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 یدستگاه یقیموس و یمعمار مشترک عناصر مطالعه
 نقش دانیم در قاپو یعال یبنا یمورد یبررس ،یرانیا

 جهان
 

 1فر نهیآد عاطفه
 ،یاسالم آزاد دانشگاه رشت، واحد ،یمعمار گروه ،یدکتر یدانشجو
 .رانیا رشت،

 
 *2زاده کاظم هیمرض
 رشت، ،یاسالم آزاد دانشگاه رشت، واحد ،یمعمار گروه ار،یاستاد

 (.مسئول سندهینو) رانیا
 

 3یصفر نیحس
 رشت، ،یاسالم آزاد دانشگاه رشت، واحد ،یمعمار گروه ار،یاستاد

 .رانیا
 

  دهیچک
 یآدم روح هنر از ییها بخش یتجل عنوان به یقیموس و یمعمار

 یم نمود و بروز عرصه در یمشابه یجالل و یجمال های جلوه یدارا
 ییانیب دهیپد با یمعمار و ییشنوا دهیپد با یقیموس چند هر. باشند

 هبهر یفراوان متشابه وجوه از هنر دو هر یول ابدی یم نمود شتریب
 و یمعمار مشترک عناصر مطالعه حاضر پژوهش هدف. اند برده
 اندیم در قاپو یعال یبنا یمورد یبررس ،یرانیا یدستگاه یقیموس
 یمورد مطالعه و یخیتار – یریتفس قیتحق روش. است جهان نقش

 تاس یا کتابخانه صورت به اطالعات یآور جمع و( قاپو یعال یبنا)
 مشترک یها یژگیو و عناصر پژوهش، از حاصل جینتا طبق که

 ها، رنگ از استفاده شامل قاپو یعال کاخ یمعمار و ییایقیموس
 تم،یر و یتکرار تقارن ،یمعمار در یهماهنگ و نظم. فرمها از استفاده
 عناصر قیطر از آواز سرودن و یمیاسل و رالیاسپ نقوش از استفاده

  .است تاالر در ییقایموس یبصر
 
 نقش قاپو، یعال ،یرانیا دستگاه ،یقیموس ،یمعمار: واژگان دیکل

 جهان
 

 20/02/1398تاریخ دریافت: 
 05/12/3981تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولmarzie.kazemzade@yahoo.com 
 

 مقدمه
عینیت بخشیدن به هویت هرملت، وظیفه فرهنگ و نمودهای عینی 
آن از جمله موسیقی و معماری است. موسیقی ایران طی سالیان با 

است؛ از آنجا که این بهره گیری از عوامل گوناگون به کمال رسیده 
عوامل ریشه در فرهنگ دارد و شاهد آن بهره جستن از همان 
پارادایم ها در معماری ایرانی است. بازخوانی تطبیقی این دو می تواند 

گواهی بر آگاهانه بودن بهره گیری از این عناصر و  و مبین این امر
 وحکمت مستتر در آنها باشد. موسیقی هر منطقه ریشه در فرهنگ 

تاریخ آن ناحیه دارد، لذادر شناخت هرچه بیشتر فرهنگ هر 
سرزمین می توان از موسیقی آنجا، بهره گرفت. از جهت دیگر، 
معماری وجوه اشتراک بسیاری با موسیقی دارد که چه به جهت 
مفهومی و ذات معماری و موسیقی و حس و فضایی که ایجاد می 

دو نظیر  دهنده هرکند، چه از لحاظ فرم و شکل و قواعد شکل 
 گامهای موسیقی تناسبات، ریتم، هارمونی، تکرار، زیبایی شناسی

براساس روانشناسی انسان. موسیقی و معماری هر دو از گرایشهای 
اصیل هنرهای ایران زمین بوده اند که تا به امروز نیز آوازه 
شاهکارهای معماری ایرانی در جهان و تاثیر موسیقی ایرانی بر 

یا انکار ناپذیر میباشد. در هنر معماری فضا منزلتی خاص موسیقی دن
هنر، قادر است با  دارد معمار هنرمند نیز چون دیگر آفرینندگان

ثیرات عاطفی و روحی را القا کند أایجاد فضاهای گوناگون، همان ت
کند. موسیقی موسیقیدان به مدد الحان و سازها ایجاد می که مثالً

همدمان بشر و از نزدیکترین هنرها به او همواره یکی از بزرگترین 
بوده است، در طول تاریخ، حضور در فضاهای آکنده با موسیقی 
بخشی از فعالیتهای آگاهانه انسان در جوامع بشری از جشن های 
المپیا در یونان و تماشای گالدیاتورهای رومی گرفته تا فستیوال ها، 

 ده است. مراسم مذهبی و آیینی، کنسرتها، اپرا و... بو
با توجه به اثرات زیبایی شناسی موسیقی و معماری در زندگی انسان 
ها نمی توان این موضوع را نادیده گرفت، با این حال امروزه توجه 
به اهمیت ارتباط بین موسیقی و معماری به حداقل خود رسیده است 
تا جایی که بسیاری از مردم )و نیز معماران( که غرق در محیط پر 

ایی هاند، تنها به برداشتصدا و آلودگی تصویری و ارزشی شده و سر
ناروشن از این رابطه دست یافته اند و از استفاده خالق از رابطه میان 
موسیقی و معماری و نیز غنا یافتن معماری به واسطه موسیقی غافل 

ترین هنرها اند. معماری و موسیقی یکی از ژرف اندیشمانده
این دو تجربه مانند  .یک رابطه دو سویه دارندباشند که با هم می

جادویی هستند که انسانها را در یک سحر سهیم می کنند و عناصر 
به نام ترکیب به وحدت می رسند، یک معمار  هریک در نقطه ای

گیرد از خمیر و گل و یک موسیقیدان از صدا و سکوت کمک می
نهایت فضا و آورند و در و هندسه آفرینش جدیدی را به وجود می

رسانند. معمار با عناصری چون نقطه، خط، زمان به اوج خود می
سطح، حجم و یا با اصولی چون تکرار، ریتم، تقارن، تناسبات به 
توافق جدیدی دست می یابد و در مقابل ریتم، ملودی، ضرب آهنگ، 
سکوت عناصری است که یک موسیقیدان با روش هایی چون تضاد، 

ه آن دست می یابد. از نکات قابل توجه در این تکرار و دگرگونی ب
تواند چهره دو مقوله آن است که در موسیقی و معماری هنر می

ر ثیأدو بر عواطف و احساسات ت تعالی و الهی به خود بگیرد و هر
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

-معابد و عبادتگاهها یا نواهای حزن ،گذارند چنان که در مساجدمی

ماری امری بدیهی است اما له وجود دارد. مکان در معأانگیز این مس
در موسیقی شاید انتزاعی به نظر آید و بالعکس در مورد زمان در 
معماری انتزاعی و در موسیقی بدیهی است؛ اما خلق فضا، یکی از 
دیگر وجوه مشترک این دو هنر است که در هر دو حسی و انتزاعی 

 نماید ولی در معماری نمود بیشتری دارد. حرکت نیز در هر دومی
نمود عینی دارد ولی حرکت در موسیقی تجسم پویایی است ولی دست 
یافتن به حرکت در معماری با یک سری اصول امکان پذیر است یا 
به عبارتی معمار به راحتی موسیقیدان نمی توان به آن دست یابد. در 

در نگاه اول مشابه و  نهایت معماری و موسیقی دو پدیده ای که
تواند کامل کننده دیگری ولی هریک میکنند متفاوت جلوه می

خواهد و موسیقی، معماری خاص باشد. معماری، موسیقی خاص می
طلبد و استفاده از موسیقی در خلق فضای معماری خود را می

ثیرگذار اهمیت بسزایی دارد و نکات کلیدی موسیقی در خلق أت
 (. 1فضای بهتر در معماری کمک می کند )

ناگون با ساختار معماری و از روی مقیاس از تطبیق دادن فرمهای گو
جمله کارهایی است که تا کنون معماران زیادی انجام داده اند. 
مقیاس در تمامی هنرها بخصوص در معماری جزء اصول اولیه است 
و فرم سمبلیک مورد استفاده باید خوب شناخته و درک شود به 

باید هوشمندانه  معمارانه های موسیقایی وهمین خاطر قیاس بین فرم
های معماری و موسیقی به خاطر انجام پذیرد چون تشابه بین فرم

همانطور که گفته شد  .نوع مقیاس کلی که دارند بندرت است
استفاده از نوعی فرم موسیقایی برای این مکان و استفاده از ابزار و 

ژه تواند این پرووسایل جهت تطبیق معماری و موسیقی در این فضا می
جدید جلوه دهد. کاخ عالی قاپو عمارتی است که در غرب میدان را 

نقش جهان و روبروی مسجد شیخ لطف اهلل سر بر افراشته و به عنوان 
یکی از مهم ترین شاهکارهای معماری اوائل قرن یازدهم هجری 

  مطرح بوده است.

وش خ به طور کلی بنای عالی قاپو به عنوان یک بنای تشریفاتی
دستاورد دیگری است از هنر معماری دوران صفویه ساخت و زیبا 

 1۰۰۰که از فراز آن منظره شهر باستانی اصفهان و تغییر و تحول 
ساله آن به خوبی نمایان است. با توجه به مطالب فوق الذکر ما در 
این مقاله قصد داریم به مطالعه عناصر مشترک معماری و موسیقی 

الی قاپو در میدان نقش جهان دستگاهی ایرانی، بررسی موردی بنای ع
 بپردازیم. 

 
 مبانی نظری

 موسیقی و معماری 
و در مفهوم « مجرد»این دو هنرهایی هستند که در صورت انتزاعی 

شناخته می شوند و برخورد روزمره با آنها نیز مجزا و مجرد می 
ای مشترک در بین هنرهاست؛ کلید و باشد؛ و انتزاعی بودن خصیصه

وی ما نیز در این مجموعه اشتراک و اسباب انتزاعی مثال روشن گفتگ
راه را برای بررسی سایر هنرها  اًبودن این دو هنر است که مطع

باشد و در مرحله ذهنی گشاید. موسیقی، هنری شنیداری میمی
منبعث و مشتق از طبیعت هستند در موسیقی و معماری به نحوی 

ن معماری و حس مشترک بود "سازگاری ایجاد نموده است که 
اط ارتب "آغازین  را تقویت می کند و راه را برای ارزیابی "موسیقی 

تواند با ایجاد حاالت صوتی، حس او را در لحظه می "با مخاطب
را به تداعی معانی وادارد. حاالت  "ضمیر ناخودآگاه "بسازد و یا 

موسیقی پیرو مواعد مشخصی منبعث از ریاضیات و فیزیک که از 
 "ای همچون آید، قواعد ریاضی شناخته شدهپدید می نظم طبیعت
و اصول کشف شده « فرمول معروف فیبونامی»و  "اعداد طالیی

تناسبات هندسی در تحلیل هندسی طبیعت جانداران در موسیقی به 
وفور یافت می شود. با بررسی و با شناخت عناصر مادی و طبیعت 

می توان گفت: معماری، توجه به حاالت درونی و تفکر مخاطب 
است؛ چه عناصر طبیعی در معماری آنگونه  "انتزاعی"معماری نیز 

 اند.و تغییر شکل یافته که باید باشند نیستند
ثبت و نگهداری معماری برای بوجود آوردن آن نیز در بستر 

 "هندسه در بعد دادن به عناصر ریاضی "و به نوعی  "هندسه"
اد حالت روحی و تفکر صورت می گیرد. عدم درک معماری و ایج

جرد م "برانگیز برای مخاطبان و استفاده کنندگان از آن، به نوعی 
شود که در نهایت هندسه خاصی را در ذهن منتهی می "رمزگونه 
نیست ولی معماری ایستا است. برخورد  دهد. موسیقی ایستا شکل می

دو علم مشترک البنیه )هندسه و ریاضی( که هر دو هنرهای این دو 
 هنر مهیا می سازد.

 .خالق اثر و نوع )شنود( مخاطب بنا می شود

 
 (. ارتباط بین معماری و موسیقی1تصویر )
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-نوع نیاز استفاده کننده برمیاساس معماری به نوع دید طراح اثر و 

در موسیقی:  اساس موسیقی نیز بر نوع نگاه موسیقیدان و گردد و
تعیین سبک موسیقی، ریتم و ضرب آهنگ و... به عنوان ایده های 

 اصلی اثر هستند.
 در معماری، اساساً ایده پردازی در موسیقی و شباهتش با ایده پردازی

حجم، تولید بعد، تولید ، دگسترش بعد فضا در زمان و مکان تولی
و همین طور در حوزه موسیقی  سطح، تولید کشش و تمام صورمجسم

و زمان اتفاق افتاده؛ اما نقطه مرکزی  هم از گسترش مسئله مکان
برخی مفاهیم مشترک در معماری و موسیقی ایده  مسئله ایده است،

چگونگی برخورد با موضوع است، یعنی کیفیت و محتوای  خلق اثر
 ر. اث

در معماری: بر اساس سبک خواسته شد، مومعیت، نیازهای فیزیکی 
 شود. طرح و... حاصل می
 تنوع و یکنواختی 

استفاده تکراری از عناصر فضایی در معماری و کاربرد مکرر از یک 
ضرب و ریتم در موسیقی ممکن است به ترکیبی یکنواخت و خسته 

اد افراطی به منظور ایجکننده منجر شود. از طرفی دیگر، تنوع طلبی 
جذابیت بیشتر در آشفتگی و هرج و مرج دیداری و شنیداری می 

 (. 2گردد )
 سکون  ریتم و

ی است که در تمام آثار هنری جریان دارد. در اریتم پدیده پیچیده
واقع نبض تنفس است که حیات می بخشد و به حرکت در می آورد. 

وی و تنها برای وی است  قلب ناپیدای است که از درون می تپد برای
که در یک سلسله پدیده ها نظم بر قرار می گردد تا بتواند به طور 
موزون معرفی شود. ریتم پدیده ی پیچیده ای است که در تمام آثار 
هنری جریان دارد، تابعی از زمان که در نمودهای گوناگون بصری 

ت یی اساو صوتی همانند اسم معنی در دستور زبان است. ریتم پدیده
که به خودی خود وجود ندارد و حیاتش تابع موجودیت دیگری 

 است )همان(. 
 ریتم در موسیقی 

وجود ریتم در موسیقی از مفاهیم بنیادی است و به عنصر زمان 
ردازی بحث ایده پ وابسته است. یک اثر موسیقی را بیشتر می توان از

 در موسیقی مثل یک نشانه و مثل یک پازل فغمگی است که در
شود این را به سازه های کوچکتر و قابل ساختمان معماری هم می

گسترش تجسم کرد؛ اما آن خاستگاه مشترک مهم، بحث احساس 
موسیقی درفضای معماری و احساس معماری در فضای موسیقی است. 
مهمترین چیزی که زمینه ساز تمام بحثهای قیاسی و تطبیقی بحث 

احساس مشترک است. موسیقی و موسیقی و معماری شده وجود این 
معماری به دلیل نسبت ذاتی با عدد وهندسه و این دو با فلسفه، 

شفاف در تمدن اسالمی دارند. نقش بر جسته این هنرها  تاریخی نسبتاً
در بازنمایی ایده و عقیده انسان مسلمان ایرانی، از موسیقی و معماری 

 و ایرانیان ارائهای برای کشف ذوق زیباشناسی ایران سرگذشت نامه
 (. 2کرده است )

 هماهنگی در معماری، رنگ بندی در موسیقی
ترکیب عناصر معماری در یک فضا مستلزم سازماندهی و استفاده  

 ربط هم به داریاز الگوهایی است که این عناصر را به صورت معنی

 بیشتر حس ایجاد منظور به تنظیم بحث در و موسیقی در. دهدمی
 رکیبت در اجرا نحوه از استفاده با شنونده بر آن تلقین و تاثیر و اثر

 .یافت دست تنوع با توام هماهنگی به توان می سازها
 (. 2)توان به خوبی پدید آورد. بیننده، عامل مکث و سکون را می

 معرفی کاخ عالی قاپو
 تاریخچه بنا 

این بنا پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان توسط شاه عباس 
ه.ق. به عنوان مقر و دولت خانه  1۰۰۶تا  1۰۰۰اول بین سال های 

(. این عمارت طی 3حکومتی سالطین صفوی شروع به ساخت شد )
مرحله معماری و در زمان جانشینان شاه عباس اول بخصوص شاه  5

سال ادامه و تکمیل یافت.  1۰۰تا  ۷۰عباس دوم و شاه سلیمان بین 
به خط نستعلیق در زمان شاه سلطان های حتی به دلیل وجود کتیبه

حسین آخرین پاد شاه صفوی، تزئینات طبقه سوم اضافه یا مرمت 
 (.3شده است )

هایش. ریتم را در یک تعریف کلی، می ریتم آن شناخت تا از نت
کیدی قابل مالحظه أتوان احساس حرکتی در موسیقی دانست که ت

الف قوت و ضعف نیز اخت بر نظم، نظمی تکراری و دورانی دارد و
در  (ها از آن درک می شود. دو عامل مزبور )نظم و اختالفضرب

ی منظم دم و بازدم بسیاری از پدیده های طبیعی، مانند تنفس )دوره
و مد( و یا گردش  و اختالف میان آن دو( و مانند حرکت دریا )جزر

 (.4دیده می شود ) سال و
 انواع ریتم در موسیقی

 ریتم در معماری 
ده ترین نوع آن تکرار منظم عناصر معماری در امتداد یک خط سا 

 ایمستقیم است. سکون و توقف با مفهوم مکث در معماری جنبه
کاربردی دارد. پاگرد پله ها، میادین و گره های شهری از نمودهای 
کاربردی آن است. گاهی با ایجاد یک عامل یا عنصر در فضای 

 معماری و جلب توجه

 
 غربی( عمارت عالی قاپو -برش طولی )شرقی(. 2تصویر )

 عناصر و ویژگی های موسیقیایی تاالر موسیقی

کاخ استفاده از رنگ ها، استفاده از فرم ها، نظم و هماهنگی در 
 فرمها در کل معماری، استفاده از نقوش اسپیرال و اسلیمی، استقالل

 اثر، سرودن آواز از طریق عناصر بصری موسیقایی در تاالر. 
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 
 (. پرسپکتیو عمارت عالی قاپو3تصویر )

 

 
 (. نمای داخلی عمارت عالی قاپو۶تصویر )

 
 آکوستیک اتاق موسیقی عمارت عالی قاپو 

تیک آکوس) در اکثر بناهای باستانی مسئله آکوستیک ساختمانی
مطالعه واقع بینانه رفتار فیزیکی صوت( بسیار مهم می باشد، از جمله 

به دلیل معماری با شکوهش دارای  شهر اصفهانعمارت عالی قاپو در 
  شهرت جهانی است.

اجرای موسیقی در اماکنی مانند سالن های نمایش و کنسرت و 
تاالرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که شنوایی در یک 
سالن و تاالر بزرگ بستگی به نوع و چگونگی انتشار و انعکاس 

امواج صوتی مدور و کروی بوده  دارد. صدا و همین طور برگشت آن
و به اطراف انتشار می یابند و هنگامی که به مانعی )دیوار تاالر( 

کنند بنا بر مانون انعکاس برگشت می نمایند. می  برخورد
پوشش دیوارها و سقف بایستی به طریقی باشد که صدا  آکوستیک و

 (.5) .را تقویت نموده و از اکو شدن و پژواک آن جلوگیری نماید
خوانندگان  از نظر امروزه اهمیت وضوح صدا در کنسرت های زنده

خاص در رابطه با زمان  یباعث شده تا تحقیقات زیادی در این زمینه
که طول می کشد تا پس از مطع  واخنشر )زمان وا خنش مدت زمانی

ی دسی بل کمتر از تراز شدت اولیه ۶۰منبع صدا، تراز شدت صدا 
ها ی انواع سالنارامترهای آکوستیک و دربارهمنبع صوت شتود( و پ

انجام شود. در این میان هلمهلولتس دانشمند و فیزیکدان آلمانی 
روابط مربوط به کاوک ها )محفظه های توخالی( را به صورت 

ها وضع نموده است که امروزه در قوانین فیزیکی تشدید کننده
ا برای فیزیک و معماری کاربرد فراوان دارد، کاربرد آنه

 های او محظهباشد. بر اساس پژوهشهای پایین و متوسط میفرکانس
های توخالی گچی، زمان واکنش نامطلوب اصوات بم را کاهش می 

 (۶)دهد.
پذیر محفظه های توخالی در ثیر دلأتاالر موسیقی عمارت به دلیل ت

میدان صوتی که عبارت است از کم کردن زمان واکنش نامطلوب 
 (.۷ورد توجه خاص پاد شاه بزرگ صفوی بوده است. )اصوات بم، م

 
 عناصر و ویژگی های مشترک موسیقیایی و معماری کاخ عالی قاپو

 . استفاده از رنگ ها 1
در مورد  رنگ از دیگر مسایل مهم در معماری ایرانی است. خصوصاً

نشده است.  سطوح داخلی که هیچ کجا بدون رنگ و تزئین رها
ردی، سفید شیری، نخودی، طالیی، قرمز شنگرف الجو ها اکثراًرنگ

و سبز می باشند که هر کدام مفهموی را در بر داشته است. رنگ 
اند؛ ها که جسمهای متعدد همانند روح هستند در برابر صورت طرح

و بنابراین به فضا کیفیتی ویژه و عمق خاصی می بخشند. فضای درونی 
لف. ولی استفاده از این های مختکاخها سرتاسر رنگ بود، در طیف

. شوندمتناسب با فضایی است که به کار برده می رنگها معموالً
شان شکوه و درخ استفاده از رنگ طالیی به فضا کیفیتی شاهانه، با

داده است. استفاده از رنگ طالیی در مرکز شمسه زیر گنبد فضای می
قه تواند نمادی از وجود همچون خورشید حق باشد، حلورودی، می

تواند نمادی از امامان شیعه و خاندان پیامبر اکرم سبز به دور آن می
)ص( باشد، زیرا که شاهان صفوی خود را شیعه مطلق می دانستند و 
به امام علی )ع( ارادت خاصی داشتند. رنگ آبی که به عنوان رنگ 
متن این شمسه به کار برده شده نمادی است از گنبد آسمان و جایگاه 

زیرا که رنگ آبی رنگی عمق دار و رنگ شهود عرفانی  "لىعالم اع"
توان در رنگ آبی سیر کرد. در عهد شاه عباس جلوه کلی است، می

بناها به رنگ آبی بوده است. کاشی کاری قسمت های بیرونی بنا 
ای در کنار رنگهای نخودی به رنگ آبی الجوردی و فیروزه اکثراً

به دلیل کمی نور از رنگ های  های داخلیباشد. در قسمتوسبز می
 آبی ها اکثراًاستفاده شده است. این رنگ روشن برای آرایش فضا

-روشن، سبز روشن، نخودی، سفید و طالیی هستند. ترکیب این رنگ

داده است. زیرا ها نشاط، سر زندگی و جاودانگی را به بنا هدیه می
ده ونه بوکه استفاده از این رنگ ها در جهت القای فضایی بهشت گ

و به گونه ای به کار رفته که حاضران را تحت تأثیر زیبایی خود 
. گاه از رنگ به عنوان عنصری ریتمیک (8)قرار می داده است

 از که است طاقی زیر در ها، ۔استفاده شده است. از جمله این رنگ
 و حرکت حس القای جهت متوالی صورت به آبی و قرمز رنگ دو

 رنگ از زیبا هایاستفاده جمله از. است شده استفاده طاق چرخش
 ،یافته جال زیبایی قرمز رنگ با که است تاالر خارجی دیوارهای در

های سرخ رنگ بر دیوار پوشانیده اند. با گل ابریشمی دامنی گویی
رنگ قرمز دارای عمق کمی است. رنگ زندگی و حیات است، اما 

دهد، رنگ سبز مینه زندگی آرام و سر به زیر همچون جلوه ای که 
بلکه زندگی سرشار از ابهت و هیجان، زندگی شاهانه. قرمز رنگی 
برانگیزاننده است. بر اساس یک نقاشی از عمارت چهل ستون شاه 
عباس در مجلس بزمی، از این رنگ برای زینت خود به عنوان پادشاه 

ستون عالی قاپو رنگ  18در تاالر  ایران استفاده کرده است. اصوالً
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ز رنگ غالب است زیرا که در قاب های مستطیل شکل سقف قرم
لت به ع تاالر، از رنگ قرمز بیشترین استفاده را کرده اند. احتماالً

باز بودن این فضا و برای این که شکوه آن حتی در ساعات تاریکی 
نیز حفظ شود، از رنگ قرمز بر زمینه سفید استفاده شده زیرا که 

زیادتری نسبت به سایر رنگهاست. در این رنگ دارای بازتاب نور 
قسمتهایی از بنا که با آسمان پیوند دارد از رنگ آبی استفاده شده 

های بام طبقه ششم و لبه های رخبام است، از این جمله رنگ نرده
  .(9) تاالر که به سمت باال هم شیب دارد به رنگ آبی هستند

 
 زیر گنبد فضای ورودی ها در شمسهرنگ(. 5تصویر )

 
 های قرمز، آبی و سفید برای القای حس حرکت و چرخش(. بازی با رنگ۶تصویر )

 
 قاپو عالی ستوندار ایوان خارجی دیوار رنگ قرمز ۂ(. جلو۷تصویر )

 . استفاده از فرم ها 2
هندسی  گرایش به اشکال سادهبنابر اصل سادگی در عهد صفوی 

مورد فضاهای داخلی  همچون مربع و مستطیل دیده می شود. حتی در
فضاهای گوناگون به کار می  نیز، اشکال ساده هندسی برای ایجاد

اغلب مربع یا مستطیل است که گاه  رود. فرم کاخها در این دوره
 کرده و به صورت هشت گوش در آورده اند. گوشه های آنها را پخ

به ابعاد مربع استوارتر و ایستاترند و با سکون خود،  فرمهای نزدیک

 هک جالل بیشتری را القاء می کنند. همچنین ساختار منظمی شکوه و
کند، زیرا بر اجزاء آنها حاکم است، درک این فرم ها را آسان تر می

 .(1۰) نظم آشنا و روشنی را به آنها می بخشد
ارای د است مکعب مستطیل و برج مانند،و اما کاخ عالی قاپو بنایی 

و به مجموعه  متر. این بنا بر روی زمین واقع شده 31ارتفاعی حدود 
 فاصله در که است طبقه مجاور خود متصل است. این بنا دارای شش

اند؛ اما الحاقاتی که در بنا دهشالی صد سال ساخته  ۷۰ حدود زمانی
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

نمای متحد و صورت گرفته هماهنگ با کل مجموعه بوده و 
یکپارچه ای را به وجود آورده است. البته در طبقات باالیی نقشه و 
نما با هم هماهنگی ندارند و جرزهای طبقات باال بر روی طاق های 
طبقات پایین قرار گرفته اند، اما این تفاوت در نمای خارجی قابل 

 رؤیت نیست.
ی بنا در عالی قاپو، نما توسط خطوط عمودی که در واقع جرزها

هستند، به سطوحی عمودی تفکیک شده است. تکرار که ردیف طاق 
ها در هر سطح نیز به صورتی است برجهت عمودی تأکید می زیرا 
که نگاه انسان را به باال سوق کند، می دهد. از محل خط تقارن بنا 
که ورودی درست روی آن واقع شده است، در هر سمت سه سطح 

 .(11) عمودی داریم
طبقه سوم که عناصری خطی هستند دقیقا بر روی جرزهای  ستونهای

اند و از این طریق برجهت عمودی بنا تأکید طبقات پایین قرار گرفته
کنند. ضمن آن که همگرایی این خطوط موازی )در پرسپکتیو( می

 . (12) عمق بنا را تشدید می کند و بنا را رفیع تر جلوه می دهد
بر جهت افقی غالب است و این پس در نمای ورودی جهت عمودی 

امر در جهت برآوردن هدف اصلی ساختمان بود. زیرا این عمارت 
که محل رتق و فتق امور کشوری بود، آن چنان رفیع در مرکز شهر 
واقع شده بود تا نشانگر جالل و عظمت پادشاهی ایران در مقابل دول 

جامع  مقتدر آن زمان همچون عثمانی باشد. همچنین بلندی آن دیدی
از کل شهر را به وجود آورد. ضمن آن که اعمالی نظیر طالع بینی و 
تعیین ساعات سعد از روی ستاره ها در این دوران رواج داشت و این 

امر نیازمند مکانی رفیع و مسطح بود که بام عالی قاپو از این نظر 
جبهه شمالی و جنوبی شش اشکوب  مناسب به نظر می رسد. از دو

رتفاع زیاد بنا به راحتی قابل دیدن است. در این دو جبهه ساختمان و ا
برخالف نمای ورودی بر جهت افقی تأکید شده است، زیرا باید برای 

د بر تأکی تعادل بخشیدن به ساختمان، ارتفاع بلند آن را به وسیله
جهت افقی تعدیل بخشید. پنجره ها، طاقها و چشمه های آنها در 

ن عناصر عمودی و افقی را در بنا به وجود ردیف های افقی، تعادل میا
می آورند. همچنین تکرار خطوط منحنی در قالب قوسهای پنجره ها 
و طاقنماها و ایوانچه ها، عناصر خطی عمودی و افقی راست گوشه 
را تعدیل می بخشند. از آنجا که این خطوط دارای انرژی و تحرک 

 د، اما تحرکیذاتی هستند به ساختمان تحرک و پویایی می بخشن
آرام در دل ساختمان و نه خارج از آن، زیرا این خطوط منحنی 
قوسها همه درون قابهای مستطیل شکل قرار دارند )دایره درون 
مستطیل محاط می شود و بدین ترتیب میدان های نیروی حاصل از 
خطوط منحنی قوسها به وسیله این قابهای مستطیل شکل مهار و جمع 

ر باعث تجمع و نظم بخشیدن به عناصر ساختمانی می شوند. همین ام
و عدم به وجود آمدن تنش و بی نظمی در نمای ساختمان می گردد. 
درست مانند قابی که تابلویی را دربر می گیرد و به آن فرم و معنا 
می بخشد. هماهنگی میان خطوط عمودی، افقی و خطوط نرم و 

معماری ایران است منحنی به صورت قوسها از اصول زیبایی شناسی 
 .(13) که معمار ایرانی به خوبی از پس از آن برآمده است

 
 (. تقسیمات نمای شرقی کاخ8تصویر )
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 (. نمای ورودی عالی قاپو9تصویر )

، عدم نمای ورودی عالی قاپو و تقسیمات انجام گرفته بر روی آن
وجود خطوط افقی تفکیک طبقات بر روی نما و همچنین تأکید بر 

های ستاوند طبقه سوم جهت عمودی جرزها و امتداد آن توسط ستون
 (.14) بخشدبه نما ارتفاع بیشتری می

محصور کردن طاق نماها در قاب های مستطیل شکل جهت نظم 
ر ان عناصشکل کردن می -بخشیدن به آنها و همچنین تعادل برقرار 

 ۔عمودی و افقی بنا

نمای جانبی عالی قاپو، تأکید بر جهت افقی از طریق مشخص کردن 
ردیف پنجره ها  خطوط جدا کننده طبقات بر روی نما و تکرار

 جهت تعادل بخشیدن میان محورهای عمودی و افقی.

 

 . نظم و هماهنگی 3
در معماری چنانچه میدانیم هر مجموعه معماری از اجزاء و عناصر 
فراوانی تشکیل شده است. برای این که اجزاء دارای هماهنگی و 

جه و تعادل باشند، باید نظمی بر سیستم آنها حاکم باشد. بخشی از
اختالف میان سبکها ناشی از وجه اختالف در نظم حاکم بر 

به ذکر عناصری که باعث برقراری نظم در یک بنا  آنهاست. قبالً
 شوند، پرداختیم. می

پالن عالی قاپو که محور تقارن بنا و نحوه سازماندهی عناصر در آن 
 مشخص است. 

 تقارن تکراری و ریتم 
استفاده می شود و آن تقارن تکراری از تقارن به گونه دیگری نیز 

است یعنی عناصر مشابه در ردیفها و یا گروههایی تکرار می شوند. 
در عالی قاپو به وضوح با این نوع تقارن روبرو هستیم. تکرار ردیف 

ای عمودی و افقی بر ه ۔جرزها و طاقنماها و پنجره ها در ردیف
روی نماهای جانبی، تکرار ردیف ستونها، تکرار نقوش مشابه به 
صورت نوارهای عمودی و افقی و تکرار رنگها.... این تکرارها اگر 
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 274 .. یدستگاه یقیموس و یمعمار مشترک عناصر مطالعه  

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ممکن است باعث یکنواختی گردد؛ اما در معماری  بدون تنوع باشد
 اعالی قاپو این تکرارها اکثرا با چنان تنوعی در آمیخته که به فضاه

احساس پویایی می بخشد. این تکرار عناصر در فواصل مشخص و به 
صورت متوالی ریتم یا ضرباهنگ را به وجود میآورد که عنصری 
حیاتی در سازماندهی های فضایی محسوب می گردد. زیرا این عنصر 
زندگی بخش با زمان نسبت مستقیم دارد. بنابراین، آنچه در ادراک 

صورت زمانی و مکانی است. در تناسب مهم است، فاصله به 
ساختمان عالی قاپو مدام با تکرار عناصر و ضرباهنگ حاصل از آنها 
مواجه ایم. از جمله ریتم موجود در نمای ورودی که سطوح بر 

ها بر حسب تعداد، تنظیم شده بودند و قبال  -حسب اندازه و طاق 
ر در در مورد آن توضیح مفصل داده بودیم. از جمله ریتم های دیگ

بنا ریتم حاصل از فضاهای باز و بسته در نما که عالوه بر این که 
میزان ارتباط بنا با فضای خارجی را تنظیم می کند، سایه روشن ها 

 حاصل از آنها به نمای ساختمان تحرک و عمق می بخشد. ریتم

حاصل از تکرار نقوش تزئینی با فواصل میانی یکسان، دیوار را به 
راری تقارن تک پویا و جذاب تبدیل می کرده استسطح بصری بسیار 

و ریتم حاصل از تکرار عناصر معماری، طرح ها، رنگها و همچنین 
پیمون واحد اندازه های یکسان( در فاصله های زمانی مشخص، 
بخشی از دیوار تاالر عای قاپو. همچنین به کار بردن اجزاء و اندازه 

که دارای ابعاد یکسانی  های یکسان دربنا؛ حتى استفاده از آجرها
هستند و بر روی هم قرار گرفته اند تا فضای اصلی را بسازند، خود 
نوعی ریتم را به وجود می آورد. چنانچه میدانیم تمام فضاها و عناصر 

دری و ..، پنجره ها و  5دری،  3( اتاقها) ها ۔ساختمانی مثل یورت
 سب ایرانیجرزها بر اساس واحد بپمون ساخته میشوند که یک تنا

در ساخت بناها بوده و این امر یعنی استفاده از تناسبات یکسان در 
. آورده استساخت بنا، خود ریتم ظریف و پیوسته ای را به وجود می

ریتم با تحقق بخشیدن به عنصر زمان در معماری ضمن حفظ 
 (.۶تناسبات بنا به آن پویایی و تحرک می بخشد )

 و اسلیمی. استفاده از نقوش اسپیرال 4

شکل اسپیرال ها و حرکت اسلیمیها که در ساختار کلی بسیاری از 
 آثار وجود دارد دارای پیامی نمادین است. در

حرکت های اسپیرالی، انقباض و انبساط مستمر و حرکت به سوی 
درون و بیرون، تصویری از تداوم بین عالم درون و زمینی و بیرون یا 

 (.۷ازلی است ) 
 ها در کل اثر . استقالل فرم5

 سرودن آواز از طریق عناصر بصری موسیقایی در تاالر 
 

 نتیجه گیری
هر ملتی آرمان های خاص خود را دارد که عینیت بخشیدن به آنها، 
وظیفه فرهنگ است. در فرآیند این استحاله، معماری و موسیقی که 
از فرهنگ هر منطقه سرچشمه می گیرند، نقشی اساسی بر عهده 
دارند. معماری و موسیقی، دارای وجوه اشتراک بسیاری از جهات 

مورفولوژی هستند. از دیگر روی،  مفهومی، فضای ایجادی، شکلی و
در قواعد بنیادی حاکم و تشکیل دهنده آن ها نظیر تناسبات، ریتم، 
هارمونی، تکرار، زیبایی شناسی و... نیز مشابهت دارند. در روزگاری 
که معماری روز به روز به سمت بی محتوایی و بهره گیری فرمال 

ه تاثیرگذاری بر از عناصر پیش می رود، آواهای موسیقی با توجه ب
روی روح انسان می توانند، پارامتر بسیار مناسبی جهت بهره گیری 
در طراحی معماری به خصوص طرح های مفهومی باشند. لذا هدف 
این پژوهش، تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک و پاسخ 
به این سوال است که عناصر مشترک معماری و موسیقی دستگاهی 

نای عالی قاپو کدامند؟ برای یافتن پاسخ، با بهره گیری از ایرانی در ب
تاریخی و مطالعه موردی و جمع آوری  -روش های تحقیق تفسیری 

اطالعات به صورت کتابخانه ای و مصاحبه، ابتدا با تحلیل ماهیت 
پارامترهای سازنده هر یک شناسایی شد که طبق  معماری و موسیقی،

مشترک موسیقیایی و معماری کاخ  یافته ها، عناصر و ویژگی های
عالی قاپو شامل استفاده از رنگها، استفاده از فرمها. نظم و هماهنگی 
در معماری، تقارن تکراری و ریتم. استفاده از نقوش اسپیرال و اسلیمی 
و سرودن آواز از طریق عناصر بصری موسیقایی در تاالر است. بنای 

گی فضایی نیروهاست. این عالی قاپو مجموعه ای از ترکیب و هماهن
بنا نشان دهنده شناخت و احاطه جامع معمار به رنگ ها، فرم ها، 
مسیر حرکت نیروها، ابعاد و روابط فضاهای مورد نیاز، تصور فضایی 
و واقعی قسمت های پر و خالی بناست که به طراحی و اجرای 
ماهرانه و صحیح پوشش ها و بیان اصل و غایت هنر، یعنی عشق 

منجر شده است. در تاالر موسیقی غیر از نمایش ظاهری  ازلی،
تزیینات، غرض عمده انعکاس نغمه های سازندگان و نوازندگان به 
وسیله اشکال مجوف است. این نقوش و تزیینات عالوه بر بیان زیبایی 
و ذوق هنرمندان آن دوران به بیان مفاهیم نمادین نیز پرداخته است 

ندان سنتی از ادوار گذشته اند و به ارث که بر اساس اعتقادات هنرم
رسیده اند. فرم و اسکلت اصلی نقوش اسلیمی در کاخ بیانگر فراق و 

مجموع تمام  وصل و رویش دوباره و رسیدن به محبوب است. در
عوامل مؤثر در شکل دهی عمارت عالی قاپو مشخص کننده شیوه 

ویژگی تفکر هنرمندان و معماران آن زمان است که هماهنگ با 
های مستدل و منطقی و اصول عرفانی بوده است و ضمن ایجاد تنوع 
و تمایز در کل به لحاظ رعایت اصولی مشترک برای اشاره به نهان 
)حقیقت( است که با اشعار نظامی قرابت و خویشی دارد. همچنین 
نشان دهنده فرهنگی عمیق و وحدتی دیرینه بین هنرهاست. اصول 

گویی به بیان یک حقیقت می پردازند، یعنی مشترک در این دو اثر 
، اما با عناصر و واسطه های متفاوت «وحدت در کثرت»عشق ازلی و 

که همان ترجمان هنر به هنر دیگر است. این خصیصه مرهون 
معنویت جاری و اصل وحدت در بین هنرهای اسالمی است که 

 امروزه نقشی کم رنگ در تکوین آثار هنری معاصر دارد.
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