
موسیقی و معماری 



 

  .استزمان  معماری، موسيقی
 



چهار فصل ویوالدی

موسيقی کوچک . بهار، خود شايد زيباترين توصيفی است که می تواند نام تصنيف آغازين اين اثر باشد
کنسرتوی اول اين اثر که چون دوران بهار کوتاه و شاداب است، نمايش تصويری است خيال انگيز از 

.اين فصل

 هم  آوازی پرندگان 

.  صدای آبشاری که آرامش خود را به طوفان و رعد وبرقی بهاری می دهد
جمالت کوتاه و سريع ويولن تکنواز، غرش آسمان را باز به دامان آواز و آبشار بهار باز می گرداند

 .و رويش برگ درختان آغاز می گردد

بهار



چهار فصل ویوالدی

موومان ميانی تابستان، حکايت از چوپان خسته و رنجوری دارد که ترس طوفان او را می آزارد 
 .و سرانجام  رعد و برق و رگبار به تندی بر مزارع کشاورزان می تازد 

با فرا رسيدن تابستان، غريو خشمگين آفتاب آن که گويی درختان را خم می کند، گله چوپان را می 
.  سوزاند

 

صدای قمری و سهره از ساز تکنواز 
فضای شگفت انگيز و زيبای وزش نسيم ماليم صبا و تقابل آن با تند باد شمال 

تابستان





معماریموسيقی 
اجرای نت روان، سيال و متصل

اجرای مقطع و ناپيوسته نت ها

شنيداری
نسبت های شنيداری

بعد از عدد يک عددهای دو و سه 

متصل) نت ها(=نصب بازشوها 
نصب بازشوها  با فواصل

بصری
نسبت های ديداری

طول و عرض و ارتفاع  

وقتی ما از يک که نقطه توحيدی عالم است به سمت کثرت حرکت می کنيم



 .منجمد است معماری موسیقی

 

 



Rhythm/ضرب آهنگ
آهنگ بصری را به وجود می آورد -تكرار منظم و متوالی يك عنصر تصويری ضرب 

خطوط
اشکال

فرم ها  
رنگ ها  



چهار دسته ضرب آهنگ بصری 
تكرار يكنواخت
تكرار متناوب
تكرار تكاملی
تكرار موجی



تكرار يكنواخت

تکرار يکنواخت و متوالی يک تصوير
نوعی حركت و عكس العمل خود به خودی  

عدم تنوع 
پس از مدتی مالل اور و كسالت بار 



تكرار متناوب

تكرار با تغييرات متناوبی  •
و متنوع 

نوعی انتظار برای تكرار  •
در مخاطب



تكرار تكاملی
از يك مرتبه و حالت خاص شروع می •

شود و به تدريج با تغييراتی به وضعيت 
.و يا حالتی تازه تر می رسد

نوعی رشد وتكامل را در طول مسير  •



تكرار موجی

عمدتا با استفاده از حركت منحنی سطوح و خطوط •
دارای نوعی تناوب •
نمونه كاملی از ضرب اهنگ تجسمی •



ريتم وسکون

سکون و توقف با مفهوم مکث در معماری •
پاگرد پله ها

ميادين   
گره های شهری  

فضای معماری و جلب توجه بيننده•





Santiago Calatrava



Turning Torso/Mulmo



Oriente station/Lisbon
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