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 چکیده

همان . جامد است موسیقی یمعمار. این مقاله جستاری در رابطه با بررسی تطبیقی میان موسیقی و معماری سنتی ایرانی است

 های موسیقی ها و نغمهجریان دارد و معماری ایرانی مصداق بارز و عینی در جهان مادی دستگاه یرمادیموسیقی است که در عالم غ

؛ اند پرداخته ها آنیی که در رابطه با ارتباط این دو صورت گرفته است به تنها بخشی از وجه اشتراک ها سهیامقدر بیشتر . است سنتی

این . جامع به وجه تمایز و اشتراک این دو هنر در دو قالب مجزای کیفی و کمی بپردازد صورت بهدر این مقاله سعی شده است که 

. گیردی قرار میموردبررسیی در میان این دو وجود دارد که ها تفاوتاز همین منظر . است گرفته شکلمقایسه تطبیقی  بر هیتکمقاله با 

ی ساختاری همواره رابطه کمی و کیفی برقرار بوده است ولی در تمامی ها تفاوت باوجودشود که بین این دو هنر  در آخر نتیجه می

 .مفهوم واحدی بودند آور امیپ ها دوره

 وسیقی، بررسی تطبیقی، سنتیمعماری، م: واژگان کلیدی
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 مقدمه 1-

 آثار تمامی خلق سرچشمه که است عجیب بسیاری برای این مطلب شنیدن امروزه. است بوده تاریخ در طول ریانکارناپذ واقعیتی هنرها هیتأثیر دوسو

 خانه در اش یزندگ طول در کهبوده  فدیاس، نام به یا حرفه یساز مجسمه – آن هنرمندانه و اجرای ساخت فرایند معماری، ازجمله – آتن آکروپولیس

 طرح نزدیک یا ندهیآ در دیشا .است داشته فیلسوف آناکیتاگوراس ژهیو به و خود همفکر با دوستان معماریهنر و  درباره را یا روزانه مباحثات پریکلس

 دچیریکو بر واولدنبرگ  ،کاسویپ موندریان، چون مندانیهنر یرگذاریتأث مدیون بیستم در معماری قرن پیشرفت یا پله اتمامی تقریب کهمسئله  این

 نیازمندان شوند، بهتری معماران اینکه برای ها آن. گردندخاطر  آزرده مسئله این از نباید معماران البته باشد شگفتی موجب اندازه همان به است، معماران

 .(1761زاده، حکاک  (هستند دیگری هنرمندان و هنرهای با ارتباط

بازتاب آن از هر سو که باشد در  ؛ وگذارد یم تأثیر میرمستقیغمستقیم یا  طور بههنرها در رابطه با یکدیگر »دهلوی نیز بر این عقیده است که  حسین

عماری و م)بررسی یکی از عوامل ناپیدا و ناشناخته بین دو هنر کهن  مثالً. ندیافزا یمو بر ظرفیت و کار آیی خود  دهند یمقلمرو خاص خود نشان 

 .(1733ی، دهلو) «.ی مانند شعر در تکوین این رابطه نقش اساسی داشته استا واسطهاز دیدگاهی خاص که هنر ( موسیقی

 مفهوم ها آن اصلی یمشغول دل اینکهضمن  .درآوردند قاعده شکل به زیبایی درباره را ییها یتئور که بودند اولین کسانیازجمله  افالطون و فیثاغورث

 معماری درنهایت و یقیموس ،هندسه ریاضیات، درونی رابطه اثبات برای که بودند کسی اولین ایشان است همچنین بوده خلقت جهان آفرینش با مرتبط

. است سودمند بوده و استفاده قابل یمرجع رنسانس، عصر در معماری پردازان نظریه برای یقیموس .اند داده پرورش را ها آن و نهاده بنیاد را هایی فرضیه

 به یافتن دست مورد در خود های ایده به بخشیدن تجسم برای آلبرتی. کردند می استناد موسیقی به خود معماری مفاهیم ساختن روشن برای اغلب ها آن

 هم به یکدیگر با سبتنا در و موزون ای شیوه به را اجزای مختلف» باید معماری. است کرده ذکر شایان استفاده موسیقی الگویاز  تنوع، طریق زیبایی از

 دو هر با تنور صدای و دهد می جواب را صدای تربیل باس، صدای که زمانی - افتد، می اتفاق موسیقی در که گونه همان درست - سازد؛ متحد و درآمیزد

 .کند می خود مسحور سرمست و را ما احساس که آید می وجود به تناسبات از شگفت و هماهنگ وحدتی تنوع صداها میان ازسپس  است، هماهنگ

 در غرقکه  معماران نیز و مردم از بسیاری که جایی تا است خود رسیده حداقل به معماری و موسیقی بین ارتباطات اهمیت به توجه امروزه حال نیباا

 و موسیقی میان خالق استفاده زا و اند یافته رابطه دست این از ناروشن هایی برداشت به تنها اند، شده و ارزشی تصویری آلودگی و پرسروصدا محیط

 (.1761زاده، حکاک  («اند مانده غافل موسیقی واسطه به معماری یافتن غنا نیز و معماری

 «.ی موسیقی برسند خواهند به مرحله ی هنرها می همه»که کند اشاره می شوپنهار همچنین غالمحسین نامی در کتاب معماری و موسیقی به این گفته

همچنین در « گشایند سوی انتزاع و تجرید می ی هنرها درنهایت راهی به همه»که ان در تحلیل گفته شوپنهار بر این عقیده است ایش (.1751رید، )

شود خود را به مرز  آفرینش معماری تخیل هنری و صورت ذهنی هنرمند توسط ایهام که از کاربرد نمادهایی از فرم عینی در ساختمان است حاصل می

. نیز بر این عقیده است که معماری موسیقی جامد شده است گوته (.1733نامی، ) رساند جایی که موسیقی در آن جایگاهی رفیع دارد ع میتجرید و انتزا

که  شده میتقسوجوه اشتراک به دو قسمت کمی و کیفی . در این گفتار سعی در بیان وجوه اشتراک و تفاوت موسیقی و معماری سنتی ایرانی شده است

 .است شده اشارهبه آن  در زیر

 

 وجوه اشتراک کمی موسیقی و معماری سنتی-2

تمام  در آورند یم وجودو ملودی را به  کند میی مختلف از گسترده زمان عبور ها ارتفاعبا  ها صوتدر هر اثر موسیقی »: ارتفاع صوت و ابعاد -2-1

و آهنگسازان برای به وجود آوردن  شود یمنسبت به آن سنجیده  ها صوتی  همهکه ارتفاع  رندیگ یمصوت مرکزی در نظر  عنوان بهیک صوت  ها یملود

ی ها حسدارای ایجاد  ها صوتاین مجموعه . کنند یمموسیقی زیبا از چند مجموعه صوتی که دارای یک صوت مرکزی و اصوات دیگری است استفاده 

ی ها یژگیویکی از  عنوان بهدر دنیای معماری نیز ابعاد ... و راداراستس غم مانند صوت مینو قابلیت ایجاد ح آورند یممختلفی در مخاطب به وجود 

که نقش آن مانند نقش صوت مرکزی در موسیقی  هاست انسانابعاد  ها اندازهکه مبنای سنجش این  ردیگ یممعادل ارتفاع صوت در موسیقی قرار 

 (.1733، صمیمی) «.دانست

ی یا تدریجی شدت ناگهانبا تغییر  تواند ی، می است برای بعد دادن به صوت احساسات در شنوندهشدت صوت در موسیقی ابعاد: شدت صوت -2-2

 رکنندهیغافلگ تواند یمباشد و با تغییرات ناگهانی شدت یک صوت نیز  بخش آرامش تواند یمبه وجود آید مانند کاهش تدریجی شدت یک صوت  ها صوت

معماران نیز از تغییر فاصله ناگهانی یا تدریجی عالئم بصری نسبت »بود س شیوا صمیمی به آن اشاراتی کرده که مهند طور همانمعماری نیز  در... باشد و

 (.1733، صمیمی) «...نظیر پالن بندی در نماهای بناها و ندیجو یمبه انسان برای برانگیختن احساسات ویژه در تدوین اثر خود مدد 
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واحد زمانی  عنوان بهی که توسط آهنگساز واحدنسبت به  ها آنمدت دوام  شوند یمترده زمان جاری اصواتی که در گس» :کششزمان دوام یا  -2-3

قابلیت ایجاد حس سکون و اصوات زودگذر قابلیت برانگیختن حس پویایی  کند میاصواتی که زمان زیادی دوام پیدا  شود یمو سنجیده  گردد یممعرفی 

منجر به تند و  درنتیجهکه  دهند یمیی در جهت تغییر ناگهانی یا تدریجی ضرب قرار ها عالمتقسمتی از قطعه  برخی موارد آهنگسازان در و در دارند را

ت و هر قسم ها نشانهزمان گردش چشم بر روی  توان یم... نور و سایه و  یبا کمک گرفتن در باز توان یمو در معماری نیز « .شود یمکند شدن ملودی 

 (.1733، صمیمی) ب کردساختمان را کنترل و انتخا

 یی همچنینقایاثر موسالگویی برای خالقیت  تواند یم خط آسمان بنا :آسمان خط با آواز مولودی و موسیقی خطوط ترسیمی فرمتشابه  -2-4

این تصویر تمام  در .ندک میبافت بیرونی بنا را در حد یک هنر تجربی بیان ...هارمونی و  ازنظرترکیبات صوتی از جهات مختلف چه . هنر معماری باشد

 (.1736، زاده وسفیپور ) .شود یممقابل دیده  در طرف ناًیعتمی است که معکوس آن  مانند بهو  شده منعکسی بنا در آب ها یژگیو

 
 اصفهان یفرهنگ راثیسازمان م ی، پرتال رسماصفهان جهان نقش دانیم :1شکل 

 تقارن -2-5

 (.1736، زاده وسفیپور ) «.در معماری سنتی ایران کاربرد فراوانی داشته است ژهیو بهمعماری جهان تقارن یکی از خصوصیاتی است که در هنر »

 

 
 (.1331، زاده وسفیپور ) ،در موسیقی تقارن :2شکل 

 

 (.1331,یاحمد) ،تصویر بهشت اصفهان: 3شکل 

به . میدان یمموسیقی  وخم چیپرپساختمان را معادل آوای ی اسلیمی در ها نقشی پر و خالی در معماری معادل صوت سکوت و فضاها :سکوت -2-6

از درک یک فضای معماری » (.1736، نصر)«و موسیقی نیست در شعربا استفاده از سکوت  ارتباط یبفضای تهی در هنرهای تجسمی »نصر قول دکتر 

ی ها شنی وبلند یپستی در کویر که انبوهی از ا خانه. ا کندی موسیقی نیز بتواند مشابه آن حس فضایی را الق قطعهبه دست آورد که  توان یمحسی را 

ی ده شکلدر  تواند یمی بلوچستان و ترکیبی از ارکستر سازهای مضرابی خود ها زخمی ا سازهدارند با رنگی و از صداهای بم و گرفته  اش محاصرهروان در 

 (.1733ی، لوده)« .ی داشته باشدمؤثرنقش  شیها تیمحرومی  همهآن فضای روستایی با 

به  کننده کیتفکاز چارچوب  اند عبارتو  کنند یممرزها برای تفکیک حاشیه یا مرزهای بیرونی یک قسمت از قسمت دیگر عمل  :حدود و مرزها -2-7

تقسیم حدود یا  یی هستند که برایدهایتمه ،ی سکوتها دورهدر موسیقی . سازند یمرا از هم جدا  ها قسمتواضح  طور بهی تزیینی که ها هیحاششکل 

در نمونه آوازی از . شوند یممالحظه کرد که آیات با سکوت از هم جدا  توان یمرا  ها یژگیواین  وضوح بهدر تالوت قرآن مجید . روند یممرزها به کار 
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ی ها گوشهمت در ارتباط با یک قس عنوان بهکه خود  درآمدی  گوشه همچنان .اند شده کیتفکبا سکوت از هم  ها قسمت( درآمدی  گوشه)دستگاه شور 

 .ی کوچک تقسیم شده استها قسمتی سکوت به  لهیوس به ،برداشت شود تواند یمدیگر 

این تمهید ممکن است از . کنند یمتفکیک  دیآ یمدومین تمهید برای تقسیم حدود در موسیقی قطعات هستند که یک قسمت را از آنچه به دنبال آن 

 شود یمیک ساز یا گروه بعد از قسمت آوازی یا سازی اجرا  لهیوس بهباشد که  شده لیتشکیک عبارت کامل و یا یک پریود کوتاه و یا از ( فیگور)یک نقش 

 (.1730، ینیحاج ام)

 تکرار درونی -2-3

از تکرارهای متقارن  اند عبارتمعماری این تمهیدها  در .نقش بسزایی دارد ها قسمت میدر تقسی در هنرهای تجسمی و موسیقی تکرار درونی طورکل به

و  ها درگاه ی بر تقسیماتدیتأک ی رنگارنگ که تکرارهایشانها قطاعی جناغی و  زهیت ها، محوطهتکرار متقارن دیوارها و  ،ی هندسی اسلیمیها طرح

و  ها پنجرهو تکرار  کنند یمی با پوشش قوسی هستند و نیز تقسیم از طریق نماهای قوسی که یک بخش معماری را به چند بخش مجزا تقسیم ها گذرگاه

 (.1730، ینیحاج ام)متقارن ی ها بیترکدر  ها طاقچه

ی برگردانی است که شروع و  جمله فرود .ورزند یم دیتأکی تکرارند که بر تقسیمات در درون قطعه ها نمونهدر موسیقی آن تمهیدها شامل آن دسته از 

 کند می نیتأمآزاد و یا وزن مشخص ( متر)ی مختلف موسیقی چه دارای وزن ها قسمتتمام را در ی اها نشانهاین تمهید  کند میرا اعالم  ها قسمت ختم

این بازگشت مانند سرنخی است برای اینکه شنونده خاتمه یک . تمهید دیگر بازگشت مداوم به صدای پایه است که جزو ذاتی و الینفک ملودی است

ردیف آوازی حاتم  ،ضربی گوشت ،کنید به دستگاه نوا مراجعه .تی ایران شاهد و ایست نام دارندصداهای پایدار در موسیقی سن. قسمت را احساس کند

ردیف آوازی به روایت محمود ... کرشمه و  درآمد،ی ها گوشه ،و همچنین دستگاه شور کنند یمکه به صدای پایه بازگشت  ها قسمتعسگری پایان 

 (.1730، ینیحاج ام) ی پایانی فرودهاها جمله -کریمی

 اتمام ادواری -2-1

اتمام  ازجمله، رود یمتقسیمات به کار  گونه نیای متنوعی برای ها روشدر معماری . دیآ یماز طریق اتمام دورها به وجود  ها قسمتسومین عامل تفکیک 

 ی یک گذرگاه و یا تاالر دارای ستونها دهانهو  ها قوساتمام  ،اتمام واحدهای هندسی یا اسلیمی در درون یک طرح بزرگ ،ی خوشنویسی شدهها گذرگاه

 (.1730، ینیحاج ام)

 
 .(1331ی، نیحاج ام)ی طاق، بر گچآرایش  ،یی ورامینحی امامزاده :4شکل 
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 (.1331ی، نیحاج ام) ،ی قوسیها طاقو  ها ستون ،جامع اصفهان مسجد :5شکل 

ی اجرا را در بیشتر موارد  ادارهطبق با پایان یک قسمت است ساختمان درونی وزن یا دور ملودی من( وزنی) یقاعیادر موسیقی سنتی ایران اتمام هر دور 

دوم اینکه اتمام دور ایقاعی با اتمام . کند میی آشنا آن را حس  شنوندهکه  کند میبه عهده دارد اتمام هر دور ایقاعی عاملی برای ختم هر قسمت فراهم 

اتمام –آوازی حاتم عسگری  فی، ردی گوشت، ضربکنید به دستگاه نوا مراجعه. )دهد یمام ادواری را نشان و اتم شود یممصرع یا بیتی از شعر آواز منطبق 

 .ی دستگاه استها گوشهعامل برای تقسیم واحدها از طریق توالی خاص  نیسوم( دور ایقاعی منطبق با اتمام شعر

تا  گردد یمنظم برقرار  ها دهیپدعنصر اصلی است که دریک سلسله  درواقع .دریتم پدیده است که در تمام آثار هنری وجود دار :ریتم و سکون -2-11

 (.1736، زاده وسفیپور ) عناصر اشتراک این دو هنر یعنی معماری و موسیقی ریتم است از .موزون معرفی شود طور بهبتوان 

ریتم جزء جدانشدنی موسیقی  ،شیها نتتا از  شناسند یمم آن اثر موسیقی را بیشتر از ریت کی .ریتم از مفاهیم اصلی موسیقی است :ریتم در موسیقی

 تکرار منظم عناصر معماری در امتداد یک خط مستقیم است: ریتم در معماری. گذارد یمآدم اثر  بر احساسو  بخشد یماست که به آن حیات و حرکت 

 (.1760ی، روزآبادیصادق پور ف)

 
 (.1311ی، روزآبادیر فصادق پو)، اصفهان پل وسه یسریتم در : 6شکل 

 .شود یمو اساس موسیقی بر نوع نگاه موسیقیدان و نوع شنود شنونده بنا  کننده استفادهاساس معماری بر نوع دید طراح و نوع نیاز 

هر در  و( نت)گون گوناصورت ساختمان و بازشوها با فواصل  معمار دردر بافت ساختمان نیز  میراداری متفاوت ها نتکه در موسیقی اجرای  گونه همان

 .به ملودی آن گوش فرا دهیم( سکوت)ها  و پنجرهدر ساختمان با توجه به فضای خالی  طبقه

ی موسیقی محلی وسیله است برای ایجاد ها تمیراست و همچنین استفاده از  مؤثربرای ایجاد رابطه بین مردم و بنا ... در هنر معماری توجه به نمادها و 

بر دو شخص اثری برابر  توانند ینمو  اند یذهنچه در معماری و چه در موسیقی دارای بار تجربی  شده دهیآفری ها شکل». ردمرابطه بین موسیقی و م

 (.1760ی، روزآبادیصادق پور ف) «.گذارند

 راتیتأثگوناگون همان  در معماری مانند فضا جایگاهی خاص دارد که همچون موسیقی قادر است با ایجاد فضاهای متنوع و شده استفادهابزارهای 

 .برجا بگذارد احساسی و عاطفی موسیقی را
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در قیاس تطبیقی در . به مسئله فضا در جهان ماده مکان و زمان است بخش تیهوی اشتراک معماری و موسیقی مبحث فضا است عنصر ها وجهاز دیگر 

ر فضا است یعنی گسترش فضا از بعد زمان موسیقی را و گسترش آن از ی هویت بخشی به زمان دقیموس :بیان کنیم که طور نیا میتوان یمبحث موسیقی 

 (.1796، سیگزنات) هستقابل تطبیق  باهمدو از بعد فضا  نیا .کند میبعد مکان معماری را ایجاد 

که معمار این  سان همانبه  ردیگ یمزمان را اندازه  دان یقیموس .ی به عدد است در چارچوب زمانازی دستوزن در حالت ناب آن : وزن یا ریتم -2-11

ی خاصی خوان همی نیست که میان این دو هم آهنگی و دیترد .وزن در موسیقی مبحثی است وابسته به فضا سازد یماحساس را در نمای بنا متجلی 

 (.1796، سیگزنات)موجود است 

و  خورند یمسنگ و صوت برش  :کنند یمیی را اعمال ها برشی که دارند شکل یبی  مادهبر  سازان آهنگیا  دانان یقیموسمعماران و هم  -2-12

تم  که یهنگام» :کند میمطرح معاصر عنوان  دانان یقیموساستراوینسکی از . ی پیشین قرار گیرند و هنری را به وجود آورندها سنگو  ها صوتتا در کنار 

گاهی با نواختن آثار  ،پردازم یمی این مصالح وجو جستاست آنگاه به  ازیموردنچه نوع مصالحی در خطوط اصلی اثر  دانم یم هم یرواصلی تعیین شد بر 

و بدین گونه مصالح ساختمانی خویش را فراهم  آورم یدرمی موقتی ها نتیک ردیف  صورت بهواحدهای موزونی را بالبداهه  ماًیمستقگذشتگان گاه نیز 

 (.1736، ینسکیاستراو) «.سازم یم

 

 معماری سنتیوجوه اشتراک کیفی موسیقی و -3

خود آن چیز نباشد بلکه تنها  قاًیدقیکی دیگر از عوامل مشترک بین معماری و موسیقی شکل یا فرم است شکل هر چیز ممکن است  :شکل -3-1

ی  حظهلاز ... و شده بیترکیا  شده دگرگون صوت .ی مختلفی داردها صورتی از آن باشد اساس ساخت یک قطعه موسیقی صوت آن است که صوت ا جلوه

 نیچن نیاالنگر در پاسخ موجودیت کل موسیقی چیست  .(1733، یفالمک) آغاز تا پایان استمرارش به وجود آورنده شکل در یک قطعه موسیقی است

یک  عناصر سازنده ها شکل .(1733، یفالمک) «.است دنیشن قابلی ها شکلدر آفرینش زمان مجازی و تعیین کامل آن بر مبنای حرکت » کند میبیان 

 .اثر موسیقی است و از یکدیگر جدا هستند و بار عاطفی دارند و ممکن است در چارچوب معین و نظمی خاص داشته باشند

است حتی  درک قابلآن برای هنرمند  تمیو ری طبیعت وزیر و بمی قیموس .است... و تناسبات ، هنرطبیعت سر نشاء زیبایی: توجه به طبیعت -3-2

طرفی  از (.1736، زاده وسفیپور )بوده است  رگذاریتأثن بر این باورند که ماه و ستارگان بر فواصل و ریتم موسیقی دستگاهی ایران ی از موسیقیداناا عده

 .پندارد یمعنوان سرچشمه جاودانه  در معماری معمار باید از الهامات طبیعت و نظم آن الگو بگیرد هنرمند طبیعت را به

. مواره یکی از موضوعات مهم در معماری بوده است و سعی شده نیازهای مختلف آفاقی و انفسی او را پاسخ دهندانسان ه: توجه به انسان -3-3

را در نفوس  ها پردهو این ...» :دیگو یممحمد بن محمود آملی در نفائس الفنون فی عرایس العیون درباره اثر موسیقی در انسان چنین  نیالد شمس

ها را با طبع از این است که این ،موجب بسطی تمام بود و بدین وجه سبب شجاعت گردد مانند عشاق و بوسلیک و نوا ی مختلف است چه بعضیرهایتأث

 (.1736، یآمل) «.سبب لذتی لطیف گردد جهت نیبدو سکان جبال مناسب بیشتر بود و بعضی موجب بسطی معتدل و  رنجترکان و اهل حبشه و 

ی و استفاده از الگوهایی است که این ده سازمانعناصر معماری در یک فضا مستلزم  ترکیب :موسیقی در یبند رنگ معماری در هماهنگی -3-4

و تلقین آن بر شنونده با استفاده از نحوه اجرا و ترکیب  تأثیرایجاد حس بیشتر اثر و  منظور بهموسیقی و در بحث تنظیم  در .دهد یمعناصر را به هم ربط 

 (.1760ی، روزآبادیصادق پور ف) افتی دستبا تنوع  توأم به هماهنگی توان یمسازها 

و ریتم در موسیقی ممکن است به ترکیبی یکنواخت  ضرب کاستفاده تکراری از عناصر فضایی در معماری و کاربرد مکرر از ی :تنوع و یکنواختی -3-5

دیداری و  ومرج هرجیت بیشتر در آثار باعث ایجاد نوعی آشفتگی و ایجاد جذاب منظور بهافراطی  یطلب تنوع ،طرفی دیگر از .منجر شود کننده خستهو 

 (.1760ی، روزآبادیصادق پور ف) شود یمشنیداری 

نیازهای فیزیکی  ،موقعیت شده، خواستهسبک  بر اساس»در معماری . چگونگی برخورد با موضوع است یعنی کیفیت و محتوای اثر: ایده خلق اثر -3-6

این را به  شود یمنغمگی است که در ساختمان معماری هم  نیجورچحث ایده پردازی در موسیقی مثل یک نشانه و مثل یک ب. شود یم حاصل...طرح و 

اما آن خاستگاه مشترک مهم بحث احساس موسیقی در فضای معماری و احساس معماری در فضای ؛ تجسم کرد گسترش قابلو  تر کوچکی ها سازه

صادق ) «.ی قیاسی و تطبیقی بحث موسیقی و معماری شده وجود این احساس مشترک استها بحثتمام  ساز نهیزمچیزی که  نیتر مهم .ی استقیموس

 (.1760ی، روزآبادیپور ف

در  هنرهاشفاف در تمدن اسالمی دارند نقش برجسته این  نسبتاًتاریخی  ،موسیقی و معماری به دلیل نسبت ذاتی با عدد و هندسه و این دو با فلسفه

 .کرده است ارائهی برای کشف ذوق زیباشناسی ایران و ایرانیان ا نامهاز موسیقی و معماری سرگذشت  ،ایده و عقیده انسان مسلمان ایرانی بازنمایی
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روابط خاص و سلسله مراتبی است که  بر اساسطراحی معماری سنتی ایران » :در کشف فضای معماری و موسیقی ایران مراتب سلسله -3-7

که به دلیل توجه خاص ) اطیحی برونی آن بنا است سپس به ورودی و پس از عبور از ورودی به صحن مرکزی ها نشانهبا یک بنا از طریق  اولین رویارویی

 4فرم  درآمدو  درآمد شیپ به مراتب سلسلههمچنین در موسیقی این ... و( .معماران سنتی ایرانی به فضای درونی از نماهای به بهترین شکل طراحی شد

 (.1733، حائری) «.است... فرم ضربی و ،ربمض

 :فرهنگی یها اندوخته و معماری و موسیقی -3-3

 ناشناخته بنای یک برابر در را خود که فردی هر اند یبازشناس قابل به تجربهبر اساس  تنها معماری و موسیقی یها فرآورده شکل یاثرگذار توان چگونگی

 به تواند یم خود فرهنگی یها تناسب اندوخته به شنود یم را ناشنیده هنوز موسیقی اثر یک یا و ابدی یم ختهناشنا هنوز موسیقی اثر یک یا و ابدی یم

 در کهطور  همان افتی دست آن به توان ینم موسیقی آالت هرگونه با که است خاصی مفهوم حاوی موسیقی در شکل شود نائل دست آن از ییها برداشت

 .(1733، یفالمک) دیآ ینم دست به تناسبی وهراندازه  با و ساختمانی ماده هر با خاص احساسی یا انگیزه آورنده وجودابزار به  معماری

در ...در فلوت و بخش آراماحساس  مانند( ...جنس صوت و)است  فهم قابلی ولی برای شنونده ریگ اندازه رقابلیغی که ژگیواین  توان یمدر موسیقی 

و  کننده کیتحرو  زیانگ جانیه...ی تندی مانند نارنجی و قرمز وها رنگ مثالًدانست ( جنس ماده)رنگ و بافت  توان یممعماری نیز این ویژگی کیفی را 

 .است بخش آرامش...ی آبی و سبز وها رنگ

و در  کند یماحساسی قطعه کمک  تأثیرکه به  کند می جادیای خاصی را ها حالت ها نتگاهی نوازنده بر روی یک نت یا تعدادی  :احساس -3-1

 (.1736، زاده وسفیپور ) دیآ یمبه و جود ... و  ها تمیرو  ها روشن هیساو  ها رنگ لهیوس بهاحساس  نیا زینمعماری 

 ها مراتب سلسله بر اساسی فضا که اغلب ده سازمان»ی مهندس کوروش متین  گفتهطبق  گراست وحدتی معماری ایران  کرهیپ :ییگرا وحدت -3-11

معماری  کی آنی  جهینت ؛ و(1733، متین) «دوری از تعلقات مادی زمینی است... است در پی سادگی و یکپارچگی و کشف قابلچه از درون چه از برون و 

ی ها یملوداز نغمات و  گانه پنجدستگاه راست . نمونه دستگاه پنج گانه است عنوان بههماهنگ با بافت و منظر شهری است و همچنین در معماری ایران 

و آن را  اند کردهاز این دستگاه حذف  را گانه پنجی  واژهی برخوردار است برخی محققان ا گانهاز شخصیت مجزا و ی حال نیدرعو  شده گرفته ها دستگاهگر دی

 (.1730، فرهت) اند دهیناممقام راست 

 .ی استخوان بداههی و نواز بداهههمراه با  معموالًی و آواز زنوا تکدر  ژهیو بهاجرای موسیقی ایرانی : ی در موسیقی و معماری ایرانینواز بداهه -3-11

ی یا نواز بداههی بنوازد یا بخواند ا قطعهی که مناسب سیر آهنگ است ا هیمای معروف جدا شود و در ها نغمهنوازنده یا خواننده از اجرای ردیف و  اگر

باید  نواز، بداهه. ی استنواز بداههمستلزم  معموالً شود ینمخواندن از روی تن اجرا  ورتص بهموسیقی سنتی ایران  ازآنجاکه ژهیو به .ی کرده استخوان بداهه

 زمان همجمله و ریتم در ذهن داشته باشد تا بتواند با استفاده از این جمالت و به کمک خالقیت و ذوق شخصی خویش به تصنیف  ،به تعداد کافی نغمه

 [4]. با اجرا بپردازد

معمار قدیم ایرانی الگوهای مشخص و متعدد که از حاالت فضایی غنی بوده در ذهن داشته  شود یمی دیده نواز بداههیران نیز نوعی ی معماری ا جوهرهدر 

 [5]. اند داده یماست و گذشته را به حال پیوند  کرده یمو به فراخوان زمین انتخاب 

 کننده یتداعیک واقعه است که اگر برای انسان زیباست زیرا  کننده یتداعخاطره وجه اشتراکی بین معماری و موسیقی است خاطره  :خاطره -3-12

 (.1733، حائری) ی برای اوست که تعلق به آن نوا و فضا داردا خاطره

یک فرد ی ها خاطرهی از ا مجموعهی شخصی یا ها خاطرهی از ا مجموعهاین باشد  توان یم ها آنی دارای بار عاطفی هستند و کار هردو قیموسمعماری و 

موسیقی را طوری بسازد که احساسات عموم مردم را در آن منعکس کند هنر معماری نیز  کند میکه موسیقی ساز سعی  طور همانخاص را به هم بدوزد 

معماری هر یک موسیقی و »کرده  اشارهکه دکتر فالمکی به این موضوع  طور همانگذارد  تأثیری را انجام دهد که بر ذهن عموم مردم کند طراح میسعی 

 .(1733، یفالمک) «.نندیگز یبرم ها میاقلو در  ها دورهو به این قصد رنگ و آهنگی ویژه را در  نگرد یم ها عشقو  ها خاطرهبه زبانی به احساس و 

طع ااست عرفان محل تقدر ایران و سایر بالد اسالمی در شرق بوده  ها شهیاند نیتر قیعمتا دوران حاضر عرفان نظری محور اساسی  :عرفان -3-13

و دقت معادالت ریاضی را با شور  زدیدرآم باهمریاضیات و منطق و شعر است هرگاه فلسفه بتواند عقل و عشق را  ،نیروی عقالنی و عشق و در عالم صوری

 زدیخ یبرماز بستر این فرهنگ  با معمار و موسیقی ساز و هنرمندی که عرفان .(1737، ینیحس) ی عرفانی است فلسفهسازد آن  توأمو شوق و شاعری 

 .جریان دارد نوازد یمپیوند خورده است و در بنا و سازی که 

برای گروهی  معناستی نهاده است اگرچه هدف تصوف سوق دادن به عالم جا بهتصوف اثر عمیق خود را در تمام شئون هنر اسالمی  :تصوف -3-14

است ولی برای اکثر کسانی که دارای استعداد معنوی هستند فقط از طریق صورت است که  ریپذ انامکنظری عرفانی  صرفاًمعدود تجرد از طریق تعالیم 
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صیقل یافته و لطیف گردیده است که کدورت کثرت از آن زدوده شده و مانند  چنان آنصورتی که توسط هنر سنتی و دینی  افتی دستبه معنا  توان یم

 شکلی هندسی در معماری یا طرحی در نقاشی یا آهنگی در موسیقی باشد صورت به تواند یمورت این ص. جمال عالم قدس است گر جلوهی ا نهییآ

 .(1737، ینیحس)

 وجوه تمایز موسیقی و معماری سنتی -4

، ورپ یجاریب) معماری موسیقی مکان است و موسیقی معماری زمان .اما موسیقی فقط فضای معنوی دارد کند میمعماری ایجاد فضای مادی و معنوی 

1733). 

او دیگر با  دیآ یمموسیقی ایران شاد و سرحال به نظر . و فقط در زمان وجود دارد کند میموسیقی مکان را یکسره نفی  :دیگو یمهگل  کهطور  همان

. ین یقینی به ماندن نداردی متفکر و غمگا چهرهاما معماری ایران با  کند مینیست بلکه برای چگونه ماندن مبارزه  رو روبهی به نام ماندگاری ا مسئله

معماری . کند میی به نام ساختمان پیام ذهنی خود را منقل ا باواسطهاما معماری  کند میموسیقی با بیان صریح و بدون واسطه با شنونده صحبت 

 ...تا بتواند بر ذهن بنشیند... و و متکی بر چگونگی ذهنی ناملموساست تا بتواند بر ذهن بنشیند اما موسیقی ... ملموس و متکی بر چگونگی عینی و 

 (.1733، حائری)

 سنگبرخالف ) داشته تواند ینم کاربردی خصیصه گونه چیه نخورده برش ته تا که را یشکل یب و ناملموس ماده بیش، این از انتزاعی موسیقی سازان به

 فضای آفرینش در حرکتشان نقطه و دارندسروکار  شکل یب و ملموس ماده بامعماران  .اردارندیاخت در دستمایهعنوان  به( رس خاک و توده گچ و شکل یب

 (.1736، زاده وسفیپور )کنند؟  اعمال ییها برش است شکلی هویت فاقد یا توده آنچه به چگونه که است باب این در معماری

 وکند  می احساس بیان صوت کمک به یقیموس :که داشت بیان توان یم معماری و موسیقی روانی راتیتأث چهارچوب در و مسئله فیزیکی بعد از جدا

 به شود یم آیا ؟دهند یم احساس ابراز امکان معماری به و موسیقی به دیگر« چیزهایی» دخالت بی و ییتنها به ماده و صوت آیا اما؛ ماده توسط معماری

 اندیشید؟قرارگرفته  فضایی چه در اینکه به توجه یب یسنگ قطعه و صدایی

 یریگ جهینت -4

که یکی ذاتاً ملموس و عینی  گردد یبازمترین پرسش به ماهیت وجودی این دو هنر  آید، ابتدایی می انیبه موقتی سخن از مشترکات معماری و موسیقی 

ارند و گویی به این پرسش که معماری و موسیقی، چگونه با یکدیگر ارتباط د کارگیری ابزارهای تحلیلی در پاسخ به .و دیگری تجریدی و ذهنی است

خیزد و از همان  می شود که طی آن خواهیم دید آفرینش معماری از همان خاستگاهی بر چیست ما را به مسیری رهنمون می ها آنمشترکات و مفترقات 

  معتقد« گوته» دلیل به همینشاید . هاست آنرسد که آفرینش موسیقی نیز مقید به  هایی می منزل سر به همان  کند و باالخره، هایی عبور می گذرگاه

از دو منظر کیفی و کمی مورد بحث ارتباط هنرهای معماری و موسیقی در بحث هنر سنتی در این گفتار . ماری یعنی موسیقی منجمد شدهمع که است

سکوت، حدود و مرزها، تکرار از منظر کمی به ارتفاع و ابعاد، شدت، زمان دوام، تشابهات خط فرود و فراز و خط آسمانه، سلسله مراتب، تقارن، . قرار گرفت

اشاره شد و در بحث کیفی به بحث توجه به انسان و طبیعت، شکل و فرم، تنوع و یکنواختی، سلسله مراتب، مسائل فرهنگی، ... درونی، اتمام ادواری و 

ساختاری این دو هنر  یها تفاوتیت با بیان در نها. اشاره شد... ، مسائل مربوط به احساس و خاطره و مسائل بنیانی مثل تصوف و عرفان و ینواز بداهه

 .مفهوم واحدی بودند آور امیپمختلف  یها دورهاین دو از لحاظ مفهوم و ساختاری در  تاًینهاساختاری  یها تفاوتاشاره شد که با وجود این 

 

 منابع و مآخذ -5

 

، ه ق، سه هیاسالم: ، تهرانیانجیم میو ابراه یابوالحسن شعران: حیتصح-(یهجر 3قرن ) ونیالع سیعرا ینفائس الفنون ف ،1736،نیالد ، شمسیآمل [1]

 مجلد

 13-14، ص یقی، مجله موسگوریا ،1736 ،ینسکیبا استراو ییوگوها گفت [2]

 77-71ص  ,192کتاب ماه هنر، شماره  ،1733، سمر، بهار ریکب ،پور، فاطمه یجاریب [7]

 1760 یدسترس خیتار-نشنامه آزاددا ایپد یکی، ورانیا یقیدر موس ینواز بداهه [4]

ص  ,143کتاب ماه هنر شماره  ،یقیو موس یوجوه اشتراک معمار یبازشناس 1736,، آذرالی، فری، محمدرضا، احمدانیزاده، سارا، بمان وسفیپور  [5]

47-73 

 63-103ص  ,12 شماره ماهور فصلنامه– نرایا یسنت یو معمار یقیمشترک موس یها یژگیو یقیتطب یبررس ، 1730 تابستان ، بهمن،ینیحاج ام [9]

 63ص -، چاپ سوم نشر فضا یقیو موس ی، کتاب معماررانیا یو معمار یقیبا موس ییوگو گفت نایدر گنبد م ایخن یآوا ،1733 ،، محمدرضایحائر [3]

 (سروش) رانیا یاسالم یجمهور یمایحسن نصر، تهران، صداوس دیجاودان خرد، مجموعه مقاالت دکتر س ،1737 ،حسن دیس ینیحس [3]



 

9 

 

 77ص  ,45شماره  ،ساختمان گسترش مجله، منجمد یقیموس ،1761،سمیه، زادهحکاک  [6]

، تهران، نشر فضا، چاپ سوم، ص یقیو موس ی، مجموعه مقاالت کتاب معماریهنر معمار یکوه تا بلندا غیاز ست ییآوا ،1733،نی، حسیدهلو [10]

154-141 

 1 ؛ ص1751، جیبی یها کتابتهران،  ،ترجمه نجف دریابندی ،رمعنی هن ،رید، هربرت  [11]

 یرانیا یآن در هنرها یو بررس یقیو موس یزبان مشترک در معمار، 1760، میزاده مقدم، مر لیخل ؛ابوالفضل ،یروزآبادیصادق پور ف [12]

 743چاپ سوم نشر فضا ص  یقیو موس ی، کتاب معماریو معمار یقیموس یکالبد نشیآفر یمبان ،1733 ،وای، شیمیصم [17]

 انتشارات پارت-یرانیا یقیدستگاه موس، 1730، هرمز-فرهت [14]

 -722-234چاپ سوم نشر فضا، ص  یقیو موس ی، کتاب معماریقیو موس یمعمار ییو شالوده ا یمفهوم یوندهایپ ، 1733،، منصوریفالمک [15] 

 امی، مجله پیقیعلم و موس ،1796، سیانی سیگزنات [19]

 795چاپ سوم نشر فضا، ص  یقیو موس یکتاب معمار) خشت ینوا( رانیا یقیو موس یمعمار رامونیپ ییها ادداشتی ،1733،، کوروشنیمت [13]

 11-17ص  ,(تهران)چاپ سوم نشر فضا  یقیو موس ی، کتاب معماریاثر هنر کی نشیروند آفر یچگونگ، 1733،نی، غالمحسینام [13]

 حکمت، تهران انتشارات قاسمیان رحیم مترجم اسالمی معنویت وهنر  ,1736 ،حسین دینصر، س [16]

 

 
 


