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 در    فرهنگسرای موسیقیطراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد: 144

 

 مقوله های اساسی معماری و موسیقی -

در شرایط « معماری و موسیقی»قصد اصلی و اساسی، از طرح مقوله 

کنونی فرهنگ و ادب نوشتاری ایران، آن است که با استفاده از ابزار 

حلیلی، به مبانی اندیشه هایی دست یابیم که زاینده و علمی و ت

برانگیزاننده تصور و تخیل اند، و به دنبال تصورها و تخیل هایی 

هستیم که به آن رده از صور خیال می انجامند که بی تجسم و تجسد 

های قابل انتقال به دیگران نیستند. از میان فرآورده« فیگوراتیو»

آفرینند، بعضی دارای معانی یا مفاهیمی ها می گوناگونی که انسان

عینی قابل شناخت  -اند که بی کمک گرفتن از توصیف و تفسیرهای ذهنی

نمی نمایند. و از میان فرآورده های گوناگون انسان هایی که از 

هزاران سال در روستاها و در شهرها زیسته اند، معماری و موسیقی 
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نه معماری را می توان، جای با اهمیتی دارند، زیرا نه موسیقی و 

تنها براساس داده های ملموس و کاربردی یا مکانیکی و روزمره، 

بازشناساند. و مسأله این است كه با کدام ابزار علمی و تخیلی می 

 -توان به بازشناسی پدیده ای مانند معماری و یا موسیقی پرداخت که

 ست.دارای خصیصه هایی صرفًا ذهنی ا -چنان که هم اکنون گفتیم

فرآورده ای است هنری و بازتابی پرابهام و رمز است از 

 رویدادهایی که انسان را بر 

می انگیزانند تا با سرودن نوا و نغمه ای و یا با آمیزش رنگ ها 

هایی در پیکره های ساختمانی و ترسیم و تدوین تناسب ها و فاصله

 کند.« بیان و احساس»

تاریخ هنر و تاریخ معماری  و بسیاری از کتب قدیمی -می توان گفت

که این روزها به زبان فارسی بگردانیده شده اند بر این پایه 

که یک اثر هنری )معماری و موسیقی= یک مسجد و یک سونات(  -استوارند

را، پس از آن که شکل گرفت، می توان بازشناخت؛ در این باره، شک 

انیم با و تردید وجود دارد؛ و ما نیز قبول می کنیم که نمی تو

اطمینان، از رمز و رازی سخن بگوییم که کمتر در معماری و بیشتر 

در موسیقی )و کمتر در نقاشی و بیشتر در شعر( وجود دارد و گاه 

تعیین کننده شالوده اثر هنری می شود. به این دلیل به شناخت مبانی 

اندیشه و فکری که زاینده یک اثر معماری یا موسیقی است نیاز 

 داریم.

ر مبانی اندیشه و تفکری را که پایه و مایه آثار هنری اند اگ

متعالی بنامیم و بدانیم، بدیهی است که در هیچ اثری، آخرین سخن 

را نمی توانیم یافت: نه در معماری، هیچ یک از بناهای مشهور و 

موفق را نقطه کمال و پایانی معماری می دانیم و نه در موسیقی، 

قطه کمال این هنر به معنای مطلق می هیچ یک از سروده ها را ن

 شناسیم.

این جا، چهارچوبی را که برای آفرینش آثار هنری بر می گزینیم، 

 در زمان و در مکان 

کران است و کار هنرمندان در رشته های معماری و موسیقی، تالشی بی

است مستمر در طول عمر نسل ها که گاه به نقاط اوج می رسد و گاه 

 نامند.تبلور و درخششی می یابد که شاهکارش میدر لحظه، چنان 

این تالش، که گفتیم ذاتًا متالی است، جست و جوی مستمری است در طول 

زندگی انسانها، و در ارتباط با همین اصل که محصوالت هنری، به 

تناسب و وسعت میدان جهان شناختی هنرمند، شکل و مفهوم پیدا می 

 کنند.



 

 

ها و عوامل فعال وسیقی ساز، از پدیدهدر واقع هنرمند معمار و م

آفریند، و آنچه می« سخن گوید»در محیط خود برانگیخته می شود تا 

 سخن وی است در لحظه خاصی از زندگی او. و این بدین معنا است که:

پیوستگی و وابستگی هایی تنگاتنگ میان اثر از یک سو، و مجموعه 

ها و نیازها و هدف تگیها و برانگیخای از شناخت ها، تأثیرپذیری

های علمی ها و امکانات و وسایل ابراز و اجراء دانایی و توانایی

وفنی .. از سوی دیگر وجود دارند. این پیوستگی ها و وابستگی ها 

آفرینش هنری، از « لحظه تاریخی»اند به معنای هاییعالیم و داده

فرد می  فقط یک اثر منحصر به« لحظه تاریخی»زبان شخصی که در هر 

 آفریند.

به دیگر سخن: هنرمند در طول زمان می زید؛ حساب دانش و توان 

در  -به نوبه خود -شود کههایی روشن میآفرینش او با مجموعه داده

طول زمان دگرگونی می پذیرند و باالخره این که هنرمندان معمار و 

ن موسیقی ساز بهترین و بیشترین بازده را در زمان و مکان هایی معی

دارند. البته بازده آن ها، به نسبت امکانات و توان بازشناسی و 

 برداشت دیگران، 

هایی تواند پیشتاز باشد و خود سازنده و شکل دهنده به مقولهمی

تازه شود که سال ها و قرن ها بپایند. و باز این جا یادآوری آنچه 

 ست.)خصیصه ذاتی هنر( گفتیم، بی جا نی« متعالی هنر»درباره صفت 

 موسیقی، به کمک صوت بیان احساس می کند و معماری، به کمک ماده.

پرسشی که برایمان پیش آمد و در زمینه اش به تبادل نظرهای اولیه 

پرداختیم این بود: آیا صوت و ماده به تنهایی و بی دخالت 

هایی دیگر به موسیقی و معماری امکان ابراز احساس می دهند؟ «چیز»

ت و ماده را بی توجه به خصیصه های شکلی آنها آیا می توانیم صو

به تصور خود درآوریم؟ آیا می شود که به صدایی و به قطعه سنگی، 

بی توجه به این که در چه فضایی قرار گرفته، اندیشید و آن را 

متوجه بود و « فضا»دریافت؟ اینجا سؤالی که برایمان پیش آمد، به 

ن را، در مقوله هایی مهم، معانی و مفاهیم و شکل های گوناگون آ

برایمان مطرح می کرد: فضای زندگی، فضای هندسی، فضای اندیشه و 

 خیال، فضای کالبدی ...، فضای موسیقی و فضای معماری.

به نسبت اهمیت آن و به دلیل « فضا»تبادل نظرهای ما درباره 

کالبدی بودن این مقوله برای تفحص در معماری و در موسیقی، ما را 

داشت تا هر چند به اختصار و گذرا، به نظریه های مدون کالسیک  بر آن

بپردازیم و به این جمع بندی اساسی دست یابیم که حتی دو گونه 

بی یکدیگر  -فضای زمانی و فضای مکانی -فضایی که خالص می نمایند



 

 

فهم نمی شوند و آنچه این دو را مفهوم می بخشد و ملموس می دارد، 

است ناظر و معطوف و مربوط به زندگی روزمره مجموعه پدیده هایی 

انسان هایی که در طول تاریخ، در گسترههای قابل زندگی، در خشکی 

ها و دریاها، در کوهسارها و بر پهنه دشت ها، درون شهرها و دهستان 

 زیند و خواهند زیست.ها ... زیسته اند و می

ابه ها و سه زمینه اصلی و اساسی را به عنوان بسترهای بررسی تش

تقارن های موجود میان معماری و موسیقی تعیین می کنیم؛ این سه 

 .فلسفه و فن و روش تدوین و ابداععبارتند از: 

تعریفی که برای معماری در نظر می آوریم، بالتبع، به این سه 

زمینه متوجه بود و همین طور نیز تعریفی که برای موسیقی یافتیم. 

دسترسی به فضای گسترده و بی کران در تعریف معماری و موسیقی، 

عینی را الزامی دانستیم و گفتیم که به  -تصور و تخیل های ذهنی

تناسب فرهنگ ذخیره هنرمند، از فراخی این فضا کاسته می شود. توان 

خالقیت هنرمند معمار و موسیقی ساز یا آهنگ ساز در هر مجموعه 

نرمند می تواند شرایطی از امکانات فنی، امر ثابتی نیست و گاه ه

برحسب نیازهایی که دارد، داده های فنی موجود را فزونی دهد و این 

کار را جزئی از فعالیت خالق خویش به شمار آورد. از دیگر سو، 

امکانات فنی موجود در محیط های هنری می توانند گاه برانگیزاننده 

 در شکل دادن به ترکیب ها و تصورها و تجسدهایی شوند که نه صرفاً 

هنری اند و نه مطلقًا فنی و اینكه شاخه ای از موسیقی مدرن که به 

شهرت جهانی رسیده و همچنین تعدادی از معماران مدرن که توفیق چشم 

اند، بیشتر صاحب ابداعات فنی اند تا خالقیتهای هنری گیری داشته

 به معنای جامع و اصیل.

ثار هنری، نمی ها و تنوع روشهای آفرینش و تدوین آبه نقش نوآوری

ای محدود بپردازیم زیرا روش را دارای بار توانستیم بیش از اندازه

شخصی می دانیم و ضمنًا به عدم یکسانی روش آفرینش  -و برد و فردی

یک هنرمند در طول زمان  -چه در معماری و چه در موسیقی -و تدوین

یم زندگی اش باور داریم. روش را، خود نوعی گزینش و ابداع می دان

که کمتر به فلسفه هنر و بیشتر به ابزار و امکانات فنی و ملموس 

فردی  -موجود در محیط وابسته است و دارای جنبه هایی است هم ذهنی

 و هم عینی و وابسته به فضای زندگی جمعی.

هم موسیقی سازان و هم معماران، بی شناخت و بی سنجش، به فرآورده 

و دارای ارزش جهانی شناخته  ای نمی رسند که بتواند اثری معتبر

شود. در واقع، دو مرحله شناخت و سنجش تحلیل منوط و معطوف و مشروط 

 -از فرهنگ ذخیره هنرمند به حساب آیند و از لحظه گزینش های او



 

 

در سطح مواد اولیه و ترکیب هایی در متن اثر جدایی ناپذیراند 

 رد.گیهرچند که این امر آخر، در فراغت از آنها صورت می

به نظر ما، امر بسیار مهم گذر از تصور به تصویر را تنها در 

متن یک روند تکاملی می توان بررسی کرد و باز شناساند. اما این 

که، چگونه تصوری که الزامًا معطوف به معماری و به موسیقی نیست 

)مانند اندیشه ها، نظریه ها، احساس ها، انگیزه ها و رویدادهایی 

ورات شخصی اند و به وجود آورنده صور خیال وی در که خمیرمایه تص

لحظه ای که به آفرینش دست می یازد(، از طریق اصوات و مواد 

 ساختمانی خاصی به تصور در می آیند، مسأله ای مهم و بغرنج است.

بدین ترتیب راهی جز این نمی ماند که به کمک عناصری مانند رمز 

م های قراردادی، ایهام ها، و رازهای نهفته در روابط متریک، مفهو

نمادها یا موجودیت های نمادین معطوف به گذشته و یا به زمان حال 

اجتماعی، راه تحلیل و سنجش را در  -و پیام های فرهنگی و فرهنگی

 معماری و در موسیقی پی گیریم.

 ویژگیهاي هنر موسیقي-5-1-9

 

تاریخ  راستی اگر گوناگونی بی شمار آفرینش های هنری در فراخنای

پر پیچ و خم تمدن بشر نبود، چه بسا بسیاری از جلوه های راستین 

فرهنگ جامع انسانی، مکتوم و ناشناخته باقی می ماند. از این 

رهگذر، هزاران سال است که آگاهی و شناخت ما از انسان و فرهنگ 

او امکان پذیر گشته و هنرهای گوناگون همچون موسیقی، شعر، نقاشی، 

های مه سازی، رقص، تئاتر و غیره، به مثابه یکی از راهمعماری، مجس

بیان دانش و اشتیاق بشر، نقش ارزنده ای در بافت کلی فرهنگ جامعه 

 بزرگ بشری، ایفا کرده است.

همه هنرها می خواهند به مرحله موسیقی »که « شوپنهاور»این گفته 

ه ، دربرگیرنده حقیقتی است مهم که آگاهی از آن ما را ب«برسند

 كند .می شناخت واقعی از مفهوم تمامی هنرها رهنمون

  

 

سؤال این است: آیا در هنر موسیقی چه کیفیتی نهفته است که  

سایر هنرها سعی در رسیدن به آن را دارند؟ اصل مهمی که در گفته 

مطرح می شود وجود کیفیت انتزاع و تجرید در هنر موسیقی « شوپنهاور»

دیگر هنرها متمایز می سازد، بیان صریح آنچه موسیقی را از است. 

، که انتقال پیام ها و آرمان و بدون واسطه با مخاطبان خود است



 

 

های ذهنی و عواطف و احساسات هنرمند را به دیگران آسان تر می 

سازد در حالی که در معماری، پیام ذهنی هنرمند باید در قالب واسطه 

د و یا در نقاشی، آرمان ای به نام ساختمان، به دیگران انتقال یاب

های ذهنی هنرمند توسط اشکال و خطوط و رنگ های قابل رؤیت همگان 

بیان شود و نیز در شعر، کلمات نقش انتقال مفاهیم ذهنی شاعر را 

 به عهده گیرند.

در مورد موسیقی به کالمی « شوپنهاور»شاید بتوان از تحلیل گفته 

ها در نهایت راهی به سوی همه هنر»جامع تر دست یافت و آن این که: 

توان ؛ با این تعریف به راحتی می«انتزاع و تجرید می گشایند

مشابهات زیادی بین هنرها، به ویژه بین هنر موسیقی و معماری، که 

مورد بحث این مجموعه است، قایل شد؛ زیرا در آفرینش معماری، تخیل 

کاربرد که از « ایهام»هنری و صورت های ذهنی هنرمند توسط عنصر 

نمادهایی از فرم های عینی در ساختمان بنا حاصل می شود، خود را 

مرز تجرید و انتزاع می رساند؛ جایی که موسیقی در آن جایگاهی 

 رفیع دارد. 

 مفهوم فضا در معماری و موسیقی -5-1-7

در تمام هنرها ایجاد نوعی فضای عاطفی و روحی، یکی از هدفهای 

 آفرینندگان هنرمند است.

معمار هنرمند نیز چون دیگر  -هنر معماری، فضا منزلتی خاص دارد در

آفرینندگان هنر، قادر است با ایجاد فضاهای گوناگون، همان تأثرات 

عاطفی و روحی را القاء کند که مثالً موسیقی دان به مدد الحان و 

سازها ایجاد می کند. همچنان که یک قطعه موسیقی می تواند تحت 

یا فضای صوتی، فضایی روحی، سرشار از « Phonosphéreفونوسفر »تأثیر 

جذبه های معنوی و آسمانی بیافریند و یا همان طور که یک قطعه 

شعر، قارد است فضایی سخت عرفانی و اشراقی و الهی ایجاد کند، 

بنای یک مسجد با آن مناره های سر بر آسمان افراشته و کشیدگی 

ی و عروج را می نمایاند نیز اضالع یک کلیسا که گویی سیر به تعال

قادر هستند در بیننده صاحب ایمان، فضایی سرشار از جذبه های مذهبی 

چه بخواهیم و چه « »ایانیس زناکیس»و معنوی ایجاد کنند. به قول 

این مسأله مبتنی به  -نخواهیم بین معماری و موسیقی پیوند هست

 «ت.ساختارهای ذهنی ما است که در این هر دو هنر یکی اس

 مفهوم و تنوع در معماری و رابطه با موسیقی -5-1-4

 



 

 

در طبقه بندی هنرها، معماری جزو هنرهایی به شمار آمده است که 

معتقد « Schopenhaverشوپنهاور »هم می تواند زیبا باشد و هم مفید. 

«. معماری یک نوع مصالحه میان زیبایی و سودبخشی است»است که: 

کار معمار یا «. ی یعنی موسیقی جامد شدهمعمار»گفته است: « گوته»

سنگینی  -آفریننده بنا ایجاد هم آهنگی میان استواری و نااستواری

زبری و نرمی است. در حقیقت معمار از یک سو باید احساس  -و سبکی

تعالی، ترحم، عدالت و فقر و ادبار را القاء کند و از سوی دیگر 

ه دوران رسیدگی را اشرافیت و مال داری و اعیانیت و تازه ب

بنمایاند. و در تمام این موارد مؤظف است لطایف و ظرایف و سنت 

 های هنری را نیز از نظر دور ندارد.

ظاهرًا همان طور که موسیقی انواع دارد، معماری نیز به چند نوع 

منقسم شده است. انواع مشخص گشته موسیقی عبارتند از: موسیقی 

 رزمی.مذهبی، موسیقی بزمی و موسیقی 

چنانچه بخواهند انواع معماری را با انواع موسیقی مقایسه کنند، 

 بی تردید به موارد زیر اشارت خواهد شد.

معماری مردمی، ظاهراً متکی به شیوه های سنتی است؛ مانند موسیقی  -1

عامیانه که به یک جامعه گسترده تعلق دارد و دارای شاخه های 

 گوناگونی است.

گویا برخاسته از معماری مردمی است و در هر  معماری بومی که -2

ناحیه، متکی به سنت ها و آب و هوای آن مرز و بوم یا آن ناحیه 

 «.Musique Indigene»مانند موسیقی محلی یا موسیقی بومی  -است

معماری مذهبی، بازتاب نیاز دینی مردم است ولی مانند موسیقی  -3

 مذهبی چندان متنوع نیست.

یا بنای یادبود، قطع نظر از این که شکل « نومانتالمو»معماری  -4

ظاهر آن باید یادآور شخصیت اجتماعی صاحب بنا باشد، الزم است احساس 

تعالی و جاودانیت را نیز القاء کند؛ یعنی از یک سو باید شبیه 

معماری مذهبی باشد و از سوی دیگر ماندگاری را بنمایاند. در شاخه 

 ذهبی به این نوع موسیقی توجه شده است.ای از شاخه های موسیقی م

معماری سودمند، به بناهایی اطالق می گردد که خود را در قالب  -5

ارزش های مفید و سودبخش، یا فایده گرا توجیه کنند؛ مانند نوعی 

 موسیقی که بیشتر باب مجالس بزم و سرگرمی مردم است.

نامه ای است بنابر آنچه یاد شد، فضا یا محیط، صحنه اجرای نمایش 

که معمار نوشته است. هرقدر صحنه و نمایش نامه و اجراء از یک هم 



 

 

آهنگی مطلوب برخوردار باشد ثمره کار زیباتر و جذابتر و بلیغ تر 

 خواهد بود.

 معماری و طبیعت -5-1-5

اش را از طبیعت می گیرد و با طبیعت از آنجا که معمار بافت آفریده

می کند، همردیف هنرهایی می نشیند  اجتماع و محیط زندگی سازگار

 « Tenتن »که با طبیعت سر و کار دارند. 

معماری همواره از شکل رستنی ها الهام گرفته است. »می گوید: 

معماری یونانی از تنه درخت بریده و معماری گوتیک از تمام درخت 

با شاخ و برگهایش الهام گرفته است .. از هیمن روست که درون 

معماری معابد بزرگ هند جنوبی، « یر جنگل را می دهد.کاتدرال تأث

نباتات نیرومند و عظیم را به خاطر می آورد. در این زمینه باید 

به موضوع بهره گیری از نمادها یا سنبل های ملی در معماری اشاره 

پاره ای نمادها، برای مردم یک منطقه یا یک کشور واجد احترام »کرد 

گران ممکن است یک امر عادی باشد. مثالً است، در حالی که برای دی

بوته خار ارغوانی که گل ملی اهالی اسکاتلند است برای غیر 

سرو برای ایرانی نمادی است که هم جنبه « اسکاتلندی یک علف است.

مذهبی دارد و هم جنبه عرفانی و هنری، ولی برای یک بیگانه یک 

تعویذ را دارد،  درخت است؛ کتیبه های تزیینی برای یک مسلمان حکم

 در صورتی که برای یک غربی فقط یک کار تزیینی است.

به طور کلی می توان گفت که توجه به نمادها و سنبل ها وسیله ای 

همچنان که در  -است برای برقرار کردن رابطه میان بنا و مردم

موسیقی علمی نیز استفاده از تم های محلی و نواهای فولکلوریک 

 برقراری همین نوع ارتباط عاطفی و ذهنی با مردم.وسیله ای است جهت 

در تمام هنرها، این الهام گرفتن از طبیعت فقط به منظور اخذ مضمون 

است نه تقلید صرف؛ طبیعت برای هنر سرچشمه الهام است نه صرفًا یک 

عمل برای همانندسازی؛ مطابقت کامل با طبیعت، کار ابزار ماشینی 

 هنر خارج است.است که بی تردید از دایره 

حاصل سخن این که: طبیعت سرچشمه الهام برای هنرمند است. معمار 

هنرمند نیز باید همواره شرایط طبیعی و نیازمندی های کارش را در 

 شوند.نظر بگیرد؛ آسمان و زمین نیز جزیی از بنا محسوب می

 موسیقی و رابطه با طبیعت و رنگ -5-1-6

ک و پیوستگی لحن های برگزیده شده جان داشتن و تفکر موسیقایی، تحر

به منظور تجسم اندیشه، هارمونی یا هم آهنگی اختیار شده برای 



 

 

رنگ در یک اثر تقویت و القاء اندیشه، و وزن های گوناگون سازنده

موسیقی هستند. رنگ به موسیقی سهمی عطا می کند که موسیقی دان به 

ه مورد نظرش است وسیله آن قادر خواهد شد صحنه ای یا فضایی را ک

تجسم بدهد. مثالً یک رقص اسپانیایی برای این که دارای رنگ محلی 

باشد باید واجد ریتم محلی و حرکت و جنبشی که از خصایص این گونه 

 رقص است، باشد.

 خواص صوت -5-1-3

 در اینجا به منظور آشنایی بیشتر به تشریح خواص صوت می پردازیم:

تکیه یا اسکان و یا مشخص کردن بخشی از  :Intensitéنیرو یا شدت  -1

یا نیرو و یا شدت آن بخش از آن اثر می « انتانسیته»یک اثر را 

 گویند.

در موسیقی به سه « دانسیته»سنگینی یا : Densitéسنگینی یا ثقل  -9

 گونه خود را 

 می نمایاند:

  Mouvementحرکت یا موومان   الف( 

در یک ارکستر شرکت بجویند،  سازبندی ارکستر )اگر تمام سازهاب( 

ارکستر قادر به اجرای آثار سنگین مانند پارسینال واگنر است( ولی 

اگر تعداد اندکی شرکت داشته باشند قادر به اجرای موسیقی سبک 

Musique Legere  مانند پاره ای از اوورتورها و پرلودها، یا پیش درآمدها

 خواهد بود. 

مثالً ژانر یا  -یت صداهای سازهاو یا کیف Genreجنس یا ژانر  ج(

جنس صدای ساز توبا، با مقایسه با جنس صدای ابوا یا فلوت از 

درست مانند سنگینی صوت کرنا و سبکی  -سنگینی خاصی برخوردار است

 و نرمی صوت نای چوپانی.

درازای زمان مداومت یک صوت را کشش می نامند. : Duréeکشش یا  -7

و « چهارالچنگ»به اندازه کشش یک نوت زمان مداومت صوت می تواند 

و یا می تواند  -)نوت تکیه( باشد« Appoggiaturaآپوجاتورا »حتی یک 

و یا چند برابر نوت « گرد»درازای زمان مداومت آن، معادل یک نوت 

 گرد باشد.



 

 

 

طبق تقسیم بندی بلندترین صوت )یعنی نوت گرد( واحد زمان محسوب 

 شده است. 

 

 

 

 

 

 صوتزمان کشش  -

… 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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