
 

 1واسطه طراحی تاالر موسیقیهای موالنا بهبازشناسی مفاهیم عرفانی اندیشه

 ز ارشد معماری، موسسۀ آموزش عالی حافظ شیرامارال حسینی، دانشجوی کارشناسی

الی وزش ععلی بامداد، دکتر معماری، گرایش مرمت ابنیۀ تاریخی، استاد مدعو مؤسسۀ آم

 حافظ شیراز

 چکیده

الی نی متعاست، غفلت از باورها و معاکه جوامع امروزی با آن مواجههایی ازجمله بحران

است. این های انسانی در جامعه شده نگری و تنزل ارزشاین نسیان سبب سطحیاست که 

 ر بتوانرهگذ امر مؤید لزوم احیای معانی و مفاهیم معناگرا در بطن جامعه است تا از این

یری این مفاهیم ارزشمند را فراهم کرد. کارگموجبات ارتقای فرهنگ و باز به

ن اثر خاطبیها و مفاهیم واال در ممعماری عرفانی و معناگرا سبب القای ارزشکهازآنجایی

ی از گسستنموسیقی و فضاهای مرتبط با آن به عناصری ناامروزهاینکهشود و با توجه بهمی

نا های موالی عرفانی اندیشهاند، هدف این پژوهش بازشناسی مبانزندگی افراد مبدل شده

، وسیقیمرو در این نوشتار ضمن تبیین مفاهیم مدد طراحی تاالر موسیقی است. ازاینبه

ین رتباط ااررسی موالنا، به بهای عرفانی از دیدگاهمعماری و عرفان و نیز تشریح برخی مؤلفه

 ارتباطید داد کهآمده نشان خواهدستاست. نتیجه بهمتغیر با یکدیگر پرداخته شدهسه

لق خالگویی برای ارائۀ توان به مدد این هماهنگی میعمیق میان این سه وجود دارد و به

های موالنا فضایی معمارانه و ایجاد بستری مناسب برای بازشناخت مفاهیم عرفانی اندیشه

 تحقیق هایداده و تحلیلی، است -پژوهش کیفی؛ توصیف این در تحقیق پرداخت. روش

 است.آمدهدستای بهکتابخانه مطالعات طریق از دتا  عم
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طراحی تاالر موسیقی شیراز با »ارشد خانم مارال حسینی، با عنوان کارشناسیۀناماین مقاله بر مبنای پایان 1

ستاد نمایی اشیراز، به راهآموزش عالی حافظ، ، موسسۀ «های معماری عرفانیگیری از مؤلفهرویکرد بهره

 است.جناب آقای دکتر علی بامداد، نگاشته شده



 

 مقدمه

ن را کرات محققین مختلفی آاست که به آن با معماری جزء مفاهیمیموسیقی و رابطۀ 

 نشمندانات دااند و از نظریث ریاضی آن را شرح دادهبررسی کرده و از نظر تناسبات و مباح

موسیقی و اند. عالوه بر این مورد نوعی دیگر از رابطۀ گرفته بزرگ برای اثبات آن وام

ای است. هنرهمعماری وجود دارد که رنگ و بوی عرفانی دارد و از فرهنگ مردم برگرفته

 تواند مقدس ومی ماری و غیرهسازی، معزیبا از جمله: شعر، موسیقی، نقاشی، مجسمه

و از  ت کندآسمانی باشد و یا غیرمقدس و زمینی. اگر هنر، انسان را از کثرت متوجه وحد

قۀ آید. عرفان است حلتعالی؛ احساسات عرفانی پدید میخبری یادآور حقغفلت و بی

مقدمه(.  :1393معماری و موسیقی )بشیری و دیگران، اشتراک تمام هنرهای زیبا، ازجمله

م هدر باب مفهوم عرفان چنین گفته شده است: عرفان در لغت یعنی شناخت. شناخت 

ای از رجهداین معنی هر کس که خدا را بشناسد و بداند که خدایی هست، مراتبی دارد. به

کیکی ات تشعرفان دارد، زیرا عرفان امر مطلقی نیست، امری است که به قول فالسفه، درج

 (.12: 1395و دیگران،  زادهدارد )رئیسی

شود، طراحی میهای اصیل توجه مفاهیم و ارزشکه در جوامع امروزی کمتر بهازآنجایی

عماری میقی، های موالنا، ضمن پیوند موسهای عرفانی اندیشهتاالر موسیقی مبتنی بر مؤلفه

گردد. میا ها و مفاهیم معناگرو فرهنگ اصیل ایرانی، موجب ارتقای فرهنگ و احیای ارزش

عه است و افراد جامای مواجهامروزه هنر موسیقی با استقبال گستردهاینکهبا توجه به

ر نچه تاال، چناناخواه در تعاملی پیوسته با موسیقی و فضاهای مربوط با آن قرار دارندخواه

های ؤلفهمتواند تأثیر بسزایی بر تبیین موسیقی بر اساس مبانی عرفانی طراحی گردد می

 فانی داشته باشد.عر

نی ن مبااصلی در این پژوهش این است که بتوان با طراحی تاالر موسیقی به تبییمسئله

گیری از توان با رویکرد بهرهمیچگونه»گردد که عرفانی پرداخت و این پرسش مطرح می

ر، این نوشتاۀ لذا در ادام« های معماری عرفانی، طراحی تاالر موسیقی را انجام داد؟مؤلفه

موالنا، به ضمن تبیین مفاهیم موسیقی، معماری، عرفان و برخی مفاهیم عرفانی از دیدگاه

ها گیاین هماهناست تا بتوان با استناد بهها با یکدیگر پرداخته شدهبررسی هماهنگی آن

 الگویی بدیع و فاخر جهت طراحی تاالر موسیقی مبتنی بر عرفان دست یافت.به

 بیان اهداف



 
 های عرفانی از طریق طراحی تاالر موسیقی.تبیین مؤلفه هدف کلی:

 اهداف جزئی

های مؤلفه به دست آوردن الگویی بدیع و فاخر برای طراحی تاالر موسیقی، مبتنی بر الف.

 عرفانی.

 رانی.اری ایارتباطی موسیقی و معمعنوان حلقۀ های عرفانی بهب. بازشناسی عرفان و مؤلفه

ر ببتنی مصیل و معناگرای ایرانی از طریق طراحی تاالر موسیقی ج. بازشناخت موسیقی ا

 معماری عرفانی.

 هابیان ضرورت

های آن بازگشت معنا و ارزشمردم جهان هستی دارای آرزوی مشترکی هستند که همۀ 

ای عنوان وسیلهتواند به(. هنر می7: 1395واالی زندگی در انسان است )بلوچی و کریمی، 

های موردنظر در بین جوامع ها و فرهنگهای مطلوب، تقویت ارزشرایشبرای پرورش گ

(. هنر همواره در حال عبور 3: 1394متعدد موردتوجه قرار گیرد )حلبی و ستاری فرد، 

است از عالم محسوسات به عالم معانی و هنرمند عارف حضور و شهود خود را از عالم باطن، 

آن اوقات شهود و حضور در حقایق « بیان»، سازد و اثر هنریدر قالب هنر مجسم می

ماهیت عرفانی داشته و تفاوتش با عرفان تنها متعالی عالم وجود است. پس هر اثر هنری که 

از بعد وجودی عرفانی هنرمندی است که به درک مراتب عرفانی در نحوه تجلی باشد، برآمده

ند و تماشاگر به حقیقت ازلی. آمده و اثر هنری او چیزی نیست جز وسیله رسیدن هنرمنائل

تواند مخاطب را در جهان اثر فروبرد و در بین همه هنرها، معماری بیش از هر هنر دیگر می

توان گفت که زبان معماری، زبان زندگی است، او را در داستان و مقصد اثر درگیر کند. می

ا مفاهیم را درک، بلکه تنهپردازد و نهمخاطب در آن به عمل تفکر و تفکر عملی میزبانی که

های معماری قدسی نیز نه ها و فضاسازیکند. پس همه نمادپردازیها را زندگی میآن

کار استعدادها و سطوح روح خود را بههمهمدد آن، معمار بهای است کههدف، بلکه وسیله

ست فراهم هاای که خود یکی از آناندازد تا انگیزه و امکان رشد و تعالی را در جامعهمی

(. با این بیان که عرفان، مذهب دل است و شعر، زبان دل و 9: 1393آورد )بیات و دیگران، 

نغمات موسیقی، آوای دل و معماری، خانه دل، بهترین زبانی که بتوان در جمال این 

مکانی این بیان نیاز بهاحساسات و عواطف عالی بیان کرد، همان شعر و موسیقی است، که 



 
این فضا را مهیا سازد معماری و معمار است کهعواطف آسمانی دارد. این وظیفۀ همگون با 

 (.9: 1393)بشیری و دیگران، 

هیم ای، در راستای ارتقای فرهنگ جامعه و احیای مفاضرورت طراحی چنین مجموعه -

 معناگرا، آشکار است.

کمتر هامروزی کدر جامعهویژه های عرفانی باشد، بهمبتنی بر مؤلفهفقدان چنین فضایی که -

های ششود، موجب هر چه بیشتر انحطاط و زوال ارزمیهای اصیل توجهمفاهیم و ارزشبه

 شود.گسیختگی موسیقی، معماری و فرهنگ اصیل ایرانی میگردد و سبب ازهممعنوی می

 پیشینة تحقیق

راحی تاالر ارتباط با طهای عرفانی در (، در مقاله واکاوی مؤلفه1396بامداد و حسینی، )

بررسی »و « صورت عامهای عرفانی بهتبیین مفاهیم موسیقی و برخی مؤلفه»موسیقی، به 

 اند.پرداخته« ارتباط موسیقی، معماری و عرفان

ی، به های عرفان( در مقالۀ هویت معماری مساجد ایرانی و ارتباط آن با اندیشه1392زارع )

گاه جلیعنوان تهای عرفانی با کالبد معماری مساجد بهدیشههای انتالش برای پیوند مؤلفه»

 پرداخته است. « عالم معنا در معماری اسالمی

 است. شدهپرداخته « بررسی و تشریح عرفان»(  در مقاله عرفان، به 1393مرکور )

اسخ کاربران پارزیابی ذهنی از آکوستیک سالن موسیقی: ( در مقالۀ 1390گالینا و دیگران )

شناسایی عوامل اصلی برای ارزیابی درک آکوستیک در »تخصص و غیرمتخصص، به م

ان بینی پاسخ کاربراعتماد برای پیشهای قابلمدلدستیابی به»، «های موسیقیسالن

های طراحی سازی ویژگیابزار مناسب جهت بهینهارائه»و « متخصص و غیرمتخصص

 اند.پرداخته« های موسیقیسالن

تعریف »، «تئوری موسیقی»( در کتاب تئوری موسیقی، به تشریح 1378پورتراب )

 پرداخته است.« ها و قواعد موسیقیعالمت»و « موسیقی

و سلوک  زندگی، اندیشه»پله تا مالقات خدا، به تبیین ( در کتاب پله1377کوب )زرین

 پرداخته است.« الدین رومیموالنا جالل

جهان  موالنا نسبت بهتبیین دیدگاه»شمس، به ( در کتاب سیری در دیوان 1362دشتی )

 پرداخته است.« تشریح دیوان شمس و انطباق آن بر موسیقی»و « هستی

 روش تحقیق



 
نجام لی اتحلی_با توجه به پرسش تحقیق، این پژوهش از نوع کیفی بوده و به روش توصیفی

حاصل  ای و مشاهداتهای تحقیق از طریق مطالعات کتابخانهاست و دادهگرفته

 است.گردیده

 موسیقی

آن  اساس وموسیقی، علم و فن بیان عواطف بشر از طریق اصوات است. علم است زیرا پایه 

نری ه(. موسیقی 15: 1392)استرکی، زیرا نیازمند مهارت استریاضیات است، فن است 

ن هنر : مقدمه(. ای1395زاده و کاظمی، کند )مؤمندی که در زمان حرکت میبعاست تک

و  مادیناز سه هزار سال پیش از میالد وجود داشته، تجلی نعنوان میراث فرهنگی کهبه

و  غیرملموس فرهنگ و سرچشمه هویتی است که به دست زنان و مردان انتقال یافته

توان آن را : مقدمه( و می1394است )احمدزاده و نمکی، دستخوش بازآفرینی و تغییر شده

زندگی  هنگ ونظر از دیگر هنرها، آیینه و بازتابشی از فرعنوان تنها هنر شنیداری صرفبه

ی : چکیده(. موسیقی هنر1397یک سرزمین و مردمان آن دانست )مهدوی و دیگران، 

ی است معنوی و غیرمادی، با مفاهیم عرفان، لذت، آرامش، شادی و غم، یعنی هنر

گران، و دی کند و خوابی را بیدار )مهدویای را زندهادر است مردهاعجازآمیز که قدرتش ق

ر دتی را ( و بیانگر احساسات و عواطف درونی انسان است که حاالت روحی متفاو3: 1397

سی آن : مقدمه( و سنجیدن و برر1396کند )دانشی و توکلی کازرونی، انسان ایجاد می

پذیر گذارد، امکانمیشنوندهدر روح و ذهن ازلحاظ زیبایی و جذابیت، تنها با اثری که 

 : مقدمه(.1397)کریمی و دیگران، است

 مبانی موسیقی

 



 
موسیقی دانست. امواج صوتی حاصل ارتعاش اصلی سازندة توان عنصر و مادة صوت را می

طورکلی شامل ارتفاع های صوت بهاجسام در محیط مادی )غیر خأل( هستند. ویژگی

و بمی )فرکانس( و رنگ )جنس یا طنین( است. موسیقی از دو جنبۀ )شدت(، کشش، زیر 

بررسی است. بخش عملی موسیقی که بر مبنای اصول نوازندگی شکل عملی و نظری قابل

گردد و بخش نظری موسیقی میاصل، تمرکز، حافظه و مهارت ارائهگیرد، بر اساس سهمی

بیل ریتم، ضرب، پالس، آکسان شامل عالئم، قواعد و اصطالحات تئوری موسیقی از ق

کلیات مبانی موسیقی ارائه  1-0نمودار )تأکید(، متر، میزان، تمپو )سرعت( و... است. در 

 است.شده

 اندیشمندان

هگل، موسیقی  به گفته 

اعال هنر  حد به

احساس است. 

موسیقی در 

واقع احساسات 

و عواطف را 

صدادار 

کند. آنجا می

که بیان و زبان 

عاجز است 

موسیقی آغاز 

گردد می

اقدم )احمدزاده

و گالبی، 

1397b :3 .)
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 ( 5: 1396جسم است )فراهانیان مقدم و رهبری منش، 

(. ارسطو 3: 1396ای )بهرامی و دیگران، تر از هر علم و فلسفهموسیقی مظهری است عالی

 نیز این قول رااست و فیلسوفان اسالمیموسیقی را یکی از شعب ریاضی محسوب داشته

 ت، بلکهر نیسجاکه قواعد موسیقی مانند ریاضی مسلم و غیرقابل تغییاند. ولی ازآنپذیرفته

ن مرة فنوزرو آن را در است، ازاینذوق و قریحه سازنده و نوازنده هم در آن دخالت داده شده

ی لقب م ثاناند. فارابی که شارح آثار ارسطو است و به همین دلیل معلهنری قلمداد کرده

قی موسی»گوید: می« الموسیقی الکبیر»الیی دارد در کتاب گرفته است و در موسیقی ید طو

« مرتب باشندمعنی الحان است و لحن عبارت است از: مجموع نغمات مختلفی کهلفظا  به

موسیقی در  ( و مولوی، شاعر عارف و بلندآوازة قرن هشتم، از3: 1393)بشیری و دیگران، 

ه بکوبی است. او با کوبه سادة چکش زربردهمیهای ذهنی و تحرک روانی خود بهرهباروری

 (.11: 1382است )لیبورگ، پرداختهآمده و در میان بازار به پایکوبی و سماع میوجد می

 معماری

یابد( از ساحت معنا وجود میمعماری، هنر نظم بخشیدن به فضاست و معماری قدسی )که

لق زندگی برای انسانی خعنوان ظرف و بستر گمان هنری معنوی است. این هنر بهبی

ت، شود که روح الهی در او دمیده شده و وجود او منحصر به نیازهای مادی نیسمی

مانند  مرتبۀ جسمانیموجودی دارای مراتب وجودی گوناگون است، از نیازهای مربوط بهبلکه

ایی زهخیزد تا نیامادی وجود انسان برمیاز مرتبهخوردن و خوابیدن و نیاز به سرپناه که

ی س معمارند. پخاطر و... هستروانی که دربردارنده طیف وسیعی از نیازها از امنیت تا تعلق

ر اجزاء و عناصطرف نسبت بهاز یکسو علم است و از سوی دیگر هنر. معمار باید ازیک

ه بی را معماری )مواد و مصالح( شناخت داشته باشد و بتواند هندسۀ تجریدی و انتزاع

اصر را ان اجزاء و عنبایست، هنرمندانهو عملی بگیرد و از سوی دیگر می خدمت فضای عینی

ن از ا چندامعماری خود رها و احجام هندسی شکل بدهد و نهایتا  پدیدة در قالب این فرم

د ز باشتنها جسمی انسان بلکه روحی وی نیآب و گِل درآورده که جوابگوی نیازهای نه

شود که همۀ می(. درواقع معماری به هنری گفته3: 1397 آباد،نژاد و صادقی حبیب)مهدی

العاده قری فوها چه خواسته و یا ناخواسته با آن در ارتباط هستند، لذا اهمیت معماانسان

توان این هنر میها تأثیر مستقیم دارد و با توجه درست بهباالست زیرا بر روح و روان انسان

 (.3: 1397نسان قرار دارد )اقدامی و دیگران، انسان در مقام اای ساخت کهزندگی



 

 اندیشمندان

نشگاهی شود و تعریف داالمعارف معماری بدان استناد میاولین تعریف معماری که در دایره

شود متعلق به جان راسکین است که در کتاب هفت مشعل معماری خود محسوب می

ست نسان اآراستن بنا توسط ا معماری هنر افراشتن و»است: معماری را چنین تعریف کرده

از  بخشد و بیشترکه سیما و منظر آن به سالمت روانی و دماغی انسان نیرو و سرور می

های دگاهها و دیشناسی و مفید بودن و جنبهکه بر عملکرد و کاربری تأکید کند بر زیباییآن

وط مرب آشوب معنوی تأکید دارد، معماری با نظم و انتظامی مطمئن و خارج از هاویه و

تر از ای قوی است و مهمشود، دارای سازمانی محکم و استوار است، دارای هندسهمی

آوری سالتگذارد و از یکنواختی و کمعماری آفرینشی است که زیبایی را به نمایش میهمه

ی ازنظر معمار»گوید: (. آگوستینوس می1397a :2اقدم و گالبی، )احمدزاده« به دور است

« م فضاهای ملکوت در عالم ماده با مکانیسمی به ناشهود است، شهود زیبایی من همان

یله ( و به گفته هرمان موتیسوس، معماری وس2: 1394)حق لسان و محمدزاده سقطی، 

رهنگ فمعماری یکی از مظاهر بیرونی که واقعی سنجش یک ملت بوده و هست و ازآنجایی

شود و هر فرهنگ محسوب میفرهنگ آن جامعه است نماد مناسبی برای مطالعهیک جامعه

 (.3: 1394دارای معماری مختص به خود است )سعادت، 

 هماهنگی موسیقی و معماری

ها تجلی زیبایی است منشأ همۀ آنطور عرضی با همدیگر ارتباط دارند، زیرا همه هنرها به

گیرد فطری نشئت میاز یک منشأ ( و ازآنجا که 3: 1395داری، وند و صحراکارگله)سپه

قابلیت ترجمه به یکدیگر را دارند، هرچند که هرکدام در بیان خاص خود استحکام و قدرت 

نژاد و صادقی هاست )مهدیوجود این تشابه فراوان میان آن بیشتری را دارا هستند، اما با

ر دو (. معماری و موسیقی از احساس و روح انسان سرچشمه گرفته و د7: 1397آباد، حبیب

مسیر متفاوت به سرانجامی مشترک که همانا رسیدن به جایگاه و مقام زیبایی در دنیای 

(. معماری و موسیقی، دارای 3: 1396شوند )توکلی و دیگران، هنر است منتهی می

اشتراک بسیاری؛ از جهات مفهومی، فضای ایجادی، شکلی و مورفولوژی هستند. از وجوه

ها نظیر تناسبات، ریتم، هارمونی، آندهندة حاکم و تشکیل دیگر روی، در قواعد بنیادی

: چکیده(. دالیل رابطۀ 1397شناسی و... نیز مشابهت دارند )کریمی و دیگران، تکرار، زیبایی

ها، درک بصری توان مواردی از قبیل اصطالحات مشابه و تعبیر آنموسیقی و معماری را می



 
ب سازها و جنس صدا، خاطره و انتقال اطالعات و از اصوات، خلق یا تداعی فضا، انتخا

(. ارائه هنر موسیقی 4: 1394طراحی فضا با توجه به نیاز دانست )نادری ورندی و مهری، 

از هایی برگرفته دهندة فرهنگ و هویت مخاطبان خود باشد و از ایدهانعکاسدر فضایی که 

ه باشد، بدون اینکه در دام تکرارها مفاهیم مشترک میان موسیقی و معماری ایرانی بهره برد

دهندة هویت تواند الگویی مناسب برای طراحی فرم که نشانافتد، می و تقلیدهای فرمی

فرهنگی ایرانی است، در اختیار هنرمند معمار قرار دهد که درنهایت به آفرینش اثر معماری 

یفی مرکز موسیقی متعلق به هویت جمعی بوده و باعث افزایش سطح کمنجر خواهد شد که

 (.10: 1395سی، شده توسط این اشتراکات خواهد گشت )موحد بیرق و آدم نوهطراحی

 هماهنگی موسیقی و معماری به لحاظ ساختاری و اصطالحات

واعد قازلحاظ ساختار و کنند و چه ایجاد میاز لحاظ حس و فضایی کهاین دو هنر چه 

یگران، ددی و د و... ارتباط زیادی باهم دارند )محمشان نظیر ریتم، تکرار، تأکیدهندهشکل

ه شوند ک: چکیده(. در جهان موسیقی و معماری تعاریف و مفاهیم مشترکی یافت می1397

قولۀ مها دشوار است. این مفاهیم در دو درک درست فضای معماری و موسیقی، بدون آن

ظر ناند و به در معنی مشابهگذاری و گاه حتی معماری و موسیقی گاه صرفا  به لحاظ نام

اری ش معمرسد که بازشناسی هر یک در جهان دیگری تأثیر انکارناپذیری درروند آفرینمی

توان . می(5: 1395برای موسیقی و موسیقی برای معماری دارد )رحمدل و زیری فراهانی، 

ات الحهای مشترک و اصطها، فصلموسیقی و معماری، در شباهتترین رابطۀ گفت، ساده

ل، یر شکمراتب، ریتم و سکون، تغیمشابه است. برای مثال، محور، تقارن، نسبت، سلسله

: 1396دی، آهنگ و هارمونی و... )شریفی راینی و فوالتجانس، تضاد، تقابل، تکرار، ضرب

3.) 

 هماهنگی موسیقی و معماری از منظر تنوع

است. چنانچه وع منقسم شدهموسیقی انواع دارد، معماری نیز به چند نطور که همان

هد ارت خواموارد زیر اشتردید بهکنند، بیبخواهند انواع معماری را با انواع موسیقی مقایسه

 شد:

 که به یک گسترهای سنتی است، مانند موسیقی عامیانهمعماری مردمی، متکی به شیوه

 های گوناگون است.تعلق دارد و دارای شاخه



 
وهوای آن مرز ها و آبمتکی به سنتاز مردم است و در هر ناحیهمعماری بومی، که برخاسته

 (.7: 1393و بوم است مانند موسیقی محلی )یاقوتی و کاظمی، 

 مذهبی. معماری مذهبی، بازتاب نیاز دینی مردم است، همانند موسیقی

های مفید و سودبخش معماری سودمند، مانند بناهایی که خود را در قالب ارزش

 کنند.میتوجیه

لقا ات را نظر از شکل ظاهری آن الزم است احساس تعالی و جاودانیمعماری یادبودی، صرف

 (.4: 1395کند همچون موسیقی کالسیک )رحمانی، 

 هماهنگی فضای موسیقی و معماری در دوران مختلف

 سیقی وای مفهومی میان مواز آن( همواره رابطهدر دوران مختلف )پیش از مدرن و پس 

این دو هنر در هر کهطوریاند بهی وجود داشته و هر دو بیانگر مفاهیم واحدی بودهمعمار

 (.4: 1395 اند )رحمانی،ای بنا به تعریف و ملزومات آن دوره با یکدیگر در ارتباط بودهدوره

 هماهنگی موسیقی و معماری از جنبة فلسفی

محمدی )است  اظ مفهومی برقرارمیان معماری ایرانی و موسیقی ایرانی ارتباط زیادی از لح

ترین : چکیده(. تا دوران حاضر عرفان نظری، محور اساسی و عمیق1397و دیگران، 

قالنی عیروی ناست. عرفان محل تقاطع ها در ایران و سایر بالد اسالمی در شرق بودهاندیشه

شق را و عل و عشق و در عالم صوری، ریاضیات و منطق و شعر است. هرگاه فلسفه بتواند عق

فه ن فلسباهم درآمیزد و دقت معادالت ریاضی را با شور و شوق و شاعری توأم سازد، آ

و  (. این عرفان با جان معمار و موسیقی ساز12: 1396عرفانی است )سلیمی فرد، 

سازد و سازی میاست و در بنایی کهخیزد آمیختهاز بستر این فرهنگ برمیهنرمندی که

شود که مشترک باعث به وجود آمدن هنرهایی میارد. این سرچشمهنوازد جریان دمیکه

ه سی، دم نوآاند )موحد بیرق و رغم ظاهری متفاوت از بن و جان با یکدیگر پیوند خوردهبه

معماری و اشتراک همه هنرهای زیبا ازجمله(. به عبارتی عرفان است حلقۀ 6: 1395

 (.4: 1396موسیقی )بامداد و حسینی، 

 عرفان

موجب آن عرفان در اصطالح اسالمی آن، ظرفیت و نیروی شناخت درونی و قلبی است که به

یابد )قاراخانی و های برتری از کمال در ارتباط خود با خداوند دست میافقانسان عارف به



 
از گویند که می 2های اروپایی مستیسیزم: چکیده(. عرفان را به زبان1395عنایتی کلیجی، 

معنای واردکردن کسی در حلقه و یونانی اشتقاق یافته و در اصل به 3مستسریشه

که در یونان آن این بوده تسمیۀ است و وجه مخصوص و سر سپردن او بدان گروه بودهگروه

ها ملزم به حفظ اسرار آن است که پیروان آن های سری وجود داشتهقدیم بعضی فرقه

ای داشتند که هرکسی پس از آموختن و انجام ژهو رسوم و تشریفات وی اند و آداببوده

یعنی محرم سرسپرده  4است. چنین کسی را مستیکها، حق ورود به آن حلقه را داشتهآن

ها از میان رفتند و مذهب با فلسفه این قبیل مذاهب و گروهاز این که نامند. پس می

کشف و شهود، حق از راه بهمعنای امروز آن، یعنی شناخت حق و وصول درآمیخت، عرفان به

نه با عقل و استدالل رواج یافت. در زبان عرب، معنی عرفان، شناختن و دانستن بعد از 

طور خالصه، نام علمی است از علوم الهی نادانی است و در اصطالح عرفانی اسالمی، به

موضوع آن شناخت و معرفت حضرت حق و صفات آفریدگار جهان  است و طریقه و که

 (.2: 1395اند )یاوری، اهل اهلل برای شناسایی و معرفت آفریدگار برگزیدهی است کهروش

 موالنامفاهیم عرفانی از دیدگاه

 وحدت وجود

رد. کنسوب متوان او را به هر دو مشرب میموالنا در مثنوی در باب وحدت ابیاتی دارد که

ها یموافق وحدت شهودیعنی از جهتی همراه با وحدت وجودیان است و از جهتی دیگر 

نظر  معامالت عرفانیدهد که بیشتر بهاوج اعتدال نگرش موالناست و نشان میاین نقطهکه

ن او. اگرداداشته تا به نظریات فلسفی در الهیات یا طریقت َمدرسی امثال شیخ اکبر و ش

 ابیات زیر، نمونه وحدت شهود و وحدت وجود است:

 کنیاری میی تو ززنی         زاری از مــــا نمیو تو زخمهما چو چنگیم                   

 ما چو ناییم و نوا در ما ز توست         ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

 (16: 1390)مولوی،                                                      

 تجلی

                                                           
2 mysticism 

3 mystes 

4 mystic 



 
ت را، رؤی های گوناگون حقدیدن جلوهما فیه با سرزنش فالسفه در انکار رؤیت، موالنا در فیه

 «.تماشای صفات خدا، دیدن خداست»گوید: است و میحقیقی دانسته

 هرکه دید اهلل را اللهی است    هرکه دید آن بحر را او ماهی است 

 (89: 1393)مولوی،                                                       

 نور

شود. یمهایی از قبیل رب، دریا و نوربخش ظاهر در جلوه در سلوک روحانی مولوی، خدا

لوی که در اندیشۀ عرفانی موطوریهای او حضور دارد. بهخدای مولوی در تمام لحظه

 (.80: 1393توان فرض کرد )نصیری، گاه جایگاه و پایگاهی برای خدا نمیهیچ

 رنگ

رد دت داارتباطی ذاتی با وحشود و نمایانگر کثرتی است کهرنگ از تکثیر نور حاصل می

 هاست.موالنا رنگ سرخ بهترین رنگ(. از نگاه10: 1396)قلیزاده، 

 رسد ها سرخی بود       وان ز خورشید است و از وی میبهترین رنگ

 (.9: 1395 هی راد،ج الل)ایل بیگی و فر                                                       

 یجمال و جالل اله

 زیبایی مخلوقات، پرتویی از جمال حضرت حق است. همه»موالنا معتقد است که: 

های جهان، الهی است. پس جمیع زیباییهای هستی، آثاری از تجلیات جمالیۀ زیبایی

بر  ورزند نهروست که عارفان باهلل بر جمال مطلق عشق میعرَضی و عاریتی است و ازاین

 .(30: 1390)ابوالحسنی، « مظاهر جمال

 سماع

ورزید، رقص در بازار زرکوبان، اوج جاذبه موالنا براثر مجالست با شمس به سماع عشق می

سوی (. در سماع موالنا، دستی که به26: 1390اوست )ابوالحسنی، شور و سماع صوفیانۀ 

سوی زمین است نماد بخشش آسمان است نماد دریافت فیض از مبدأ هستی و دستی که به

( 33: 1395است )فخاری سالم و لولویی، ودات است و انسان در این میان واسطهکل موجبه

(Error! Reference source not found.  وError! Reference source not 

found..)  

 هماهنگی موسیقی و عرفان



 
که بشر از ابزاری بودهفردی که دارد، ازجمله های منحصربهموسیقی به دلیل ویژگیپدیدة 

است لذا در نگاه بسیاری از  کار گرفته و از آن بهره بردهامور معنوی بهدیرباز در زمینۀ 

و برخی از انواع موسیقی، پیوندی وثیق و « عرفان»و « معنویت»موسیقیدانان بین 

( و از این فراتر در نگاه بسیاری از محققان، راهی 1389است )صفوت، ارشدهناگسستنی برقر

از موسیقی وجود ندارد. بین ادراک عاطفی موسیقی با ها جز استفاده برای نفوذ به دل

هایی وجود دارد که سبب نوعی سنخیت و نزدیکی بین آن ادراکات شهودی عرفانی شباهت

ادراک موسیقی و ادراکات شهودی اک در این است کهشود. عمده شباهت این دو ادردو می

عرفانی، هردو از نوع ادراکات باطنی حضوری هستند. شباهت دیگر، زبان بیان است؛ زیرا 

کند. زبان عارف نیز زبان ذوق و احساس موسیقی، عواطف درونی را با زبان احساس بیان می

چه پیوند میان عرفان و موسیقی (. آن131و116: 1393و الهام است )شایسته و خسروپناه، 

سازد شنیداری بودن آن است. عارف معتقد است: با گر میرا بیش از سایر هنرها جلوه

کرد، توان درون را تصفیههای ملکوتیان است نیز میشنیدن آواهای خوش که یادآور نغمه

ساز و  معنی شنیدن است و در اصطالح عرفان به شنیدنبدین سماع گویند که در لغت به

از آن به وجد تعبیر آورد کهشود، ساز و آوازی که در شنونده حالتی پدید میآواز اطالق می

شود. موسیقی در عرفان از سابقۀ بسیار طوالنی برخوردار است که حضور آن را در می

توان میتوان دید. از آن جملهمجالس درس و منازل بسیاری از حکما و عرفای اسالمی می

اشعارش سرشار از مفاهیم عرفانی زمین را نام برد کهترین عرفای ایرانکی از بزرگمولوی، ی

است. او سماع و ندای خویش را مرکب راهوار آزادمردان در نیل به حقیقت جهان هستی 

پور و غیورفر، ستاید که گویی کالم الهی است )نوریخواند و موسیقی را چنان میمی

 (2-0نمودار (. )6: 1396

 هماهنگی عرفان و معماری )مبانی عرفانی در معماری اسالمی(

های ترین جریاننگاهی به تاریخ هنر اسالمی نشانگر آن است که تصوف و عرفان از مهم

است. بسیاری از محققان فرهنگ و هنر فکری و معنوی اثرگذار بر هنر و معماری ایرانی بوده

های عرفانی و حکمت اسالمی را اسالمی در پِس ظاهر هنر اسالمی معنایی مرتبط با آموزه

است ع فرهنگ و تمدن اسالمی، زیباترین مظهر آمیزش هنر و عرفان بودهاند. درواقجسته

 هماهنگی عرفان و موسیقی

از جنبه شنیداری، ارتباط ویژگی 

شنیداری موسیقی و مفهوم سماع 

معنای در عرفان که در لغت به

 شنیدن است.

اساس زبان بیان که زبان بر 

 بیان هر دو، زبان احساس است.

برحسب نوع ادراک موسیقی و 

عرفان که هر دو از نوع 

 ادراکات باطنی حضوری هستند.
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ای دارد. نقوش، اشکال و (. معماری در هنر اسالمی، جایگاه ویژه2: 1391کوهیان، )سیاه

ها در معماری نشان بارزی برای القای معانی پنهان هستند و مخاطب از طریق حضور رنگ

: مقدمه(. در ادامه 1392شود )زارع، انی نائل میدر فضای معماری به درک شهودی آن مع

 Error! Referenceاست )شدهبه تبیین و تشریح مبانی عرفانی در معماری پرداخته 

source not found..) 

 نور 

: 1395ی، در معماری اسالمی نمودگار اصل تجلی است )قاراخانی و عنایتی کلیج نقش نور

 گنبدها ای برایها و یا رنگ درخشنده طالیی و فیروزهگیری از کاشیها، بهرهکاری(. آیینه6

مظهر  تجلی، گری نور است. نور عالوه برها و نقوش، بیانی از قاعده جلوهو تزیین مقرنس

هری و مظ کند هیچ نمادمیگونه که بلخاری از تعبیر بورکهارت استفادهوحدت است و همان

ا هم های دیگر رسازد و به همین منظور هنرمند سطحمانند نور وحدت الهی را نمایان نمی

ای گونه آراید تا از نور استفاده کرده باشد. مقرنس همهای برجسته و مشبک میبا نقش

(. 7: 1393ات باریک و دقیق است )بیات و دیگران، جلب کردن و پخش کردن نور به درج

های رنگی های مسلسل )پیوسته(، شیشهعناصری چون مناره، محراب، مقرنس، کاشی، طاق

طور مفهوم و حضور بارز رنگ زرد و طالیی، همگی نمادهایی از نوراالنوار هستند و همین

ای هل هالی سطوح مشبک به شککارگیرصورت شمسه و بهخُرَّه یا نور ایزدی در معماری به

 (.: چکیده1393است )رهبرنیا و روزبهانی، نورانی در زیر گنبد تجلی پیدا کرده

 رنگ

قل ی و عشود، نور در حالت غیر منکسر خود سمبل وجود الهرنگ از انکسار نور حاصل می

جزیه ا تب(. رنگ 5: 1392ها یا انکسارهای متعدد هستند )زارع، الهی و رنگ سمبل چهره

ز اسازد زیرا ترین تمثیل تجلی کثرت در وحدت را نمودار میگیرد و نمادیننور شکل می

 وختلف سو رنگ همان نور است )وحدت( و از دیگر سو نور )بنا به تجزیه( تجلیات میک

ثرت در ک شوند، رمز تجلی وحدتاز تجزیه نور حاصل میها کهیابد )کثرت(. رنگمتلونی می

 (.6: 1393رت به وحدت هستند )رهبرنیا و روزبهانی، و وابستگی کث

 گنبد

ترین اجزای هنر معماری اسالمی است که هم در رنگ و هم اوج و یکی از اصلیگنبد نقطۀ 

ترین مفهوم گنبد، ترین نمادهای عرفانی جهان اسالم است. اصلیدر شکل، یکی از مهم



 
ز قبۀ آسمان که تمامی خلقت را در است. تمثیلی است ا« تعالی»و در ادامۀ آن « وحدت»

(. این عنصر نماد کرویت و دایره و آسمان است و بر 8: 1393گیرد )بیات و دیگران، برمی

ارتباط گیرد و حلقۀ سطح مربع شکلی که جلوه و نمادی از عالم مادی و زمین است قرار می

است، بیان نمادینی ضلعی به شکل هشت« گریو»یا « ساقه»این دو عالم زمینی و آسمانی، 

(. شکل خارجی گنبد نیز 9: 1394از هشت فرشته حامالن عرش )حلبی و ستاری فرد، 

 (.168: 1391از جمال الهی است )عناقه و دیگران، کنایه

 کره

تمثیلی از  (. کره گنبد34: 1395کره آشکارترین نماد وحدت است )فخاری سالم و لولویی، 

 گران،خیزد )عناقه و دیاشکال مختلف و کثرت برمی از تقسیمات آنمبدأ وجود است که

1391 :168.) 

 دایره

(. دایره، 7: 1392کند )زارع، کمال را تداعی میترین اشکال است کهدایره زیباترین و کامل

، مظهر همیشه در حال حرکت بودن است که« هو الحی»نماد حرکت همیشگی یا همان 

د و امحدورت، تنها نشان وحدانیت و نشانۀ عالم نکرانگی و سیالیت، وحدت در عین کثبی

و  جمشیدیخود شدن )رقص سماع مکتب موالنا( است )بیکران روح و نمادی از، از خود بی

 (.8: 1392دیگران، 

 مربع

ور داند )کاظم پهای چهاروجهی گنبد را نماد زمین یا جهان خاک میسید حسین نصر پایه

فضایی  شود ابتدا درسان به فضای زیر گنبد وارد میانکه(. هنگامی4: 1392و اکبری، 

اکنندة یز القمربع نماد سکون است، فضای زیر گنبد نکه گیرد، ازآنجاییمربعی شکل قرار می

 سی ازاضالع و زوایای برابرش احساگرا کهسکون است. مربع، شکلی است ایستا و ثبات

 (.4: 1389)سلوکیان، سکون، استحکام، حصار، منزل، کمال و استقرار است 

 وجهیهشت

ه وجهی آن، کسید حسین نصر در رابطه با تأویل معانی نهفته در گنبد، دیوارهای هشت

(. 4: 1392داند )کاظم پور و اکبری، زند را نماد نظم آسمانی میمیگنبد بر آن تکیه

 وناقه از کرسی الهی و نیز عالم فرشتگان است )عوجهی گنبد کنایههمچنین قاعده هشت

 (.168: 1391دیگران، 



 

 های هندسیمایهنقش

وم و مفهدهای تمثیلی هنر اسالمی مربوط به نقوش هندسی است که یکی از زیباترین قالب

شکار آشکل  گذارد. مفهوم ساختاری یا صوری هرساختاری و ادراکی را توأمان به نمایش می

 بررسی توان مورد شناسایی ومیهای گوناگون ها و فرهنگاست و آن را فارغ از دیدگاه

وع و ر متنصورت پیچیده و پنهان با عوامل بسیامفهوم ادراکی شکل بهکهقرارداد، درحالی

های گروهی ها و سلیقههای گذشته، آگاهیمتعدد ازجمله فرهنگ عمومی یک جامعه، سنت

ری جعفهای کالبدی آن بستگی دارد )و فردی، محیط و زمینه قرارگیری شکل و ویژگی

 : مقدمه(.1396دهکردی، 

 ستارة هشت پر

این  (. انتخاب3: 1396یکی از این اشکال نقش ستاره هشت پر است )جعفری دهکردی، 

جود وعنوان تجلی ارتباط اشکال ستاره و شمسه با مفاهیمی چون نور بهتوان بهشکل را می

 خود از اد کهدیگر نسبت د موطن انوار و تجلیات الهی از سویمثابهحق از یکسو و آسمان به

 (.9: 1396روند )قلیزاده، ترین مفاهیم عرفان اسالمی به شمار میمهم

 اسلیمی

های دورانی ها و قوسهای پیچیده، منحنیاسلیمی، نوعی نقش و نگار است، شامل خط

است کار گرفته شدهآرایی و هنرهای صناعی بهمختلف که در تزیینات معماری، کتاب

معنایی، (. بورکهارت با بررسی هنر و معماری اسالمی از دیدگاه11: 1396 )قلیزاده،

برای  سلمانماز اسلیمی را راهی عقالنی از دید یک هنرمند یا صنعتگر گیری و استفادهشکل

ثرت کت در های بیکران جهان و نمودار وحداشاره به زمینه توحید و وحدت الهی گوناگونی

ی و داند )موالنایزیربنای هر نوع فکر و عمل در اسالم میو کثرت در وحدت در جهان و 

 (.12: 1392دیگران، 

 مقرنس

مساجد و ویژهمقرنس یکی از عناصر تزیینی معماری است که در زیباسازی بناهای ایرانی به

هم ساخته ها به شکل طبقاتی موسوم به قطار که رویدارد. مقرنسها نقش مهمیآرامگاه

تدریج از یک شکل هندسی به شکل هندسی ادن بناها و یا برای آنکه بهشده برای آرایش د

توان ازجمله عناصر مؤثر در ساخت ها را میروند. مقرنسکار میدیگری تبدیل شود، به



 
است کاررفتهداده و بیشتر برای تزیین بهگنبدها دانست، که بعدها کاربرد اولیه را ازدست

 (.13: 1396)قلیزاده، 

 تبمراسلسله

د. رار دارکان قمراتب به تعبیر عرفا و حکما، میاِن وجود حِق واحد مطلق با عالم عین و ام

هیچ  سازد زیرا بی آن،ای تجلی ذات پروردگار را ممکن میهمین مراتب همچون واسطه

ر آنکه بالوه عای را تاب تحمل تجلی پروردگار نیست. این مراتب، همانند مراتب عرفان، ذره

 خص درشکرده و در ارتقای روحی او مؤثر است، بیانگر جایگاه و مرتبت ادهشخص را آم

ری معما مراتب عرفانی است. مراتب نور، رنگ، ارتفاع، جنس مصالح مورداستفاده و حتی

کار  جد بهترین صورت در معماری مسمراتب هستند که به عالیمسیر، بخشی از انواع سلسله

 (.6: 1393اند )بیات و دیگران، شدهگرفته

 آب

های مهمی چون خلوص و شفافیت، پاکی و آب همراه با خصلت آیینگی، ویژگی

 ر آب،گکنندگی را دارد که در ایجاد حال و هوای عرفانی مؤثر است. سطح انعکاسپاک

مفهوم ار بهیابد و این همان تذکمی تجسم گذرگاهی است که روح ازآنجا به جهان دیگر راه

 (.8: 1393دیگران، معاد است )بیات و 

 مناره

: 1395است )فخاری سالم و لولویی، سوی آسمان است نماد مناره در سماع دستی که به

 (.168: 1391( و نیز مناره نماد جالل الهی است )عناقه و دیگران، 34

 مرکزیت در معماری

حرکات چرخشی رقص عرفانی، یک مرکز مقدس قطبی برای فضای حول خود به وجود 

کند و ای است بر محوری که بهشت و زمین را به هم متصل مید و این حرکت نقطهآورمی

عالی آورد که بازتاب حریم مقدس متمکان مقدسی را برای فضای حول خود به وجود می

خاری تواند بر مرکزیت در معماری تأکید داشته باشد )فاین حرکات چرخشی میاست که

 (.36: 1395سالم و لولویی، 

 اعداد

عداد و خطوط عالوه بر صورت ظاهری، صورت باطنی هم دارند که هرکدام نمودی از عالم ا

(. بین هفت عدد فیثاغورثی و 15: 1394معنوی هستند )حق لسان و محمد زاده سقطی، 



 
موازات آن هندسه، گانه عرفان ارتباطی وجود دارد. هفت، عددی است که بهمراحل هفت

: 1395دهد )فخاری سالم و لولویی، اری را به هم ربط میموسیقی، ریاضیات، عرفان و معم

35.) 

 آینه

ال در ن امثکنند و مشهورترین ایمیعرفا و حکما برای بیان وحدت وجود، از مثَل استفاده

در  است. همچنین اصل وحدتمیان عرفا و حکما برای بیان وحدت وجود و شهود آیینه

ر دغوامض عقالنی بحث وحدت وجود است عین کثرت و کثرت در عین وحدت که یکی از 

ین ند، ایابد زیرا چنانچه صور متعددی در آیینه ظاهر شوتمثال آیینه وضوحی کامل می

 (.8: 1392سازد )موالنایی و دیگران، ای وارد نمیتعدد به وحدت آیینه خدشه
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 هماهنگی موسیقی، معماری و عرفان

اگر چشم، بصیر و قلب، سلیم کرات مورد شهود است کهعالم کثرت زیبایی و شکوه بهدر 

یابد. انسان که به سبب باشد در پس پرده زیبایی مخلوقات نشئت خالق را در تجلی می

اش جمال خواه و جالل دوست است، در پی این نیاز مستمر دست به فطرت خدای سرشته

ای از جمال مطلق را در پردة زند. گاه گوشهری میآفرینش جمال و جالل در قوالب هن

استماع ای از جمال و جالل را در قالب اصوات بهکشد و گاه جنبهنقاشی به تصویر می

ای از جلوات حق در قالب معماری دارد و گاه ذائقه شهود آورد. گاه سعی بر تجلی جلوهمی

(. 10: 1397آباد، و صادقی حبیب نژادکند )مهدیمتلذذ میمضامین عارفانهخویش را به

های هنری در فرهنگ و تمدن اسالمی مانند معماری مساجد بیان بسیاری از آثار و نمونه

مستقیم عرفان و حکمت است. این 

بخشی حکمت و عرفان در عینیت

موسیقی وسیلهاسالمی حتی گاه به هنر 

تواند موسیقی میبندد. چراکهمی صورت 

صورت صوت را به حکمی و عرفانی حقائق 

(. 5: 1391کوهیان، کند )سیاه بیان 
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 موسیقی

معمار عرفان

 ی

هماهنگی موسیقی و 

 عرفان:

 برحسب نوع ادراک

 بر اساس زبان بیان

 از منظر شنیداری بودن

 

اهنگی موسیقی و هم

 معماری:

به لحاظ ساختاری و 

 اصطالحات

 از منظر تنوع

از لحاظ فضا در دوران 

 مختلف

 از جنبه فلسفی

 هماهنگی عرفان و معماری:

گیری از واسطه تبلور مفاهیم عرفانی از طریق بهرهبه

ها و نمادها در معمارینشانه  
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 موسیقی، معماری و عرفان )منبع: نگارنده(

 دغدغه طراحی تاالر موسیقی با رویکرد معماری عرفانی

عالم سراسر حسن و زیبایی و پررمزوراز هنر و معماری اسالمی و مبانی عرفانی از زمان 

را به تفکر و تأملی عمیق در حکمت  ظهور اسالم، اندیشمندان، هنرمندان و معماران گذشته

است. هنرمندان این دوره با طی منازل و سیر مراحل و سلوک عرفانی عرفان اسالمی نشانده

اند کشف و شهود )اشراق( عوالم برتر از عالم عین پرداخته، به بطن و متن هنری راه یافتهبه

اند. اکنون این خود دست یازیده مبانی نظری و عملیگیری از این معارف و معانی بهو با بهره

مهم بر عهده هنرمندان و معماران معاصر است تا با بازشناخت مفاهیم عرفانی و اشراقی به 

بیان معارف و مفاهیم هنر و معماری اسالمی پرداخته؛ تا شاید دگربار بتوان به خلق 

ت یافت ها باشد، دسکننده صیرورت آنفضاهایی که بسترساز معراج انسان و تسهیل

 : چکیده(.1392)موالنایی و دیگران، 

و  عماریمشده در مباحث پیشین حول ارتباط موسیقی، مبانی مطرحرو ضمن استناد بهازاین

توان به یمکارگیری اصول و ضوابط طراحی تاالر موسیقی که به آن اشاره شد، عرفان و به

بی ایی در جهت دستیاطراحی تاالر موسیقی مبتنی بر معماری عرفانی پرداخت و فض

نی و اهداف متعالی ذکرشده، خلق کرد و گامی مؤثر در راستای القای مبانی عرفابه

 شت.برانگیختگی این اصول عمیق و معناگرا در تعداد کثیری از افراد جامعه بردا

 گیرینتیجه

مر اند و این انگری و نسیان مبانی معناگرا و اصیل شدهجوامع امروزی دچار بحران سطحی

مؤید لزوم احیای معانی و مفاهیم معناگرا در بطن جامعه هست تا از این رهگذر بتوان 

کارگیری این مفاهیم ارزشمند را فراهم کرد. با توجه موجبات ارتقای فرهنگ و باز به

گیری از همه هنرها متجلی ای دارد و با بهرهمعماری در میان هنرها جایگاه ویژهاینکهبه

مبتنی بر اصول وان با طراحی بناهایی شاخص و فاخر، چون تاالر موسیقی کهتگردد، میمی

که احیای مبانی عرفانی در جوامع پرداخت. ازآنجاییعرفانی و مفاهیم معناگرا باشد، به

های اصیل مفاهیم و ارزشکمتر بهامروزی کهویژه در جامعهفقدان چنین فضایی، به

گردد و سبب های معنوی مینحطاط و زوال ارزششود، موجب هر چه بیشتر امیتوجه

 



 
شود، ضرورت طرح چنین گسیختگی موسیقی، معماری و فرهنگ اصیل ایرانی میازهم

این هدف ضمن در نظر گرفتن مبانی معماری ای آشکار است و برای دستیابی بهمجموعه

کالبدی توجهی  از منظر کالبد و چه به لحاظ غیرآصول طراحی، چهعرفانی، باید به تمامی

 جامع و کامل داشت.

 یانم هماهنگی و روابط وجود پیرامون نوشتار این در شدهانجام هایبررسی به توجه با

 و دارد دوجو عمیق روابطی سه، این میانکه شد استنباطگونهاین معماری، و عرفان موسیقی،

 مددهب و عمیقی هماهنگی باوجود چنین که استمسئله اینآشکارکننده و بیانگر مطلب این

 موسیقی تاالر طراحی با شد، حاصل نوشتار این نتایج ازکه ارتباطات این از حاصل مبانی

 دست هجامع در ارزشمند مفاهیم این احیایبه توانمی باشد، عرفانی مفاهیم بر مبتنیکه

 منابع  یافت

بن امشترک موالنا و های بررسی اجمالی اندیشه»(، 1390ابوالحسنی، محمدعلی، ) -

 .34-5، مطالعات عرفانی، شماره سیزدهم، «فارض

در به وجود  ارتباط موسیقی و معماری»، a(1397اقدم، سمیرا. گالبی، بایزید، )احمدزاده -

 .«آمدن حس همدلی و نشاط اجتماعی

نشاط  تأثیر موسیقی بر ارتقاء»، b(1397اقدم، سمیرا. گالبی، بایزید، )احمدزاده -

 .«ماعیاجت

شناسی و تلفیق بررسی مسائل زیبایی»(، 1394اله، )احمدزاده، شقایق. نمکی، روح -

 .«های موسیقیموسیقی و معماری در طراحی سالن

رسی ارتباط هنر بر»(، 1397زاده، الهه، )اقدامی، حامد. ریگی، سمیه. احمدی، زیبا. عباس -

 .«معماری و هنر موسیقی

 پ اول.(، رسالۀ ریتم در موسیقی، تهران: دستان، چا1392)انجیری استرکی، امیر،  -

ها از دید عرفان و تحلیل رنگ»(، 1395راد، امیر، )ایل بیگی، مرجان. فرج اللهی -

 .«معماری

ط با طراحی های عرفانی در ارتباواکاوی مؤلفه»(، 1396بامداد، علی. حسینی، مارال، ) -

 .«تاالر موسیقی

موسیقی و معماری بازشناسی رابطه»(، 1393لیال. ضیابخش، ندا، )بشیری، سجاد. زارع،  -

 .«های فرهنگی و عرفانیایرانیان از جنبه



 
طراحی مرکز  بازشناسی عناصر معماری معناگرا در»(، 1395بلوچی، زهرا. کریمی، باقر، ) -

 .«فرهنگی هنری ایرانی اسالمی

 .«عماریمزبان مشترک موسیقی و »(، 1396بهرامی، سیروان. زندی، نادر. حجت، علی، ) -

شناختی اییتبدل زیب» (، 1393بیات، زینب. فهیمی فر، اصغر. صادقی پور، محمدصادق، ) -

 .«مفاهیم عرفانی به فرم معماری در بیان معمارانه عصر صفوی

 (، تئوری موسیقی، تهران: نشر چشمه، چاپ شانزدهم.1378پورتراب، مصطفی، ) -

ه تعامالت تحلیل معماری بر پای»(، 1396امید. ببری، مایده، ) توکلی، مزدک. خیبری، -

 .«عنوان یکی از هنرهای هفتگانهمشترک آن با موسیقی به

 ابعاد عرفانی شکل هندسی ستاره هشت پر در»(،1396جعفری دهکردی، ناهید، ) -

 .«معماری اسالمی

نمود فضای »(، 1392جمشیدی، فاطمه. رحمانی قصبه، محمد. اردالنی، حسین، ) -

 .«در طراحی مجموعه فرهنگی شمس تبریزی-معماری ایرانی عرفانی

های یواکاوی و دریافت همسوی»(، 1394حق لسان، مسعود. محمدزاده سقطی، شادی، ) -

 .«مشترک معماری و موسیقی

عماری ایرانی نگاهی به نمادهای عرفانی در م»(، 1394حلبی، اکبر. ستاری فرد، شهرام، ) -

 «.اسالمی –

مراتب، ریتم، های سلسلهبررسی مؤلفه»(، 1396دانشی، اردوان. توکلی کازرونی، مهدی، ) -

 .«تقارن و تکرار در موسیقی و معماری سنتی

 شم.ش(، سیری در دیوان شمس، تهران: انتشارات جاویدان، چاپ 1362دشتی، علی، ) -

 «.تیگرایی در معماری و موسیقی سنوحدت»(، 1395رحمانی، محمد، ) -

 «.عماریبررسی پیوندهای موسیقی و م»(، 1395رحمدل، سحر. زیری فراهانی، بهرام، ) -

و عرفانی در  تجلی نور خره با ابعادی هنری»(، 1393رهبرنیا، زهرا. روزبهانی، رؤیا، ) -

ره جهان، دو، نقش«الدین سهروردیاسالمی با تأکید بر آرای شیخ شهاب -معماری ایرانی

 .10-1سوم، 

رسی بر»(، 1395زاده، سید رضا. فالح دار، حسین. رحمانی قصبه، محمد، )رئیسی -

 .«معماری معناگرای عرفانی در بقعه شیخ جبرائیل کلخوران اردبیل



 
های شههویت معماری مساجد ایرانی و ارتباط آن با اندی»(، 1392زارع، سولماز، ) -

 «.عرفانی

لمی، چاپ ا مالقات خدا، تهران: انتشارات عپله ت(، پله1377کوب، عبدالحسین، )زرین -

 دوازدهم.

عماری و بررسی روابط مشترک م»(، 1395سپه وند، سمیه. صحراکارگله داری، افشین، ) -

 .«موسیقی

ها بر یکدیگر بررسی تطبیقی موسیقی و معماری و تأثیر آن»(، 1394سعادت، نسیم، ) -

 .«)معیارهای مفهومی و محتوایی(

های تاریخی و بررسی نشانه شناختی معماری گنبد در خانه»(، 1389، )سلوکیان، صبا -

 «.های عرفانیارتباط آن با اندیشه

تی تحلیل تطبیقی کیفی و کمی موسیقی و معماری سن»(، 1396فرد، ندا، )سلیمی -

 «.ایران

ات تزئینأکید بر تأثیر عرفان اسالمی بر معماری ایرانی با ت»(، 1391کوهیان، هاتف، )سیاه -

 «.گنبد سلطانیه

در  بررسی نقش ابزاری موسیقی»(،1393شایسته، حسین. خسرو پناه، عبدالحسین، ) -

 «.کسب معرفت عرفانی از منظر عرفان اسالمی

رانی در بررسی معماری و موسیقی ای(. »1396شریفی راینی، مژده. فوالدی، وحدانه ) -

 .ی عمرانالملل، پنجمین کنگره بین«ایجاد مراکز موسیقی

 یک.نموسیقی، تهران:کتابسرای (، هشت گفتار درباره فلسفه1389صفوت، داریوش، ) -

فان در تجلی عر»(،1391عناقه، عبدالرحیم. محمودیان، حمید. صابری زاده، رقیه، ) -

 «.معماری مسجد

سیقی و همسویی جهان معماری با مو»(، 1395فخاری سالم، آزیتا. لولویی، کیوان، ) -

 «.فانیرقص عر

ر طراحی بررسی عوامل مؤثر د»(، 1396فراهانیان مقدم، سمانه. رهبری منش، کمال، ) -

 .«مرکز موسیقی با رویکرد ارتقای تعامالت اجتماعی

 «.عرفان در معماری»(، 1395قاراخانی، علیرضا. عنایتی کلیجی، مروارید، ) -



 
موردی: نمونه معماری اسالمی تأثیر مفاهیم عرفانی در تزیینات»(،1396قلیزاده، کاظم، ) -

 «.بقعه شیخ صفی

س از پظهور مجدد گنبد در معماری ایران »(، 1392پور، زینب. اکبری، علی، )کاظم -

 .«اسالم و تجلی باورهای اعتقادی و مفاهیم عرفانی در آن

وسیقی و مارتباط »(، 1397کریمی، مریم. کاراحمدی، مهران. پورهمایون، عبدالرضا، ) -

موسیقی انهمعماری؛ با هدف استخراج الگوهای کالبدی قابل استفاده در معماری مجموعه خ

1.» 

دی، شیراز: (، موسیقی و افسردگی، پرویز بهادران و علی فیروزآبا1382لیبورگ، وان، ) -

 انتشارات نوید شیراز.

ملی عابررسی فضاهای ت»(، 1397محمدی، عرفان. بختیاری، سحر. ساالرکیا، وحید، ) -

 «.موسیقی در معماری ایران

عماری و بررسی نقش عناصر مشترک م»(، 1395سی، شهاب، )موحد بیرق، مریم. آدم نوه -

 «.موسیقی ایرانی در ایجاد هویت و ارتقاء کیفی مراکز موسیقی

رفانی و مبانی ع»(، 1392الدین. برزگران، شاهین. دهقانی، صهیب، )موالنایی، صالح -

 «.ماری اسالمیاشراقی هنر و مع

ی معماری با تعالی بخش»(، 1397مهدوی، امیر. عدنانی، سید علی. عدنانی، سیده زهرا، ) -

 .«کنش آن در موسیقیبرهم

وسیقی و مقایسه تطبیقی م»(، 1397آباد، علی، )الدین. صادقی حبیبنژاد، جمالمهدی -

 «.شناییمعماری از دیدگاه زیبایی

در « زمان -فضا »بررسی تطبیقی »(، 1395محمد، )مؤمن زاده، محمد. کاظمی،  -

 «.موسیقی و معماری

موسیقی  وبررسی هویت معماری ایرانی »(، 1394نادری ورندی، مهدی. مهری، سودابه، ) -

 «.ایرانی

 «.های عرفانی موالنااندیشه»(، 1393اهلل، )نصیری، ولی

وسیقی اصیل مبانی عرفان و مارزیابی نقش »(، 1396پور، الهام. غیورفر، علیرضا، )نوری

 «.ایرانی در معماری ایرانی



 
نی و بررسی تطبیقی هویت معماری ایرا»(، 1393یاقوتی، سیمین. کاظمی، مهروش، ) -

 موسیقی ایرانی پیوند آهنگ و رنگ.

 «.های آنعرفان ایرانی و جلوه»(، 1395یاوری، سیده فاطمه، ) -
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