شعر در تمامی ادوار زیباترین و پرمایه ترین احساسات 

خویش انعکاس می  انسانی رادر قالب آهنگ موزون وآهنگین

دادند واز سرچشمۀ غنی معارف بشری برای خلق موسیقی مکتوب 

بهره جسته و گفتگویی بی زمان را در سناریوی تاریخ رقم زده 
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اند.شعر واقعیت را به تجرید می کشد و معماری از تجرید ها 

به سمت واقعیت ها حرکت می کند و یک احساس متعالی را از پس 

وس مبدل می سازد.همانگونه که افراد خطوط به یک فضای ملم

گوناگون می توانند برداشت های متفاوتی از یک شعر یکسان 

داشته باشند مخاطبان یک اثر معماری نیز می توانند احساسات 

؛در واقع همانگونه متفاوتی را در یک فضای عینی تجربه کنند

که سراینده ابیات سعی در به اشتراک گذاشتن مفاهیمی با 

خوانندگان خویش دارد،ولی هربار که شعری خوانده می شود در 

واقع شعر جدیدی سروده می شود. موفقیت معماران هماگر 

موفقیت را عامه پسند بودن یک اثر بدانیم صرفًا به پختگی 

خطوط طراحی وابسته نیست بلکه هر مخاطب معماری به تنهایی 

 شاعر فضایی نو است.

حرکات موزون خطوطی است که آهنگ قافیه و ردیف در شعر فضا 

زیستن را زمزمه می کند.شعرا بارها توانسته اند ایده هایی 

برای خلق آثاری ماندگار در اختیار معماران قرار دهند و در 

مقابل معماران هم بارها دست مایه های شاعرانه ای را فراهم 

که یافتن و برگزیدن آنها در دیوان های به جا آورده اند 

آنچنان ساده نمی نماید.موسیقی را روح زمان و معماری مانده 

را روح مکان نامیده اند.هارمونی تصویری یا صوتی تضمینی 

برای لذت زیباشناسی است.معماری معنای مکان است،سکوت را 

منعکس می کند و بازگشت به فضای آغازین را بشارت می 

 ازد.دهد.سکوت فضای معماری است تا صدای فضا در آن طنین اند

 (های فرهنگیدفتر پژوهش .نقش فضا در معماری .حائری، محمدرضا)

 

 

 رابطۀ موسیقی و احساسات انسانی و الهامات موسیقیایی 9-9

 

تناسبات در ساختمان ها به دو صورت اتفاق می افتد؛گاهی ما 

نمای ساختمان را می بینیم و گاهی در داخل ساختمان قرار می 



 

 

را درک می کنیم که به آن حس  گیریم و حس داخلی ساختمان

محیطی گفته می شود.معماری ایجاد فضای مادی و معنوی می کند 

ولی موسیقی فقط فضای معنوی ایجاد می کند.به عبارت دیگر 

موسیقی ، معماری زمان است و معماری موسیقی مکان. بر همین 

اساس از بناهای ایرانی می توان به مسجد شیخ لطف اله اشاره 

کثر افراد صاحب نظر در معماری اذعان کرده اند که کرد که ا

 تناسبات ،رنگ و نور در این مسجد انسان را مسحور می کند.

همانگونه که با شنیدن قسمت پایانی "بهار جاودانه" از جادۀ 

ابریشم اثر کیتارو،آهنگساز ژاپنی،صدای بلورین آب زالل و 

خورشید پس روان،روی سنگ ریزه های غژغژ کننده،که پرتو های 

از عبور از البه الی درختان کامالً در آن نفوذ کرده اند را 

تجسم کنیم.با نگریستن به ساختمان های بافت عرفانی_سنتی 

نیز می توانیم آهنگ های ماورایی آن را زمزمه کنیم و به 

نقش فضا در  .حائری، محمدرضا) جهان فراسوی میل کنیم.

 (های فرهنگیدفتر پژوهش .معماری

 

 

 رابطه موسیقی با احساسات انسانی 9-7

ارتباط هنرها با یکدیگر مسئله ایست که همواره از آن میان 

هنرمندان صحبت می شود. تأثیر گذاری و تأثیر پذیری هنرها 

 بر یکدیگر همواره در طول تاریخ هنر، امری ایده پرور و پیش

را از هنرهای  معماریبرنده بوده است. با اینکه عده ای 

هفتگانه نمی دانند و برخی آن را مجموعه ای از هفت هنر به 

اضافه هنر هشتم عکاسی می دانند، همواره هنر بر معماری و 

معماری بر هنر تأثیر بسیار چشمگیری داشته اند. در دانشگاه 

اغلب گفته می شود از جمله هنرهایی که  ها و مدارس معماری

با آن درگیر و سهیم هستند، موسیقی است ولی اینکه چگونه از 

آن بهره برده شود کمتر بیان شده است. مقاالت و مطالبی که 

در این باب به نگارش در آمده اند تا میانۀ راه ما را به 
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جلو می برند و تنها دیدی شماتیک و پوسته ای در جلوی 

نمان پدیدار می سازند. با بیان مثال و تجربیات می چشما

توان ذهن را تا سکوی حرکت جلو برد. همانگونه که مارتین 

هایدگر میگوید، هرگاه فلسفه و علم مدرن از گشایشِ راز هستی 

باز بماند، هنر آن را می گشاید و بر آن داناست ، در حالی 

ار جهان دارد که علم با محاسبات سعی در پرده برداری از اسر

و گاهی از انجام آن عاجز می ماند، هنر به کشف و شهود 

رازها می پردازد و آن را در می یابد. برای دریافت معنی 

تأثیر موسیقی بر معماری و بالعکس، باید آنرا تجربه و مزه 

های دفتر پژوهش .نقش فضا در معماری .حائری، محمدرضا) .کرد

 (فرهنگی

 

ساده ترین و پوسته ای ترین رابطه، که اتفاقا اغلب از آن 

سخن به میان می آید، شباهت ها، فصل های مشترک و اصطالحات 

مشابه موسیقی و معماری است. برای مثال می گویند چون 

موسیقی دارای ریتم و ضرب آهنگ است و معماری هم از آنها 

موضوع به  بهره می گیرد پس از موسیقی بهره برده است. ولی

این سادگی و پیش پا افتادگی نیست. مسئله خیلی عمیق تر و 

ریشه ایست. درک بصری از اصوات و امواج محیط پیرامون و 

طبیعت، در آفریدن هر دو دخیل هستند. اگر از این منظر به 

بحث بنگریم حتی به این نتیجه می رسیم که بیشتر، موسیقی از 

و اکوسیستم  اقلیماری با معماری بهره برده است. اینجا مع

درگیر است و موسیقی با هر دو. حجم در اقلیم ها و نواحی 

 گیری موسیقی آن ناحیه نقش ایفا کرده گوناگون کامال در شکل

برای گشودن این راز باید به تاریخ موسیقی نگاهی  است.

موشکافانه و دقیق داشت. این که موسیقی فالن منطقه در چه 

از پاسخ  0۴%دوره ای از تاریخ و چگونه شکل گرفته است تنها 

ما را تشکیل می دهد. آب و هوا، شرایط اقتصادی و اجتماعی، 

روابط و  تکنولوژی روز، دین و باورها، سنت و حکومت، نوع
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خیلی از مواردی که نهایتا ایجاد فرهنگ می کنند، هر کدام 

جداگانه بر معماری و باالخره موسیقی تأثیر مستقیم و غیر 

مستقیم داشته اند. حتی وضع توپوگرافی، پوشش گیاهی، و 

ساختمانها در شکل گیری موسیقی نواحی مؤثر بوده اند. مسئله 

لکلور را روی کاغذ جالب اینجاست که اگر یک موسیقی فو

بیاوریم، و توسط خطوطی نتها را به یکدیگر وصل کنیم به 

صورت اتفاقی و شاید عمدی، برجستگی ها و پستی های این 

خطوط، با خط آسمان آن منطقه مشابهت می کند. احتماال ابتدا 

موسیقی از اقلیم و سپس معماری از هر دو تأثیر گرفته 

ایی که در فراز قله های چین برای مثال موسیقی بودائی ه.است

و میان انبوهی از درختان آنرا خلق کرده اند و امروز حتی 

نها استفاده می آاز  relaxationبه عنوان موسیقی ریَلکِسیِشن 

شود، به نوعی به وزش باد، یا ابری که میان دره ها پرواز 

 .نقش فضا در معماری .حائری، محمدرضا)می کند، شباهت دارد. 

 (های فرهنگیپژوهشدفتر 

 

چشمان خود را ببندید و تصور کنید در قله ای از کوههای پیر 

در جلوی  .که با انبوهی از درختان پوشیده شده است نشسته اید

چشم خود دره هایی می بینید که در هم پیچیده شده اند. ِمهی 

لطیف و رویایی چندین متر زیر پای شما، مثل حریری در پیچ و 

خوش کرده است و نسیمی مالیم می وزد. در واقع  خم دره ها جا

شما روی ابرها راه می روید! صدای پرندگانی را می شنوید که 

 با صدای باد هم نوایی و گاهی دوئت می کنند.

ناگهان صدای برخورد قطرات باران را بر روی برگها احساس  

می کنید. این صحنه واقعی است و در موسیقی بودائی از آن 

شده است. فلوت چینی صدای همان بلبل یا پرندگان  استفاده

است. باد اصوات کششی زیرصدا، قطرات باران ریتم ها و ضرب 

آهنگها را تشکیل می دهند. وقتی به این موسیقی گوش می دهید 



 

 

حتی اگر در مترو باشید و چشمان خود را ببندید احساس می 

 .کنید در آن فضا هستید

سرتان را باال بگیرید، تا چشم کار به گوشه دیگری میرویم. 

می کند آسمان خراش می بینید. حاال جلویتان را نگاه کنید، 

 traffic jamصفی طویل از ماشینها را می بینید که در ترافیک 

 گیر کرده اند و بوق می زنند. 

چند نفر پایین برج کنار شما گدائی می کنند و یک زن آنطرف 

صدای شیونش از ربوده شدن دختر  خیابان جیغ و داد می کند و

ساله اش خبر می دهد. مدام شانه شما بین جمعیت گیر می  3

کند و همه به شما تنه می زنند و بی تفاوت از کنارتان می 

ساله  10ناگهان می بینید کیف پولتان در دست کودکی  .گذرند

است و به سرعت از میان جمعیت فرار می کند و ناپدید می 

شما در این  .ایی مثل شیکاگو یا نیویورک استشود. اینجا ج

این  .در ذهنتان پخش می شود Heavy metalصحنه موسیقی هوی متال

سبک از موسیقی اصال برای اعتراض و بیان همین نابسامانی ها 

و نا امنی ها بوجود آمده است. اغلب وارد مسائل فلسفی می 

صدایی عصبانی اکنون خواننده با  .شود و از حماسه نیز میگوید

صدای هارش گیتار  .و شاید محزون از این اوضاع شکایت می کند

 .لید و ریتم، صدای ماشینهای موتوری را به یاد شما می آورد

این موسیقی خیلی خوب به این وضع اعتراض می کند. چشم خود 

از خیابانها بگذرید و خود را از بین برج  .را دوباره ببندید

ی سیاه پوستان برسانید. در یکی از ها به یکی از محله ها

کوچه های کثیف و باریک می بینید چند سیاه پوست، با شلوار 

و لباسهای گشاد و کتانیهای بزرگ که احتماال کتانی بسکتبال 

است را می بینید که قوز کرده و به گردن خود، چند آویز 

طالئی انداخته اند. آنها مدام همدیگر را مسخره می کنند و 

بلند می خندند و مدام سیگار می کشند. گویی خود را از بلند 

شلوغی و هرج و مرج کنار کشیده اند و به آن هیچ اعتناعی 



 

 

دوباره یکی دیگر را گیر آورده و به باد تمسخر می  .نمی کنند

ساله ای که جیب شما را  10گیرند. آن گوشه روی سکو آن کودک 

وش کردن به زده نشسته است. شما در این صحنه در حال گ

موسیقی رپ هستید. این موسیقی توسط سیاه پوستان در شهر های 

شد.  urban musicشلوغ پدید آمد و شاخه ای از موسیقی شهری 

آنها سالها به صورت زیرزمینی دور هم حلقه زده و بی اعتنا 

به هرج و مرج بیرون، یکدیگر را مسخره کرده و لذت برده 

شما ممکن است صدای موزیک های  اند. در گوشه های دیگر شهر

راک، پانک، ِرگه، هیپ هاپ، کانتری با تمام زیر شاخه های 

دیگرشان و حتی جَز و کالسیک بشنوید. می بینید فرهنگ، معماری 

و اقلیم چگونه روی موسیقی دنیا و حتی موسیقی های یک 

نقش فضا در  .حائری، محمدرضا)کالنشهر تأثیر گذارده است؟

 (های فرهنگیپژوهش دفتر .معماری

 

زمانی که در اروپا فیلسوفانی زیبایی شناسی را با معادالت  

ریاضی بررسی می کردند و سلیقه انسانها را با اعداد اندازه 

گیری می نمودند، معماری و موسیقی کالسیک بسیار زیبا با 

یکدیگر خلق شدند و خلق کردند. حتی امروزه اگر بخواهیم 

موسیقی انتخاب کنیم، بی شک قطعات  برای یک بنای کالسیک

کالسیک می توانند شکوه و عظمت آن بنا را بیان و شاید دو 

چندان کنند. مثال برای نشان دادن شکوه و عظمت بناها در 

برنامه های مستند، دیده می شود از آثار کالسیکی از قبیل 

موسیقی اصیل ایرانی  .اثر برامس بهره گرفته اند 9و  1َدنس 

که به قول استاد حسین علیزاده تصویری نیست، ولی باز با این

خاطره اماکن و شهرهای مختلف را زنده می کند. موسیقی هر 

ناحیه از ایران با همان توضیحات قبلی شکل گرفته و تکامل 

پیدا کرده است. با گوش دادن به تاریخ موسیقی اصیل، می 

صفهان دو توانید در ابتدا خود را در کوچه باغهای شیراز و ا



 

 

صده قبل و شاید بیشتر بیابید. هر چه به آثار متأخر نزدیک 

می شویم خود را بیشتر در فضاهای شهری می یابیم تا اینکه 

باالخره از تهران قدیم، الله زار، سنگلج و غیره سر در می 

گیری موسیقی در  برای بررسی بیشتر روند شکل. آوریم

 در موسیقی تکامل روند کامل بیان به نیاز مختلف  مناطق

 .حائری، محمدرضا) .است دور مقال از اینجا که است آن تاریخ

 (های فرهنگیدفتر پژوهش .نقش فضا در معماری

مسئله ای که به نظر بیشتر در معماری دخیل است، می تواند  

درک بصری، تخیل، تجسم و فضاسازی از آثار موسیقی باشد. 

برای یک قطعه موسیقی، گاهی از معمار خواسته می شود تا 

معماری کند و بنا یا دکور بسازد. این نمونه اغلب در طراحی 

صحنه استفاده میشود. گاهی یک موسیقی یا یک اثر می تواند 

الهام دهنده، ایده و یا آغاز یک طراحی باشد. برای مثال 

روند طراحی موزه یهود برلین توضیح  آقای دنیل لیبسکیند در

ا قسمت و یا پارت دوم و ناتمام یک سمفونی میدهد که این بن

است. گاهی از یک موسیقیدان خواسته می شود که برای یک اثر 

معماری موسیقی بنویسد و یا معمار برای آن اثر موسیقی 

شاید این روش در موسیقی متن آثار تئاتر و  .انتخاب کند

سینما و یا معرفی کار معماران حائز اهمیت باشد. در تمامی 

روش ها و نمونه های مشابه معمار و موسیقیدان، هر دو  این

 .باید از هنر یکدیگر آگاه و به موضوع مسلط باشند

برخی از موسیقی ها و یا سبک ها، ذاتا روح فضاسازی، تجسمی 

در دیگر موارد، موسیقی همواره بر ریلی از  .و تصویری دارند

راک  نشانه ها حرکت می کند. مثال در موسیقی اسپِیس راک

، اکثرا با گوش |Doom metalمتال دوم و  space rock-فضائی

کردن به اثر و تفکر در مورد آن، می توان خود را در فضائی 

مجازی و خاص شناور کرد. این فضاسازی به دو صورت شکل می 

گیرد. اول اینکه موسیقیدان با اضافه کردن ِافکت ها، صداهای 



 

 

یکی، برای شما یک فضای واقعی طبیعت و یا اصوات خاص الکترون

را شبیه سازی می کنند. برای مثال آقای دیوید گیلمور، 

 Pink Floyedخواننده، گیتاریست و آهنگساز گروه پینک فلوید 

با اضافه  Learning to flyدر قسمتی از آهنگ یادگرفتن پرواز 

کردن صدای رادیوئی یک خلبان روی ریتم سبک و دلنشین گیتار 

شما را از فضای اصلی به کاکبیت هواپیما دعوت می کند. لید، 

ثانیه احساس می  ۶۶با گوش کردن به این اثر شما برای مدت 

کنید کنار خلبان نشسته اید و در حال پروازید! در قسمتی از 

اثر راجر واترز، با  It’s a miracle” این یک معجزه است“آهنگ 

ستند، توسط یک فلش بک شنیدن صدای کودکانی که در حال بازی ه

 شما خود را در یک پارک بازی کودکان احساس می کنید.

 (های فرهنگیدفتر پژوهش .نقش فضا در معماری .حائری، محمدرضا)

 

ها، و زیر صداهای  در حالت دوم موسیقیدان با چیدن ملودی 

مخصوص خود، و آمیختن آن با هنر تنظیم منحصر به فرد، برای 

کامال مجازی و تخیلی ایجاد می کند. این  شما یک فضا و حالت

ند خوشایند، آرامش دهنده، توهم زا، افضا و حالت می تو

استرس آور و یا رعب انگیز باشد. موسیقی متن فیلم های 

جنایی یا ترسناک از این قائده بهره می گیرند و ترس و هراس 

شما را با این ترفند چندبرابر می کنند. در آلبوم روی یک 

اثر دیوید گیلمور، با این ترفند شما خود  On an island جزیره

 می رها  و  را در جزیره ای دور افتاده، زیبا، آرامش بخش

انتخاب سازها در طراحی این فضاها بسیار مهم هستند. .یابید

سازها و جنس صداها می توانند شما را یاد سرزمین های 

 where ever I”  هر کجا پرسه زنم“گوناگون بیندازند. در قطعه 

may roam  ،اثر جیمز هتفیلد و کرک همت، در ژانر هوی متال

ولی به دلیل اینکه این قطعه .با اینکه اصوات غربی هستند 

از مسافرتهای طوالنی مدت گروه به سرزمینهای شرقی تر سخن می 



 

 

سیم توسط جیسن  ۶گوید، با اضافه کردن اصوات گیتار بیس 

ک همت، شما مسافرت به سمت شرق را نیوستد، و لید توسط کر

کامال احساس می کنید. موسیقی متن فیلم سینمایی اخراجی های 

، اثر فریدون شهبازیان، با ملودی بسیار زیبایی از 1

آکاردئون شروع می شود و بسیار تأثیر گذار است. این فیلم 

در ژانر دفاع مقدس ساخته شده و آکاردئون یک ساز ایرانی آن 

جنوبی نیست. اگر شما فیلم را ندیده باشید و فقط  هم از نوع

موسیقی را بشنوید، فکر میکنید این موسیقی یک فیلم 

اسکاتلندی یا ونیزی است و مثال یک ماهیگیر محزون، در ونیز 

کنار آب نشسته است. گروه آلبا برای ساخت آلبوم آلبا، به 

های همراه کریستف رضائی و مسعود شعاری و چندی از نوازنده 

ارمنی و ایرنی، راهی قلعه رام اردشیر از آثار اولیه دوره 

ساسانی شدند. گروه آلبا سعی داشت روح مشترک بین موسیقی 

ایرانی، کلیسائی و ارمنی را پیدا کرده و کاری تلفیقی و 

خاص ارائه دهند. گروه به بهانه آنکه رام اردشیر از بناهای 

ان و یک نمونه کهن منحصر به فرد و خاص و بدون نمونه ایر

است این بنا را انتخاب کرد، تا حضور در فضای معنوی قلعه، 

موسیقی هایی .روح و حال و هوای موسیقی را تحت تأثیر بگذارد

که برای ما نشانه هایی از خاطرات بصری و ناخودآگاه انسان 

دارند ممکن است فقط برای ما جرقه ای ایجاد کنند و ما باید 

باشیم. صدای َتمبورین دایره زنگی در  خود به دنبال فضا

اثر ِوردی  Trovatorو تروواتور  Traviataاپرای تراویاتا 

Verdi شما را به یاد تزئینات خاص بناهای اروپایی می ،

اندازد. موسیقی فولکلور و اصیل ایرانی با اینکه فضاسازی 

ا نمی کند ولی اطالعات خوبی را به ذهن انسان وارد می کند. ب

شنیدن موسیقی مقامی کردها، خود را در شور عرفانی، با 

شنیدن موسیقی تهران قدیم خود را در کوچه باغهای تهران، با 

رنگ شهرآشوب خود را در ُاُرسی های شیراز و اصفهان، و باالخره 

با شنیدن موسیقی محلی بوشهر خود را در کوچه های بافت، زیر 



 

 

ی یابید. رنگ، معنویت و شناشیرها، در حال نظاره خانه ها م

سیالیت در موسیقی ایران ما به ازاهای زیادی در معماری 

های دفتر پژوهش .نقش فضا در معماری .حائری، محمدرضا) .دارد

 (فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 تاثیر موسیقی بر مغز انسان %-9

موسیقی روح را به حرکت وامی دارد و قادر است تاثیرات قوی 

می تواند انسان را آرام و یا  و متفاوتی بر جای بگذارد،

هیجان زده کند. به راستی موسیقی چگونه ما را تحت تاثیر 

قرار می دهد؟ موسیقی می تواند به روش های مختلف مورد 

استفاده قرار بگیرد، در علم پزشکی به عنوان یک منبع 

تحقیقاتی و نیز برای درمان امراضی چون حمالت ناگهانی، فشار 

خوابی و به طور های روانی، افسردگی، بییخون پایین، بیمار

تر توان گفت به عنوان عامل موثر در بهبود سریعکلی می

  .رودها، به کار میبیماری

 به بسته –طبق تحقیقات موسیقی شناسان، گوش دادن به موسیقی 

ها تواند بر متابولیسم تحوالت و دگرگونیمی – موسیقی نوع

فشار خون را باال یا پایین ببرد، حیاتی بدن تاثیر بگذارد، 

  .توازن انرژی برقرار کرده و به هضم غذا کمک کند

تحقیقات نشان داده که موسیقی های آرام مانند موسیقی کالسیک 

با تمپوی پایین، آرامش بخش هستند، احساسی که از سی دقیقه 

گوش دادن به چنین موسیقی بوجود می آید معادل آرامشی است 

یک قرص والیوم حاصل می شود. از آنجا که در  که از خوردن



 

 

این نوع موسیقی، شعری وجود ندارد، ملودی، تن، آهنگ و ریتم 

است که تاثیر گذار است و هر دو نیمکره مغز را درگیر جریان 

بر طبق تحقیقات مشابه، موسیقی ممکن است تاثیر  .خود می کند

ا بد گوش منفی نیز داشته باشد. بر حسب اینکه موسیقی خوب ی

مطالعاتی که در  .بدهیم، می تواند مانند زهر در بدن عمل کند

زمینه تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان انجام شده، نشان داده 

که برای مثال، موسیقی راک، رشد گیاه را متوقف می کند و 

قدرت  .برعکس، موسیقی کالسیک، باعث تسریع رشد گیاه می شود

د مانند مصرف دارو اعتیاد موسیقی به حدی است که می توان

آور شود. می توان گفت موسیقی ابزار قدرتمندی است که می 

تواند تاثیرات مثبت روحی و جسمی بسیاری بر اشخاص داشته 

باشد، البته اگر درست به کار گرفته شود، در غیر اینصورت، 

 .ممکن است تاثیرات منفی به همراه داشته باشد

 

 تعاریف 9-5

 ارکستر 9-5-1

ای از نوازندگان و سازهائی که باهم به اجرای مجموعه به

گردد. هر ارکستر به طور قطعات موسیقی می پردازند، اطالق می

معمول بر اساس قرار گرفتن نوع و تعداد سازها در آن 

شود. برای نمونه ارکستر سمفونی که به عنوان نامگذاری می

رآن از تمام باشد، بدان معناست که دبزرگترین نوع ارکستر می

تمامی سازهای موسیقی  اً قریبهای سازی استفاده شده و تگروه

کالسیک غربی در آن وجود دارد. ارکسترهای کوچک تر، که بخشی 

های دیگر از از سازهای موسیقی کالسیک درآن قرار دارد با نام

شوند. ارکستر مجلسی به جمله ارکستر مجلسی نامیده می

ای، ر آن از سازهای زهی آرشهشود که دارکستری گفته می

سازهای بادی چوبی و سازهای کوبه ائی و سازهای شاسی دار یا 

 تواند استفاده شود.کلیدی همچون پیانو می



 

 

ها برای ارکسترها استفاده در برخی از موارد بعضی از عنوان

ای به نوع سازهای بکاررفته یا ها اشارهشود، که این ناممی

ها تنها کسترها ندارد و این نامگذارینقش سازها در این ار

برای تشخیص دادن ارکسترهای مختلف در یک منطقه یا شهر 

گردد. برای نمونه ارکستر فیالرمونیک . ارکستر استفاده می

الرمونیک معموالً از سوی انجمن دوستداران موسیقی در هر یف

گردد و در این شهرانجمن فیالرمونیک پشتیبانی مالی می

معموآل از نوازندگان خبره و چیره دست هر شهر  ارکسترها

گردد.البته ساختار ارکستر فیالرمونیک، از نظر استفاده می

سازی، بصورت ارکستر سمفونیک یا ارکستر بزرگ است.مانند 

ارکستر فیالرمونیک لندن. در ارکسترها رهبر ارکستر مهمترین 

 .رودنقش و در واقع قلب ارکستر بشمار می

 آشنایی با ارکستر سمفونیک تهران  9-5-9

به رهبری غالمحسین  1719آذر سال  17ارکستر سمفونیک تهران 

مین باشیان و با نام ارکستر سمفونی بلدیه شهرداری فعالیت 

  .خود را آغاز کرد

 

به وسیله پرویز محمود سازماندهی  %179این ارکستر در سال 

 .شد و به شکل امروزی درآمد

 



 

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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