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بررسی امکان استفاده از قطعات موسیقایی به عنوان منبع تولید ایدة فرم کالبدی*
مطالعة موردی: الگوسازی کالبدی قطعه کرشمه از دستگاه چهارگاه

چکیده
فرم کالبدی به عنوان عنصری کارآمد، حامل اطالعات ارزش مندی اســت که به صورت مستقیم و یا از طریق ترجمه 
قابل دسترســی است. شــکل گیری فرم نیز خود حاصل فرایند های پیچیده ای است که هر یک با رویکردی متفاوت به 
موضوع طّراحی می پردازند. گوناگونی منابع الهام در الگوســازی کالبدی و کمبود رویکرد علمی در بســیاری از آنها، 
عدم اطمینان به فرایندهای تولید فرم و محصول به دســت آمده از آنها را به همراه داشــته است. تالش های بسیاری از 
سوی صاحب نظران برای گسترش منابع تولید ایدة شکلی در طّراحی برای بهینه کردن محصول و هماهنگی آن با بستر 
طرح صورت گرفته اســت. این پژوهش با هدف معرفی موســیقی به عنوان منبعی ارزش مند برای تولید ایدة شکلی، به 
دنبال پاسخ به چگونگی ترجمة متناظر مؤلّفه های موسیقایی به عناصر کالبدی است. برای این منظور با استفاده از شیوه 
توصیفی- تحلیلی و  بررسی میزان همبستگی میان متغّیرهای موجود در دو حوزة فرم و موسیقی، امکان ترجمة مؤلّفه های 
متناظر ســنجیده شده و بر پایة آن بازنمایی بصری فرم موسیقایی مورد مطالعه قرار گرفته است. به واسطة جلوگیری از 
اعمال نظر و تحلیل کاربر و هم چنین گســترش شمول کاربرد، در مدل پیشنهادی مؤلّفه های فیزیکی که دارای تعریف 
ثابت و مشّخص هستند، در هر دو حوزة فرم و موسیقی به صورت یک به یک و یا در صورت امکان به چند مؤلّفة متناظر 
ترجمه شده  اند. فرایند این پژوهش به ایجاد دستور زبان تولید فرم بالواسطه از موسیقی انجامیده و برای آزمودن شیوة 
پیشنهادی قطعة کوتاه کرشمه از دستگاه چهارگاه یکی از دستگاه های موسیقی سّنتی ایران، که دارای نوانس های متنوع 
اســت برای ترجمة متناظر به فرم کالبدی استفاده شده است. مطالعة نتیجه به کارگیری این دستور زبان نشان می دهد، 
محصول ایجاد شــده با توّجه به تعریف مؤلّفه های ســاختاری ایجاد فرم، از قابلّیت مناســبی برای تولید طرح مفهومی 

فرم های معماری و یا شهرسازی برخوردار است.

واژگان کلیدي: الگو سازی، فرم کالبدی، ترجمه متناظر، مؤلّفه های موسیقی، عناصر شکلی.

ناجی پژمان ضیایی1، محمد نقی زاده2 **، سیدمصطفی مختاباد3

1 دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

)تاریخ دریافت: 96/02/07                          تاریخ پذیرش: 96/06/03(

* این مقاله مستخرج از رساله دکتری ناجی پژمان ضیایی با عنوان »امکان سنجی الگوسازی کالبدی از دستگاه های موسیقی سنتی ایران از 
طریق اســتخراج مؤلّفه های موسیقایی از بافت های ارگانیک شهری« به راهنمایی دکتر محمد نقی زاده و مشاوره دکتر سیدمصطفی مختاباد در 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده است.
** E-Mail: drmnaghizadeh@gmail.com
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مقّدمه
مطالعات در چارچوب نیاز، زمینه و فرم پارامترهایی هســتند که 
بر نتایج فرایند طرّاحی تأثیر مســتقیم خواهند گذاشت و محدودة 
اشــتراکی این سه حوزه، گســتره مطلوب اهداف طرّاح را تشکیل 
خواهــد داد )Gero&Maher, 1988(. بــا توّجه بــه رویکرد علمی 
روش های فرایندمدار، از ســه حوزة مذکور، معمــوالً نیازها و زمینة 
طرح، بیش تر مورد توّجه واقع شــده و فرم به مثابه پارامتری وابسته، 
مورد غفلــت واقع می گردد. از طرف دیگــر ماهیّت کّمی بخش 
زمینــه و نیاز های طــرح موجب ســهولت در روش و صراحت در 
پاسخ ها می شــود و ارتباط موجود در فرایند طرّاحی را بسیار ساده 
می سازد و این موضوع موجب فراموش شدن رویکرد طرّاحی فرم و 

محصوالت آن می گردد. 
توّجــه به این موضوع که درک بالواســطه از هر موضوع طرّاحی، 
در مرحلــة نخســت از طریق بازنمایــی فرمال آن ایجاد می شــود، 
لزوم نگرش جدید به این حوزه را مشــّخص می ســازد. در فرهنگ 
 کتابخانه ای هنر، ریشــة مفهــوم "فرم" در اصطالح فلســفی یونانی

"Eidos" جستجو می شــود. این اصطالح اساساً دارای مفهوم نمای 

هر چیز، و به معنی آن اســت که چیزی را بدان تشخیص می دهیم؛ 
آن چه که به طور معمول شــکل محســوس و شخصیّت شیء را به 
واســطة نمای دیداری آن شــامل می شــود، اما معنی وسیع تر آن در 
بسط شــخصیّت و هویّت ذاتی هر چیز و نه صرفاً وجه دیداری آن 
ادامه می یابد. بنا به این تعریف هر شیء به اعتبار فرم )Eidos( خود 
تشخیص داده و شناخته می شود و برای ما به عنوان یک موجودیّت 

 .)Dic Of Art, Vol. 11: 313( ممتاز آشکار می گردد
با توّجه به مطالب فوق، به نظر می رسد ارتقای شیوه های طرّاحی 
و بازنمایــی فرمال در کنــار تدوین راه حل هــای جدید، می تواند 
جایگاه فرم را به عنوان عنصر ارتباط دهندة کاربر با محصول فرایند 
طرّاحی بهبود بخشــد. نکتة قابل تأمــل در اکثر روش های طرّاحی 
فرمال محوریّت اســتدالل و الهام طرّاح اســت که موجب کاهش 
ســطح ارتباط محصول با محدودة درک مخاطب می شود. تمامی 
این شــیوه ها از روش »کاربردگرا« گرفته تا روش «هندســی« فارغ از 
منابع ایــده و نوع برخورد با موضوع، همگــی تحت تأثیر قضاوت 
طــرح بــوده و کاهش درک مخاطــب را به دنبال خواهند داشــت 
)الوســون، 1383: 249(. لذا به نظر می رسد تالش برای ایجاد منابع 
قابل اطمینان و مــورد تأیید در جهت تولید فرم، جایگاه تضعیف 
شــده این عنصر اساســی را در فرایندهای طرّاحــی بهبود خواهد 
بخشید. در این پژوهش با فرض هم منشأ بودن اصول آفرینش آثار 
هنری، به مطالعة موســیقی به عنوان منبع تولید ایدة فرمی پرداخته 
شده اســت. هدف این تحقیق، تدوین روشــی جدید برای ترجمة 
مؤلّفه های موســیقایی بــه الگوهای فرمی متناظر آنهاســت، که با 
جستجو در ویژگی ساختاری مؤلّفه های مذکور و روابط متناظر بین 

آنها به انجام رسیده است.

پرسش های پژوهش
1- آیا امکان استفاده از موســیقی به عنوان منبع الهام خلق فرم 

در معماری و شهرسازی وجود دارد؟
2- چگونه می توان مؤلّفه های موســیقایی را به عناصر کالبدی 

متناظر آنها ترجمه نمود؟ 

روش پژوهش
بازیابــی مؤلّفه هــای متناظــر موســیقی و فرم کالبــدی، بخش 
اساســی روند این پژوهش را به خود اختصاص داده اســت. با توّجه 
به این موضوع شــناخت کامــل این دو حــوزه گام آغازین مراحل 
تحقیق محســوب می شــود. برای این منظور با مطالعه بر فیزیک 
صوت و بازشناســی عناصر ساختاری موســیقی، مؤلّفه های ارتفاع، 
دیرند، شــّدت و تُن برای مقایســه با عناصر تشکیل دهندة فرم که 
اندازه، جهت و رنگ را شــامل می گردد، انتخاب شــده اند. میزان 
همبســتگی متغیّرهای مورد مطالعه و امکان سنجی ترجمة متناظر 
آنها به یکدیگــر در مرحلة دوم مطالعات جای می گیرد، این مهم 
از طریق مقایســة ماهوی مؤلّفه های مورد نظر و شناسایی تشابها در 
مشــخصه های ســاختاری آنها انجام گرفته اســت. بدین معنی که 
نزدیک تریــن تعریف میان مؤلّفه های مــورد مطالعه به عنوان عامل 
امکان ترجمه آنها به یکدیگر بررســی شــده است. بهره گرفتن از 
ادبیات موضوعی مرتبط و تحلیل های مشــابه نیز رویکرد تکمیلی 
این پژوهش اســت که با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و تجزیه و 
تحلیــل یافته ها انجام پذیرفته اســت. روش این پژوهش توصیفی- 
تحلیلی اســت و مقایسة مؤلّفه های اســتخراج شده از موسیقی به 
کمک روش همبســتگی انجام شــده اســت. همان گونه که ذکر 
گردیــد روش جمع آوری اطالعات کتابخانه ای اســت و از مطالعه 

اسناد مرتبط و متون تخصصی در این زمینه بهره برده شده است.

بررسی تجارب هم گردانی موسیقی به فرم
بسیاری از محققان در علوم مختلف با فرض قرار دادن وحدت در 
سرمنشأ تمامی پدیده ها، ســعی در ترجمه و تحقیق تأثیر پدیده ها 
بر یکدیگر داشــته اند. یکی از مهم ترین تحقیقات در این زمینه که 
نتایج بصری و قابل اطمینانی را به دنبال داشته مطالعه تأثیر موسیقی 
بروی فرم مولکول های آب و کریستال های یخ است )ایموتو، 1386(. 
از نمونــة دیگــر پژوهش های انجام شــده در این زمینــه می توان به 
بررســی ارتباط DNA با موسیقی، بوســیله روشی ابداعی در ترجمة 
آنها به یکدیگر، اشــاره کــرد. در این آزمایش هــای علمی با ثبت 
ارتعاشات مولکول DNA به وسیله اسپکترومتر مادون قرمز و تبدیل 
فرکانس های به دســت آمده به نت موســیقی، زبان مشــترکی برای 
 .)Alexjander, 1992( ترجمه این دو به یکدیگر تدوین شده است

تجارب متنوعی نیز در زمینة همگردانی1 موســیقی به فرم وجود 
دارد. یکی از اولین تالش ها در این زمینه استفاده از روشی است که 
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توسط فیزیک دان آلمانی، اِرنست ِچالدنی، در سال 1787 اختراع شد. 
او ابتدا ماســه های ریزی را بر روی یک سطح شیشه ای پخش کرد، 
ســپس آن را توسط ارتعاشــات ویولن به نوسان درآورد. این نوسان ها 
باعث می شد ماســه ها نقش های متنوّعی به خود بگیرند. هر نقش 
در این روش منحصر به فرد و به طور مســتقیم به موســیقی متناظر 
خود مرتبط اســت )Jormakka.K, 2009: 21(. این آزمایش با توّجه 
به تکرارپذیر بودن یکی از قابل اعتمادترین روش های ابداعی اســت 
که تا کنون تجربه گردیده اســت، اما به دلیل غیر قابل تعمیم بودن 
امکان به کارگیری هدف مند را ندارد. از دیگر پژوهش های معاصر در 
این زمینه نتایج یک پروژة طرّاحی دیجیتالی توســط کریس تِنسن  
است. او یک نرم افزار پارامتری شامل اعداد و نسبت ها را برای تولید 
48 فرم مجازی بر اساس پیش درآمدهای کتاب اول یوهان سباستیان 

.)Jormakka.K, 2009: 25( باخ طرّاحی کرد
مارتین واتنبرگ را می توان یکی از پیشــگامان ترجمة مســتقیم 
موســیقی به فرم نامید. واتنبرگ با ابداع شــیوه ای جدید با نام آرک 
دیاگرام، روشی ایجاد کرده است که توسط آن موسیقی مورد نظر به 
فرم های دایره ای ترجمه می شود. بر اساس منطق این فرایند نت های 
موســیقایی با توّجه به شــّدت2 و دیرند3 خود در میسری مستقیم و 
عمودی به فرم های دایره ای شــکل ترجمه می شوند. با تغییر ماهیّت 
موسیقی مورد مطالعه، به وضوح دیاگرام های متفاوتی از این سیستم 
اســتخراج می گــردد که اگر مطابــق ترتیب ایجاد دیاگــرام به آنها 
نگریسته شود ارتباط فرم و موسیقی مولد آنها به سادگی امکان پذیر 

. )Wattenberg.M, 2002( می باشد
رویکرد اســتخراج فرم کالبدی از موسیقی در معماری نیز دارای 
سابقه است. دو نگرش متفاوت در این رویکرد قابل تشخیص است: 
دیدگاه اول برخورد شــکلی با موضوع و الهام گرفتن از شکل آالت 
موســیقایی و چیدمان نت ها اســت که به لحــاظ ارزش طرّاحی در 
ســطوح پایین تری قرار دارد. پل کابلی آالمیلو4 در اندلس اســپانیا، 
و پل لوت5 در هلند از نمونه های ســاخته شده و محصول این شیوه 
بررسی است. نمونه شناخته شده رویکرد شکلی در الهام از موسیقی 
را می توان خانه پیانو در هاینان چین دانست، که با رویکردی پست 
مدرنیستی حجم خود را عینا از چیدمان یک پیانو و ویولن کنار هم 

 .)Tayyebi, 2013( به عاریه گرفته است
دیدگاه دیگر در زمینة تولید فرم از موســیقی، دیدگاه محتوایی 
اســت که در ســطوح مختلف مورد توّجه محققان اســت. ایانیس 
زناکیــس را می توان یکی از تأثیر گذارتریــن محقاق در این زمینه 
دانست. زناکیس به پیروی از آهنگساز ارگ، الیور مسیان که مورد 
تحســین لوکوربوزیه بود، تالش های بسیاری در ترجمة موسیقی به 
کانپسهای معماری انجام داد که در چند مورد به مرحله اجرا رسیده 
اســت )آنتونیــادس، 1383: 453(. یکــی از مهم تریــن تجربه های 
زناکیــس طرّاحــی نمای غربی دیــر التورته اثر لوکوربوزیه اســت 
که ایدة آن از اســتخراج تناســبات ریاضی یک قطعه موســیقایی 

ایجاد شــده بود. پاویون فلیپ در نمایشــگاه جهانی بروکســل در 
ســال 1958 نیز از دیگر آثــار زناکیس در دفتر لوکوربوزیه اســت 
که با منطقی مشــابه طرّاحی شــده اســت. زناکیس ایــن اثر را از 
گســترش ایدة ناشــی از ترجمه یک قطعه موســیقایی آفریده که 
 خود آن را جابه جایی و دگرگونی6 )تصویر شــمارة 1( نامیده است 

.)Muecke Mikesch & Zach.Miriam, 2011: 30(

 تصویر شمارة 1: 
)تصویر باال(: دیاگرام متازتاز )جابجایی و دگرگونی( برای پاویون فلیپ
)تصویر پایین(: پاویون فلیپ در نمایشگاه جهانی بروکسل در سال 1958

Muecke Mikesch & Zach.Miriam, 2011: 30 :مأخذ

دن فدورکو7 یکی دیگر از معماران معاصر اســت که مطالعات 
ارزش مندی در زمینة شــیوة ترجمة موســیقی بــه کالبد معماری 
انجــام داده اســت. در روش فدورکو به ازای هــر یک از ویژگی ها 
و مشــخصات موســیقایی یک ترجمــة متناظر کالبــدی در نظر 
گرفته شــده اســت که بیش ترین هم خوانی را بــا موضوع متناظر 
خــود دارد. به طور مثال در سیســتم ترجمة فدورکو، پارامتر قدرت 
صدا در موسیقی به اندازه، نوع ساز به حجم، نظم به شیوة استقرار، 
تن یا آهنگ به رنگ، و تنالیته به بافت نســبت داده شــده اســت 

)آنتونیادس، 1383: 460(.
فدورکو بر اســاس دستور زبان پیشنهادی خود راه کاری برای فرایند 
طرّاحی پروژه ها ایجاد نمود که برنامه ریزی فضایی مبتنی بر موسیقی را 
فراهم ساخته است. در این شیوه، موسیقی به عنوان عنصر جهت دهنده 

و منشأ ایجاد ایده در روند طرّاحی به کار گرفته شده است. 
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پروژة خانه اســترتو اثر استیون هال نیز با تکیه بر اصول برگرفته 
از رابطة نهان موســیقی و معماری در زمینه های ریتم، تناســب ها و 
نشــانه گذاری های مشابه طرّاحی و ساخته شده است. هال از طریق 
انجام فرایند این پــروژه، معادله ای را برای هماهنگ کردن مفاهیم 

مشابه در موسیقی و معماری به صورت زیر طرّاحی کرد.

فضا / )متریال × نور( = زمان / )متریال × صدا(
رابطه شماره 1: معادله تشابهی موسیقی و معماری از دیدگاه هال

طــرح مفهومی اولیه این بنا بر پایة قطعه ای از بال بارتوک8 که برای 
ســازهای کوبه ای و سلســتا9 نوشته شده است، شــکل گرفته است. 
الیه های تشکیل دهندة طرح مفهومی این بنا از مفاهیم به دست آمده 
ناشــی از کاربرد معادله هال به روی موسیقی بارتوک به عالوة شبکه 
ســازه ای که از سری اعداد فیبوناچی الهام گرفته، تشکیل شده است. 
انتخاب سری اعداد فیبوناچی برای مدول های سازه ای به دلیل نزدیکی 
به منطق دیرند نت ها گسترة بسیار مناسبی برای اعمال الیه های دیگر 

.)Benedikt, 1992( طرح مفهومی برای هال فراهم کرده بود
ویبها آگارواال10 در پژوهشــی که با روش مشابه هال انجام داد از 
تحلیل شــنکر11 برای ایجاد ایدة کالبدی در معماری بهره جست. 
موســیقیدان و پیانیست اتریشــی هاینریش شنکر تحلیل شنکری 
را بــرای بازنمایــی طبیعت بصــری از طریق چارچــوب تحلیلی 
ترکیب های موســیقایی پایه گــذاری کرد. موضوعــی که تحلیل 
شــنکری را از دیگر رویکرد های سیســتمی تحلیل موسیقی جدا 
می کنــد، توّجه بــه توانایی طبیعــی هنرمند در کنتــرل هم زمان 
تمامی ســطوح ساختاری قطعه اســت. در فرایند طرّاحی نیز اصول 
اساسی برای رویکرد طرّاحی بصری فضا وجود دارد. اگر به سطوح 
ساختاری تحلیل شنکر با دقت بیش تری توّجه شود، یک سیستم 
الیه ای و سلســله مراتبی، که توانایی فرم دادن به فضا را دارد از آن 
استخراج خواهد شد. در تحلیل شنکر فرم ساختاری از پس زمینه، 
میان زمینه و پیش زمینه تشــکیل می شود. پس زمینه شامل ساختار 
اساســی و پایه ای اســت که به وســیله نزول پایه12 و ضرب باس13 
تعریف می شــود. نزول پایه در پس زمینه شــامل پایین آمدن گام 
به گام مقیاس گام نت از گام های ســوم، پنجم و یا هشــتم است. 
ضرب باس نیز خط زیرین پس زمینه اســت که از روند پیشــرفت 

.)Agarwala, 2016( تشکیل  شده است I – V – I هارمونیک

 تصویر شمارة 2: ساختار اساسی تحلیل شنکر؛ 
Pankurst, 2008 :مأخذ

الیة میان زمینه چگونگی ایجاد پیچیدگی و رسیدن به پیش زمینه، 
را به وســیله پس زمینه بیان می کند. تعداد الیه های تشــکیل دهندة 
میان زمینه بر اســاس طــول و پیچیدگی قطعه، تعیین شــده و الیة 
پیش زمینه خالص ترین ویژگی های کیفی قطعه را که قابلیّت تقسیم 
به ســه بخش آراینده یعنی نت انتقالی، نت همسایه و ضرب باس را 
دارد، شامل می شود. زمانی که فضایی شروع به فرم گرفتن می کند، 
ســاختار آن توسط یک سیســتم اصلی شروع شــده سپس توسط 
سیستم های الحاقی مانند سیستم های دوم و سوم الیه بندی می گردد. 
با توّجه به این تفســیر، سیســتم های موجود در ســاخت و ساز های 
معماری نیــز می توانند به خوبی از طریق الیه بندی سلســله مراتبی 
موجود در تحلیل شنکر قابل تعریف باشند. هر فضا با شبکه بندی 
اساسی )پس زمینه( آغاز می شود، از طریق پیچیدگی الیه های میانی 
)میان زمینه( رشــد می کند و با آراســتن که همان پیش زمینه است 

 .)Agarwala, 2016( تکمیل می گردد
یکی از علمی ترین شــیوه های برخورد بــا مقولة ترجمة فضایی 
موسیقی، روش ارائه شده توسط دایدم آکار14 است. روش آکار بر 
پایة نگرش دن فدورکو شــکل گرفته است، آکار همانند فدورکو 
در گام نخســت ترجمه ای قــراردادی برای مؤلّفه های موســیقایی 
ایجاد کرده که در آن فرکانس مشــابه احساســات مربوط به ارتفاع 
فضا و شــّدت صوت به پر و خالی بودن فضا ربط داده شده است. 
هم چنین گام های موســیقایی به رابطة دو بعدی فرم ها با یکدیگر 
تفسیر شده اند. همان گونه که در تعاریف آمده است گام موسیقی 
یا تمپو درجة سرعت تکرار قطعة موسیقی است که می توان آن را 
معادل تکرار در توالی و ســاخت محسوب کرد. زمانی که دو فرم 
دو بعدی در محور Y در نظر گرفته شــود، بلندتر بودن فاصلة بین 
آنها باعث درک آهســته تر فضای معماری می شود. رویکرد آکار 
رســیدن به فرم های ســه بعدی اســت که در فضایی مجازی با سه 
بردار X,Y,Z تعریف خواهند شــد. کوچک ترین قسمت هر قطعة 
موســیقایی نت هایی هستند که در یک زمان نواخته می شوند، این 
قطعات کوچک شــامل فرم های دو بعدی خواهند بود، در دیاگرام 
مجازی که برای فرم های ســه بعدی ایجاد شده است، فرم های دو 
بعــدی در خط گام موســیقایی ایجاد خواهند شــد که در محور 
Y قرار دارد. در این تقســیم بندی ارتفــاع فرم های دو بعدی محور 
فرکانس اســت و محور Z زمان را به کار می افزاید. فرکانس صوت 
به عنوان اساسی ترین بخش تشکیل دهندة هر موسیقی که توسط 
ســاز و ابزار مرتبط با آن ایجاد می شــود، در دیاگرام مجازی آکار 

بعد سوم را تشکیل می دهد.
روش کار آکار بــرای تولید فرم هــای دو بعدی، رابطة بین نت ها 
را شــامل می شــود. هر نت دارای دیرند متفاوتی اســت. هر نتی که 
دیرند کم تری داشــته باشد در دورة زمانی کوتاه تری شنیده می شود. 
پس، در ترجمة معماری، بازنمایی بصری آن نت نیز بر دیگر نت ها 
اثر کم تری خواهد داشــت. در شــکل گیری سامانة دو بعدی آکار، 
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زمان متناظر با رابطة زاویه مند بین فرکانس نت و بردار آن اســت، در 
صورتی که چند نت با هم نواخته شــوند به واسطة این که درک آنها 
همزمــان صورت می گیرد، در بازنمایــی بصری آنها در محور Y در 
یک نقطه ثابت با Z های متفاوت و زاویه دار ترسیم می شود. این امر 
در ضرب های متفاوت موســیقایی، متناظر تکرار هر ضرب در بازه 
زمانی خاص تکرار می شــود تا قطعة موســیقایی به پایان برسد. در 
خصوص تعیین زاویه در ترســیم فرکانس ها با توّجه به محدودة نیم 
دایرة فضای مثبــت باالی محور )180 درجه( دیرند نتها تعیین کننده 
اســت. با در نظر گرفتن رابطة منطقی زمانی موجود بین کلیدهای 
موسیقایی، زاویة ثابت 180 درجه در هر ضرب به اقتضای کلید های 
موجود در آن ضرب تقسیم شده و بردار بعد سوم همان گونه که در 
تصویر 3 مشــاهده می شــود، به اندازة عدد فرکانس هر نت با زاویه 

.)Acar, 2015( به دست آمده ترسیم می شود

تصویر شمارة 3: بازنمایی نتهای هر ضرب با توّجه به دیرند آن ها؛ 
Acar, 2015 :ماخذ

با این روند مجموعه ای از فرم ها در محور زمان پدید می آید که 
از به هم پیوســتن آنها حجم معماری تشکیل شده است. در نمونة 
مورد مطالعه آکار قطعه ای از شوپن تحت عنوان باد زمستانی مورد 
مطالعه قرار گرفت که با اعمال روش پیشــنهادی اش حجم فرمال 

بازنمایی شده مطابق شکل زیر به دست آمد.

تصویر شمارة 4: حجم فرمی بازنمایی شده از قطعة باد زمستانی 
Acar, 2015 :شوپن توسط روش آکار؛ ماخذ

نقطة قوت رویکرد محتوایی در برخورد با مقولة ایجاد فرم به وسیلة 
موســیقی، اســتفاده از قوانین و مؤلّفه های موسیقایی به جای درک 
کلی و الهام هنرمند از موضوع است. این شیوه به واسطة قابلیّت درک 
توسط مخاطب و امکان دریافت منطق ترجمه از موسیقی به فرم، در 

ایجاد ارتباط با موضوع بسیار موفق تر خواهد بود. 

تدوین دستور زبان ترجمة موسیقی به فرم
معرفــی موســیقی به عنوان منبــع ایده در تولید فــرم کالبدی، 
مســتلزم تدوین روشی با فراگیری مناســب و قابلیّت تکرار است. 
همان گونه که در بررســی پژوهش های مرتبــط نیز به آن پرداخته 

شد، در هر دو رویکرد ذکر شده چنین ویژگی وجود ندارد. 
با توّجه به این موضوع که ردیف نوازی در دستگاه های موسیقی 
ســنّتی ایران ماهیّت مونوفونیک15 دارد و متن موسیقایی یک خط 
ملودیک، بدون هارمونی و آکورد را شــامل می شــود، باید در نظر 
داشــت که بازنمایی فرمی قطعات موســیقایی مذکور از ســادگی 
قابل تشخیصی نسبت به قطعات پلی فونیک16 و یا هموفونیک17 
برخوردار خواهند بود. در فرایند ترجمه فرمال قطعات موســیقایی، 

سه مرحله قابل تشخیص وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: 
1- شـناخت کلـی دو حوزه و بازیابـی مؤلفه های تأثیرگذار 

موضوع بر 
در مرحلة نخســت به فرم و تعاریف مربوط به آن پرداخته شــده 
اســت. فرم به معنی هر چیزی اســت که دیده شود، شکل، اندازه، 
رنگ و بافت داشــته باشــد، فضا را اشغال کند، مکانی را مشخص 
کند و جهتی را نشان دهد ) ونگ، 1393، 140(. بر طبق نظر ونگ 

عوامل سازندة فرم به اختصار عبارتند از: 
اندازه: ابعــاد واقعی فرم، طــول، عرض و عمق آن اســت. در 
حالی که این ابعاد تناســبات فرم را معیــن  می نماید، مقیاس فرم 
توسط نسبت اندازة آن به اندازة سایر فرم های موجود در محیطش 

تعیین می شود.
رنــگ: شــّدت و ارزش رنگــی، وجــه هــر فرم اســت. رنگ 
مشــخص ترین صفتی اســت که هر فــرم را از محیطــش متمایز 

می کند. هم چنین رنگ در بار بصری فرم نیز تأثیر دارد.
بافت: مشــّخصات وجه هر فرم اســت، بافت وجوه هر فرم، بر 

قابل احساس بودن آن و کیفیت انعکاس نور بر آن اثر دارد.
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جهت: وضعیّت قرارگیری فرم نســبت به ســطح زمین، نقاط 
پیرامون یا نسبت به فردی است که به فرم نگاه می کند. 

موســیقی به عنوان بعــد دیگر ایــن تناظر به معنــای هنر بیان 
احساســات انســانی، به وســیله صداهاســت. مهم تریــن عوامل 
تشــکیل دهندة موسیقی صدا و ریتم هســتند. صداهایی که دارای 
ارتعاشــات نامنظم باشــند، صداهای غیر موســیقایی و آنهایی که 
متناوب و دارای ارتعاشــات منظم هســتند ... صداهای موســیقایی 
نامیده می شــوند )پورتراب،1393، 17(. صدا ها دارای چهار ویژگی 

هستند:
ارتفاع: زیر یا بم بودن نت ها نســبت به یکدیگر که با فرکانس 
آنها نسبت مســتقیم دارد. هر نت دارای فرکانس مشّخصی است 

که بسته به اکتاوی که در آن قرار دارد، متفاوت است.
دیرند: به میزان کشــش و حضور هر صدا و یا نت موسیقی در 
بازه زمان گفته می شود. این کشش از قانون خاصی پیروی می کند 
و بــه ترتیب از نت گرد گرفته تا چهارالچنــگ و پایین تر، در هر 

مرحله میزان حضور صدا به میزان 1/2 کاهش می یابد.
شدت18: میزان شــّدت یا قدرت و ضعف صدا در موسیقی است 
که معموالً از اعمال فشــار بیش تر بر ابزار موسیقایی ایجاد می شود. 
این ویژگی که نوانس نیز نامیده می شــود به شــّدِت نواخت هر نت 
موسیقی اشاره دارد. واحد اندازه گیری این مؤلّفه دسی بل، همان واحد 
 .)Nelson & Christensen, 2014: 5( اندازه گیری شّدت صوت است
ُتــن )رنگ(: عامل تشــخیص صدا از یکدیگر مثاًل نوع ســاز 
یــا منبع تولید صدا اســت که معموالً در موســیقی با تغییر آالت 

موسیقی حاصل می شود.  
2- بازیابی مؤلّفه های متناظر

با توّجه به تعاریف ارائه شــده برای مؤلّفه های تشکیل دهندة دو 
حوزه و تحقیق در تطابق ســاختاری آنها، دســته بندی به شکل زیر 

ایجاد خواهد شد. 
دو مؤلّفة دیرند و ارتفاع در موســیقی با توّجه به ویژگی کمیّتی 
خود بــا مؤلّفة اندازة دو بعدی در مقولة فرم متناظر هســتند. بدین 
معنــی که اگر در یک محور مختصاتی دیرند به محور Y و ارتفاع 
به محور X اختصــاص یابد، در یک مدل دو بعدی اندازه های فرم 

متناظر با نت موسیقایی مشّخص خواهد شد.
در مرحلــة بعد، با در نظــر گرفتن مفهوم شــّدت این ویژگی را 
می توان در دســتگاه مختصاتی تولید شده به بعد سوم نسبت داد. 
با این تعریف، ارتفاع در شــکل گیری فرم ناشی از موسیقی تابعی 
از مقدار نوانس نت موســیقایی خواهد بود. نوانس در بازه بســیار 
ضعیف تا بسیار قوی در هشت مرحله درجه بندی می شود. متناظر 
کردن حالت میانه نوانس با متوســط ارتفــاع فرم های غالب در هر 
سیســتم، در کنار تعیین میزان تغییــر در هر مرحله، ترجمة فرمال 
مفهوم ارتفاع را میسر خواهد ساخت. محصول دیگر فرایند تعریف 
دســتگاه مختصات ســه بعدی ، مؤلّفة جهت در شکل گیری فرم 

اســت، با تعییــن محورها و هم چنین مبدأ مختصات در دســتگاه 
مذکــور، جهت به مؤلّفه ای کّمی و قابل تشــخیص تبدیل خواهد 
شــد. از دیدگاه دیگر، رنگ در مقولة فرم و فرکانس در موســیقی، 
به واســطة خصیصة ارتعاشی هر دو، با هم متناظر هستند. هر رنگ 
دارای طول موج و فرکانس مختص به خود اســت و این امر نسبت 
دادن رنــگ به نت های موســیقایی را به واســطة فرکانس هر نت 
مقدور می ســازد. با توّجه به فرکانس نت ها، محدودة بین نت های 
do و re بــا طیفی از رنگ های قرمز، محــدوده نت های re و mi با 

طیــف رنگ نارنجی، محدودة بین نت های mi و fa با طیف رنگ 
زرد، محــدودة بین نت های fa و sol با طیف رنگ ســبز، محدودة 
بین نت های sol و la طیف رنگ فیروزه ای، محدودة بین نت های 
 do و si با طیف رنگ آبی و در آخر محدودة بین نت های si و la

.)Caivano, 1994( با طیفی از رنگ بنفش معادل است
مؤلّفه هــای تُــن و بافت نیــز با توّجه بــه ایجاد تمایــز و ایجاد 
مشــّخصه های خاص در هر زمینه از لحــاظ مفهومی به یکدیگر 
نزدیک هســتند. این تناظر اگرچه دارای ویژگی کمیّتی نیست، اما 
از نظــر کیفی با در نظر گرفتن اثــر متمایزکنندة دو مؤلّفه، تفاوت 

قابل توجیهی ارائه می نماید. 
3- ترجمه مؤلّفه های متناظر

مؤلّفه های متناظر بازیابی شــده در دو دسته بندی کّمی و کیفی 
قابل دسته بندی هســتند. در این دسته بندی، تُن موسیقایی و بافت 
در فرم، ویژگی کیفی دارند و دیگر مؤلّفه ها را می توان با اســتفاده 

از روش های کّمی استخراج کرد. 
در تولید دستگاه مختصاتی ذکر شــده سه مؤلّفه دیرند، ارتفاع و 
شــّدت ویژگی اندازه را در فرم متناظر بازنمایی خواهند کرد. در این 
دســتگاه محور X را دیرند، محور Y را فرکانس و محور Z را نوانس 
به خود اختصاص می دهند. باید در نظر داشــت که در این دستگاه، 
هر یک از محورها واحد مجزایی دارند و به تبع دارای مقیاس اندازه 
متفاوتی خواهند بود. فرکانس هر نت نیز با ترجمه به رنگ متناظر با 
آن عدد، رنگ فرم حاصل از موسیقی مرتبط را تعیین خواهد کرد.

در سال های اخیر نرم افزارهای متنوّعی در خصوص بازنمایی بصری 
موســیقی ایجاد شده و توسعه یافته اند. منطق اکثر این نرم افزار ها بر 
فیزیک صوت اســتوار بوده و از روشــی نسبتاً مشابه آن چه در شیوة 
پیشــنهادی این مقاله آمده، در آنها استفاده شده است. نرم افزارهایی 
 Magic Music Visuals, VSXu Audio Visualizer Creator, نظیر
SoundSpectrum و iZotope Insight بــا مدهــای متفاوت قادر به 

ایجاد بازنمایی بصری قطعات موسیقایی است و قابلیّت تأثیرگذاری 
و درک آنها را افزایش می دهد. 

بــا توّجه به آنچه بیان شــد و در جهت آزمودن شــیوة بازنمایی 
پیشــنهادی، قطعة کرشمه از دستگاه چهارگاه به عنوان نمونه، مورد 
مطالعه قرار گرفته است. دلیل انتخاب این قطعه، کوتاهی و وجود 

نوانس های متوالی در آن است.
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با به کارگیری فرایند تعریف شده در این پژوهش بر نمونة موردی 
انتخاب شده، بازنمایی فرمی قطعة موسیقایی مذکور در هر میزان 
به شکل زیر به دست آمده است. در مرحلة نخست همان گونه که 
در تصاویر شــمارة 6  تا 9 مالحظه می شــود، با ترجمة ســه مؤلّفة 
فرکانس، دیرنــد و نوانس نت های موســیقایی بازنمایی فرمی هر 

میزان از قطعة مورد مطالعه حاصل شــده است. دو مؤلّفة فرکانس 
و دیرند به روی نمودار و شــّدت هر نت با توّجه به وجود دو مقدار 
برای نوانس در این قطعه، در قسمت فوقانی نمودار نشان داده شده 
که بیانگر مقدار بعد ســوم خط بازنمایی شــده اســت. با توّجه به 

تکرار میزان های اول تا سوم، این میزان ها دوبار بازنمایی شده اند.

تصویر شمارة 5: نت قطعة کرشمه از دستگاه چهارگاه؛ ماخذ: آذر سینا، 1379: 240

تصویر شمارة 6 : بازنمایی میزان موسیقایی اول و تکرار آن با اعمال 
رنگ متناظر با هر نت 

تصویر شمارة 7 : بازنمایی میزان موسیقایی دوم و تکرار آن با اعمال 
رنگ متناظر با هر نت 
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تصویر شمارة 9 : بازنمایی میزان موسیقایی چهارم با اعمال رنگ متناظر 
با هر نت 

بــا کنار هم قــرار گرفتن فرم هــای ایجاد شــده همان گونه که در 
تصویر شــمارة 10 مالحظه می شود، فرم کالبدی ترجمه شده از قطعه 

موسیقایی مورد نظر شکل می گیرد.

تصویر شمارة 8 : بازنمایی میزان موســیقایی سوم و تکرار آن با اعمال 
رنگ متناظر با هر نت 

تصویر شمارة 10 )الف(: بازنمایی فرم کالبدی قطعه کرشمه از دو نقطه دید 
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ب تصویر شمارة 10 )ب(: بازنمایی فرم کالبدی قطعه کرشمه از دو نقطه دید 

تصویــر شــمارة 10 نمایانگر ترجمــة فرمال قطعة موســیقایی 
انتخاب شــده در این مطالعه موردی اســت. در این شــیوه با تغییر 
جهــت محور های مختصاتی امکان اســتفادة فرم ترجمه شــده در 

بستر های گوناگون مورد نیاز فراهم خواهد شد.
از لحــاظ اختصاص بافت یــا متریال به ترجمة فرمال به دســت 
آمــده، با توّجه به مونوفونیک بودن قطعه و اســتفاده از یک ســاز 
موســیقایی، تنها یک انتخــاب برای موضوع مــورد مطالعه وجود 
خواهد داشــت. در انتخاب این بافت شــرایط و نوع نیاز در ترجمة 

شکلی قطعه موسیقایی، تأثیرگذار خواهد بود. 

بحث
به کارگیــری روش ترجمة متناظر موســیقی به فــرم کالبدی در 
معماری و یا شهرسازی را می توان از سه دیدگاه مورد بررسی قرارداد. 
دیدگاه اول اســتفاده از موسیقی به عنوان منبع الهام خلق فضاست. 
در ایــن نگرش فرم حاصله به عنوان پیش زمینة طرح مفهومی اولیة 
طرح، مورد اســتفاده واقع شده و عوامل ساختاری مکمل، ایده طرح 

را کامل خواهند کرد.
رویکرد دیگر، اســتفاده از محصول فرایند ترجمة فرمال به عنوان 
یک شــیء با ماهیّت صداگونه اســت. هدف از نــوع نگرش خلق 
کالبدی با توان مندی بازنمایی موســیقی و یا تولید آن به مثابه یک 
آلت موســیقایی است. در این رویکرد فرایند ایجاد موسیقی ماهیّت 
فرم را تبییــن می نماید، بدین معنی که با هدف ایجاد نوعی خاص 
از موســیقی مّد نظر هنرمند به وســیله فضا، فرم کالبدی آن شکل 
می گیرد. فرایندی که برای این شیوه مورد استفاده قرار می گیرد شبیه 

به فرایند ساخت ابزار موسیقایی و یا تنظیم یک سمفونی است.
آخریــن دیدگاه مورد بحث در حوزة ترجمه کالبدی موســیقی، 
اســتفاده از موســیقی به عنوان روش طرّاحی اســت. اثر خلق شده 

در ایــن رویکرد، بالواســطه و همان گونه به عنوان فرم معماری و یا 
شــهری مورد اســتفاده واقع شــده و از خلوص بیش تری به واسطة 
نزدیکی به منشــأ خود برخوردار اســت. باید در نظر داشت که این 
نحوة برخورد با موضوع طرّاحــی در پروژه هایی با ماهیّت فرمال از 

وجاهت بیش تری برخوردار است.

نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش امــکان الگوســازی کالبــدی از مؤلّفه هــای 
موســیقایی، مورد بررسی قرار گرفت و رابطة معنی دار میان ورودی 
و محصول این ابزار ترجمه، در قالب فرم به نمایش درآمده اســت. 
در نتیجه می توان گفت امکان اســتفاده از موسیقی به عنوان منبع 
الهــام ایجــاد فرم در حوزة معمــاری و یا شــهر امکان پذیر بوده و 
استفاده از ابزارهای هم گردانی، همانند نمونه ای که در این پژوهش 
ارائه شــد می تواند در این امر موثر واقع شــود. باید در نظر داشت 
کــه غنی بودن قطعــات موســیقایی از لحاظ خطــوط ملودیک، 
هارمونــی و آکوردها، فرم های جامع تر و بــا جزئیات بیش تری را 
در هنگام ترجمــه به وجود می آورند. هم چنین عوامل و متغیّرهای 
بســیاری بر مقولة فرم در حوزة معماری و شهرسازی تأثیر گذاشته 
و تکیة صرف بر این روش ممکن است تمامی انتظارات از طرح را 
برآورده نســازد لیکن این روش می تواند درک درستی از هم آوایی 
موضوع مورد طرّاحی و محصول ایجاد شــده را فراهم نماید. ایجاد 
هم گردان هایــی از این نوع، ظرفیّت اســتفاده از منابع گســترده ای 
مانند دستگاه های موسیقی ایرانی را درجهت تولید کالبد متناسب 
و مورد نیاز طرّاحی در دســترس قرار خواهد داد. موســیقی سنتی 
ایران با توّجه به تأثیرپذیری اندک خود از شــرایط مالی، اقتصادی 
و اجتماعــی در طــول زمان، به خصوص چندین دهــة اخیر،  ابزار 
مناسبی در جهت الگوسازی کالبدی است. از آن جا که در بسیاری 
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از موارد، منابع ایده طراحان و سبک های غالب و جریان های فکری 
خاص، باعث دور شدن محصول طرّاحی از بستر طرح و حیطه نیاز 
مخاطب اســت، می توان از روش ترجمه فرمال موسیقایی در کنار 

برنامه ریزی های کالبدی و مطالعات بستر طرح بهره برد. 

پی نوشت ها
1. Compilation
2.Pitch
3. Duration
4. Alamillo Bridge in Seville, Andalusia, Spain, 1992
5. The Lute Bridge Santiago Calatrava, Northernland
6. Metastasis
7. Don Fedorko
8. Béla Bartók

9 . سلســتا سازی کلیدی دارای مجموعه ای از صفحه های فلزی است که 
با اصابت چکش مضراب صدایی زنگدار ایجاد می کند.

10. Vibha Agarwala
Heinrich Schenker .11: موسیقی دان و پیانیست مشهور اتریشی

12. Urline: the fundamental descent
13. Bassbechung: the bass arpeggiation
14. Didem Acar

15. اگر قطعه موســیقی تنها شــامل صدایی واحد با یک خط ملودیک 
و بــدون همراهی ســازی دیگــر یــا هارمونی باشــد، آن قطعــه دارای بافت 

مونوفونیک است.
16. اجــرای همزمان چند خط ملودیک و مجزا بافت پلی فونیک را پدید 

می آورد. 
17. هنگامــی که یک ملودی اصلی به همــراه هارمونی و آکوردهای آن 

اجرا شود، بافت همو فونیک ایجاد می گردد.
18. Intensity
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