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تاریخ دریافت: 90/6/27 
تاریخ پذیرش نهایی: 90/10/14

 بررسی وجوه تشابه مفاهیم موسیقی ایرانی و معماری باغ ایرانی
)نمونه موردی: باغ فین کاشان(

حسن ستاری ساربانقلی*- مه لقا شاهد**

چکیده
معماری و موسیقی به عنوان تجلی بخش هایی از هنر روح آدمی دارای جلوه های جمالی و جاللی مشابهی در عرصه بروز و 
نمود می باشند. هر چند موسیقی با پدیده شنوایی و معماری با پدیده بینایی بیشتر نمود می یابد ولی هر دو هنر از وجوه 
متشابه فراوانی بهره برده اند. در باغ سازی ایرانی و معماری باغ ایرانی نمود این تشابهات معنایی و محتوایی با موسیقی با 
شدت بیشتری ظاهر شده است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی وجوه متشابه در اصول موسیقی ایرانی و معماری 
از بهترین و مهم ترین نمونه های معماری  باغ فین کاشان به عنوان یکی  ایرانی است. به عنوان مطالعه موردی نیز  باغ 
باغ سازی ایرانی انتخاب شده است. در تحلیل و بررسی موارد متشابه در نظام باغ سازی ایرانی به محوریت مطالعاتی باغ 
فین کاشان و موسیقی ایرانی، دوازده اصل مورد بررسی قرار گرفته است. این دوازده اصل عبارتند از سلسله مراتب، صوت، 
سمبول، عرفان، تزیین، نظم، هارمونی، مرکزیت، تمثیل بهشت، محرمیت، نیرو یا شدت، خط. نتایج به دست آمده حاکی از 
آن است که اصولی چون نظم، هارمونی، سلسله مراتب وغیره که در روند شکل گیری و توسعه در موسیقی شرکت دارند، 
در باغ ایرانی با بیان کالبدی در ساختار فضایی و معنایی باغ نمود پیدا می کنند و بدین ترتیب، کدهای معنایی و اصول 

نظام دهنده مشترک، در این دو عرصه هنری با بیان های متفاوتی به منصه ظهور می رسند.

واژگان کلیدی: معماری، موسیقی ایرانی، باغ ایرانی، باغ فین کاشان.

* استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، ایران )نویسنده مسئول(.
Email: sattari@iaut.ac.ir

** دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، ایران.
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مقدمه
در گستره هنر این مرز و بوم، »موسیقی ایرانی انگاره ایست که سراسر وجود معنوی و تاریخی ایرانیان را در بر گرفته است 
و چون سایر هنرهای ایرانی، متأثر از مفاهیم جاودان و اعتقادات مذهبی مردمان این سرزمین است. موسیقی ایرانی بر 
ساخته از پیوستاری معنوی و فرهنگی است که در سراسر پیشینه تاریخی ایران زمین گسترش یافته است. شیوه هایی 
که امروزه از آن با عنوان موسیقی سنتی یاد می کنیم، حاصل تداوم این مفاهیم موسیقایی، طی قرون و اعصار گذشته از 
طریق انتقال از استاد به شاگرد )سینه به سینه( با حفظ آداب معنوی موسیقی ایرانی بوده است. نوآوری و بداهه پردازی 
موجود در سیره گذشتگان این هنر نیز سازگار با آموزه های پیشکسوتان آن است و در نهایت پیوستاری کارآمد در طول 

 .)Mahdavinejad, 2004, p.88( »زمان فراهم آورده که از آن به نام موسیقی ایرانی یاد می شود
از سویی دیگر، »یکی از نیکوترین جلوه های صورت و معنا، برآمده از باورهای ایرانیان باغ ایرانی است. این همان فراز از 
تاریخ آفرینش های پارسی است که لطیف ترین ترنم طبیعت و عشق به زندگی را در پرتو استعاره های عرفانی و اسالمی به 

.)Samiazar, 2004, p.10( »قدرتمندانه ترین شکل پدیدار ساخته است
»اثر معماری، به وس��یله ش��کل یا فرم خاص خودش، به بیانی که ویژه آن اس��ت، به نیروی برانگیزاننده اش یا به وس��یله 
نمادهای��ی ک��ه در خود دارد، قابلیت آن را دارد که نقش یک وس��یله ارتباط فرهنگی- اجتماعی را عهده دار ش��ود، و در 
نهایت، پیمودن راه تعالی را در محیط اجتماعی خاصی هموار کند؛ و این راهی اس��ت که موس��یقی نیز می پیماید و به این 
منظور اس��ت که جمله ها و تم ها و موتیف هایی را، به نظمی خاص و در پیروی از قواعدی که ریش��ه و اساس تجربی دارند 
 و متک��ی بر ریاضیات- طبیعیات اند، در چهارچوب هایی، به فرم س��ونات یا س��مفونی یا ف��وگ، کنار یکدیگر قرار می دهد«

 .)Falamaki et al., 2008, pp. 304- 305(
باغ های ایرانی در طول تاریخ این سرزمین، جلوه ای اصیل از هنر معماران ایرانی و عرصه ای جهت ظهور ذوق و استعداد 
آنان بوده است. مهم تر آن که عرصه ای است که دو هنر معماری و معماری منظر تواماً در آن نمود پیدا کرده است. از 
سویی، همواره بین هنر موسیقی و معماری در تمامی فرهنگ ها تشابهات نزدیکی وجود داشته است و معماری ایرانی نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. بنابراین بررسی اصول حاکم بر طراحی باغ ایرانی از منظر وجوه تشابه آن با مفاهیم موسیقایی، 
ضروری به نظر می رسد. هر چند در آغاز امر شاید چنین به نظر برسد که یافتن مفاهیم مشابه بین موسیقی که موجودیتی 
مجرد دارد و بر درک و احساس فردی استوار است و باغ که ماهیتی ملموس و عینی دارد دشوار می باشد. اما قدری تأمل 
در این مسأله، ما را به پیوندهای عمیقی که بین مفاهیم بنیادین این دو عرصه وجود دارد واقف خواهد کرد. در این مقاله، 
باغ فین کاشان به عنوان نمونه ای کامل از باغ ایرانی، جهت مطالعه انتخاب شده و تحلیل ویژگی های فضایی و کالبدی آن 
و مقایسه آن با مفاهیم موسیقی ایرانی، می تواند دیدگاهی جدید در باب ویژگی های ساختاری این هنرها بر ما عرضه کند. 

1. روش تحقیق
این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی به بررسی و مقایسه وجوه تشابه مفاهیم 

موسیقی ایرانی و معماری باغ فین کاشان می پردازد. روند پژوهشی مقاله شامل مراحل زیر می باشد:
گام اول: مطالعه در باب موسیقی ایرانی، شناخت مفاهیم بنیادین در آن از طریق بررسی متون کتب »نظری به موسیقی«، 

»مبانی نظری موسیقی ایران« و »موسیقی ایرانی« و نیز مصاحبه با افراد صاحب نظر در زمینه موسیقی ایرانی
گام دوم: بررسی مفهوم باغ ایرانی و ویژگی های ساختاری و معنایی آن از طریق مطالعه نقشه ها و عکس های باغ های 
ایرانی و نیز توصیفات آن در متون کتب »باغ ایرانی بازتابی از بهشت«، »باغ ایرانی: حکمت کهن، منظرجدید«، »باغ های 
ایران و کوشک های آن«، »معماری اسالمی ایران« و نیز مقاله »باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تأکید بر ارزش های باغ 

ایرانی دوران صفوی«
گام سوم: شناخت ویژگی های معماری باغ فین کاشان به وسیله بررسی نقشه های موجود باغ فین، مشاهده مستقیم، 
بهره گیری از عکس و نیز بررسی توصیفات آن در متون کتب »باغ ایرانی: حکمت کهن، منظرجدید« و »باغ ایرانی بازتابی 

از بهشت«
گام چهارم: مقایسه اصول ساختاری و معنایی به کار رفته در معماری باغ فین کاشان و نیز در موسیقی ایرانی

گام پنجم: استخراج اصول مشترک و نحوه به کارگیری آن در هر یک از این دو عرصه

2. پیشینه تحقیق
در جدول1 برخی پژوهش های صورت گرفته در باب رابطه موسیقی ایرانی و معماری باغ ایرانی بیان شده است.
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جدول 1: پژوهش های صورت گرفته در باب رابطه موسیقی ایرانی و معماری باغ ایرانی

نتیجه منبع عنوان نویسنده تاریخ 
تحقیق

آفرینش معماری از همان خاستگاهی حرکت می کند و از همان 
که  می رسد  سرمنزل هایی  همان  به  و  می کند  عبور  گذرهایی 

آفرینش موسیقی نیز مقید به آن هاست.
وجود پیوندهای مفهومی و شالوده ای معماری و موسیقی

وجود نسبت های هارمونیک در معماری و موسیقی

نشر فضا معماری و موسیقی  فالمکی و 
دیگران 1387

خلق موسیقی در باغ از طریق تلفیق نظام های آوایی
وجود پیوندهای ذهنی، معنایی و مکانی میان موسیقی و باغ در 

فرهنگ ایرانی
ارتباط مستقیم بین باغ، سالمت روان و موسیقی

نظام ادراک شنوایی در باغ از طریق نظام آب، نظام کاشت و نظام 
استقرار ابنیه

نشر جهاد 
دانشگاهی

پارادایم های پردیس؛ 
درآمدی بر بازشناسی 
و بازآفرینی باغ ایرانی، 

فصل های چهارم، هفتم 
و هشتم

شاه چراغی 1389

3. تعاریف و مفاهیم

1-3- موسیقی ایرانی 
»در نظر قدما موسیقی عبارت  است از معرفت احوال الحان. الحان موسیقی از ترکیب و اتحاد اصوات مختلف ایجاد می شود. 
یا بوسیله آالت موسیقی. پس اصل  انسان و  یا توسط صوت  بیان کرد،  به دو طریق اجرا و  الحان موسیقی را می توان 

.)Khaleghi, 1983, p.63( »موسیقی صوت یا به اصطالح قدما نغمه است
»ابزار اولیه موسیقی ایرانی، مثل همه موسیقی ها، تعدادی نغمه است که می توان آن ها را در محدوده یک اکتاو جا داد و 
به این ترتیب گام بالقوه موسیقی ایرانی را به دست آورد. از این گام، دانگ های متعددی استخراج می شوند که در محدوده 

 .)Kamal poortorab et al., 2008, p.29( »آن ها می توان قطعات موسیقی خلق کرد
»کتاب هایی که از قدیم راجع به موسیقی ایران نوشته شده بیشتر جنبه علمی و نظری دارد زیرا پیشینیان موسیقی را یکی 
از اقسام حکمت ریاضی می دانسته اند و در کتابهای موسیقی، اصوات را از روی نسبت های ریاضی تعیین کرده اند. چنان 
که ابن سینا در کتاب دانشنامه عالیی گوید: »صناعت موسیقی دو جزء است. یکی تألیف است و موضوع او نغمه هاست 
و اندر حال اتفاق ایشان و نااتفاقی ایشان نگاه کنند و دوم ایقاعست و موضوع او زمان هاست که اندر میان نغمه ها اوفتد و 
نقره ها که از یکی به یکی شوند و اندر حال وزن ایشان و ناوزنی ایشان نگاه کنند و غایت اندرین هر دو نهادن لحن هاست. 

 .)Khaleghi, 1983, p.57( »پس صناعت موسیقی علمی است نظری
»یکی از کلمه هایی که احتماالً در یکصد سال اخیر بین اهل فن موسیقی ایرانی معمول و مصطلح شده کلمه دستگاه 
است؛ واژه دستگاه اولین بار در کتاب بحورااللحان، از قول منتظم الحکما به کار گرفته شده است. استاد علینقی وزیری در 
بخش آوازشناسی در کتاب نظری موسیقی ایرانی، اصطالح »دستگاه« را به کار برده و می نویسد: »آوازهای ایرانی را به سه 
قسمت متمایز می توان ترتیب نمود: دستگاه، نغمه، گوشه؛ و اگر موسیقی ایران را مملکتی فرض کنیم، دستگاه را والیت 
و نغمات را شهر و گوشه ها را خانه تعبیر می نماییم. شرط دستگاه بودن آن است که از حیث گام، دارای چهارم و پنجم 
درست بوده و ضمناً فواصل بین نوت ها نیز مستقل باشد؛ یعنی شباهت به گام دیگری نداشته باشد. این نوع را دستگاه 
می توان گفت زیرا قابل این است که دارای نغمات و گوشه های مختلف باشد. مانند دستگاه شور، ماهور، چهارگاه، همایون، 

.)Tajvidi, 1998, p.12( »سه گاه و غیره
در این جا به تعریف برخی از مفاهیم بنیادین در موسیقی ایرانی می پردازیم: 

.)Poortorab et al., 2008, p.8( الف- نغمه: صدایی است که دارای بسامد مشخص و ثابتی باشد
ب- فاصله )بُعد(: اختالف زیر و بمی دو نغمه را فاصله یا بُعد می نامند. به عبارت دیگر، وقتی بسامد دو نغمه با یکدیگر 

 .)Poortorab et al., 2008, p.12( تفاوت دارد، این دو نغمه از یکدیگر فاصله دارند
ج- دانگ: هنگامی که چهار نغمه به صورت پی در پی در فاصله یک چهارم درست قرار می گیرند، یک دانگ به وجود 

.)Poortorab et al., 2008, p.22( می آید
د- دستگاه: هر دستگاه مجموعه ای است از قطعات موسیقی که به آن ها گوشه می گوییم. گوشه ها در مقام های مختلف 

 .)Poortorab et al., 2008, p.33( ساخته شده اند و بر اساس نظم خاصی به هم پیوند خورده اند
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 ر- ردی��ف: ب��ه پش��ت س��ر ه��م ق��رار گرفت��ن گوش��ه ها در ی��ک دس��تگاه و ی��ا کل دس��تگاه ها ردیف گفته می ش��ود
.)Poortorab et al., 2008, p.40(

2-3- باغ ایرانی
را  انسان  نیازهای  پیچیده ترین  که  است  قدیمی  و  ابتدایی  الگویی  واقع  در  منظم"  و  سبز  "فضای  آن  ایرانی  »باغ 
معنایی  و  نظم  و  می کند  عرضه  را  رویت  غیرقابل  و  درونی  شکوهی  از  رویت  قابل  و  بیرونی  عالیم  و  می کند  برآورده 
می دهد« وعده  را  هیاهو  از  بعد  آرامش  و  فناپذیری  رغم  علی  جاودانی  زندگی  دنیوی،  بحران  تالطم  در   ابدی 

)Khansari, Moghtader & Yavari, 2004, p.14(. »باغ های ایرانی از ترکیب آب جاری و پوشش درخت، واحه ای در دل 
طبیعت خشک ایجاد می کند که با توجه به تضاد محیط کویری و باغ، به راستی تمثیلی از مناظر با طراوت باغ های بهشتی 

 .)Ansari & Mahmoudinezhad, 2007, p. 44( »است
»راز شگفتی این باغ ها، در نمونه ازلی بس آشنا و شناخته شده ساختار صلیبی چهارباغ نهفته است. همین که جایی را 
برمی گزینند تا آن را قابل استفاده و برای زیستن دلپذیر کنند؛ این نمونه ازلی هم چون اکسیر وارد عمل می شود. اما 
کاربست این الگو همه جا یکسان نیست. از سویی آب وهوا و گوناگونی اقلیم ها و امکانات مهار آب و از سویی دیگر، میزان 
انس و قرابت پادشاهان با الوهیت و دید زیباشناختی آنان، سرمنشاء بنای گلگشت ها، باغ ها، حیاط ها و حیاط خلوت هایی 

بوده است متنوع و جابجا بیانگر سبک ها و مهارت های گوناگون«. 
هنر باغ سازی از نشانه های ثابت الهام گرفته است؛ باغ در دامنه تپه قرار گرفته، دور تا دورش را دیوار کشیده اند و به 
چهار قسمت تقسیم شده است. این کار با کشیدن جوی ها و آبروهای مزین به آبشره ها یا به وسیله ساختن عمارت هایی 

در نقاط تالقی انجام داده اند. 
چشم انداز باغ رو به تنگ راه های مشجر و باریکی است که با شیبی طبیعی تا دوردست ها کشیده می شوند و در نقطه آغاز 
این شیب، یک کوشک که رو به تنگ راه گشوده می شود، قرار گرفته است. با این حال، در بنای باغ به بازی آیینه گونه 

 .)Faghih, 2004, p.28( "کوشک و آب، بیش از دورنماها و افق های دوردست اهمیت داده اند
»باغ ه��ای ایران��ی برخالف باغ ه��ای اروپایی ب��ا مناظر اطرافش��ان هماهنگ��ی ندارند و ب��دون محیط اطرافش��ان ناتمام 
هس��تند؛ چ��را که باغ همان طور که هس��ت، دیده می ش��ود و نه در ارتباط با آن چه هس��ت. باغ نقط��ه ای ثابت در دنیای 
 در حال تغییر اس��ت؛ دش��تی از تغییرات ظریف و پیوس��ته که توس��ط طراحی انس��ان از توازنی دقیق برخورداراس��ت«

 .)Khansari, Moghtader & Yavari, 2004, pp.14- 19(
»از ویژگی های اساسی باغ های ایرانی وسعت آن ها است، چنانچه باغ های معروف و وسیعی در ایران وجود داشته است 
که از جمله می توان به باغ هزارجریب اصفهان اشاره کرد. در کنار وسعت طبیعی باغ های ایرانی باید از وسعت مجازی 
باغ های ایرانی نیز یاد کرد که نتیجه هندسه خاص و کاربرد مؤلفه های طبیعی می باشد که وجود چشم انداز اصلی به 
شکل مستطیل کشیده در محور طولی و کاشت درختان بلند در دو طرف این محور اصلی، نشان از تالش برای ترسیم 
پرسپکتیوی دارد که باغ را طوالنی تر جلوه گر می سازد« )Ansari & Mahmoudinezhad, 2007, p.46(. »باغ و ارکان 
اساسی آن را گیاهانی تشکیل می دهند که بر روی زمین پرورش می یابند. آرایش و تزیین باغ در انواع هنر تأثیر و نفوذ 

 .)Wilber, 2009, p.32( »پیدا کرد و خود نیز تحت تأثیر انگیزه ها و سبک های هنری خاصی قرار گرفت
»در باغ های ایرانی روش آبیاری مسلماً تأثیر گذار در طراحی باغ بوده است و یا به عبارت دیگر طراحی باغ بر اساس این 

.)Pirniya, 2005, p.288( »امر صورت می گرفته است

4. معرفی باغ فین کاشان
»ای��ن باغ، در قصبه فین کوچک از روس��تای فین و در بخش مرکزی ش��هر کاش��ان واقع ش��ده اس��ت. قدم��ت این باغ 
 را ک��ه ام��روز ب��ه باغ کهن��ه ش��هرت دارد، به فاصل��ه زمانی میان ق��رن چهارم ت��ا قرن ده��م هجری نس��بت داده اند«

.)Borazjani & Javadi, 2004, p.72(
»در داخ��ل ای��ن ب��اغ چه��ار باغ گوناگ��ون قرار داش��ت که ب��ا محوره��ای اصل��ی و فرعی از ه��م جدا می ش��دند. این 
 محوره��ا ب��ه ص��ورت آبراهه هایی با کاش��ی های فی��روزه ای بودند ک��ه در عرض بهار خواب های مس��طح قرار داش��تند«

 .)Khansari, Moghtader & Yavari, 2004, p.80(
»محور طولی باغ، درست در میانه آن و در راستای شمال شرقی- جنوب غربی قرار گرفته و ورودی اصلی باغ در منتهی الیه 
همین محور و در جبهه شمالی باغ واقع شده است. دو گذر اصلی شمالی- جنوبی و شرقی- غربی که در محل تالقی شان 
در قلب باغ، تخت گاهی برای استقرار سرابستان و بستری گشوده برای قرارگیری آبگیر اصلی باغ پدید آمده، چهار باغی 
آشنا را رقم زده است. گذرگاهی فرعی که به موازات محور اصلی شمالی- جنوبی باغ امتداد دارد، همراه با گذرگاه های 
فرعی دیگری که چهار جانب باغ را دور می زند، شبکه حرکت در باغ را کامل می کنند و مسیر های فرعی دیگر، فضای 
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 .)Borazjani & Javadi, 2004, p.76( »یکپارچه باغ را به باغچه ها تقسیم می کنند
»در این باغ، حوض های فراوانی وجود داشت که در محور معابر آن واقع شده بود؛ از جمله، حوضی بزرگ با عمارتی کاله 
فرنگی که در وسط این باغ مربع شکل قرار داشت. چهار استخر دیگر را گنبدهایی به منظور ایجاد سایه و محترم شمردن 

.)Khansari, Moghtader & Yavari, 2004, p.80( »آب می پوشاندند

تصویر 1: پالن باغ شاه فین

E. ساختمان ورودی  A. حوض جوشان 
F. دیوار باغ B. عمارت کاله فرنگی 

G. حمام خانه C. خلوت کریم خان 
H. عمارت کاله فرنگی D. اقامتگاه خانوادگی 

)Javadi & Borazjani, 2004, p. 83(

5. مفاهیم مشابه در موسیقی ایرانی و معماری باغ فین کاشان

1-5- صوت
نوع  بدون صدا هیچ  دیگر،  عبارت  به  یا صدا ساخته می شود.  از صوت  از هر چیز،  پیش  »همه می دانیم که موسیقی، 
موسیقی ای وجود نخواهد داشت« )Poortorab et al., 2008, p.7(. چیدمان اصوات و سکوت ها در کنار یکدیگر است که 

در نهایت به خلق یک قطعه موسیقی می انجامد. 
در باغ ایرانی مفهوم صدا و سکوت هم چون موسیقی وجود دارد. »فضای باغ آکنده از اصوات دلنشین است. صدای جریان 
آب، وزش باد در میان شاخ و برگ درختان، نغمه پرندگان، هیاهوی آدمیان و سکوت ناگهانی؛ ترکیبی از تمامی آواها، 

فضا را پر کرده است«. 
موجب  مختصر،  دارای شیب  زمین های  در  باغ  احداث  است.  بوده  دلپذیر  و  مطبوع  ایرانیان  برای  آب همیشه  »صدای 
 .)Wilber, 2009, pp. 40- 41( »پیدایش جوی هایی می شد که آب آن ها با شروشر و سر و صدای زیاد پایین می ریخت
»آب در باغ فین به صورت های مختلفی از جمله، به صورت راکد )در استخر مقابل کوشک و حوض خانه صفوی(، روان 
)در جوی ها(، فورانی )فواره ها( و جوششی )ظهور آب از حفره های منظم کف حوض در حوض جوش و حوضخانه صفوی و 
.)Jeyhani & Omrani, 2007, p. 296( »حضور دارد که هر یک مفهومی خاص را تداعی می کند )شترگلوی فتحعلی شاه

»صدای آب حس محصوریت درون باغ را )به طرزی مطلوب( تشدید می کند. از سوی دیگر همراهی آب با انسان از داخل 
باغ، تا داخل کوشک، کوشک و باغ را بیشتر به هم پیوند می دهد و فضای این دو را یکی می کند. پس نظام آب با تحریک 
حس شنوایی انسان در باغ، هم بر تمایز و انفصال محیط ها از هم تأکید می کند و هم فضاهای بیرون و درون را به هم پیوند 
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می دهد. نظام کاشت نیز در باغ ایرانی بر حس شنوایی انسان تأثیر مستقیم و به سزایی دارد، صدای وزش باد و پیچیدن 
آن در میان درختانی که به صورت موازی کاشته شده اند، بخشی از نظام آواهای باغ را شکل می دهد. هم چنین گونه های 
درختان تزیینی و درختان مثمر، گل و گیاهان، موجب می شود پرندگان ویژه ای به محیط باغ ایرانی جلب شوند و در آن 
نغمه سرایی کنند. نظام استقرار ابنیه در باغ ایرانی و به خصوص نحوه قرارگیری کوشک به گونه ای است که اصوات آب، 
وزش باد و نغمه پرندگان داخل فضاهای کوشک و ایوان های آن شنیده می شود« )Shahcheragi, 2010, p.166(. در باغ 
فین ترکیب اصوات ایجاد شده توسط نظام آب، نظام کاشت و نظام استقرار ابنیه ادراک شنیداری از باغ را کامل می کنند.

2-5- نظم
»اساس شکل گیری موسیقی بر پدیده صوت است و صوت موسیقایی نیز بر اساس ارتعاش منظم اشیاء و انتقال این ارتعاش 

از طریق گازها، مایعات و جامدات به گوش، قابل درک است.« 
جنبه ای دیگر از وجود نظم در موسیقی، وجود رابطه ها و نسبت های ریاضی است که در تعیین فواصل و شکل دهی 
دانگ ها یا گام های موسیقی نقش غیر قابل انکاری دارد. این مهم باعث شده است که موسیقی، به خصوص در دوران 
گذشته، همواره شاخه ای از دانش ریاضی به حساب آمده و در کنار علومی از قبیل حساب، هندسه و نجوم و دیگر علومی 
که به نوعی با اندازه گیری سر و کار دارند، مطرح شود. نشان دیگری از حضور نظم در موسیقی، تکرار منظم زمان است. 
در موسیقی ایرانی با مفهوم زمان به دو صورت متریک و ریتمیک برخورد می شود و در هر دو صورت خلق موسیقی، 
تولید قطعاتی منظم از زمانی مجازی است که در قالب صوت یا نبود آن )سکوت( در پی ایجاد فرم هایی انتزایی هستند” 

.)Okhovat, 2004, pp.102- 103(
باغ فین کاشان »از ترکیبی خردمندانه و منظم و سازمان هندسی ای آراسته و حساب شده در نهایت سادگی، مزین به 

 .)Borazjani & Javadi, 2004, p.76( »نظم و تناسب که در طول تاریخ بر شکل باغ ایرانی حاکم بوده، برخوردار است
از وجوه توجه به نظم در معماری باغ فین کاشان کاربست اصول ریاضی در طراحی سیستم آبرسانی باغ است. »باغ فین 
در باالدست دشتی شیب دار و در نزدیکی مظهر چشمه سلیمانیه واقع شده است و شیب آن به صورت مالیم از جنوب 
به شمال می باشد. این شیب طبیعی در سطح باغ به عنوان عاملی جهت گردش آب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است« 

.)Jeyhani & Omrani, 2007, p.81(
»باغ فین بر اساس فرم های باقاعده و تابع قوانین هندسی شکل گرفته است. کوشک اصلی به نسبت یک سوم در امتداد 
دارد« قرار  باغ  امتداد محور طولی  در  به صورت مستطیل کشیده  اصلی  منظر  ترتیب  بدین  باغ می باشد.   محور طولی 

.)Tabasi, Ghorbanzadeh & Kazemi gol khandan, 2008, p.55(
تقارن یکی از اصول طراحی در باغ های ایرانی است. در باغ فین کوشک متقارن بوده و بر روی محور اصلی باغ قرار دارد. 
اوج قرینه سازی را می توان در محورهای اصلی باغ مشاهده کرد. در محور اصلی حتی درختان، درختچه ها و گل ها نیز 

قرینه کاشته شده اند.
تکرار  و  ریتم  اصل  کارگیری  »به  است.  فین  باغ  در  نظم  وجوه  دیگر  از  باغ  عناصر  سازماندهی  در  تکرار  و  ریتم  وجود 
 موزون عناصر و پدیده ها، در مواردی جوابگوی نیاز عملکردی بوده و گاهی برآورده کننده نیاز زیبایی شناختی است«

نمای  در  می توان  را  ریتم  و  تکرار  از  بهره گیری  فین  باغ  در   .)Mehdizadeh Saraj & Nikoo Goftar, 2011, p.39(
دیواره های محصور کننده باغ، فواره ها، نظام کاشت و نیز سازماندهی بناهای باغ مشاهده کرد.

تصویر 2: مقطع باغ فین کاشان: کاربرد تقارن، تکرار و ریتم در بناها و دیوارهای حاشیه باغ

3-5- هارمونی 
»هارمونی دانشی است برای چندبخشی کردن موسیقی، بر پایه خصوصیت های آکوردها و شایستگی وصلشان به یکدیگر، 
به قصد ساختن و پرداختن و به هم بافتن ملودی های زیبا، با توجه به چگونگی تونالیته و نیز بافت های ناشی از ریتم های 
گوناگون که از وصل آکوردها نتیجه می شوند« )Mansoori, 1983, pp. 13- 14(. هماهنگی یا هارمونی در موسیقی، به 
»معنای سازش اصوات با یکدیگر است، ولی در مفهوم وسیع تر، تناسباتی است میان اصوات، جمله های موسیقی و تمر و 
رنگ و طنین سازها با یکدیگر. وقتی در معماری سخن از تناسب به میان می آید و گفته می شود: »تناسب عبارت است 
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از تمامی رابطه هایی که درون و اطراف بنا وجود دارد« به گونه ای خاص، از هم آهنگی یا آرمونی )نزدیک به معنایی که 
موسیقی دان در نظر دارد( سخن رفته است. پرفسور »آلسوپ« گفته است: »در معماری رنگ، بافت، شکل، نرمی، خشونت 

.)Falamaki et al., 2008, pp. 47- 48( "»و انعکاس، تماماً می توانند هم آهنگ باشند
در معماری باغ، تمامی اجزا از عناصر فیزیکی گرفته مانند درختان، گل ها، گذرهای آب، بناهای باغ تا عناصر غیر فیزیکی 
هم چون اصوات، عطرها، رنگ ها همه در تناسب با هم، به هماهنگی می رسند و این هماهنگی است که تصویر باغ را هم 

چون تابلوی نقاشی در مقابل بیننده مجسم می کند. 

4-5- سلسله مراتب
»اصل سلسله مراتب در موسیقی ایرانی چه در جایگزینی الگوی فرم های موسیقی و چه در ترتیب قرارگیری گوشه های 
ردیف دستگاهی مورد توجه بوده و غالباً به این صورت می باشد: فرم پیش درآمد، درآمد، گوشه های بعد از درآمد، فرم 
چهار مضراب، فرم تصنیف، فرم ضربی و فرم رنگ. تقدم و تأخر گوشه های ردیف نیز بر اساس سلسله مراتبی است که 
توجه به درجات مد، نت آغاز، نت شاهد، نت ایست و هم چنین توجه به نقش الگوها در سازماندهی فضای ردیف، مورد 

.)Falamaki et al., 2008, pp. 371- 373( »نظر بوده است
»همجواری الگوها در معماری ایرانی بر اساس اصول و روابط خاصی که بعضاً با توجه به خصوصیات کالبدی و عملکردی 
فضاها )از قبیل اتصال فضای درون و بیرون، تقسیم فضا، تعیین جهت مسیرها و غیره( بوده، همواره بر طبق سلسله مراتب 

 .)Falamaki et al., 2008, p.8( »معینی صورت گرفته است
از  با گذشتن  و  باغ )جلوخان( شروع  بیرون  نمایی در  و آب  یا گاهی میدان  از سردر ورودی  باغ ها  مراتب در  »سلسله 
 هشتی و محور اصلی به کوشک باغ می رسد. این اصل را در ارتفاع، رنگ و اندازه عناصر باغ هم می توان جستجو کرد«

)Mehdizadeh Saraj & Nikoo Goftar, 2011, p.39(. در باغ فین کاشان پس از عبور از عمارت سردر که بنایی دو طبقه 
است و هشتی ورودی این عمارت، به آبگیر اصلی میانه باغ که در مقابل کوشک قرار دارد می رسیم. با گردش به سمت 

راست و طی مسیری نه چندان طوالنی، بخش اندرونی را در مقابل خود مشاهده خواهیم کرد. 

تصویر3: سلسله مراتب در نظام فضایی باغ

5-5- مرکزیت
این صدا  و  به گوش می رسد  از دیگر صداها  ایرانی طوری است که یک صدا بیش  »نحوه گردش ملودی در موسیقی 
مانند یک  نغمه شاهد  پرورش می یابد.  و  این محور بسط  بر  یعنی ملودی  واقع می گردد.  )نت شاهد( در مرکز ملودی 
دایره یا کانون اصلی تصویر است که در مقام های مختلف تغییر می کند. این مرکز از لحاظ فلسفه اجرا و تأثیر روانی، 
حس اعتماد و توکل را ایجاد می نماید« )Okhovat, 2004, p.104(. روح اهلل خالقی در »نظری به موسیقی« نوت شاهد 
را چنین تعریف می کند: »نوتی است که بیش از سایر نوت ها خود را نشان می دهد. در ابوعطا و افشاری درجه چهارم 
 گام شور و در بیات ترک درجه سوم و در دشتی درجه پنجم گام شور این حالت را دارد و نوت شاهد نامیده می شود«

)Khaleghi, 1983, p.150(. به بیان دیگر شاهد »درجه ای است که بیش از همه درجه ها بر آن تأکید می شود. این درجه 
 .)Poortorab et al., 2008, p.36( »نقش محوری دارد و به نظر می رسد که مسیر ملودی به سوی آن گرایش دارد

یکی از ارکان اصلی باغ مرکز آن است. »در اولین نمونه ها، یک مرکز وجود دارد با حوضی در وسط آن و عمارت کوچکی 
که در مرکز آن خود می نماید. کوش��ک عمارتی اس��ت با هش��ت در که در هر طرف آن گش��وده می ش��وند. این کوشک، 
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 چش��م اندازی محوری رو به س��وی چهار تنگ راه مش��جر عرضه می کند و به گونه های متنوع معماری ساخته می شود«
.)Faghih, 2004, p.33(

اصل مرکزیت در باغ ایرانی در کوشک بیش از سایر عناصر به چشم می خورد. در باغ شاه فین »دو گذر اصلی شمالی- 
جنوبی و شرقی- غربی که در محل تالقی شان در قلب باغ، تخت گاهی برای استقرار سرابستان و بستری گشوده برای 
قرارگیری آبگیر اصلی باغ پدید آمده، چهار باغی آشنا را رقم زده است« )Borazjani & Javadi, 2004, p.76(. بدین ترتیب 

کوشک در مرکز چهار باغ واقع شده است و به عنوان عنصری مرکزی و نظام دهنده عمل می کند.

تصویر4: اصل مرکزیت در باغ؛ بنای کوشک

6-5- سمبول
در  و  است  برخوردار  طوالنی  ای  سابقه  از  جهان  موسیقی  در  ویژه  ضرایب  و  مقدس  نشان های  کارگیری  »به 
یافته اند« ناگسستنی  پیوندی  موسیقی  با  مقدس  اعداد  سازواره  در  تجلی  با  عرفانی  مفاهیم  جهان  نقاط  از   بسیاری 

 .)Mahdavinejad, 2004, p. 92(
در موسیقی ایرانی نیز »چه در نظام ادواری و چه در شیوه دستگاهی، تمامی نسبت ها، ضرایب و مقادیر بر مبنای اعداد 
مقدس تعیین شده است« )Mahdavinejad, 2004, p.90(. »وجود اسامی گوشه هایی چون چهار باغ در ابوعطا، چهارگوشه 
یا چهارتیکه در شور و چهارپاره در ماهور و اطالق لفظ چهار مضراب به قطعات ضربی که دارای الگوی مضرابی مشخص 
هستند )و دلیلی ندارد که این الگوی مضرابی تنها بر اساس چهار نواخت مضراب و نه کمتر و یا بیشتر شکل بگیرد( و 
چهار ایوانه بودن ساختمان مساجد ایرانی و تعلق خاطر طراحان ایرانی به شکل مربع و هشت ضلعی )که در واقع از گردش 
یک مربع بر روی خودش حاصل می شود( و بنیان نهادن تیوری فواصل موسیقی سنتی بر دانگ )ذواالربع یا تتراکورد( و 
کاربردهای بسیار عدد چهار در باورهای فرهنگی از جمله ضرب  المثل ها، اعتقاد اخوان صفا به اعتدال عدد چهار در خلقت 

.)Okhovat, 2004, p.110( »را به  یاد می آورد
»در دین مزدایی، دین کهن ایرانیان، جهان به چهار قسمت تقسیم شده بود. عدد چهار، به چهار عنصر مقدس، به چهار 
فصل و جزء این ها برمی گردد« )Faghih, 2004, p.33(. »باغ های ایرانی گاه با ساختار چهار بخشی شکل گرفته اند و 
رمزهایی از حکمت و عرفان ایرانی و اسالمی در خود نهفته دارند. درک این رمزها با آگاهی از دانش حکمت در حوزه 
دریافت هایی از معانی چهار گوهر بنیادین ماده )خاک، آب، باد و آتش( و صناعاتی است که از این چهار گوهر در باغ سازی 
ایرانی پدید آمده است. تشریک گوهر خاک با چهار باغ به زایش و رویش برکت و منزل گرفتن چهار باغ در مکان های 
مشخصی از باغ منجر می شود. تشریک گوهر آب با چهار نهر موجب یافتن سامانه و تعدیل بخش قدر )اندازه( در آن و 
منزل گرفتن آب به شکل چشمه، نهر، حوض، فواره و آبنما شده است. افزون بر این تشریک گوهر باد با چهار دیوار به 
شکل گیری حصارها و دریافت های عمیق شهودی از عرفان ایرانی و اسالمی در حوزه های باغ سازی ایرانی انجامیده که 
راه گشای کشف رمزهای نهفته در درون این پدیده ماناست. در نهایت، تشریک گوهر آتش با چهار طاق یا کوشک در باغ، 
موجب پیدایش مکانی برای یافتن دریافت هایی از منزل گاه های چهارگانه )چهار فصل و تقسیمات چهارگانه روز( است« 
)Mansoori, 2009, p.17(. باغ فین با در برگرفتن این ساختار های چهارگانه، مکانی برای نمایش این باورهای مقدس 

گشته است. 
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تصویر 5: نمایش )آ( چهار باغ، )ب( چهار نهر، )پ( چهار دیوار و )ت( چهار طاق یا کوشک در باغ فین

)ب( )آ(

)ت( )پ(

7-5- عرفان
»در خصوص عرفانی بودن موسیقی سنتی، کثرت اقوال و مدارک و متونی که عارفان تبار گذشته ما ارائه داده اند، چندان 

است که جای هیچ گونه شکی باقی نگذاشته است.« 
از نظر عرفای ما، شنیدن ناله تنبور، در مذهب، »بلبل عشق دلستان در شرع« است. موسیقی نیز سفیری از جانب خداوند 
است که شنونده را بشارت می دهد. شمس تبریزی، موسیقی ایرانی را »قرآن پارسی« و »وحی ناطق پاک« خوانده است که 
سخت محل تأمل است )Zahedi, 1998, p.112(. »در فرهنگ موسیقی ایرانی، آموزش موسیقی از لحاظ مراتب و درجه ها 

 .)Mahdavinejad, 2004, p.92( »به مراحل سیر سلوک عارف در کسب ملکات روحانی بسیار شبیه است
»رابط��ه عارفان��ه ایرانی��ان ب��ا آب، درخت و گل به آس��انی نش��ان می ده��د که باغ ایران��ی محیطی اس��ت مقدس. هیچ 
 نویس��نده ای ب��ه زیبایی هانری کربن مراوده و رابط��ه ای را که بین باغ مثالی و باغ زمینی وجود دارد، بیان نکرده اس��ت«

 .)Javaherian, 2004, p. 17(
»باغ جای ذکر الوهیت است. بنابراین، جایی است آسمانی )محجوب( و پیکری است جسمانی )مکشوف(. در معماری باغ، 

 .)Faghih, 2004, p.33( »آب وسیله ای است برای همین رویارویی صورت و وجود
دکتر س��ید حس��ین نصر چنین بیان می کند: »از آغاز، ایرانیان باغ را یک تجلی زمینی از یک حقیقت معنوی می دیدند. 
ظ��ل و انع��کاس عالم مینوی��ی در این گیتی. به همین جهت ط��رح باغ و صورت هنری آن ارتباط با علوم جهان شناس��ی 
و حکم��ت داش��ت و تجرب��ه باغ محدود به عالم محس��وس نبود بلکه تا ح��دی حقیقت عالم باال و تجربه مس��تقیم آن را 
 برای آنان که بصیرت و اس��تعداد معنوی داش��تند امکان پذیر می س��اخت به همین جهت در واقع نوعی هنر مقدس بود«

 .)Nasr, 2004, p. 201(

8-5- تزیین
»وسایل کار موسیقی دان فقط اصوات است. منتها سازنده آهنگ پس از ترکیب این اصوات در نغماتی که ساخته دقت 
می کند و نوت های کوچک دیگری که موجب زیب و زینت است در میان اصوات می گذارد. بنابراین نوت های زینت وسیله 

 .)Khaleghi, 1982, p.143( »زیبایی و لطافت نغمات و آهنگ های موسیقی است
»تزیین در موسیقی ایرانی عبارت است از: تک، ریز، غلت، اشاره، تکیه و سرمضراب. تزیین در موسیقی ایرانی در حکم 
انگاره های  اتصال محکم بین جمالت و یا معنا دهنده واژه های موسیقی است و در عین حال به جهت متنوع ساختن 

 .)Okhovat, 2004, pp. 105- 106( »موسیقی به کار برده می شود و هدف از آن ایجاد تنوع و کثرت در جزییات است
در باغ های ایرانی عالوه بر درختان، از انواع گل ها و گیاهان به عنوان زینت استفاده می کردند. »سازندگان باغ ها مانند سایر 
هنرها پرهیز از بیهودگی داشته اند و به همین دلیل استفاده آن ها از درخت و گل و گیاه منطق داشته و هیچ گاه بدون 
دلیل چیزی را نمی کاشتند. گل ها نقش خاصی در باغ داشتند، اما از همه انواع آن ها استفاده نمی شده است. چند نوع گل 
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به خاطر خاصیتشان بیشتر کاشته می شدند، بعضی از گل ها را در کنار درختان یا در پای درخت ها می کاشتند. از گل های 
.)Pirniya, 2005, pp. 290- 291( »فصلی هم در جلوی کوشک ها و قسمت گلستان باغ استفاده می شد

9-5- تمثیل بهشت
»بنا به فلسفه یونگ، هر قومی دارای یک« خاطره ازلی است. پس، در مورد قوم ایرانی نیز می توان گفت که: »از معماری 
دوره ساسانی، سلجوقی، تیموری، صفوی گرفته تا در هنر قالی بافی، مینیاتورسازی، صور خیالی شعر فارسی تا غم غربتی 
که در موسیقی اصیل ما متذکر به همان خاطره ازلی است، یک« آرکتیپ متجلی است و آن همان »آرکتیپ« بهشت است 
و بهشت، در این جا همان غایت قصوایی است که حکمت معنوی ما و به طبع آن موسیقی اصیل ما، در پی دست یابی 
آن است. موسیقی سنتی، نماینده »خاطره ازلی« قوم مسلمان ایرانی است. زیرا برای شناخت یک قوم، باید موسیقی آن 

.)Zahedi, 1998, p.120( "را شناخت
»کمپفر در دوره شاه سلیمان به ایران آمده است و ترکیب عناصر باغ های ایرانی را »تمثالی از بهشت نازل« دانسته است. 
این باغ ها از نظر آن که با عمارات و قصور کوچک ودلربا، باغچه های شکوفان، بوته ها و گل های نادر و دست چین و انواع 
و اقسام آبگیرها و فواره ها آراسته شده است، حکم بهشت روی زمین را دارد. در قرآن کریم برای بهشت توصیف هایی ارائه 
شده است که مهم ترین آن ها وصف نهرهای »چهارگانه بهشتی« است که از زیر »غرفه های بهشتی« جاری است که اساس 
هندسه باغ ایرانی به صورت چهار باغ )چهار نهر( و چگونگی معماری و مسیر آب در آن می باشد. بر این اساس می توان 
جریان آب در باغ و حرکت آن در چهار جهت را تمثیلی از چهار نهر بهشتی دانست که در باغ ایرانی به کار گرفته شده 
است« )Ansari & Mahmoudinezhad, 2007, pp. 42- 44(. در باغ فین، هندسه چهار باغ و چهار نهر متقاطع به گونه ای 

تمثیلی یادآور چهار نهر بهشتی است.

10-5- محرمیت
»برای درک موسیقی اصیل ایرانی باید به کوششی مخصوص دست زد. به دیگر سخن، شنونده هم باید در راه کمال خود 
بکوشد تا موسیقی اصیل ایرانی برای او معنی تازه ای پیدا کند و دنیای جدیدی به روی او باز کند. شنونده ای که در راه 
کمال خود نمی کوشید، در عرف موسیقی کهن ما »نامحرم« خوانده می شد. مقامی که دیگر پایین تر از آن متصور نبود و از 
جهت حضیض، نقطه مقابل و مخالف اوجی بود که در تکامل یافته ترین مدارج ارزشی شنیدن، با عنوان »شنونده استاد« 

 .)Zahedi, 1998, p.190( شناخته می شد
مسأله محرمیت همواره در معماری ایرانی مد نظر بوده و به طرق مختلف مانع از دید و ورود افراد بیگانه به فضاهای درونی 
بنا می شدند. در باغ فین کاشان، »در هشتی ورودی عمارت سردر، راستای حرکت محوری تنها از طریق گذر چشم از 
میان شبکه آجری که دیوار روبرو را مجوف ساخته است ممکن می شود و دسترسی به فضای درونی باغ با چرخش به دو 
سمت انجام می گیرد« )Borazjani & Javadi, 2004, p.77(. به نظر می رسد که این دیوار مجوف به عنوان نوعی حجاب 
عمل می کرده تا وقتی کسی وارد هشتی می شود به کل محیط باغ تسلط نیابد. از سویی دیگر، دیوار اطراف باغ نیز به 

عنوان نوعی مانع در برابر دید افراد بیگانه به فضای درونی باغ بوده است. 

11-5- نیرو یا شدت
تکیه یا اکسان، و یا مشخص کردن بخشی از یک اثر را »انتانسیته« یا نیرو و یا شدت آن بخش از آن اثر را می گویند. به 
همان گونه که تکیه در کالم، ارزش خاصی دارد و به تناسب چگونگی قرار گرفتن بر روی یکی از هجاهای کلمه، معنای 
آن واژه را تغییر می دهد، در موسیقی و معماری و نقاشی و سایر هنرها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین نیرو 
یا شدت »تکیه بر صوت، یا اصوات و یا لحنی از یک قطعه موسیقی- و یا تکیه به متجلی ساختن بخشی از بنا، یا روبنا در 

.)Falamaki et al., 2008, pp. 42- 43( »معماری، و یا بخشی از تابلوی نقاشی و جز این ها
در باغ فین کاشان قرینه سازی در محور اصلی از طریق کاشت درختان در دو سمت مسیر، هندسه متقارن کوشک، تضاد 
رنگی کوشک با رنگ سبز درختان و تقاطع محورهای اصلی باغ و مسیرهای آب در مکان قرارگیری کوشک باعث ایجاد 
تأکید ویژه بر آن شده است. به بیانی همواره بنای کوشک در مقام توجه و تأثیرگذاری قوی تری نسبت به سایر عناصر 

باغ قرار می گیرد.
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تصویر6: تأکید بر بنای کوشک در باغ فین

12-5- خط
»خط در معماری، ایفا کننده نقش اساس��ی در نقش انگیزی اس��ت. در موس��یقی- به گونه هایی خود را می نمایاند- گاه 
افق��ی )به ص��ورت جمله های یک صوتی Monodique(، زمانی به گونه عمودی )به وس��یله آکورده��ا، در علم هم آهنگی 
 کالس��یک(، گاهی به صورت موازی )در کنترپوان( و زمانی نیز به صورت های متقاطع، مایل، و درهم )در آرمونی مدرن(«

.)Falamaki et al., 2008, p. 50(
ساختار فضایی باغ فین مرکب از نظام های خطی عمودی و افقی می باشد. تلفیق نظام خطی عمودی درختان در محورهای 
اصلی و فرعی با نظام خطی افقی محورهای آب، مسیرهای گذر و حوض ها بوجود آورنده ساختار کالبدی باغ می باشد. 
هم چنین ترکیب خطوط عمودی و افقی در معماری بناهای باغ به ویژه کوشک مهم ترین نقش را در سازماندهی نماها و 

فضاهای داخلی ایفا می کند.

جدول3: مصادیق کاربرد اصول مشترک در موسیقی ایرانی و معماری باغ فین کاشان

اصول 
کاربردی

کاربرد در معماری باغ فین کاشانکاربرد در موسیقی ایرانیاصل

سلسله 
مراتب

سلسله مراتب در الگوی 
فرم های موسیقی و 

قرارگیری گوشه های ردیف 
دستگاهی

سلسله مراتب در عرصه 
بندی فضای باغ: عمارت 
سردر، کوشک، اندرونی

صوت
عنصر اصلی موسیقی، 

آفرینش موسیقی به وسیله ی 
آرایش صدا و سکوت

نظام آب

- صدای آب روان در جوی ها
- صدای ظریف فوران آب در فواره ها

- صدای آرام جوشش آب از کف حوض
- صدای آبشره ها

انعکاس صوتی )شاهچراغی، 1389: 163(

ایجاد محصوریت و جلب تمرکز در شنوایی )شاهچراغی، 
1389؛ 163(

نظام کاشت

جلب پرندگان )شاهچراغی، 1389؛ 163(

صدای حرکت باد در میان درختان )شاهچراغی، 1389؛ 
)163

تأثیر محرک های شنوایی در فضای داخل کوشک نظام استقرار ابنیه
)شاهچراغی، 1389؛ 163(
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اساس چهارگانه در فرهنگ سمبول
و هنر ایران

نغمه های اصلی و فرعی در 
موسیقی ایرانی، چهار نغمه 
است )شاهچراغی؛ 1389؛ 

 .)113

چهار باغ

ساختار »دانگ« شامل چهار 
پرده متوالی )مطلق، سبابه، 
نبصر، حنصر( )شاهچراغی، 

1389؛ 113(

چهار نهر

دسته بندی سازها و 
کارکردهای آالت موسیقی: 

1-سازهای زهی 2- سازهای 
بادی 3- سازهای سیم 
باز 4- سازهای کوبه ای 

)شاهچراغی، 1389؛ 113(

چهار 
دیوار

در روزگار گذشته کامل ترین 
ساز عود بوده و عود نیز 

چهار وتر داشته: زیر، مثنی، 
مثلث و بم )شاهچراغی، 

1389؛ 113(

چهار 
طاق یا 
کوشک

عرفانی بودن آموزش موسیقی از لحاظ مراتب و درجه ها، عرفان
موسیقی به عنوان سفیری از جانب خداوند

عرفانی بودن آموزش موسیقی از لحاظ مراتب و درجه ها، 
موسیقی به عنوان سفیری از جانب خداوند

تزیین

نت های زینت در میان نت های اصلی جهت زیبایی و اتصال 
استفاده از گل ها و گیاهان زینتی در پای درختان و جلوی محکم بین جمالت و ایجاد تنوع و کثرت در جزییات

کوشک جهت زیبایی و بهره گیری از خاصیت آن ها
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ایجاد صوت در اثر ارتعاش منظم اشیاء، وجود نسبت های نظم
ریاضی، تکرار منظم زمان، بودن یا نبودن صدا

فرم های متقاطع و منظم هندسی

کاربرد اصول ریاضی در طراحی سیستم آبرسانی

استفاده 
از نظم 
هندسی 
براساس 
تقارن 
نماهای بنای کوشکمحوری

مقطع حمام باغ فین

تکرار و ریتم

کاربرد تکرار در سازماندهی فواره ها

ساختن و به هم بافتن ملودی های زیبا، سازش اصوات با هم، هارمونی
تناسبات میان اصوات و جمله های موسیقی

هماهنگی تمامی عناصر باغ با هم و ایجاد یک وحدت کلی: 
درختان، آب، کوشک، رنگ ها، اصوات، بافت، عطرها و ...

مرکزیت
نت شاهد به عنوان مرکز و محور بسط و گسترش ملودی

مرکزیت در طرح چهار باغ 
در تقاطع محورهای اصلی 
شمالی- جنوبی و شرقی- 

غربی: مکان قرارگیری 
کوشک

شنونده ی نامحرم به عنوان شنونده ای که در راه کمال خود محرمیت
نمی کوشد

استفاده از دیوار مجوف در مقابل هشتی ورودی عمارت 
سردر برای جلوگیری از تسلط فرد بیگانه به محیط باغ

کشیدن دیوار در اطراف باغ

تکیه بر صوت، یا اصوات و یا لحنی از یک قطعه ی موسیقینیرو یا شدت

ایجاد تأکید بر کوشک از 
طریق قرینه سازی در محور 

اصلی، تضاد رنگی و قرار 
گیری در تقاطع محورهای 

اصلی

نمایش خط در موسیقی به صورت افقی، عمودی، متقاطع، خط
مایل و درهم

تلفیق نظام خطی عمودی )درختان و بناها( و نظام خطی 
افقی )محورهای آب، مسیرهای گذر(

6. جمع بندی
شناخت وجوه تشابه موسیقی ایرانی و معماری باغ ایرانی این نکات را برای ما روشن می سازد که: خاستگاهی که آفرینش 
معماری از آن آغاز می شود و مسیری که طی می شود تا به هدف نهایی برسد در آفرینش موسیقی نیز صادق است و دوم 
این که برخی از اصول مشترک در این دو هنر، مربوط به فرهنگ و باورهای ایرانیان هستند که در طی قرون متمادی در 
هر یک از این دو عرصه ریشه دوانده اند و برخی مربوط به اصول بنیادین هنر و زیبایی شناسی می باشند که در اغلب هنرها 
مشترک هستند و در نهایت، تجلی این اصول در معماری که بیانی کالبدی دارد، آمیخته با عنصر ایهام و با بهره گیری از 

فرم های عینی است، در حالی که در موسیقی با بیانی صریح و بدون واسطه به مخاطب انتقال می یابد.
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