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 لحاظ موسیقی از شهر غنی فرهنگ به توجه با تبریز شهر در موسیقی سرای طراحی

 )عاشقالر(آذربایجانی

      

 محمد جدیری عباسی -2سودا خوش پناه -1

 واحد تبریز آزاداسالمي دانشگاه. دانشجوی ارشد 1                                                    

 اهر واحد اداسالمي آز دانشگاه علمي عضوهيئت. 2                                       
s.xoshpanah1@yahoo.com 

 

 چکیده

و  عاللره  .مخرراببش مرري نشرريند   موسيقي آن وجه از هنر است که با ریتمي دلنشين از ذهن خالقش بر مي آید و برر للر    

افزون نسل جوان به موسيقي برای اراضي روحيه ی معنوی و هنرری آنارا و همینرين کرر کرردن اولرات فرا رت           گرایش روز

و بزرگترین شار آذربایجان   شاری که دارای هنرمندان  تبریز مرکز  .ضرورت ساخت چنين مراکزی را به خوبي نشان مي دهد

ایرن شرار و همینرين    ن ادر خور ش سرای موسيقي بوده و همینين داری موسيقي بسيار  ني مي باشد ولي متاسفانه بزرگي 

  ضرمن توسرعه عرنعت     ایرن شرار  موسريقي در   سررای احداث اولين  احداث نشده است . کس مي توان با هنرمندان این هنر 

هرد  از   د .یر ده عاللمنردان بره هنرر و موسريقي نيرز گرد     توریسم باعث و باني احداث یک مکان فرهنگي و هنری برای اسرتفا 

ي مناس  برای آشنایي با انروا   یبراحي چنين موزه ای در شار تبریز توجه به فرهنگ و موسيقي اعيل آذربایجان   ایجاد فضا

در ایرن  . اشرد و ...مري ب ي برای گردآوری آثار هنرمندان موسيقي و سازهای مربوبره   یایجاد فضاو همینين سازهای موسيقي   

 کژوهش ابتدا به بررسي و شناخت موسيقي و شعر آذربایجان کرداخته و سپس رابطه این دو هنر برا معمراری بيران مري گرردد.     

 .استوار است  يتوعيف -حقيق دراین کژوهش براساس روش تحليل تروش 
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 مقدمه -1

فرهنگ بشری کرجاذبه است. چراکه تمدن و فرهنگ  وسعتي دارد به گستردگي آدمي و موسيقي نيز یکي از ارکران   تحول سير

درباره ی تأثير موسيقي در نفوس  تحقيقات و مطال  زیادی گردآوری شرده اسرت حتري در     شود.اساسي فرهنگ محسوب مي

بطور کلي موسيقي  تأثير فراواني برر احسراس و    موسيقي اشاره شده است برخي از رساالت موسيقایي  به آثار درماني و روحاني

 مناس  مکان به ایران رد  روان انسان دارد. از این رو  کدیده ای فرهنگي للمداد مي شود که هيچ تمدني از آن بي باره نيست.

 اجررای  رو همرين  از اسرت  نشده کافي توجه عوتيتصویری لحاظ از آن اجرای زمينه در همینين و موسيقي آموزش جات

 فواید و تاثير از امروزه است. گرفته لرار  فلت مورد ایران در براحي سازی بومي موضو  و باشد مي نقایصي دچار موسيقي

 از و آیرد  مري  ميران  بره  سرخن  جرانوران  و گياهران  سرالمندی   تا جنيني دوره )از انسان زندگي و رشد مراحل در موسيقي

 بازیافت  برای درماني موسيقي شود. مي بحث فرد شناخت عابفي و هيجاني حرکتي  حسي  ایه سيستم روی بر تغييرات

 مرا  کشور در شود. مي برده کار به متخصص فرد توسط که شده استفاده عابفي و روحي جسمي  سالمت تقویت و نگاداری

 اعررول  برا  فضراهایي به و بوده سمحسو موسيقي توسعه و آموزش با مرتبط کافي فضاهای کمبود بسيار  موسيقي لدمت با

 الگوسرازی  عرورت  بره  اجتماعي ر فرهنگي جنبه گرفتن نظر در با حاضر کژوهش در است. نياز المللي بين استرانداردهای و

 . 1831, یاحمد و, اني, بمانزادهوسفی)کور شود مي کرداخته تبریز در موسيقي سرای براحي به مناس 

 آذربایجان -2

و از مامترین و معرو  ترین منابق ایران به شمار مي آید. ایرن اسرتان از    آذربایجان در منتي اليه شمال  ربي ایران لرار دارد

کوهاای ارسباران که در شمال آذربایجان لرار گرفته اند برا دره   .از مغرب با ترکيه همسایه است شمال با جماوری آذربایجان و

ی رود ارس از کوهاای لفقاز جدا شده اند .کوهاای تالش در شرق آذربایجان تادره ی سفيد رود در گيالن ادامه دارد . جلگاي 

ت رودهرای ارس , سريمينه رود و زرینره رود شرکل گرفتره اسرت .       مغان در اردبيل و جلگه ی اروميه ,تبریز و مياندوآب به عل

آذربایجان از سه استان اردبيل , آذربایجان شرلي و آذربایجان  ربي تشکيل شده است . استان زنجان را هم بره علرت یکسراني    

 جا به های نبشته سنگ از   کان و تاریخي بسيار منابع و اسناد. موسيقي با آذربایجان جزو همين منطقه به حساب مي آوریم

 و نویسران  تراری   دیگر و استرابون و گزنفون و هرودوت مانند باستان یونان مورخان های کتاب و و تورات اوستا تا گرفته مانده

 و زبران  تراریخي   و فرهنگري  و ملي هویت و تبار در )آذربایجان ( ماد مردم که دارند نظر نکته اتفاق این بر همگي کژوهندگان 

 ماننرد  هنرمنداني به توان مي نيز سرزمين این گرانمایه مفاخر از و .مشترکند و ایراني یگانه الوام دیگر با رسوم و عادات و دین

 . 1832 ابریشمي) نمود اشاره موسيقي اساتيد بنام سایر و فخرالدیني   ایران آواز سلطان به معرو  آذر البال

 شناخت موسيقي  -3

  را در بر داردهارموني و لحن که   ارتفا  ) تشکيل شده است. عناعر معمول موسيقي عداهاکه ازاست  هنری موسيقي یا خُنيا

رنرگ   هرای عروتي  ویژگي فورته و  (articulation)مفصل بندی و  متر  ضرب) موسيقي  مفاهيم مربوط به آن  شامل   ریتم و

  .استبافت و  (timbre) عدا

خنيرا از ریشره    . باشرد مري  " Muse "و مشرتق از کلمره  " Mousika "گرفتره شرده از کلمره   و  ای یونانيواژه از موسيقيواژه 

به معنای نيرک  زیبرا    « هو»اوستایي است که خود آن از دو لسمت تشکيل شده است:   «هو نواک»زبان کالوی و   «خونياک»

عنای نروا. در کرل هونرواک  خونيراک و     به م« نواک»های هومن )نيک اندیش   خسرو )خوب نام   و خوش  برای نمونه در واژه

 ریتمو  عداترین عوامل آن اند که مامگفته آواهابه وسيله  احساساتموسيقي را هنر بيان  .است« نوای خوش»خنيا به معني 
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 .شودآیند باشد و سب  انبساط و انقالب روان گردد نيز ناميده ميای که خوشهستند و همینين دانش ترکي  عداها به گونه

گردد و کوشرش  سوی خود برميدهد که باالخره بهموسيقي آن حرکت و کوشش و سرگرداني ابدی اراده را نشان ميکلي  ربطو

ی اشريا سرروکار   تر است  زیرا هنرهای دیگر با سایهتر و لویهمين جات اثر موسيقي از هنرهای دیگر نافذگيرد. بهرا از سر مي

برر   -نره از راه تصرورات    -فرق دیگر موسيقي با هنرهای دیگر در این است که موسيقي مستقيماً  .دارند و موسيقي با خود آناا

کند  اگرر  به موسيقي از آن حقيقت نافته در زیر کندارها کشف مستقيمي ميکند. انسان با گوش فرا دادن احساسات ما اثر مي

کنرد   تعلرق درونيافرت مري   عرورت عينري و بري   عورت هنری کدیدار شرده بره  عورت مفاومي  و این حقيقت را که بهچه نه به

را که موسيقي بدون مفاهيم ی آنیه توانستيم همههمیون کسي که اسير چنگال جباریت خواست است. افزون بر این اگر مينه

ترر  گوید که از ذهرن لطيرف  رسيدیم  او با چيزی سخن ميی راستين ميدرستي با مفاهيم بيان کنيم  به فلسفهکند بهبيان مي

ریرزی شرده یرا      مانند موسيقي برنامره داندای یا توعيفي ميشوکنااور موسيقي محض یا مطلق را برتر از موسيقي برنامه .است

تررین نرو    و همینين اکرا. ببق نظر شوکنااور  موسيقي عالي« نقاشي در عدا»کند یا ر که عداهای ببيعي را تقليد ميتقليدگ

نظرر او ولتري موسريقي بره کلمرات خيلري نزدیرک شرده و در کري          حمایت اشکال دیگر هنری ندارد. بره هنری بوده و نيازی به

  .1811عادق کور ) د استفاده از زباني است که به خودش تعلق نداردکه مترعگرفتن بر اساس حوادث باشد  این یعنيشکل

 تعاریف گذشتگان از موسیقی 3-1

موسريقي را   . ارسرطو اند: معرفت الحان و آنیه التيام الحان بدان بود و بردانکامل شرود  کيشينيان موسيقي را چنين تعریف کرده

کتراب   که در بخش ریاضري  ابن سينااند  همانندنيز این نظر را کذیرفتهدانسته و فيلسوفان اسالمي مي ریاضي هاییکي از شاخه

های موسيقي مانند ریاضي مسلم و  يرلابل تغيير نيسرت  بلکره ذوق و   است ولي از آنجا که همه ویژگياز موسيقي نام برده شفا

 دانند. در هر عورت موسيقي امروز دانش و هنری گستردهنيز مي هنردخالت تام دارد  آن را  آن در هم نوازنده و سازندهلریحه 

  .1832)ابریشمي  باشدهای گوناگون و تخصّصي مياست که دارای بخش

 .آن را محدود نکند انتزا س شود که بتواند کيوند ميان اذهان ایجاد کند و مرزی از جنعدا در عورتي موسيقي ناميده مي

 درایران موسیقی 3-2

 مرداوم  هجوم هاى به دليل ایران ناکایدار شرایط دليل به اما دارد توجاى درخور و تاریخى لدمت موسيقى لحاظ از ایران کشور

 بين از داشته وجود اگرهم نباشد کافى مستندات نظر این از که شد موج  داخلى نابساماني هاى نيز و بيگانه کشورهاى لبایل و

 کرده اند. و برآورد هخامنشى زمان در را ایرانى موسيقى لدمت مشرق زمين مورخان برخى نظریه هاى ببق .بالى نماند و برود

 سرو   لبيرل  از آوازهرایى  و بروده  موسيقى احتماالً بوده اند  بلد را آن مردم عامه که دوران آن زبانااى هفتگانه و خط از یکى

بره   گاتارا  مرذهبى  سررودهاى  البته .نيست دست در دليقى ابالعات دوران این از اما .زبان مي خواندند و خط آن با را سياوش

 ولرى  اسرت.   نبروده  چندانى اهميت داراى موسيقى ایراني  لدیم مذه  در ولى خوانده مي شده آواز به عورت موزون گونه اى

 و سرلوکيان  زمران  در اسکندر حمله از کس  . 182 1831است )بينش  بوده  رایج آواز و رلص عورت به  يرمذهبى موسيقى

 ایران موسيقى کایه ریزى حقيقت در اتفاق افتاد. اما موسيقى عرعه در تحولى و شد والع یونان تمدن تأثير تحت ایران اشکانيان

 دربارش شکوه و خسرو کرویز از امپراتورى .است دوران این به متعلق ایران موسيقى اوليه اسناد و مي گردد باز ساسانيان دوره به

 نکيسرا   باربرد   شاد  بام دوره رامتين  این موسيقي دانان مامترین از مي کرده؛ حمایت موسيقي دانان از وى شده؛ گفته بسيار

 دربراره  بعردها  زیرادى  داستانااى و بود چاره برجسته ترین باربد ایناا ميان از .است بالى نامشان هنوز که بودند سرکش و آزاد

 به معرو  مقامى ساختار هفت یعنى موسيقایى سيستم سازماندهى و تنظيم .کردهاند نقل آهنگسازى و نوازندگى در او ماارت
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 و ماه هفته  در روز تعداد با آناا شمار .دهندي م نسبت او به را ملودى شصت و سيصد و   لحن)  اشتقالى مقام سى و خسروانى

 از بعضرى  ناماراى  اما اند؛ بوده چه آهنگاا و مقاماا این که نيست معلوم درستى به امروزه. است بوده برابر ساسانيان تقویم سال

 تراریخى  حوادث به اشاره شاید که سياوش کين ایرج  کين چون ناماایى شده؛ ذکر اسالمى دوره نویسندگان توسط آهنگاا این

 را چرراغ  روشرن  و باار سبز چون اسامى نيز و داد ي م نشان را دربار شکوه که شاریار باغ و شيرین باغ چون اسامى و اند داشته

 ساسرانيان  دوره موسريقى  .نردارد  وجود دوران آن نظرى اعول در درستى ابالعات های آهنگساز آن درباره اما .بردندي م بکار

 چند از بعد و داشت کوتاهى تولف ایران موسيقى اسالم از بعد . است نموده رشد اسالمى تمدن موسيقى آن از که بود اى هسته

 در امرا . دانسرتند ي مر  بيارودگى  و فساد مایه و کرده تحریم را موسيقى آ از در اسالم مذهبى رهبران. شد تغييراتى دچار سال

 و یافرت  افرزایش  موسيقى دینى  ير و دنيوى هاى جنبه کردند ي م اداره را خویش دربار ساسانيان سبک به که عباسيان زمان

 موعرلي   اسرحاق  اعرفااني   ابروالفرج  سينا ي ابوعل : از عبارتند دوران این موسيقى بزرگان بعضى یافت؛ تازهاى رونق موسيقى

 لاجار و عفوى دوران در.  ارموی الدیني عف و شيرازى محمود الدین لط  درمرا ي  عبدالقادر فاراني  ابونصر موعلي  ابراهيم

 مذهبى شکل اما خورد را ضربه بيشترین عفویه دوران در ایران موسيقى . افتاد دور اجتما  از و بود دربار اختيار تحت موسيقى

 برا  نيز بعد به ناعرى دوره از .یافت تداوم گرد دوره شاعران و نوازندگان توسط نيز و دراماتيک هاى نمایش و تعزیه لال  در آن

 ترأثيرات  دليرل  بره  بيستم لرن شرو  با .شد آ از اى تازه دوران و یافت باترى خالله لدرت دیگر  هاى فرهنگ از کذیرى تأثير

 عرالى  هنرسرتان  1811 دهه اوایل در .آمد وجود به کژوهش و آموزش جات از تازهاى رونق و آمد مردم ميان به موسيقى  رب

 در. گردید سازماندهى کُر گروه و شد تشکيل سمفونيک ارکستر . گرفت لرار مبنا  ربى آموزش و شد تأسيس تاران در موسيقى

 ایران در سازىي  رب دوم  جاانى جنگ از کسد. ش برکا وزیرى نقىي عل تالش با کنسرتاایى بى ایران سنتى موسيقى آن کنار

 در بينالمللى هنرمندان حضور با و متعدد هاى جشنواره نيز و مختلف هاى رشته در موسيقى مختلف هاى گروه و یافت افزایش

 مرورد  ایرن  در نيرز  تلویزیرون  و رادیو تأثير .بود شاهد را کرتحرکى موسيقيایى حيات کایتخت و گردید برکا ایران در 1811 دهه

 در را دانشرجویان  تارران   دانشرگاه  موسيقى دانشکده و ملى موسيقى هنرستان و موسيقى عالى هنرستان .بود چشمگير بسيار

 ظارور  ایران موسيقى عرعه در بزرگانى کردند. و تربيت ایرانى سنتى موسيقى نيز و  ربى آهنگسازى و موسيقي شناسى رشته

   اسرتاد    خرالقى  ...روحا استاد  درویش  المحسين جمله دهند. از انجام کشور این براى ارزنده اى خدمات توانستند که کردند

   .121  1812  خالقي) شناسي موسيق مسعودیه محمدتقى نيز و برکشلي  مادى وزیری  نقىي عل استاد   عبا ابوالحسن

 آذربایجان موسیقی 3-3

موسريقي   خرود   خالليرت  برا  آذربایجراني  هنرمندان .مي شود ابالق آذربایجاني مردمان سنتي موسيقي به آذربایجان موسيقي

 مري خواننرد    آذربایجراني  ترکي بازبان خود سرودهاای به همراه را موسيقي نو  این که کساني .ميآفرینند را منحصربه فردی

 زیبایي سروده های عزاداری  و جشن مراسم در آن  بزرگان دالوریاای و آذربایجان وعف در عاشيقاا .مي شوند عاشيق خوانده

 مردمران  برين  در اسالم از لبل دوران از عاشيقاا مي گيرند لرار مردم توجه مورد و خوانندمي  آذربایجاني به همراه موسيقي را

 .)22 ص1832 ابریشمي) وجود داشته اند ترک تبار

موسيقي سنتي آذربایجان بازتاب مام ترین وجوه و جوان  زندگي مردم است . در فولکلور موزیکال آذربایجان احوال و روحيات 

دیار با لطافت بسيار ترنم مي شود .  م , شادی , هجران , وعرال , موفقيرت هرا , شکسرت هرا , لارمراني       مردم گذشته ی این 

هاهمه و همه در این گنجينه ی موزیکال متجلي است . شيوه ی بدیاه خواني , روش نواختن , اجرا , آراستگي های ملودیک و 

اای جردایي ناکرذیر موسريقي ایرن مررزو بروم اسرت .برخري         هماهنگي , اسلوب خاص , کختگي و مطلوب بودن عداها از ویژگي

 . کژوهشگران موسيقي آذربایجان را به کنج بخش عمده زیر تقسيم مي کنند
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 با الما نالارا  باالبان  تار  آذربایجاني اجرای هنر ميخانه ای    موسيقي به مي توان آذربایجاني موسيقي گونه های مامترین از .

   .16  1833)ایمراني کرد  اشاره گارمان و

 موسيقي آذربایجان مانند بيشتر منابق ایران از دو بخش کلي تشکيل مي شود : موسيقي با متر آزاد و موسيقي با متر معين

موسيقي با متر آزاد شامل مجموعه نغماتي است که با آواز انساني یا سازو یا تواما با سازو آواز اجرا شود . ایرن موسريقي از ليرد    

وزن معين فارغ است و هد  آن بيان اشعاری است که با کمک موسيقي مفاهيم خاعي را القا مي کنرد . بره ایرن نروغ      ریتم و

موسيقي که تابع وزن و متر معيني نيست اعطالحا در آذربایجان مالام ) مقام   گفته مي شود .این مقام هرا را موسريقي دانران    

ق ها بازگو کنندگان و مفسرران آهنگرين افسرانه هرا ,حکایرت هرا , حروادث و        در والع عاشي  محلي , عاشيق ها اجرا مي کنند

ماجراهای تاریخي , باورها , اعتقادات و ارزشاایي هستند که زمينه های آناا در بين مردم وجود دارد . هرر یرک از مقرام هرای     

است که به عورت شعر درآمرده و تحرت   موسيقي آذربایجان عنواني دارد که برگرفته از حکایت , افسانه , حماسه و یا موضوعي 

عنوان مقامي با همان نام شارت یافته است . معمولترین ساز موسيقي مقامي در آذربایجان همان ساز عاشيق هاست که چگرور  

گفتني است که مردم آذربایجان بر اساس شکل و حالت دستگاهاای موسريقي سرنتي ایرران نيرز     . و لوکوز هم خوانده مي شود

را مي خوانند . هفت دستگاه موسيقي سنتي و بيشتر گوشه های آن در بين خوانندگان و نوازندگان آذری شناخته  اشعار آذری

ترانه های آذری برا ریرتم   . شاهد این مدعا هستند بيگجه خاني و نوازنده ای همیون البال آذر شده است . خواننده ای همیون

موال بيان کنندی مفاهيم عابفي و مضامين احساسي اند . اشعار این ترانره هرا   معين همراه اشعار زیبا و دل انگيزی که دارند مع

بيش تر ساده موثر و به یادماندني اند و ملودی همراهي کننده ی آن آهنگي زیبا ودل انگيز و کر جلوه دارد . ترانه های آذری را 

 )همان .مي توان در عناوین توعيفي , حماسي , ملي و مذهبي تقسيم بندی کرد

 موسیقی آشیق )عاشیق( 3-4

موسيقي  ني  سنتي و اعيل آشيق )عاشيق  برخاسته از منطقه لره داغ ایران است و هنرمندان ما در زمان های گذشرته ایرن   

عنعت زیبا را در سراسر آذربایجان گسترانيده اند  اما متاسفانه برخي عوامل در کشور و بي توجاي مسرئوالن و مرردم بره ایرن     

باعث ترویج آن در جماوری آذربایجان فعلي و در ناایت ثبت این هنر اعيل ایراني به نام این کشور در یونسکو شرده  موسيقي  

به گزارش مار  آشيق ها یا نوازندگان ساز سنتي آذربایجان ميراث داران بخشي از ادبيات شفاهي ایران زمين هستند کره   .است

ک ایران بوده و دارای خصوعياتي ارزنده از جمله مردم داری  خوش برابن برودن و   از دیرباز کاسدار ميراث فرهنگي و فولکلوری

داشتن سجایای اخاللي و انساني و معنوی باالیي هستند که با الاام از ببيعت و زیبایي های آن برا آهنرگ دلنوازشران تراری       

 .در ذهرن آنارا مجسرم مري سرازند     هنر  ببيعت  جنگ آوری  مار  محبت و عطوفت را کيش چشم انسران هرا زنرده کررده و     

هنرمندان عنعت آشيقي ایراني با وجود برخورداری از تخصص و علم کافي متاسفانه در هيچ جرایي معرفري و شناسرایي نمري     

شوند  در عورتي که شاعران و هنرمندان این عنعت در جماوری آذربایجان برای خود شبکه های تلویزیوني مستقلي دارند که 

ليغ مي شوند و با توجه به ارتباط کم رنگ شاعران با هنرمندان موسيقي آشريقي داخلري  هنرمنردان ایرانري از     از بریق آناا تب

شعرهای کشور آذربایجان تقليد مي کنند و به عورت رایگان اشعار آناا در کشرور مرا تبليرغ مري شرود در حرالي کره در ایرن         

   .1833 ایمراني) ي محبوس شده استخصوص منابع  ني ادبي در سينه ها و کتاب های شعرای ایران

رسانه ها به ویژه عدا و سيما برای معرفي شاعران و هنرمندان موسيقي داخلي نقش تاثيرگذاری دارند و  فلت از این امر ضربه 

 .جرردی برره هویررت ملررت مررا وارد مرري کنررد بطوریکرره برره ترردریج شرراهد از بررين رفررتن ایررن عررنعت در کشررور هسررتيم     

بر اساس این گزارش  با توجه به اینکه مکان مناسبي بررای ارایره موسريقي آشريق و تررویج آن در کشرور وجرود نردارد اک رر          
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هنرمندان برای امرار و معاش به کافه خانه های سنتي کناه مي برند در حالي که به گفته هنرمندان این عرعره ایجراد مجتمرع    

 . استفرهنگي هنری برای فعاالن این عرعه ضروری 

ادبيات و موسيقي نشان دهنده هویت هر ملتي است و اگر ملتري ادبيرات و موسريقي مخصروص خرود را نداشرته باشرد  هريچ         

جایگاهي ميان دیگر ملت ها نخواهد داشت  ناآگاهي مردم و نداشتن ابالعات کافي از هویت والعي خود باعرث مرر  تردریجي    

دون آگاهي مردم و مسئولين امکان کذیر نيست و فعاليت هرای جزیرره ای   ترویج موسيقي آشيقي در کشور ب.موسيقي مي شود

  .1832  ابریشمي) بي نتيجه خواهد بود

 موسیقی  و معماری -4

خود   روند در هنری هر که گونه همان. است گوناگون ابتکارات به دستيابي برای ای تازه های راه جستجوی در کيوسته کویا هنر

مسرتقيم    يرر  یا و مستقيم بطور نيز یکدیگر با رابطه در هنرها . است کذیر تاثير عوامل دیگر و واجتما  مکان و زمان شرایط از

مري   خرود  کرارایي  و ظرفيرت  برر  و مري دهنرد   نشران  خرود  خراص  للمرو در باشد که سو هر را از آن بازتاب و کذیرد مي تاثير

  . 161:1833دهلوی (افزایند

 موسیقی و معماری مشترک وجوه 4-1

در    و هسرتند  تفکيرک  لابرل  یکدیگر از مفاومي و ای شالوده ابزارهای و کاربردی  ابزارهای موسيقي و معماری آفرینش روند در

 بطور اما.) 811:1833 فالمکي (. اند بازشناسي لابل موسيقي و معماری کيوندهای و ها جدایي که است یکدیگر از ایناا تفکيک

 : کرد بيان عنوان دو در مي توان را هنر دو این مشترک وجوه کلي

 . کذیرند مي تاثير جامعه فرهنگ از و بوده جامعه فرهنگ ی سازنده عناعر و هنر دو هر) الف

 .اند سازنده عناعر و مفاهيم در مشترک وجه دارای ) ب

 . کذیرند مي تاثير جامعه فرهنگ از و بوده جامعه فرهنگ ی سازنده عناعر و هنر دو هر ) الف

جوامرع   برر  حاکم اعتقادات و ذهنيت تابع و هميشه فرهنگ ی سازنده ستون دو عنوان به موسيقي و معماری که است ببيعي 

 مختلرف  مراحرل  تحليرل  و تجزیره  جریران  در (. 111:1833 سرينایي  ( اند داده شکل را جوامع این فرهنگ متقابال و اند بوده

 زیادی اهميت از. دارد او ذخيره نو  فرهنگ با مستقيم رابطه که هنرمند ذهنيت  ساختار هنری اثر هر گيری شکل و آفرینش

 معيني فرهنگي عناعر سایر و و ایدیولوژی شناسي  روان اجتماعي  ساختار زمان آورد دست هنرمند هر ذهنيت. است برخوردار

 بينري  جاران  و هرا  ذهنيت به بنا. لحاظ  هنرمندان راستين بدین.سازند مي آشکار را بيني جاان نو  و  شکل کل در که است

 و ایدیولوژیک دیدگاهاای که بسياری ازهنرمنداني که حتي روست این و از برمي گزینند متفاوت های خود  شيوه متفاوت های

 چشرم   اخرتال   هنرری  آفرینش های  در شيوه ان مشترک شناسانه زیبایي مسایل و هنری اهدا  در و دارند مشاباي فلسفي

 انسراني  تفکرر  اسراس .دارد حضور آفرینش و تحليل دریافت  شامل که هنری اثر آفرینش مراحل تمام در فرهنگ .دارند گيری

 تخيل نيروی و ریزد مي کي را او ذهني آرماناای و کندارها. بخشد مي شکل را هنرمند ی  اندیشه دریافت. حسي است دریافت

 و کننده تعيين نقش او  حسي های دریافت نتيجه در و دیدن چگونگي در   انسان ی ذخيره فرهنگ .سازد بارور مي را تصور و

 نرو   به ميتوان هنرمند یک ی اندیشه و کندارها نو  نيز و ها دریافت نو  شناخت بریق از که است روی از این و دارد اساسي

 چگرونگي  برر  زیررا  دارد اثر توليد در مامي نقش معمار فرهنگ و ذهن محفوظات .  1833نامي ( یافت او دست فردی فرهنگ

  . 8:1833 نادری  افشار( ميگذارد تاثير ابالعات انتخاب نحوه بر آن ار کيشتر حتي و تحليل ابالعات و تجزیه
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آرمانارای   و اهردا   دارای باشرد  حاکم آن بر که ایدیولوژی نو  هر و شود اداره که سيستمي هر با ای جامعه هر مقابل سوی از

ایرن   فرآینرد   در عينري  اشرکال  نمرود  وسريله  بره  است ذهني های ایده این نمایش فرهنگ اعلي وظيفه. باشد مي خود خاص

را  ذهني ی اندیشه یک که دارد را وظيفه این فرهنگ از جزیي عنوان به بنایي هر. دارد عاده بر اساسي نقشي معماری استحاله

  .  68:1831 گروتر (  فرهنگ این سنجش برای بود خواهد نمودی ترتي  این به و بخشد عينيت خود ظاهری فرم بریق از

ارزش  و اعول از دسته  آن نماید مي القا انسان به انسان های ساخته کالبدی های ویژگي و محيط که معنایي دیگر عبارتي به 

و  هرا  سرمبل  برا  مصرنو   محيط دیگر بيان به و اند بوده محيط ی دهنده شکل که باشد مي جامعه بيني جاان و فرهنگي های

 آن گررفتن  شرکل  براني  که است فرهنگ و بيني جاان بيانگر  هم هایش بارزه دیگر و رنگ و شکل و ها نشانه و اجزا و تناس 

 نقري (نمایرد  مري  نقرش  ایفري  فرهنگي تحوالت در نوعي به و نموده القا انسان به را آن ارزشاای و اعول اینکه هم و است شده

  . 12:1831 زاده 

 .اند سازنده عناعر و مفاهيم در مشترک وجه دارای )ب

 – خراص  بيران  در کردام  هر که هرچند دارند را یکدیگر به ترجمه لابليت گيرند مي نشات فطری منشا یک از که آنجا از هنرها

در  کرسرپکتيو  مر ال .آنااسرت  ميران  فراوانري  تشابه وجود این با اما هستند دارا را بيشتری لدرت و استحکام Fade out) )خود

خاموشري   ترا  ميگرردد  ضعيف تکرار حالت در و شود مي تکرار ریتم یک که حالتي در یعني است موسيقي در با مشابه معماری

عرورت    بره  لبرل  موتيف ی رونده باال های نت که معنا بدین. است موسيقي در ای آینه تقارن مشابه معماری در یاتقارن برسد

تنظيم  آرانژمانيا با مشابات ببقات در نما کمپوزیسيون یا .کنند مي تکميل را موسيقي جمله شاهد نت به رجو  و رونده کایين

 ادب بستر در تناا رفت آن ذکر هم این از کيش که همانطور اما .  216:1811سراج  ( دارد موسيقي در)عدایي چند( کوليفوني

 بازشناسي جوی کي  خواه یابيم دست لوم آن هنری های مصداق و ها کدیده درست بازشناسي به توانيم مي لوم هر و فرهنگ

  . 1:1833فالمکي ( شان گوناگون های موسيقي راز و رمز دانستن به نيازمند خواه و باشيم شان معماری آثار چون چند و

 در کره  اسرت  عردد  و هندسره  در زیبا تناسبات به بازگشت هنر دو این در موجود زیبایي علت" اسالمي معماری م ال در بطور

 هرر  در و است )زمان( موسيقي بستر و )مکان( معماری بستر. هاست نت فرکانس موسيقي در و ارتفا  و و عرض بول معماری

 در.  83:1832)سرراج  (شوند مي منطبق یکدیگر با هم هنر دو این در زیبایي شوند مي منطبق یکدیگر با نسبت ها این که جا

 آنارا  بردون  موسريقي  و معمراری  فضای درست درک که شوند مي یافت مشترکي مفاهيم و تعاریف و موسيقي معماری جاان

 نطر به و اند مشابه معنا در حتي گاه و نامگذاری لحاظ به عرفا گاه موسيقي و معماری ی مقوله دو در این مفاوم .است دشوار

 بررای  موسريقي  و موسريقي  بررای  معمراری  آفررینش  روند در انکارناکذیری  تاثير دیگری جاان یکدر هر که بازشناسي ميرسد

 :از عبارتند مفاهيم این از   برخي83  1832نژاد  فيلي(معماری دارد

 

 موسيقي هنر و معماری هنر مشترک مفاهيم :  1جدول)

مفاهیم 

 مشترک

معادل 

 انگلیسی

 تعریف در معماری تعریف در موسیقی

 

 

 ریتم

 

Rhythm 

 

 ریتم تابعي از زمان بوده و در نمودهرای 

  هماننرد اسرم   عروتي    بصری گوناگون

معني در دستور زبان است. مانند نور در 

داخل شعله و عطر در  نیه گرل. ریرتم   

ای است که در تمرام اثرار   کدیده کيیيده

هنری جریان دارد. در والع نبض تنفس 

ساده ترین نو  آن تکرار منظم عناعرر معمراری   

در امتداد یک خط مستقيم است. سکون و تولف 

ای کراربردی  با مفاوم مکرث در معمراری جنبره   

هرای شراری از   ها  ميادین و گرهدارد. کاگرد کله

دهای کاربردی آن است. گاهي با ایجراد یرک   نمو

عامل یا عنصر در فضای معماری و جلر  توجره   
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بخشد  و به حرکرت  است  که حيات مي

ریتم عنصر الینفک و جردا  . در مي اورد

نشدني از موسيقي بوده  و به آن نظرم و  

بخشد  و جزء مامي از آهنرگ  معني مي

را تشررکيل داده و بررر احسرراس و درک  

 .گذاردموسيقي ما اثر مي

توان به خوبي بيننده  عامل مکث و سکون را مي

برخورد دو علرم مشرترک هندسره و    . کدید آورد

ریاضي که هر دو هنرهای ذهني منبعث و مشتق 

از ببيعررت هسررتند در موسرريقي و معمرراری برره 

مروده اسرت کره حرس     نحوی سازگاری ایجراد ن 

مشررترک بررودن معمرراری و موسرريقي را تقویررت 

کند و راه را برای ارزیابي ایرن دو هنرر مايرا    مي

 سازدمي

 

 تم

 

Theme 
مجموعه ویژگي های سختاری و مفارومي اسرت    موضو  اعلي آهنگ

که آن فضا را برای عملکردی خاص مناس  مري  

 کند.

 هماهنگی

 

 

Harmony 
هررای  تناسرربات ميرران اعرروات  جملرره 

 موسيقي  تم و رنگ  تنين سازه ها....

هم آهنگي در رنگ بافت  شکل  نرمي   زبرری  و  

 انعکاس

 

 رنگ

 

Color 
 در معماری از عوامل کيفي فضا در موسيقي از عوامل کيفي عداست. 

 

 تاکید

 

Accent 
همانطور که تکيه بر کالم ارزش خاعري  

دارد  در هنر ها و ار آن جمله موسيقي  

عروت  اعروات  و یرا لحنري در      تکيه بر

 یک لطعه موسيقي مي باشد.

تکيه بر متجلي ساختن بخشي از بنا در معمراری  

و یررا شرراخص کررردن آن از اهميررت ویررژه ای    

برخوردار است  از نمونه های بارز شاخص کرردن  

 بنا

 

 

 

 

 

 موسیقی سرای  -5

و  موسريقي  اسرت کره برا هرد  حفرت  گسرترش و معرفري        ایرران   يرسياسري در     یرک تشرکيالت عرنفي     موسيقي سرای

  مي شود.دانان ایراني بنيان موسيقي

دانران  و موسريقي  موسريقي  حفت  گسترش و معرفي هد  با، نمادی است از وحدت ميان موسيقي و معماری موسيقي سرای 

 مردمري  موسريقي  و فرهنگ در موجود نوآوری و خالليت بزرگداشت هد   و همینين  موسيقي تاریخي مراکز احيای و ایراني

  .دهد مي نشان راایران  موسيقي و ها برسنت ای ویژه تاکيد مکاني که ساخته مي شود. ایران

 

 

 خانه موسيقيتشکيل  اهدا  :2جدول شماره 

 خانه موسیقیتشکیل  اهداف

 حفت ميراث هنری ایران در بخش موسيقي 1

 فرهنگ ملي های معنوی موسيقي ایراني مبتني بربابود کيفي و رشد ارزش 2
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 های مختلف موسيقيدانان در نقاط مختلف ایران در زمينهکشتيباني از حقوق لانوني و معنوی موسيقي 3

های ملي موسريقي در  دانان و هنرجویان ایراني به منظور تداوم حضور سنتهای موسيقيهدفمند نمودن فعاليت 4

 جامعه

 رشد کيفي موسيقي ایرانيشناسایي و باروری استعدادهای هنری به منظور  5

 های دیگرموسيقي ایران به ملت ی معرفي و عرضه 6

 های موسيقي مليتالش جدی در امر کژوهش موسيقي لدیم و نوین ایران جات شناخت ظرفيت 7

های مختلف موسيقي در خرارج از کشرور بره منظرور معرفري و شناسراندن موسريقي و        حضور فعال در جشنواره 8

 ایراني و آشنایي با تحوالت موسيقي در جااندانان موسيقي

 دانان ایراني در خارج از کشورتالش جات اجرا و نشر آثار موسيقي 9

 

 تالش برای انتشار نشریه موسيقي در چارچوب توسعه فرهنگ ملي 11

 

 تالش به منظور تأمين امور رفاهي اعضا با حمایت مسؤولين دولتي و بخش خصوعي 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری:

 در تروان  مري  و آمرده  بدسرت  براحري  در کره  نتایجي موسيقي و فرهنگي نظر از تبریز شار تاریخي و خاص شرایط به توجه با

 .است زیر شرح به کرد لحاظ موسيقي براحي سرای

 

 عليشاه ارک شده تخری  کنسرت تاالر مانند تبریز سنتي شده ساخته مراکز و موسيقي تاریخي به توجه 

 آذربایجاني موسيقي به توجه و احترام 

 کمرک  آذربایجران  منطقه به مربوط هنرمندان و موسيقي آثار نگاداری و حفت به سرای موسيقي احداث با توان مي 

 .نمود

 حس ایجاد و بيننده در گيرایي و زیبایي دليل به موزه البي و ورودی لسمت سقف در تبریز بازار های کاربندی از الاام 

 بيننده در شار تاریخيلدمت 

 سرنتي  سراز  نرام  بره  یونسرکو  جاراني  سرازمان  در ترار  ساز ثبت دليل به زهي سازهای به گالری بزرگترین اختصاص 

 و آذربایجان
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 رشته این در آذری ارزش با هنرمندان داشتن 

 و فرهنرگ  برا  مرردم  آشرنایي  علرت  بره  بخرش  آن بره  مربوط آذری هنرمندان به گالری هر از هایي لسمت اختصاص 

 اعيل آذری هنرمندان

 فرهنرگ  نماد که ها عاشيق اجرای همانند آذری اعيل موسيقي اجرای برای موزه سایت در اختصاعي فضایي احداث 

 باشند مي موسيقي آذربایجان

 آذربایجان اعيل فرهنگ به عاللمندان برای آذری موسيقي آموزش های کالس همانند فضاهایي ایجاد 

 کشور از خطه این موسيقي به عاللمندان استفاده برای ایران  رب شمال در موسيقي تخصصي کتابخانه اولين احداث 

 سيرکوالسيون براحي در زیبایي و سياليت علت به موزه فرم براحي در موسيقي سل کليد فرم از الاام 

 برودن   نرو    کنج علت به ثابت گالری به آن از مورد کنج اختصاص و موسيقي نت هفت از الاام با گالری هفت احداث 

 ... و   ای کوبه   بادی   زهي سازهای ها مانند ساز

 آن بره  عاللمنردان  موسيقي فرهنگ سطح بردن باال باعث آذربایجان منطقه در و کشور  رب در مکاني چنين احداث 

 .شود مي
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