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 چکیده
دنبال می  پژوهش این اصلی نگارندگان بوده ، در هدف که ایرانی معماری رویکرد با ایرانی موسیقی آموزش مجتمع طراحی

 این در اند، بخشیده تجاری و فانتزی هنرهای به را خویش جای جدی، و تخصصی اصیل، موسیقی و معماری گردد از آنجا که

 هنرهای تنها نه بتوان تا گرددمی احساس شدت به هنری های عرصه این به نگری دوباره و تحول یک به نیاز زمان از برهه

 گرفته انجام مطالعات .کرد ایجاد نهفته استعدادهای پرورش و رشد برای فضایی بلکه نمود، احیاء را گذشتگان ارزشمند و اصیل

 کارگیری به عملی های شیوه و اند پرداخته ایرانی موسیقی و ایراتی معماری به مربوط نظری مبانی و تئوریک بیان به همگی

 است و نیازمند پرداختن به این مسئله می باشد. نشده بیان ایرانی در فضاهای معماری  معماری

 رویکرد با ایرانی موسیقی آموزش خصوص مجتمع در جانبه همه و بنیادی توصیف و بررسی این پژوهش، از آنجایی که  به

 این در .شود می محسوب کاربردی نوع از پژوهش هدف به توجه با همچنین و تحلیلی-توصیفی نوع از باشد، می نیایرا معماری

 ادامه میدانی روش به سپس و ای کتابخانه مطالعات اساس بر و توصیفی روش به ابتدا تا است آمده عمل به کوشش نوشتار،

 یناطالعات درا یلوتحل یهروش تجز شد، خواهد استفاده متفاوتی هایابزار از مختلف مراحل در طرح گستردگی دلیل به. یابد

 پژوهش مراجعه به استانداردها ومعیارهای متداول طراحی معماری به انجام خواهدگرفت.

نتایج حاصله در این پژوهش حاکی از آن است که موسیقی را با اصطالحاتی چون ملودی، هارمونی و ریتم توصیف می کنند و 

وسیقایی با تأکید بر هر یک از این سه عنصر به وجود می آیند. از این میان ریتم و هارمونی به عنوان دو عنصر اصلی ترکیبات م

مشترک ما بین موسیقی و معماری محسوب می شوند؛ ریتم مهم ترین نقطه مشترک بین موسیقی و معماری است. تکرار پی 

ه می توان به خوبی در معماری به کار گرفت، هارمونی ویژگی دیگری در پی یک حرکت پایا در زمان مشخص را در موسیقی ک

است که وجه اشتراک موسیقی و معماری محسوب می شود. در معماری شاید بتوان در بخش مربوط به اکوستیک بنا از این 

 عامل خاص بهره گرفت .

 واژگان کلیدی: معماری، موسیقی، ریتم، هارمونی، معماری ایرانی.
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 مقدمه-1

جذاب  و آهنگ آرامبخش یک شنیدن می باشد. وى درونى حاالت مبین و آدمى اندیشه هاى و احساسات تراوش« موسیقى»

 از. دارد یونانى ریشه ی  تلفظ می شود« قَى» عربى در که موسیقى واژه ی . باشد افراد روزانه خستگى پایان پذیر می تواند

ه(با  198-218عباسى) خلیفه ی  پنجمین هارون دوران در سپس و شد آغاز ىیونان آثار به توجه عباسى خلیفه منصور زمان

 غناء جایگزین به تدریج و یافته راه موسیقى واژه که است بوده دوران همین تاسیس بیت الحکمه به اوج خود رسید. مقارن

رساله » و« خوارزمى لوممفاتیح الع» در آن هم خانواده هاى و موسیقى واژه ی موجود مدارک براساس است. شده عربى

 است.( میالدی دهم) هجرى چهارم سده به متعلق دو هر که می شود دیده« اخوان الصفاء موسیقى

 صداهاى یا ساده موسیقى تعریف.  ...آهنگ هاست پیوند معنى به موسیقى: »می گوید موسیقى تعریف در« خوارزمى»

 هنر و فرهنگ سطح رفتن باال با «لذت می کند. احساس آنها شنیدن از انسان که می شود خوشایندى صداهاى موسیقایی،

. دارد وجود معینى نسبت هاى آنها بین و می کنند خاص پیروى نظمى از که هستند صداهایى خوشایند، صداهاى شد معلوم

 فرینشآ در وجود اصل عدد که است معتقد فیثاغورث تاجایی که. است اهمیت بسیارى داراى موسیقى در عدد همین براى

 معینى یکدیگر فاصله هاى از افالک و آسمانى کرات چون که بودند معتقد و می داشتند عدد یک هر را اجسام او است. پیروان

 .هستند حرکت افالک از ناشى اصل در آوازها و می شود ساخته نغمه ها آنها نسبت از دارند،

زمان  چگونگى و و تنافر مالیمت نظر از نغمه ها، چگونگى زا آن در که ریاضى است علمى موسیقى» :می گوید« ابوعلی سینا»

 .«تألیف کرد باید چگونه را لحن که شود معلوم تا بحث می شود نغمه ها بین هاى

 و عملى موسیقى یکى علم: است علم دو شامل که می داند الحان شناسایى علم را« موسیقى احصاءالعلوم» در« فارابى ابونصر»

: می گوید موسیقى تعریف در« افالطون. »وجود دارد موسیقى در تقسیم بندى این نیز امروزه. ظرین موسیقى علم دیگرى

 به حیات و شادی، و غم به ربایش و تصور، به جهش و تفکر، به و بال جهانیان و روح که است اخالقى ناموس یک موسیقى»

 «می بخشد. همه

 و باشد خوشایند صداهاست به طوری که و اصوات ترکیب صنعت ىموسیق: »می نویسد« موسیقى به نظى» کتاب در« خالقى»

 عالی تر است مظهرى موسیقى: »می گوید خود زیباى تعریف در« بتهوون» و «گردد. روح انقالب و انبساط و سامعه لذت سبب

می شود.  گفته نىایرا موسیقى ردیف به عنوان مجموع در که است قطعاتى شامل ایران سنتى فلسفه ای، موسیقى و علم هر از

 .«عمیق و ظریف است بسیار هنرى موسیقى این. است آن غنى ملودی های و مقامى وسیع امکانات در ایرانى موسیقى امتیاز

 طرح مسأله، اهمیت و ضرورت موضوع-1-1

 معنای هب (gymnastiqueژیمناستیک ) برابر در که است روحی معنای به (musiqueموزیک ) یونانی لفظ معرب موسیقی لغت

 موسیقی و ادب و شعر حافظ حافظ النوع رب که است (museکلمه) از مشتق و باشد می بود، شده وضع جسمی تعلیمات

 آب، موج صدای رعد، غرش طوفان، و باد وزش.  است هستی جهان از ناپذیر جدایی بخش موسیقی. باشد می باستان یونان
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 نمونه عام طور به اینها ی همه.  طبیعت در دیگر ی نمونه هزاران و انسان هلهله و خنده گریه، پرندگان، ترنم جوش، و آوای

 حرف راه از مادر ملکوتی و گرم صدای با موسیقی از انسان هر ی تجربه اولین چون و هستند موسیقی از خامی و اولیه های

 و روح با ناگسستنی پیوندی اولیه روزهای همان از موسیقی پرور روح نوای شود، می شروع طفلش برای الالیی خواندن و زدن

 ماند. خواهد جای به دم واپسین تا که کند می ایجاد آدمی جان

 در اند، بخشیده تجاری و فانتزی هنرهای به را خویش جای جدی، و تخصصی اصیل، موسیقی و معماری که است زمانی دیر اما

 هنرهای تنها نه بتوان تا گرددمی احساس شدت به هنری های عرصه این به نگری دوباره و تحول یک به نیاز زمان از ورطه این

 برای قدم اولین. کرد ایجاد نهفته استعدادهای پرورش و رشد برای فضایی بلکه نمود، احیاء را گذشتگان ارزشمند و اصیل

 عهده بر خطیر وظیفه این و گردد اهداف این ساز زمینه تا مناسب، امکانات با است مکانی ایجاد اهداف این به رسیدن

 باشد.می «معماری»

 گذشته غایب، حضور با ایران معماری و کننده امیدوار اما نامعلوم ای آینده و مبهم ای گذشته سرشار، حالی با ایران موسیقی

 مبارزه نماند چگونه برای بلکه نیست، روبرو ماندگاری نام به ای مسأله با دیگر ایران موسیقی. مبهم کامالً ای آینده و پربار ای

 ندارد...  ماندن به یقینی غمگین، و متفکر ای چهره با ایران معماری اما کند؛ می

 و دهد افزایش آگاهانه را تأثیرپذیری این تواند می که است هایی روش از یکی خود هنرها مشترک عوامل جوی و جست

 رد توانمی که است مفاهیمی از یکی سنتی رهن بحث در موسیقی و معماری هنرهای ارتباط. شود سبب را ای تازه ابتکارات

 آموزش مجتمع طراحی خاطر همین به. نمود دنبال آنها یسازنده عناصر تشخیص یواسطهبه دیگر هنرهای در را آن پای

 .نماید می ضروری باشد، می پژوهش این اصلی هدف که ایرانی معماری رویکرد با ایرانی موسیقی

 از تابعی اساسی است که هم در معماری ایرانی و موسیقی ایرانی به وضوح دیده می شود. ریتم دو اصل «تناسبات»و  «ریتم»

 در عطر و شعله داخل در نور مانند. است زبان دستور در معنی اسم همانند صوتی، بصری، گوناگون نمودهای در و بوده زمان

 و بخشد می حیات که است، تنفس نبض واقع در .دارد جریان هنری اثار تمام در که است ای پیچیده پدیده ریتم.  گل غنچه

 بر نظم ها پدیده سلسله یک در که است، وی برای تنها و وی برای میتپد درون از که است ناپیدای قلب. اورد می در حرکت به

 شود. معرفی موزون طور به بتواند تا می گردد قرار

 روش تحقیق-2-1

 به توجه با و گرفته انجام معماری زیربنایی مطالعات از پس دارد، بستگی آن ماهیت و پژوهش نوع به تحقیق، روش که آنجا از

 روش به ابتدا تا است آمده عمل به کوشش تحقیق، این در آن عملی نتایج و علمی مطالعات راستای در پژوهشگر حرکت

 مطالعات نخست ی مرحله در که نیمع بدین. یابد ادامه میدانی روش به سپس و ای کتابخانه مطالعات اساس بر و توصیفی

 است. گرفته قرار توجه مورد حال زمان در آن حرکت روند و گذشته در تاریخی های بررسی شامل ای کتابخانه

 پرداخته انتخابی مکان در اولیه مطالعات زمینه در فضایی و فرم ارائه به باشد می تحقیق عملی قسمت که دوم، ی مرحله در

 این که آنجایی است. از شده بررسی ای کتابخانه بخش در نظری مبانی اساس بر طراحی مختلف مراحل سپس و است شده

 باشد، می مورد طراحی مجتمع آموزش موسیقی با رویکرد معماری ایرانی، در جانبه همه و بنیادی توصیف و بررسی به تحقیق

 .شود می محسوب یکاربرد نوع از پژوهش هدف به توجه با همچنین و تحلیلی-توصیفی نوع از
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 پیشینه تحقیق -1-3

 به معماری که کند می بیان را موضوع این موسیقی، و معماری جهان های همسویی عنوان با پژوهشی در ،(1385)نژاد فیلی 

 ها انسان گرداگردش هم و داخلش هم که شود می جایگزین تر گسترده کند، می فضا تحدید که آن ضمن اش روزمره معنای

 گاه آن فضاست، در صوتی امواج سنجیدن و یافته نظم شدن پراکنده مکانیکی صرفا برداشتی به نیز موسیقی. ندکن می حرکت

 گر جلوه که انگیزد برمی معینی فضای درون را ها انسان حرکت کند، می گذاری اثر وی درونی فضای و انسانی روح بر که

 .است انسان بر صوت مستقیم های بازتاب

 بررسی به ایرانی، هنرهای در آن بررسی و موسیقی و معماری در مشترک زبان در ،(1390)مقدم زاده یلخل و فیروزآبادی

 . پردازند می ایرانی اصیل هنرهای مفاهیم چارچوب در دوهنر این های تفاوت و تشابهات

 و مدرن از پیش دوران در معماری و موسیقی فضای میان مفهومی پیوند تطبیقی مطالعه به ،(1390)نوروزبرازجانی سوهانگیرو

 ..پرداختند غرب جهان در آن از پس

 کرده تاکید موسیقی و معماری هنر دو ارتباط بر موسیقی آموزش برای معماری از گیری بهره در ،(2011) 1ررابینز و اسچمید

 هنر  که باورند این بر و پرداخت موسیقی ای حرفه آموزش به توان می معماری از استفاده با که پردازند می مسئله این به و

 .گردد موسیقی آموزشی فضاهای پیشرفت موجب و گذاشته موسیقی آموزشی های سیاست در بسزایی تاثیر تواند می معماری

 آدمی تواند می نمایشی، هنر یک عنوان به موسیقی  که باورند این بر معماری، موسیقی عنوان با پژوهشی در ،(2011) 2شپرد

 . کند می منتقل را احساسات راحتی به هنر این. ببرد نزدیک و دور لحظات به را

 داشته کلی نگاه آل ایده معماری فضای یک به اگر  که کنند می بیان را مسئله این پژوهشی در ،(2009) 3سالتر و بالسر

 زیباسازی در یکدیگر به نوعی به و هستند  تعادل در هم با متفاوت زوایای از مختلف های قسمت که شد خواهید متوجه باشید،

 . کنند می کمک مجموعه

 

 

 مبانی نظری -2

در معماری مانند سایر هنرها می توان تاثیر برخی از پدیده ها و جلوه های عمیق فرهنگ ملی و دینی را به شکل الگو و صورت 

رباغ که از عوامل و پدیده های های پایدار مشاهده کرد. برخی از این الگوها و طرح ها در معماری ایرانی مثل چهار صفه و چها

اصلی فرهنگ و تمدن یک قوم یا ملت هستند بسیار طوالنی و پایدار می باشند. البته پایدار آن ها به معنای فقدان پویایی آن 

ها نیست. در تاریخ هنر یک ملت ممکن است سبک های متعددی در هر یک از هنرها و برخی صنایع در گستره زمانی کوتاهی 

جه هستند. اینگونه ارزش ها تاثیر اساسی و ساختاری ندارند و در پی انواع دگرگونی ها و تبادالت فرهنگی و هنری بین مورد تو

                                                           
1 Schmidt &  Robbins 

2 Sheppard 

3 Blesser & Salter 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

گروه ها، قوم ها و ملت های گوناگون پدید می آیند و در مدتی کوتاه مورد توجه هستند، مد که بیشتر در پی تاثیر دگرگونی ها 

ی شود و در دوره معاصر به شکل گسترده شاهد آن هستیم، از صورت های ناپایدار و و تبادالت فرهنگی و اجتماعی حاصل م

 (.1391زودگذر به شمار می آید)چینگ، 

 ایرانی ویژگی های کلی معماری-1-2

: است برخوردار بخصوص ارزشی از جهان دیگر کشورهای معماری با مقایسه در که است ویژگی هایی دارای ایران معماری

 رفیع، ایوانهای ساختمان، درعلمی و فنی مسائل رعایت پوشش، درست فرم دقیق، محاسبات مناسب، طراحی چون ویژگی هایی

 می توان کلی طور به.است ایران معماری شکوه معرف سادگی عین در هریک که گوناگون تزئینات باالخره و بلند ستونهای

 کرد. مشاهده اصل ۵ این در را ایرانی معماری

 (انسان احترام و کرامت حفظ) گراییدرون-1

 بیهودگی از پرهیز-2

 (انسانی ابعاد و نیازها از تبعیت) واریمردم-3

 (ایدری آورد بوم مصالح از استفاده) بسندگی خود-4

 (.1384)پیرنیا،(ساختمان اجرای فن) نیارش-5

 موسیقی پیدایش-2-2

 موسیقی کند. تحول دچار را موجودات یا انسان. ی شودباشد، موسیقی گفته م آیند خوش و شنیدنی که صدایی و نوا هر به

 هستی جهان از ناپذیر جدایی بخش وسکوت. موسیقی نوا دارای است هنری اصوات، ی وسیله به است انسان احساسات بیان

 نمونه نهزارا و انسان هلهله و خنده ، گریه پرندگان، ترنم جوش، و آوای آب، موج صدای رعد، غرش طوفان، و باد وزش. است

 از انسان هر ی تجربه اولین چون و هستند موسیقی از خامی و اولیه های نمونه عام طور به اینها ی همه. طبیعت در دیگر ی

 از موسیقی پرور روح نوای شود، می شروع طفلش برای الالیی خواندن و زدن حرف راه از مادر ملکوتی و گرم صدای با موسیقی

 خواهد جای به دم واپسین تا که کند می ایجاد آدمی جان و روح با اگسستنین پیوندی اولیه روزهای همان

 (.1381ماند)منصوری،

 های انسان معتقدند گروه این دهند، می نسبت خدایان پرستش و اولیه دینی عقاید پیدایش به را موسیقی پیدایش ای عده

 پیدایش دیگر ای عده. کردند می اجرا هی شکو با جمعی دسته آوازهای و هبی مذ سرودهای خدایان پرستش برای اولیه

 بزند صدا را دیگری فرد تا داشت نیاز که هنگامی اولیه انسان که معنی این به دانند، می همراه خبر و اعالن پدیده با را موسیقی

 ضرب با اعالن دهپدی. گرفت شکل انسانی صوت با موسیقی ترتیب این به و کند استفاده بلند و کوتاه صوت دو از گردید مجبور

 اند. نامیده کار فریاد را موسیقی نیز گروهی کردند، می اعالم طبل با را خبرها و بود همراه

 از ناشی اصوات. کردند می اخراج اصواتی حنجره از و کشیدند می زقیر و شهیق خود موزون حرکات موافق ابتدایی مردمان

 های انسان که است بدیهی داشتند، هماهنگی از ای بهره کار، وزن سبب هب بودند مالزم عمل مورد مواد بر کار ابزار برخورد
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 به جادویی عواملی آنان نظر در که کلمات این از. راندند می زبان بر هم کلماتی خود احوال مقتضیات به کار، ضمن در ابتدایی

 که همچنان. آمد فراهم ابتدایی های رانهت گردیدند، می قطع( ابزار صدای)و( کار فریاد) ی وسیله به منظماً  رفتندو می شمار

 های ابزار ساختن به را انسان هم کار ابزار اصوات.  شد ترانه پیدایش و انسان اصوات و بدن حرکات موزونیت موجب کار وزن

 هایساز از بسیاری است جمله این از آمد پدید کار ابزارهای از مستقیماً موسیقی های ابزار از برخی حتی کشانید موسیقی

 (.1389شدند)احمدی،  ساخته کمان از الهام با که باستانی زهی

 تئوری موسیقی-2-3

نوشتن و اجرا و آموزش می باشند و تئوری موسیقی انسان  ، موسیقی هم اکنون دارای قواعد و قرارادهایی است که قابل تعریف

گذشته ابداع و به تدریج کامل شده است و شامل را جهت احاطه بر این قواعد آگاه می نماید . تئوری موسیقی از قرن های 

موسیقی را می توان با .تحلیل نت های ملودی و نیز بررسی آنها از نظر ریتم و هارمونی )هماهنگی( اجزای آن می باشد

اصطالحاتی چون ملودی و هارمونی و ریتم توصیف کرد  ترکیبات موسیقایی با تاکید هر یک از این سه عنصر به وجودمی 

 (.1385)حاج محمدی، ندآی

  ملودی -2-3-1

مشتق شده ودر تعریف عبارت از اصوات  به معنای پیوستگی 4ملودی یا نوا ایه اصلی موسیقی است . ملودی از لفظ یونانی ملس

ملودی حتی در  .ملودی خط افقی موسیقی را در بافت موسیقی نشان می دهد. موزون و متوالی است که به گوش مطبوع باشد

 ،در واقع ابتدایی ترین عامل ملودی )یعنی صوت( دو خصوصیت اساسی دارد ،ترین فرم خود نمی تواند از ریتم جدا باشد ساده

در عین حال هر دو خصوصیت نقشی به تساوی در  .زیر و بمی )فرکانس( و مدت کشیده شدن آن و دومی بحث در ریتم است

 (.1386)خالقی،ساختمان ملودی دارند

اگر در دیکشنری های موسیقی به دنبال تعریف ملودی بگردیم این تعاریف  .در واقع ملودی زمزمه ی روح اصلی موسیقی است

: )توالی نت ها به گونه ای که احساس زیبای بدست بدهند( یا )یکی دیگر از المان های موسیقی بجز ریتم و  را پیدا می کنیم

 ... ت نت های موسیقی ( وهارمونی ( یا ) یک تنظیم زیبا از حرک

. پس شاید بتوان خیلی راحت و بدور از دغدغه های علمی موسیقی گفت که هویت یک قطعه موسیقی همان ملودی اوست

نوای موسیقی از احساسات و انفعاالت درونی انسان ناشی می شود و معرف غم و شادی هیجان و آرامش روحی انسان است . با 

ست نوای محزون را از ملودی نشاط آور تشخیص داد زیرا با شنیدن یک ملودی همان احساساتی این جهت به آسانی ممکن ا

ملودی ممکن است با ساز یا آواز تنها اجرا شود در اینصورت . که در سازنده آهنگ وجود داشته در شنونده نیز ایجاد می شود

 (.1385)حاج محمدی، ند ساز یا آواز بوجود می آیدبا چ 6می گویند آهنگ چند صدایی یا پلیفون5آنرا یک صدایی یا همفون

 هارمونی  -2-3-2

                                                           
4 melos 

5 homophone 

6 polyphone 
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روابط ضربه ها در میزان و آفرینش یک ملودی زیبا و  ،علمی است که از قواعد وصل و تنظیم آکوردها ،هم آهنگی ، هارمون

می پذیرفته شده در منطبق با قواعد موسیقی و باالخره ساخته شدن یک قطعه موسیقی چند صدایی با رعایت موازین عل

به بیانی دیگر همان طور که . آهنگساز با فراگیری آن قادر می شود آثاری به شیوه پولیفونی بسازد ،موسیقی صحبت می کند

هارمونی درموسیقی یعنی هم نوازی یعنی اینکه چند . هارمونی نیز از ملودی به وجود می آید ،ملودی از ریتم ناشی می شود

از نت می( و  به این صورت که یکی از سازها از یک نت شروع به نواختن کند )مثالً ،تیکه ای را اجرا کنندساز )حداقل( با هم 

ساز دیگر از چند نت بعدتر یا قبل تر همان چیزی را بنوازد که ساز دیگر نیز می نوازد که با توجه به گام است و خارج از آن 

 (.1386)خالقی،نباشد

از یک نت شروع  حتی ممکن است دو ساز دقیقاً  .ای مختلف در ارکستر سمفونی هم دیده شودهارمونی ممکن است بین سازه

در یک ارکستر بزرگ که متجاوز از صد . و با هم قطعه ای را اجرا کنند در این مواقع سازهای متفاوتی با هم ترکیب می شوند

می شود ولی ترکیب اصوات طوری است که شنونده با  دوازده نوای گوناگون در اجرای آهنگ شنیده ،ده ساز وجود دارد غالباً

مانند  ،هارمونی به صورت عمودی و به طور هم زمان. آنکه صداهای مختلف می شنود از هم آهنگی اصوات ناراحت نمی شود

 سایه ملودی را تعقیب کرده و پستی و بلندی های موسیقی را جبران و اگر تاکیدی وجود دارد در شکل گیری آن کمک می

 (.1385)حاج محمدی، کند

  ریتم  -2-3-3

برای موزون کردن نوای موسیقی به کار می رود. اهمیت  در موسیقی عبارت است از توالی ضربات آهنگ و اساساً ضرب ریتم

در زمان مشخص را در  ابه عبارت دیگر تکرار پی در پی یک حرکت پای. ضرب در موسیقی به اندازه ی اهمیت وزن در شعر است

چرخ آسیاب  ،صدای ساعت ،وزن یا ریتم می نامند. در آهنگ گاهی ممکن است صداهای عادی مانند چهار نعل اسب ،یقیموس

 (.1386)خالقی،وزن اشعار ریتم موسیقی را تعیین می کند و امثال آن مبنای ریتم قرار گیرد. در ترانه های محلی معموالً

 

 اشتراکات معماری و موسیقی  -2-3-4

ه بیان گردید؛ موسیقی را با اصطالحاتی چون ملودی، هارمونی و ریتم توصیف می کنند و ترکیبات موسیقایی با همان طور ک

تأکید بر هر یک از این سه عنصر به وجود می آیند. از این میان ریتم و هارمونی به عنوان دو عنصر اصلی مشترک ما بین 

 ی مورد بررسی قرار می گیرد:موسیقی و معماری محسوب می شوند که در معماری ایران

تکرار پی در پی یک حرکت پایار در زمان مشخص را در ریتم : ریتم مهمترین نقطه مشترک بین موسیقی و معماری است. 

در معماری نیز تقریباً تمامی انواع بناها از اجزایی تشکیل شده اند که بالطبع تکرار می گردند،  وزن یا ریتم می نامند. ،موسیقی

و ستون ها تکرار می شوند تا دهنه های تکراری سازه و مدول فضا را تشکیل دهند. درها و پنجره ها به طور مکرر سطح  تیرها

 بنا را سوراخ می کنند تا ورودی نور، هوا، مناظر و مردم را به آن میسر سازند. 
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 : نمونه هایی از به کارگیری ریتم در معماری ایرانی1تصویر

 م چهار دسته ضرباهنگ بصری را می توان نام برد:به طور کلی ریت

تکرار یکنواخت: در این نوع ضرباهنگ یک تصویر به طور یکنواخت و به صورت متوالی تکرار می شود. این ریتم باعث نوعی  

ثیری حرکت و عکس العمل خود به خودی شده و توجه مخاطب را به دنبال خود هدایت می کند اما به واسطه ی عدم تنوع، تأ

 منفی نیز در پی دارد و پس از مدتی مالل آور و کسالت بار خواهد شد.

تکرار متناوب: در این ضرباهنگ یک عنصر بصری تکرار می شود اما تکرار آن با تغییرات متناوبی متنوع خواهد شد به طوری  

 که در هر مخاطب همواره نوعی انتظار برای تکرار دارد.

ضرباهنگ یک تصویر و یا یک عنصر بصری از یک مرتبه و حالت خاص شروع می شود و به تدریج با  تکرار تکاملی: در این نوع 

تغییراتی به وضعیت و یا حالتی تازه تر می رسد . به طوری که نوعی رشد و تکامل را در طول مسیر تغییرات خود دنبال می 

 کند مانند ماه .

استفاده از حرکت منحنی سطوح و خطوط به وجود می آید و از نوعی تناوب  تکرار موجی : در این نوع ضرباهنگ که عمدتًا با 

 (.1387هم برخوردار است نمونه ی کاملی از ضرباهنگ تجسمی است مانند شن های صحرا)طالیی،

هارمونی: هارمونی ویژگی دیگری است که وجه اشتراک موسیقی و معماری محسوب می شود. در موسیقی مراد از هارمونی، 

ق و سازش اصوات و الحان است و در معماری توافق )تم ها( و موتیف ها و موضوع ها با یکدیگر است. درست است که در تواف

موسیقی هم آهنگی در معنای سازش اصوات با یکدیگر است ولی در مفهوم وسیع تر، تناسباتی است میان اصوات، جمله های 

 موسیقی  و رنگ و طنین سازها با یکدیگر.

ت موسیقی از مشخصه های صوت از نظر موسیقایی صحبت شد ، هر کدام از این مشخصه ها را می توان در معماری در شناخ

 به کار گرفت؛

نواک )زیر و بمی( : در موسیقی به اوج و حضیض یا زیر و بمی و بلندی و کوتاهی صوت و یا یک اثر موسیقی اطالق می شود.  

 ی یک بنا و تناسبات موجود در آنها به ارتفاع تعبیر می گردد .در معماری نیز بلندی و کوتاهی بخش ها
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دیرند )مدت زمان( : درازای زمان مداومت یک صوت را کشش می نامند در معماری نیز کشش معموالً بر یکی از ساختارهای  

 بنا می افتد و در دیگر هنرها به  گونه ای خاص متجلی می گردد.

یا اکسان و یا مشخص کردن بخشی از یک اثر را نیرو و یا شدت آن بخش از آن اثر می شدت )قوی و ضعیف بودن( : تکیه  

 گویند بر همین اساس است تکیه به متجلی ساختن بخشی از بنا.

طنین و رنگ : صدای سازها متکی به نوع ساختمان شان با یکدیگر تفاوت دارد ، همانطور که صدای خواننده ای با صدای  

فاوت است. از آنجا که این ویژگی و وجه تمایز بین اصوات امری است سمعی، در هنرهای مصور مانند خواننده ی دیگر مت

معماری ملموس و محسوس نیست مگر به نحوی عاطفی. در معماری شاید بتوان در بخش مربوط به اکوستیک بنا از این عامل 

ده از تناسبات می توان به هارمونی دست خاص بهره گرفت اینها همان مواردی بود که به کمک آنها و با استفا

 (.1387یافت)فالمکی،

همچنین تضاد ، تکرار ، قرینه سازی و ... از اشتراکات موجود در هر دو زمیه هنر معماری و موسیقی می باشند که در معماری 

 سنتی ایران به وفور دیده می شود. 

 روند شکل گیری طرح-3

 متعددی شامل بخش های اداری، پژوهشی، آموزشی و.. می باشد ومجتمع آموزش موسیقی، دارای بخش های 

 باشد مربوط هایحوزه دارای بایستمی آن، عملکردی اهداف و وظایف شرح با مطابق ،«پژوهش های موسیقی»  مجموعة 

 شناخت سایت مورد نظر -1-3

حله ی آریاشهر یا صادقیه می باشد. پس و در م 5سایت مورد نظر برای طراحی مرکز مطالعات و پژوهش های هنری در منطقه 

ی شمالی، های از جمله صادقیه( نام آن از آریاشهر به صادقیه تغییر داده شد. اکنون دربردارنده محله۱۳۵۷از انقالب ایران )

هرداری ش ۵های دیگر آن نیز در منطقه شهرداری تهران و بخش ۲صادقیه، بلوار فردوس و... است. بخشی از صادقیه در منطقه 

شود به ی دوم آریاشهر آغاز میباشد که از فلکهتهران جای گرفته است. بزرگراه اشرفی اصفهانی مرز میان این دو منطقه می

های محمدعلی جناح از جنوب و بزرگراه سمت شمال ادامه دارد. فلکه دوم صادقیه )آریاشهر( در این محله قرار دارد که بزرگراه

دهد. در جنوب غربی اهلل کاشانی از غرب و خیابان ستارخان از شرق را به هم پیوند می، بزرگراه آیتاشرفی اصفهانی از شمال

 این میدان ایستگاه متروی صادقیه جای گرفته است.
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 5موقعیت سایت در منطقه : 2تصویر

 

 ، مولفه های هویت ساز در معماری ایرانی1 جدول

یژگی و نمادها میراث فرهنگ اصول معماری ایرانی

 جغرافیایی

باورهای  ارزش ها

 مذهبی

 * * - * * مردم واری 

 * * * * - پرهیز از بیهودگی

 - - * - - نیارش

 * - * - - درون گرایی

 * * * - - خودبسندگی

ره با توجه یه شکل و موقعیت سایت، تالش شده است تا طراحی فرم وحجم از سایت مورد نظر پیروی کرده و در عین حال به

گیری از عناصر هویت سازی معماری ایرانی بهره گرفته شود، به همین خاطر سعی شده از حیاط های مرکزی مختلف و 

 فضاهای باز و در عین حال درونگرا که یکی از ویژگی های تاثیرگذار در معماری ایرانی می باشد، استفاده شود.

 گرفته اند: با توجه به این مطالب، اتودهای اولیه به صورت زیر شکل
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 بحث و نتیجه گیری -4

 

با توجه به رویکرد پژوهش که معماری ایرانی می باشد و تحلیل هایی که انجام گرفت، می توان ذکر نمود که معماری ایرانی در 

دارای ویژگی های مشترکی می باشد که یکی از مهم همه دوره ها و در تقسیم بندی های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفت 

ترین این ویژگی اصل وحدت در این معماری است، در این بخش به مواردی که تقریبا در تمامی دوره های معماری ایرانی 

 مشترک بوده و می توان در طراحی معاصر معماری ایرانی مورد استفاده قرار گیرد، اشاره می گردد.

 ایجاد وحدت بصری
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در هنرهای بصری وحدت به معنی با هم یکی شدن است که اصل عمده سامان دهی بصری است و سایر اصول به کار گرفته 

شده در هنرهای تجسمی در خدمت به کمال رساندن وحدت هستند. هنرمند می کوشد با ساماندهی مناسب، عناصر مختلف یا 

کدیگر و تبدیل به یک کل واحد شوند. اگر عنصری تغییر کند یا جابه جا مشابه را به نحوی ترکیب کند که عناصر متعلق به ی

شود کل را تحت تأثیر قرار می دهد. در یک مجموعه وحدت یافته ویژگی به وجود می آید که آن ویژگی در هیچ یک از عناصر 

 آن به صورت مجزا دیده نمی شود.

عناصر، هماهنگی، ریتم و تداوم )دنبال هم قرار گرفتن( میان آنها  برای رسیدن به وحدت بصری باید در ساختار طرح از انسجام

 کمک گرفت. نکته مهم این است که کل باید نسبت به اجزا برتر باشد و قبل از آن که اجزا دیده شود، کل اثر دیده شود

 بهره گیری از طبیعت در طراحی 

رک و فهم زیبایی است که هنرمندان بسیاری را به سوی طبیعت یک طراحی فوق العاده است و دارای راز و رمزهایی برای د

 خود جذب می نماید. ضرب آهنگ تدریجی و انسجام اجزا به آن شکل خاصی بخشیده است و از آن یک کل واحد ساخته است.

 هماهنگی

دنی به نظر برسند. در برخی آثار هنری موفق، عناصر به کمک هماهنگی )هارمونی( انسجام می یابند، تا جایی که از هم جدا نش

هنرمند از هر نوع مشابهت در شکل، اندازه، رنگ، بافت و ارزش بصری و... برای رسیدن به این منظور بهره می گیرد. هماهنگی 

 باعث می شود تا هنرمند هرچه زودتر در آثار خود به وحدت دست یابد.

 وحدت در کثرت

ه معنی یکی شدن و واحد است. مسلم این است که مشابهت موجب کثرت به معنی تعدد و بسیاری و تنوع است، اما وحدت ب

وحدت می شود و از آن جا که مشابهت بیش از حد موجب یکنواختی و دلزدگی می شود نیاز به تنوع نیز هست. مهم ترین 

چیز به کل جنبه بصری وحدت این است که باید کل نسبت به اجزا غالب باشد. برای رسیدن به این منظور باید قبل از هر 

 توجه کرد تا تمام جزئیات به یک سازمان تبدیل شوند. 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 رنگ

تاثیر رنگ در معماری اسالمی، انکار ناشدنی است و از اهمیت و گستردگی معنایی زیادی برخوردار است . رنگ در روان روان 

آن که البته همنشین بی بدیل نور است انسان، حالتی متناظر با واقعیت کیفی و سمبلیکشان ایجاد می کند. رنگ و هارمونی 

در همه هنر های ایرانی و اسالمی، نقشی تعیین کننده دارد. در هنر اسالمی ایرانی، از رنگ ها بصورت خردمندانه ای استفاده 

می شود و این استفاده با آگاهی از معنای سمبلیکی هر رنگ و واکنش کلی ایجاد شده در روان انسان در برابر حضور یک 

ترکیب یا هارمونی از رنگ ها همراه می باشد. استفاده سنتی از رنگ ها بیشتر با هدف یادآوری واقعیت آسمانی اشیاء همراه 

است. دراین معنا، رنگ ها یکی از عناصری هستند که معنای سمبلیکی آن ها باید به نحوی در نظرگفته شوند و این راهی است 

 معماری و هنر اسالمی را درک نمود.  که بدان وسیله می توان معنای درونی

 نور

معماری اسالمی به ویژه در ایران تاکید خاصی بر نور دارد. درون یک مسجد شبیه به نور است که به صورت صور مادی متبلور »

ا در شده است و یادآور آیه نور است. در ایران، بعلت درخشندگی شدید اشعه آفتاب در اکثر پهنه این سرزمین و شفافیت هو

مناطق مرتفع، تجربه نور و نیاز به زیستن به فضاهای روشن به عنوان جزئی از زندگی ایرانیان در سراسر تاریخ بوده است. نور 

عنصر برجسته معماری ایرانی است و نه بعنوان یک عنصر فیزیکی، بلکه به عنوان یک سمبل عقل الهی و سمبل وجود. نور یک 

 ماده نفوذ کرده آن را تبدیل به یک صورت شریف می کند و آن را زیبا و شایسته می سازد .حضور روحانی است که در سختی 

 هندسه

نشانه های فرهنگی، همچون نشانه های طبیعی، عام و بی زمان است و لذا هندسه را می توان با قوانینی هم تراز قوانین علمی 

ست.این تمایل همان گریز از طبیعت و میل به انتزاع هندسی تبیین کرد. نقش های هندسی اسالمی، آینه یک تمایل فرهنگی ا

است. در هم آمیختن نقش و زمینه، بازتاب جهان بینی خاص اسالمی است که قدرت را مختص خداوند متعالی می شمارد که 

 همه مراتب نزد وی یکسان است پس نقش های هندسی اسالمی زاده یک مقصود هنری است که نگاره های طبیعت گرای

هایی که از گذشته ها است؛ اندیشهکالسیک را تغییر و به مدار فرهنگی کامآل متفاوتی وادار کرد. معماری، هنر نمایاندن اندیشه

ها فرهنگ و تمدن باشد. معماری ایران تجلی روحی آسمانی بر زمین و نمود تعالی بشری گر سالبرجای مانده است تا جلوه

شود و در حقیقت ترویج خیر بر بری میچنین مقرنس، کنگره و گچب، تعادل، هارمونی و هماست. معماری شامل تقارن، تناس

 شر و باطن بر هر چه بیرونی است. 
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