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Abstract : 

      Music has always had it's generative role to build societies as one of modern culture basis . Arab 

Muslims had their own share of music industry as Al Farabi divided melodies to : delightful , imaginary & 

emotional , As Ibn Khadoon assured that civilizations fall as music falls eventually ,  some declared  that 

music can transfer a still painting to a musical , motionable or  aesthetic view of expression . As music's  

role is increasing  in fields specially architecture  , thus , the main problem comes about musical 

architectural relationship  , revealing the special case of somposing architectural texture musically , & the 

research problem exposed lack of knowledge about it & affection of music on architecture with outputs 

by subjecting architecture to music to promote outputs of design . This research aims to clarify that 

relationship & apply it on international buildings as the reseach concluded that sensual & moral 

indications can motivate designer's imagination to design his outlines , aiming architectural use of music 

to produce intellectual joy ( objective ) reaching visible joy ( subjective ) by comprehensing an indicated 

concept based on previous experiments , as conclusions included that slow rhythm music leads to curved 

line and organic shapes & to straight lines & angles when listening to fast rhythem music .  Key words : 

music , music & architecture , composing & simulation . 
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و قد كان , دعامة من دعائم المدنية الحديثة  لتصبحبناء المجتمعات  يى دورها الجوهري  فلطالما كان للموسيق:  البحث مستخلص

" و قد اشار ابن خلدون بان ,  االنفعالية , المخيلة , الملذة:  الفارابي االلحان الى  قسمفللعرب المسلمين باع عظيم في مجال الموسيقى 
 اللوحة  و اكد البعض ان الموسيقى هي التي تحول الصورة, "احد مؤشرات سقوط الحضارات كان تدني الحس الموسيقي في المجتمع 

 و عاظم دور الموسيقىو نظرا لت, رؤية جمالية ذات احساس كامل متحرك و معبر  في الفراغ الى رؤية موسيقية ومتحركة  او الساكنة
المشكلة مبينة  ين الموسيقى و العمارة العالقة ب حولالتي تتمحور  المشكلة  العامةتبنى هنا , مجاالت و اهمها العمارة تاثيرها في كل ال

وجود فجوة معرفية في في  المشكلة البحثيةو ,  يقى بصورة خاصةفي انماط تجسيد و تشكيل النص المعماري بتاثير الموس الخاصة
  من خالل اخضاع العمارة للموسيقىالعالقة ما بين الموسيقى و العمارة و مدى تاثير الموسيقى على العمارة و ما يتمخض عنها من نتاج 

 هدفتحدد . تحديد الفقرات التي من الممكن اعتمادها في االرتقاء بمستوى االداء في التصميم المعماري و نتاج العملية التصميمية ليتم
توضيح مالمح العالقة المفاهيمية بين الموسيقى و العمارة و اعتماد مفردات تساعد في تنمية الخطاب الفكري بين المفردتين  في البحث

من  المعنويةالحسية و اخذ الدالالت  : هو  اليه توصل البحثواهم ما على نماذج من العمارة  العالقة و تطبيقها الجل ترسيخ تلك
 الذاتية )وصوال الى المرئية  (الموضوعية )حقيق المتعة الفكرية لت, بتصميمه الخاصة الخطوط العامة الموسيقى لتحفز خيال المصمم نحو

اعتماد االيقاع و اظهرت النتائج ميل المصمم عند ,  سابقة ة من خالل خبرة و تجارب تكوين فكرية دالليلمن خالل عملية ادراكية  (
:   الكلمات المفتاحية  .عند اعتماد االيقاع السريع الى الخطوط المستقيمة و الزوايا لخطوط المنحنية و العضوية والبطئ الى ا

 .المحاكاة و  التشكيل, الموسيقى و العمارة , الموسيقى 
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 : المقدمة  -1
باعتبارها اشد الفنون تاثيرا في النفس في عالم يضم االنسان و ال يستطيع , لطالما عبرت الموسيقى عن اعماق االنسان       

, و هي تعبر عن ما ال يمكن التعبير عنه بالنطق من خالل اتصال المتلقي بجوهرها الفكري و الروحي , االنسان ان يضمه 
المشكلة تم تحديد  حيث , ق و تنقي القوى الروحية بداخله من خلجات و مشاعر فهي تلطف االخال, و في تاثيرها االيجابي 

و ما يتمخض  مدى تاثير الموسيقى على العمارةالعالقة ما بين الموسيقى و العمارة و وجود فجوة معرفية في في  البحثية
و تحديد الفقرات التي من الممكن اعتمادها في االرتقاء بمستوى ,  من خالل اخضاع العمارة للموسيقى عنها من نتاج

في اغناء المعرفة و اثرائها فيما يخص هذا  البحث هدفلذلك جاء  .االداء في التصميم المعماري و نتاج العملية التصميمية 
لمفهومين من خالل اعتماد المفردات و طبيعة اللغة الخطابية المتبادلة بين االجانب من خالل التعرف على طبيعة تلك العالقة 

 منهجية البحث التي عتماد ا و تم .التي تعزز منها و تسهل تطبيقها على مشاريع عالمية اوال و على عينات معمارية ثانيا 
وم عالقة الموسيقى و العمارة و ذلك لغرض الوصول الى هبناء االطار المفاهيمي و المعرفي الخاص بمف :تمثلت باالتي 

لغرض , و كذلك سيتم الخوض في الحقول المعرفية المختلفة ذات العالقة بمفهوم البحث , االوسع في هذا المجال  الفهم
للوصول الى فهم شامل حول الموسيقى و , االحاطة بها و معرفة المفردات التي تحيط او تحاذي مفهوم و مفردات البحث 

تهيئة مستلزمات و  .مفردات الرئيسة و الثانوية لالطار النظري استخالص الو , بناء االطار النظري  تضمن .العمارة 
و تحديد طريقة  النوعي و المفردات و المتغيرات الخاصة بالقياس, التطبيق و التي تتضمن تحديد و اختيار العينات التطبيقية 

طرح االستنتاجات في ثالثة و  . قشة و تحليل نتائج التطبيقاستخالص و مناثم  .القياس و اسلوبه و بناء فرضيات البحث 
 .االستنتاجات النهائية للبحث , استنتاجات االطار التطبيقي , االطار النظري  استنتاجات: محاور 
 المحور االول   -2

 :المفاهيم االساسية للبحث  -2-1
  :الموسيقى   -2-1-1

 : معجميا  تعرف الموسيقى -
 الغناء و إيقاعها و توزيعها و فنُّ تأليف األلحان و: عرف المعجم الوسيط الموسيقى على انها : في المعاجم العربية  

  .تَأتلف َأو تتنافرالتي قد علٌم ُيبَحُث فيه عن ُأَصول النغم :  ( الموسيقى علم )و التطريب بضروب المعازف
 )عدة انواع وهو على , الذي يتم التعرف اليه  أنها الصوتعرف قاموس المورد الموسيقى على :في المعاجم االجنبية 

الروحية و غيرها , السوفت , ل الميتا, االسيد , العالمية , الغربية , الريفية , الرول , المحلية , شبه الكالسيكية , الكالسيكية 
فن تكوين االصوات الجميلة و  :فان مفهوم الموسيقى هو , وفقا للتعارف المعجمية التي ذكرت في المعاجم السابقة 

على االالت الموسيقية بشيء كبير من  ن خالل االلحان المؤلفة عن طريق موهبة العزفالمبهجة التي يمكن ادراكها م
 .المتلقي  و ,  (الموسيقي  )و الحساسية و االرتباط العاطفي بالموسيقى من قبل كل من الطرف المشكل لها  التامل

 ستستمتع حتما فانك تفحصته و بعمق اليه نظرت و الشيء تاملت اذا :في الموسيقىقيل : الموسيقى اصطالحا  -
 فكرة خدمة الموسيقى هي وظيفةان . ( م1891 ,  23ص ,  السيسي)..االشياء طبيعة قلب في يكمن النغم الن بموسيقيته

 في جمالية حركة الموسيقى و المكان في جمالية حركة إذ أن الرقص, (م1891,  55ص , السابق )مصاحبتها  و خارجية
 كالرقص الموسيقى عن ان التحدث   .(م1891,  32ص , ابق الس ) سائلة عمارة انها قال البعض عن الموسيقى.  الزمان

 من حظه ومبلغ ارادته على ما بلد فى تتعرف ان اردت اذا :يقول البعض   و,  (م 1891,  35ص , السابق ). العمارة في
 ( .م  1881 , 2ص  , على)موسيقاه الى فأستمع والمدنية الحضارة
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 الباحثان: المصدر , يوضح  الموسيقى اصطالحا  ( 0 )شكل رقم 

 :تعريف التشكيل :  2-0-2

 :التشكيل معجميا  تعريف -
لَ , تشكيالت :الجمع , )اسم  ( :التشكيل بانه  )الوسيط  (عرف المعجم : في المعاجم العربية  اْلَمْنَظِر  َتْشِكيلُ ,  مصدر َشكَّ

 . َضْبُط ُحُروِفَها ِبالَحَرَكاتِ : الَكِلَمِة  َتْشِكيلُ ,   ُصوَرة    ِإْلَباُسهُ  ,
 ; building ; constituting ; constitutionعرف قاموس المعاني  التشكيل على انه :  في المعاجم االجنبية 

creating ; creation ;  
 اللغة هذه مفردات على تجري  التي اإلعرابية العملية على  تطلق العربية اللغة في, تشكيل كلمةان : التشكيل اصطالحا  -

 الفنان يمنحه ما كل :بانه البصري  التشكيل يعرف , تتلوها أو تسبقها لما بالنسبة مفرده أو كلمة كل موقع صياغة بهدف
 التشكيل عملية إنَ  . (الخيال عين) البصيرة مستوى  على أم (المجردة العين) البصر مستوى  على الرؤية أكانت سواء للرؤية

 كالشكل نيالعنصر  ينلهذ البصرية الخصائص علىمد وتعت والفراغ, الكتلة بين تنحصر العناصر ثنائية عملية المعماري 
,  19ص , السابق  ).  تشكيل االبداعيال لمنظومة المتممة العملية العمارة نتاج ادراكعلى  والشفافية والملمس واللون 

 . (م  1891
قد كان و .و هي تعني الفن  , مة التي فسرت على انها المله (موسا   )ها الى كلمة يرجع اصل: الموسيقى عبر القرون  -3

و من اهم علماء العرب و المسلمين في هذا المجال ممن كان لهم الفضل ,  للعرب المسلمين دورهم في مجال الموسيقى
و استخدم اول من وضع قواعد الموسيقى في العالم العربي و االسالمي  يعتبرو :  الكندي  :الكبير الثراء هذا الفن و اغنائه

اشتهر بإتقان  مسلمعربي فيلسوف  و هو :  الفارابي و  (م  1881 ,  13ص , الخطيب  ).الموسيقى في العالج النفسي
 ).و تعامل الفارابي الذي عرف بفيلسوف الموسيقى مع ضرورة وجودها في الحياة و كيفية امتاعها للمتلقي العلوم الحكمية 

متمثال :  الباروك عصر :فهي  موسيقيا اما العصور التاريخية المهمة التي تناولها البحث .(م  3009,  5ص  , القطان 
 . الحديث العصر و  الرومانتيكي العصرمتمثال بموسيقى بيتهوفن :  الكالسيكي العصر,بموسيقى باخ 

 :الموسيقى و عالقتها بالحقول المعرفية االخرى -4

 حالة موجة ولكل ( دلتا,  ثيتا,  الفا,  بيتا ) منها كهرومغناطيسية موجات االنسان لدماغ:  الموسيقى و علم النفس:  4-1
,  31ص , حداد ).  النفسى والهدوء االسترخاء موجة هى الفا ان يعنى وهذا الفا موجةف,  االنسان دماغ نشاط على تدل معينة

 التاثير يتمثلو . «البشرية النفس حاكت إذا األمراض, من للشفاء نموذجية وسيلة الموسيقى»: أرسطو يقول . (م 3001
 ).. وعمقه التنفس سرعة تغيير من المختلفة الموسيقى تمكنت: الفسيولوجي المستوى  على الموسيقى تأثير: أوال : في الموسيقي
 االسترخاء زيادة على تعمل أيضا فهي : االنفعالي  المستوى  على الموسيقى تأثير: ثانيا,  (م 3015,   33ص , السابق 
 . المزاج العتدال موسيقى, االسترخاء موسيقى : هي الموسيقى انواع اهم من و . القلق حدة وتقليل والهدوء

ربطت الدين مع  ,في عمق التاريخ فالحضارة المصرية الفرعونية مثال كان للموسيقى دورها  : الموسيقى و الدين :  4-2
كون االولى ترمز الى الهدوء و الطهارة و الثانية ترمز , فقد احلت الموسيقى الهادئة و حرمت الموسيقى الصاخبة , الموسيقى 

 . (م 3008,  20ص , عبد العزيز ).الى عكس ذلك 
 يقول القوية, الجمهورية بناء فلسفة من انطالقا والفنون  للموسيقى أفالطون  نظرة جاءت:  الموسيقى و الفلسفة:  4-3

 وسيلة أية باتباع عليه الحصول يتعذر عقلي توافق منهما وينبعث , روحال إلى ينفذان الجيدان اإليقاع و اللحن إن)) أفالطون 
 . (م3008,  51ص , عبد العزيز  ((الناس بين الحكم يستطيع القيثارة, يعزف من )) فقال , ,((أخرى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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في , الواقعية تكون  في العمل الفني  ))حيث ان, تتعامل الموسيقى مع حدث من الواقع :  الموسيقى و علم الجمال:  4-4
يرى ما وراء الموسيقى و ل ((تصال بالحقيقة ال يتم اال بفضل المثالية و االستمرار فيها و ان اال, لمثالية في الروح حين تكون ا

 .(م 3008,  55ص , السابق  ). (االستمتاع بجوهر االشياء  )الى  و هذا ينعكس, صميم معين يتامله الى درجة االلهام بت

احد  عن دمج اكثر من نوع  من الفنون و تعتبرتعتبر الموسيقى فنا ناتجا , كفن :  الموسيقى و الفنون الستة:  4-5
و قد قسم  (م3010,  3ص ,  عباس  ).المنظومات الثقافية التي يتم ترجمة افكارها التي تعكسه من و على النفس البشرية 

 .فن الرسم و فن الرقص, فن الشعر , فن النحت , الفن المعماري , الموسيقى : اليونانيون القدماء الفنون الستة الى  
 

 

 

 
  

 الباحثان: المصدر , بالفنون الستة  القة الموسيقىيوضح ع  ( 2 )شكل رقم 

دراسة الموسيقى هي دراسة رياضية للعالقات بين هذه الترددات التي مصدرها اآلالت إن : الموسيقى و الرياضيات :  4-6
 يقول ,وضع فيثاغورس العالقات األولى بين طول الخيط الرنان و الصوت المنبعث منه و قد,  الموسيقية بمختلف أنواعها

 . ( حركات النجوم )والرياضيات والفلك  (الصوت)من مالحظاته الدقيقة في الموسيقى  ونبعت". األشياء أرقامكل " فيثاغورس 
فاالصل في ظواهر الوجود أنها موصولة , ارتبطت الموسيقى كذلك بعلم الوجود : الموسيقى و علم الوجود :  4-7

ان  .(م  3008, 32ص , عبد العزيز )بالموسيقى الكونية أي بالتوازن الذي جعله هللا طابعا أساسيا لكل تلك الظواهر 
 (ظاهر  )لتي تركز على شكل ا ارت, العمارة  و ان ,  في أشكال التعبير المختلفة  الموسيقى بالمعنى الواسع للكلمة تتمظهر

المضمون الداخلي لما تحمله من اما الالمرئية  فتعنى ب  .الشيء ثم مضمونه بكل خصائصه الجمالية و التعبيرية المرئية 
اتي دور و هنا ي (شكال و مضمونا  )و بهذا تتعامل موسيقى البصر مع ثنائية تمثلت , افكار لتعبر عنها مع الجانب المرئي 

 . (م  3008,  35ص , السابق  )في التعبير عن الفكرة المتوخاة ليحقق تلك الثنائية  (ظاهريا و باطنيا  )التشكيل 
 
 

 

  

 

 

 الباحثان: المصدر , عالقة الموسيقى بالحقول المعرفية  يوضح ( 3 )شكل رقم 

لغرض طرح مفردات خاصة بمفهوم التشكيل و :  نقد الدراسات السابقةبناء االطار النظري من : المحور الثاني   -4
قام البحث بتقويم المعرفة النظرية الخاصة بالمفهوم بشكل عام في عدد من , ارتباطه بكل من الموسيقى و العمارة 

 :االدبيات و الدراسات المعمارية و التي شملت كل من 
 : الدراسات العامة :  5-1
عكست هذه الدراسة منهجية غوته في  : م1991, لموسيقى عمارة سائلة ا: الموسومة   Concordiaدراسة : 5-1-1

توجهت الدراسة نحو النسب الموسيقية و المعمارية و , ان  العمارة هي موسيقى جامدة فقابلها بان الموسيقى هي عمارة سائلة 
ى و العمارة بما يسمى الموسيقى تداخالتها بمفردة المقياس في تلك النسب الرياضية تم تفسيرها ضمن اطار عالقة الموسيق

مما  (الروحي  )و لكنها تركت الجانب المعنوي , بمعنى اخذ ظاهر المقطوعة الموسيقية شكليا و تحليلها ظاهريا , الشكلية 
 . شكل نقصا معرفيا في تناول تلك العالقة

 علم الفلك الموسيقى

 الشعر

 الرياضيات

 علم الوجود الفنون الستة

 علم الفلسفة

 علم الجمال 

 الدين

 علم النفس 

 الفن المعماري الموسيقى

 فن الرقص

 فن الرسم

 فن النحت

 فن الشعر  
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طرحت  : م  2001, دور العالقة بين الموسيقى و العمارة في التصميم المعماري : دراسة خالد دمحم الموسومة :  5-1-2
المتبادل بين الموسيقى و العمارة  و قد اكدت الدراسة ان  tasteو الذوقي   sensitive affectionالدراسة التاثير الحسي  

 .اثيرها في ذوقه الموسيقي و بالتالي المعماري الخلفية الخاصة بالمصمم المعماري لها ت
ظاهري مرتبط بالعمارة و : مع البرامج التقنية التي تساعده في اظهار نتاجاته المتراكبة موسيقيا و معماريا كونها ذات بعدين  

 .مرتبط بالموسيقى  (معنوي  )باطني 
طرحت الدراسة كيفية تعامل المصمم مع  :م  2010, العمارة كفن مغمور : الموسومة  Sloterdijkدراسة :  5-1-3

العمارة كفن مغممور بكل ما يعنيه الوصف و كيفية التعامل معها تكنولوجيا بمعنى خلق صوت و صورة بتناغم ما و وفق 
البيئة التي يتواجد فيها مع مساحة  نظم تكنولوجية و يساعد المعماري على التنقل بين هذا الفضاء و ذاك بحيث يستبدل

فيكون المتلقي في حالة انتقال بين الواقع و الخيال ليتم التوصل الى التصميم الممعاري ضمن بيئة موسيقية لتحقيق , مصممة 
 .بيئة مكتملة 

العاطفي طرحت هذه الموسيقى التاثير  :م  2011, موسيقى العمارة : الموسومة   Sheppard دراسة :  5-1-4
ان التاثير الموسيقي : للموسيقى على المهندس المعماري مما يدفعه الى تخيل االحداث بمعنى التفاعل معها مقتبسا العبارة 

ثابت و يمتد بعد انتهاء المقطوعة الموسيقية ليصل الى اعمق درجات العقل و , مباشر , على الذهن يتميز بكونه شديد 
 .و درست التشابهات و االختالفات بين الموسيقى و العمارة , ا بطبيعة الموسيقى التفكير و اكثرها رقيا و تاثر 

 & The vision of sense of space in architecture  , music : دراسة عرب زاده الموسومة :  5-1-5
literature   ,2012 :  ناقش , و االدب  الموسيقى, ركزت هذه الدراسة على تشكيل الفضاء في حقول ثالثة هي العمارة

و درست االحساس , و تشكيل الفضاء في كل منهما , البحث مفهومين طرحهما هما العمارة الموسيقية و الموسيقى المعمارية 
في كل منهما مؤكدة ان الحدث في الزمان و المكان هو الذي يكون الفضاء   The sense of space  بالفضاء 

و بهذا فقد ركزت هذه الدراسة على البعد السايكولوجي للفضاء اتسمت بكونها   Virtual reality of spaceاالفتراضي 
 .فتحت افاقا جديدة للتفكير و دراسة التشكيل الموسيقي و الممعاري للفضاء 

تناولت  : 2014, العمارة في الموسيقى , الموسيقى في العمارة : الموسومة   Robert Dorganدراسة : 5-1-6
و بالتالي فقد كان الطرح يتناول , المعماري و التكوين الموسيقي و ارتباط الجانب التكنولوجي بكل منهما الدراسة التكوين 

 .الجانب التقني فقط بعيدا عن اصل جوهر العالقة المعنوية  بينهما 
طرحت  :Music research in behavior & brain   ,2015الموسومة   Wein Bergerدراسة  :  5-1-7

  cognitive brain hunting الدراسة اسلوب ربط السلوك االنساني للشخص تحت تاثير موسيقى معينة اعتمادا على مفهوم 
و .و اكدت الدراسة اهمية الدمج بين الموسيقى و العمارة و اتخذت من اعمال موتسارت مثاال تطبيقيا لتلك الفكرة التي طرحتها 

 :اهم المفاهيم التي تناولتها تلك الدراسات  يوضح(  1) فيما يلي جدول رقم 
 
 

 المفاهيم التي تناولتها الدراسات السبعة   يوضح ( 0 ) رقم جدول

دراسة  المفهوم

Berger 

دراسة 
 عرب زاده

دراسة 
 خالد دمحم

دراسة 
 كونكورديا

دراسة 

Dorgan 
دراسة 

Sheppar
d 

دراسة 

Sloterdij
k 

التاثير في السلوك 
 االنساني 

          

          التشكيل الفضائي

التاثير في سيكولوجية 
 المتلقي

           

               التاثير في الذوق و الحس

          النسب و المقاييس

ارتباط الجانب 
 التكنولوجي

          

ارتباط العاطفة الخاصة 
 بالمتلقي

          

االنتقال بين الخيال و 
 الواقع 
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 :ونها طبقت الموضوع الخاص بالبحثو تم انتقاؤها ك:  االدبيات المعمارية :  5-2
تعامل كيج في دراسته التي  : Music and Architecture   1911الموسومة  John Cageدراسة :  5-2-1 

اذ اكد في دراسته ان المصمم يجب ان يتعامل مع , تعاملت مع التصميم المعماري في اتجاهين ثنائي االبعاد و ثالثي االبعاد 
و   sketchالموسيقى على انها فضاء اكثر من كونها لغة ليتاثر بها عند سماعها و ادراكها و بالتالي يرسم وفقا لها اكثر من 

 .يظهر نتاجا من دمج العمارة بالموسيقى   overlappingاخلها معا من خالل عمل يد
عرضت الدراسة صوت هدير الماء كمصدر موسيقي  :م Stretto house  ,1991 الموسومة  Hollدراسة :  5-2-2 

للنغمات مما رسم   Overlappingللتصميم تبنته و تعاملت معه في تشكيل عمارة تمثل في المنزل المذكور من خالل عمل 
دمجت هذه الدراسة المقطوعة الموسيقية مع الطبيعة من خالل االستعارة من الطبيعة و استخدام الية , المشروع  المخطط العام

المياه  كونها تحاكي حركة و صوت  .ارة شكلية من ثالث نغماتباستع, التضمين وصوال الى نتاج معنوي بمساحة ابتكار 
ليعمل وفق   special damsالسدود الفضائية  الباحث معماري اسماه –ب تحت المنزل و هو نتاج موسيقي التي تص

 .االظهار المعماري موسيقيا 
اعتمد موسيقى ال  : Bebop music of architecture  ,2010 الموسومة   Niumannدراسة :  5-2-3

Bebop   مساحات فكرية ذات بنية معينة تؤدي الى االبداع حيث ترجم السكون في الموسيقى  –حسب رايه  –كونها تعطي
الى فراغات في العمارة بتركيبات مماثلة لتتم الترجمة الى اشكال ثالثية االبعاد من خالل دالالت موسيقية يفسرها وفق توجهاته 

اهم االليات , كمفردة فكرية و مادية  (المشكل  )تاج تكون الخواص الشكلية للنبهذا ,   (الجانب الذاتي للمصمم  )الفكرية 
 .التفكيك , التجزئة و التركيب , القصدية , المحاكاة : التي اعتمدها في تشكيل التصميم المعماري 

 .و تم انتقاؤها كونها تخصصت في ما يهدف البحث التوصل اليه : الدراسات المتخصصة :  5-3
تم العمل وفق مبدا تحليل المقامات الخاصة  : 2009 ,العمارة الموسيقية في مصر  ,دراسة جامعة القاهرة :  5-3-1

باغنية الف ليلة و ليلة الم كلثوم التي تم رسم تردداتها وفق تسلسل خطي يكن تسقيطه على رسم ثالثي االبعاد و يمثل 
, راست  )م استخراج خمسة مقامات هي و تم تطبيق ذلك على شارع المعز في القاهرة حيث ت, مسارات حركية كشوارع مثال 

اما مقام , و مقام البيات االنفتاح على اكثر من فضاء , حيث يمثل مقام الراست االفتتاحية ,  (صبا و سيكا , حجاز , بيات 
الضيق حيث تم تحليل العمارة  قام السيكا يمثل مساحة تمثل العرضو م, الحجاز فيمثل الحد الفاصل بين فضاء و اخر 

يقيا باالعتماد على برامج نسبية تعتمد النسب الرياضية وصوال الى تمثيلها بخطوط موسيقية تفسر ذلك الفضاء الناتج على موس
, الترجمة  :منها  الدراسة على اليات تو قد اعتمد, انه المحصلة النهائية لمقطوعة موسيقية تم تجسيدها على ارض الواقع 

 .االبتكار و االصالة , البالغة , التركيب , التجزئة , المحاكاة 
جسد المشروع فكرة رقصة موسيقية لفريد استير و جينجر روجرز  : 1992,دراسة فرانك جيري للمبنى الراقص :  5-3-2

, ة المحيطة به من خالل الية االقتباس تميز النتاج بفرديته عن سياق المباني التاريخي, بتصميم معماري بتاثير تلك الموسيقى 
على توجهات ثالثة  فكانت الرقصة هي المرجع للتصميم المعماري باالعتماد, التحول و المزج , التفكيك , المحاكاة , الترجمة 

و فيما ,  Improvisation: تحسين النتاج  ,   Collaboration: التهجين ,    Performancاالداء : لها متمثلة ب 
 : يوضح المفاهيم التي تناولتها الدراسات السابقة ( 3) يلي جدول رقم 

 المفاهيم التي تناولتها االدبيات المعمارية السابقة و الدراسات المتخصصة  يوضح ( 2 ) رقم جدول

دراسة  المفهوم 
Holl 

دراسة 
 كيج

دراسة 
 نيومان 

دراسة 
جامعة 
 القاهرة

دراسة 
 جيري

          تشكيل موسيقي من العمارة 

           تشكيل ثنائي و ثالثي االبعاد

         توجه فكري وفق داللة موسيقية فكرية 

        و النسب الرياضية اعتماد التكنولوجيا

 : (مفردات االطار النظري  )االطار النظري لمفهوم الموسيقى و العمارة استخالص مفردات -6
ابرزت الدراسات السابقة جوانب مختلفة مرتبطة بعالقة الموسيقى بالعمارة و قد تم فرزها و قد تمحورت هذه الجوانب العديدة 

التباين , التغيير , المحاكاة :  منهاتم الخروج باليات من الدراسات السابقة   .الموسيقى و العمارة , الموسيقى : حول مفردتين 
, التعقيد , االيحائية , البالغة , االبداع , االبتكار  :اما سمات النتاج فمنها  التحول , التركيب  ,التجزئة , المطابقة , 

 التجديد , التكرار , الخصوصية , الهوية , االصالة 
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تم تقسيمها الى نمط ايقاعي سريع و اخر بطئ و دراسة االفعال و ردود  : الموسيقى: المفردة الرئيسة االولى :   6-1
 .االفعال المرتبطة بكل منهما و بطبيعة تلك الموسيقى ان كانت سلبية او ايجابية 

و قد , تبين هذه المفردة طبيعة العالقة بين الموسيقى و العمارة  :الموسيقى و العمارة : المفردة الرئيسة الثانية :  6-2
الموضوعية  , الغرائبية , االنتقائية  : بقيم ممكنة مرتبطة بها و منها تميزتالتي اتسمت تلك العالقة بمبادئ اهمها المحاكاة و 

االدب  , الفن التشكيلي  مثل: من خارج حقل العمارة  :اما الصياغة المعمارية من الموسيقى فقد تكون  .الزمنية ,الرؤيوية  ,
 .(عام او تفصيل معين )موسيقي معين باعتماد نمط : اسلوب استخدام االيحاء الموسيقي اما  .من داخل حقل العمارةالخ او .

اليات اما اهم .  خلها مع النتاج المعماري اثناء العملية التصميمية و تكون اما ذاتية او موضوعية االقيمة الموسيقية و تد اما
: الفكرية : اما سمات النتاج  .  االستعارة, االنتقاء ,  المماثلة, التكرار :فكرية و شكلية : النتاج الخاص بالعملية التصميمة 

 رمزية و فنية: الشكلية ,  االصالة, التميز , , الخرق , االبداع : الداللية ,  التجديد,التواصل , االبتكار , التعبيرية , التفرد 
 و تاريخية اجتماعية قيم, التجزئة , التعقيد  او البساطة, التكرار  : متجانس شكلي نتاج,  .االستعارة و غالبا بالمحاكاة وترتبط

 :التالي (  4) وتم تلخيص مفردات االطار النظري في الشكل رق  .االيحائية  مرتبطة بمفهوم
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثان: المصدر , يوضح مفردات االطار النظري  ( 4 )شكل رقم 

و العالقة  الموسيقى و العمارة, الموسيقى : تمت صياغة مفردات االطار النظري و التي تمثلت بمفردتين رئيستين هما 
فهي بناء نفسي ابداعي , اعمار النفس البشرية بطريقة ال تخلو من الذاتية : و لذا يمكن تعريف الموسيقى على انها , بينهما 

 .يؤثر بعدة اشكال على سير الحياة و ارتباط االنسان بها و انتقاله من حال الى حال لتخلق واقعا افتراضيا من واقع حقيقي
ليصبح الحال معكوسا لدى المتلقي لتكون افتراضا و االفتراض حقيقة و ارتبطت كل من الموسيقى و العمارة في عالقتهما 

القدرة االبداعية على تحويل الشئ من حال الى حال رمزيا بشكله الظاهر و : ضمن مفهوم التشكيل الذي تم تعريفه على انه 
و فيما يلي جدول  .ذات مغزى اجتماعي بالدرجة االولى و فني بالدرجة الثانية  الضمني خدمة لهدف سام وصوال الى نتيجة

 :يمثل المفردات الرئيسة و الثانوية القيم المرتبطة بها   ( 2 )رقم 

 يوضح المفردات الرئيسة و الثانوية و القيم الممكنة المرتبطة بها(  3) جدول رقم 
المفردة  المفردة الرئيسية ت

 الثانوية
 ارتباطاتها القيم الممكنة للمفردة الثانوية

, ايقاع سريع  الموسيقى 1
 ايقاع بطئ

الفعاليات و ردود االفعال المرتبطة بطبيعة تلك 
 الموسيقى

 سلبية -
 ايجابية -

سمات العالقة  الموسيقى و العمارة 2
بين الموسيقى 

 و العمارة

حيث تم اعتبارها  المحاكاة كمبدا و مفهوم اساسي
كاستراتيجية تصميمية تحاكى الموسيقى للخروج 

 بتصاميم متميزة 

 انتقائية
 غرائبية

 موضوعية
 رؤيوية

 اليات النتاج

 نمط ايقاعي بطئ

 نمط ايقاعي سريع

 الموسيقى و العمارة 

, الغرائبية ,االنتقائية 

الرؤيوية  ,الموضوعية 

 الزمنية,

 الصياغة المعمارية

من داخل حقل 

 العمارة

من خارج حقل 

 العمارة

 القيمة الموسيقية

 الخلفية الثقافية للمتلقي

 الخبرة السابقة له

 رؤيته المرتبطة بالموسيقى

 عوامل نفسية مؤثرة
, االضافة , الحذف , المحاكاة ,االستعارة , االنتقاء , التجزئة , المماثلة , التكرار 

, التراكب , القصدية , الترجمة , التجريد , االقتباس , التحول و المزج , التفكيك 

 جمع المتناقضات

 سمات النتاج

 شكلية, داللية , فكرية 

 المحاكاة

 الموسيقى

 مفردات االطار النظري
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 زمنية
 من داخل حقل العمارة

 نمط موسيقي معين اسلوب استخدام االيحاء الموسيقي
 قياس معنوي  الموسيقيالقيمة الموسيقية و تداخلها مع النتاج 

محددات تخص المصمم المعماري اثناء العملية 
 التصميمية

 ذاتية و موضوعية

 فكرية و شكلية اليات النتاج الخاص بالعملية التصميمية
 الفكرية سمات النتاج

 الداللية
وترتبط بالقيم )الشكلية 

 (الجمالية الشكلية 
الموسيقى على نتاج العملية اهداف دراسة تاثير 

 التصميمية المعمارية
 معنوية و مادية

اعتماد منهجية تقوم على انجاز ى لحل المشكلة البحثية و هي التطبيق بانتقل البحث الى مرحلة اخر : العملي التطبيق-7
مشروع البرج السكني في سياتل : مشاريع بارزة في العمارة كنماذج مهمة  اربعةدراسة عملية تتضمن اختيار عينة متكونة من 

,   ( 3 )رقم شكل , بلجيكا , مشروع المعارض ل لي كوربوزيه و سيناكس ,   ( 1)شكل رقم , المريكية الواليات المتحدة ا, 
, مشروع قاعة زهاء حديد للموسيقى . ( 2 ) شكل رقم, الواليات المتحدة االمريكية , لفرانك جيري في سياتل  EMPمشروع 

فقد تم اعتماد  الجزء الثاني اما .و يمثل هذا الجزء االول من التطبيق ( 4 )شكل رقم , االمارات العربية المتحدة , ابو ظبي 
الغراض  10تطبيق فرضية البحث و مفرداته المستخلصة من االطار النظري على عينات من المهندسين المعماريين عدد 

و قد طرحت التصورات االفتراضية ازاء مفردات االطار النظري حيث تمت صياغة  .البحث و اثبات فرضية البحث المذكورة  
فردة الرئيسة الثانية بغية استكشافها خالل مرحلة التطبيق كونها االكثر اهمية و المتمثلة فرضية اساسية واحدة ارتبطت بالم

بمفهوم التشكيل في العالقة بين الموسيقى و العمارة و التي بدورها تحدد تطبيق مفهوم التشكيل المعماري موسيقيا على عدة 
تلك المفردة ضمن العالقة المذكورة بين الحقلين و تستقي نتاجات معمارية عالمية بارزة كنماذج الستخالص اهداف استثمار 

ان هناك تاثير سايكولوجي موسيقي على  :فكرها من الموسيقى ذاتها و تطبيقاتها في العمارة و هذه الفرضية تتلخص بما يلي 
وفق منهج وصفي  تاما قياس المتغيرا, المعماري تحت ظروف معينة اثناء العملية التصميمية من الممكن السيطرة عليه  

و هو قياس , قياس نوعي يعرف اهم الرموز للقيم الممكنة للمفردات الثانوية  ان نوع القياس المطروح هوتحليلي فقد بين 
اما فيما يتعلق بجمع المعلومات فقد  .خاص بمتغيرات االطار النظري بمفردته الرئيسة الثانية التي تم انتخابها لغرض تطبيقها 

تم اختيار المشاريع الثالثة  .استند على استخالص المعلومات الخاصة بالمشاريع من مالحظات وصفية في الدراسات السابقة 
استنادا الى كونها من االعمال المهمة في العمارة من ناحية وضوح نواحي استثمار مفهوم التشكيل المعماري في ظل 

و قد تم اختيار المشاريع االربعة  :و فيما يلي جدول بالقيم المقاسة و ترميزها و تطبيقها على المشاريع الثالثة , ى الموسيق
استنادا الى كونها من االعمال المهمة في العمارة من ناحية وضوح نواحي استثمار مفهوم التشكيل المعماري في ظل 

 :ريع االربعة و فيما يلي التحليل الكامل للمشا, الموسيقى 
 : 2011 –تصميم مكتب كيج  –الواليات المتحدة االمريكية  –مشروع البرج السكني في سياتل  -1

 الواليات المتحدة االمريكية , مشروع البرج السكني بسياتل 

التعريف بالفكرة التصميمية 
للمشروع المقترح وفق استمارة 

 االستبيان

 

 :البطئ و اعتمد ما يلي تبنى المصمم الموسيقى ذات االيقاع  -

 :و اهم ما تضمنه مفهوم المحاكاة : المحاكاة  -
  (للعناصر و العالقات  )االنتقائية  
  من خالل ربط الدالالت و االفكار الموسيقية بالتصميم المعماري: الغرائبية 
  من خالل اعتماد التدرج المنطقي لالحداث المتخيلة و اعتماد التحليل: الموضوعية 
  باعتماد التعبيرية و االيحائية : الرؤيوية 
  (الحداثة و التجديد  )حيث يتسم نتاج العملية التصميمية الخاصة به بالمعاصرة : الزمنية 

 من داخل حقل العمارة من خالل تبني نموذج عام ارتبط بنمط معماري معين: طبيعة الصياغة المعمارية  -

 .النمط الموسيقي المسموع من خالل تفصيل ما داخل المقطوعة الموسيقية  اما اسلوب االيحاء فقد تبناه المصمم من  -

 من خالل اعتبارها قيمة  داللية  و بالتالي كانت قيمة النتاج المتمخض عن العملية التصميمية قد تم قياسها قياسا معنويا -

 :اهم المحددات التي رافقت التصميم و منها الذاتية و الموضوعية  -
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 (و التي ارتبطت بتجاربه الشخصية )الخبرة الشخصية ,  (و هي معاصرة  )ة و الفكرية للمصمم الخلفية الثقافي ,
و كانت للعوامل النفسية تاثيرها في صياغة النتاج من خالل ,  (و هي عميقة  )و رؤيته المرتبط بالموسيقى 

 .االحداث اليومية  و التجربة الشخصية للمصمم المعماري

, المماثلة ,التكرار :  تبناها المصمم الخاصة بالعملية التصميمية و التي تضم الفكرية و الشكلية  اما اهم االليات التي -
, االقتباس , التحول و المزج , التفكيك , الحذف و االضافة , المحاكاة , التجريد ,االستعارة, االنتقاء , التجزئة 

 .جمع المتناقضات , التراكبية 

, تحقق االبداع  )الداللية , (االبتكار , التجديد , التواصل , تحقق التعبيرية  ): الفكرية  و بالتالي كانت سمات النتاج -
  (و النتاج الشكلي المتجانس , تحقق المحاكاة  )الشكلية ,  (القصدية  و االصالة  , االيحائية ,االختالف , االنفرادية 

و كان المطلوب انشاء فضاء للفنانين التشكيليين , مترا في سياتل  235يقع البرج الذي يبلغ ارتفاعه : وصف المشروع  
على ان تتم عملية تشكيل التصميم تحت تاثير موسيقى , و المعماريين الذين كانوا يشغلون نسبة كبيرة من ساكني البرج 

اثبت الدراسة تاثير العينة الموسيقية المسموعة في تشكيل العمارة : بحث تحليل المشروع وفق افق ال . (  Bebop  )ال 
و التاثير في بنيتها حيث تساعد في تطوير الشخصية المعمارية و نموها بشكل واضح من خالل بناء اساس موسيقي ذو 

المصمم المتاثر  رؤى معمارية لنتاجاته في اطار تطوير االسلوب و االداء و يكمن التطوير هنا في كيفية تفكير
لخلق و تشكيل النتاج المعماري للعملية  (حيث تم التوجيه ان يستوحي فكرته من تلك المقطوعة المسموعة  )بالموسيقى 
 . التصميمية 

 

ل لكيفية الصياغة المعماية يوضح تحقيق المشروع االو ( 2 )الباحثان و مخطط رقم : المصدر , يوضح تطبيق المشروع االول لمفردات المحاكاة  ( 0 )مخطط رقم 

 الباحثان: المصدر , من الموسيقى 

 

يوضح تحقيق المشروع االول لسمات  ( 4 )الباحثان و مخطط رقم : المصدر , يوضح تحقيق المشروع االول الليات العملية التصميمية المعمارية  ( 3 )مخطط رقم 

 الباحثان: المصدر , اج المعماري النت

  : 0891 –تصميم لي كوربوزيه و سيناكس  –بلجيكا  –المعارض مشروع مجمع  -2

 بلجيكا  ,  مشروع مجمع المعارض 
التعريف بالفكرة التصميمية 

للمشروع المقترح وفق استمارة 
 االستبيان

 

 :تبنى المصمم الموسيقى ذات االيقاع البطئ و اعتمد ما يلي  -

 :و اهم ما تضمنه مفهوم المحاكاة : المحاكاة  -
  (للعناصر  )االنتقائية  
  الغرائبية 
  باعتماد الجوانب المادية اي التعبير المباشر للفكرة التصميمية : الموضوعية 
  من خالل ارتباط رؤية المصمم بمفهوم  االيحائية لفكرته : الرؤيوية. 
  (الحداثة و التجديد  )حيث يتسم نتاج العملية التصميمية الخاصة به بالمعاصرة : الزمنية 

من داخل حقل العمارة من خالل تبني نمط العمارة العالمية الحديثة و ارتباط معالجة النتاج : طبيعة الصياغة المعمارية  -
 .بالجانب التكنولوجي 

 .اما اسلوب االيحاء فقد تبناه المصمم من النمط الموسيقي المسموع من خالل تفصيل ما داخل المقطوعة الموسيقية   -
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ة النتاج المتمخض عن العملية التصميمية قد تم قياسها قياسا معنويا من خالل اعتبارها قيمة تعبيرية و بالتالي كانت قيم -
 .و داللية 

 :اهم المحددات التي رافقت التصميم و منها الذاتية و الموضوعية  -
  (الشخصية  و التي ارتبطت بتجاربه )الخبرة الشخصية ,  (و هي معاصرة  )الخلفية الثقافية و الفكرية للمصمم 

و كانت للعوامل النفسية تاثيرها في صياغة النتاج من خالل , (و هي عميقة  )و رؤيته المرتبط بالموسيقى , 
 .االحداث اليومية 

, المماثلة , التكرار : اما اهم االليات التي تبناها المصمم الخاصة بالعملية التصميمية و التي تضم الفكرية و الشكلية  -
 .جمع المتناقضات , القصدية و التراكبية , الترجمة , التجديد , قاء االنت, التجزئة 

, تحقق االبداع  )الداللية , (االبتكار , التفرد , التواصل , تحقق التعبيرية  ): و بالتالي كانت سمات النتاج الفكرية  -
  (و النتاج الشكلي المتجانس , تحقق المحاكاة  )الشكلية ,  (القصدية  و التميز , البالغة , التنوع , االختالف 

و كان المطلوب انشاؤه بتاثير الموسيقى التي , يقع البرج الذي يضم معارض متنوعة  في بلجيكا : وصف المشروع 

اثبت الدراسة تاثير الموسيقى على المصمم : تحليل المشروع وفق افق البحث  .الفها سيناكس بنفسه و تحت تاثيرها 

حيث  .كوربوزيه الى درجة تصميم االول للمقطوعة و جعلها المرجع الخاص بفكرته التصميمية سيناكس و بالتالي لي 

االسلوب .انه يتعامل مع مقاييس عدة في العمل الواحد و يحاكيها مع موسيقاه بهارمونية و نسب خاصة بكل مقياس 

ماعه الى الموسيقى لينتج الكثير من يتلخص في استخدام الرسم البياني للنغمة و يقوم بتدويره و تحريكه اثناء است

اما كيفية قياس .مشاريعه بهذا االسلوب فقد اعتمد استخدام مصادر موسيقية لزيادة الوعي المكاني و الذهني بتصاميمه  

 :و قيمها الممكنة و كما يليردات تم تحليل المشروع حسب المف: المفردات الخاصة بالمشروع 

 

يوضح تحقيق المشروع الثاني لكيفية الصياغة  ( 6 )الباحثان و مخطط رقم : المصدر , يوضح تطبيق المشروع الثاني لمفردات المحاكاة  ( 1 )مخطط رقم 

 الباحثان: المصدر , ية من الموسيقى رالمعما

 

يوضح تحقيق المشروع الثاني لسمات  ( 9 )باحثان و مخطط رقم ال: المصدر , يوضح تحقيق المشروع الثاني الليات العملية التصميمية المعمارية  ( 2) مخطط رقم 

 الباحثان: المصدر , النتاج المعماري 

  : 2111 –تصميم فرانك جيري  –الواليات المتحدة االمريكية , واشنطن , EMPمشروع  -3

 الواليات المتحدة االمريكية , مشروع جيري بواشنطن 
التعريف بالفكرة التصميمية للمشروع 

 المقترح وفق استمارة االستبيان
 EMP)مشروع 4 /

 :تبنى المصمم الموسيقى ذات االيقاع البطئ و اعتمد ما يلي  -

 :و اهم ما تضمنه مفهوم المحاكاة : المحاكاة  -
  (للعناصر و العالقات  )االنتقائية  
  من خالل ربط الدالالت و االفكار الموسيقية بالتصميم المعماري: الغرائبية 
 من خالل اعتماد التدرج المنطقي لالحداث المتخيلة و اعتماد الجوانب المادية تعبيرا مباشرا: ية الموضوع 
  باعتماد التعبيرية و االيحائية : الرؤيوية 
  (الحداثة و التجديد  )حيث يتسم نتاج العملية التصميمية الخاصة به بالمعاصرة : الزمنية 

العمارة من خالل تبني نمط العمارة العالمية الحديثة و ارتباط معالجة النتاج بالجانب من داخل حقل : طبيعة الصياغة المعمارية  -
 .التكنولوجي 

 .اما اسلوب االيحاء فقد تبناه المصمم من النمط الموسيقي المسموع من خالل تفصيل ما داخل المقطوعة الموسيقية   -

 .د تم قياسها قياسا معنويا من خالل اعتبارها قيمة  داللية و بالتالي كانت قيمة النتاج المتمخض عن العملية التصميمية ق -
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 :اهم المحددات التي رافقت التصميم و منها الذاتية و الموضوعية  -
  و رؤيته ,  (و التي ارتبطت بتجاربه الشخصية  )الخبرة الشخصية ,  (و هي معاصرة  )الخلفية الثقافية و الفكرية للمصمم

و كانت للعوامل النفسية تاثيرها في صياغة النتاج من خالل االحداث اليومية  و ,  (يقة و هي عم )المرتبط بالموسيقى 
 .التجربة الشخصية للمصمم المعماري

, االنتقاء , التجزئة , المماثلة :  اما اهم االليات التي تبناها المصمم الخاصة بالعملية التصميمية و التي تضم الفكرية و الشكلية  -
 .جمع المتناقضات , التراكبية , االقتباس , التحول و المزج , التفكيك , الحذف و االضافة , المحاكاة , د التجري,االستعارة

, الخرق , تحقق االبداع  )الداللية , (االبتكار , التجديد , التواصل , تحقق التعبيرية  ): و بالتالي كانت سمات النتاج الفكرية  -
 (و النتاج الشكلي المتجانس , تحقق المحاكاة  )الشكلية ,  (لتميز القصدية  و ا, االيحائية ,االختالف 

و كان المطلوب انشاؤه بتاثير الموسيقى التي فرضها مالك , يقع مشروع معهد الموسيقى بسياتل  : صف المشروع و

استعان جيري  بالحاسوب بعد : تحليل المشروع وفق افق البحث  و القصة المطروحة فيها  (Paul Zumwalt )المعهد

في خلق نظام محاكاة تحليلي يقوم بتحويل الموسيقى الى ,  (الزبون)االستماع مرارا الى المقطوعة التي اختارها المالك 

م التصميم ت,  غيره  و بما ان المالك كان يحب الغيتار اكثر من, موجات تفصل موجة كل الة موسيقية على حدة 

ثم قسمت الفضاءات الداخلية حسب ما يتطلبه , ى واقع لالخاص بالهيكل االنشائي الخارجي بتحويل تلك الموجات ا

فكان اسلوبه في عمل القواطع و اماكن العقد الحركية باستخدام انواع الغيتارات و , المشروع على ان تتوازى مع النغمة 

تم تحليل المشروع : اما كيفية قياس المفردات الخاصة بالمشروع .لى حد وصفهع (حركية  -كعقد موسيقية   )تجميعها 

 : حسب المفردات المستخلصة الرئيسة و الثانوية و قيمها الممكنة و كما يلي 

 

يوضح تحقيق المشروع الثالث لكيفية الصياغة  ( 01 )الباحثان و مخطط رقم : المصدر , يوضح تطبيق المشروع الثالث لمفردات المحاكاة  ( 8 )مخطط رقم 

 الباحثان: المصدر , المعماية من الموسيقى 

 

يوضح تحقيق المشروع الثالث  ( 02 )الباحثان و مخطط رقم : المصدر , يوضح تحقيق المشروع الثالث الليات العملية التصميمية المعمارية  ( 00)مخطط رقم 

 الباحثان:  المصدر, لسمات النتاج المعماري 

  : 2100 –تصميم زهاء حديد  –االمارات العربية المتحدة , ابو ظبي ,مشروع قاعة زهاء حديد للموسيقى   -4

 مشروع قاعة زهاء حديد للموسيقى 

التعريف بالفكرة التصميمية 
للمشروع المقترح وفق استمارة 

 االستبيان

 : تبنى المصمم الموسيقى ذات االيقاع البطئ و اعتمد ما يلي -

 :و اهم ما تضمنه مفهوم المحاكاة : المحاكاة  -
  (للعناصر و العالقات  )االنتقائية  
  من خالل ربط الدالالت و االفكار الموسيقية بالتصميم المعماري: الغرائبية 
  من خالل اعتماد التدرج المنطقي لالحداث المتخيلة و اعتماد التحليل: الموضوعية 
  باعتماد التعبيرية و االيحائية : الرؤيوية 
  (الحداثة و التجديد  )حيث يتسم نتاج العملية التصميمية الخاصة به بالمعاصرة : الزمنية 

من داخل حقل العمارة من خالل تبني نمط العمارة العالمية الحديثة و ارتباط معالجة النتاج : طبيعة الصياغة المعمارية  -
 .بالجانب التكنولوجي 

 .اما اسلوب االيحاء فقد تبنته المصممة من النمط الموسيقي المسموع من خالل تفصيل ما داخل المقطوعة الموسيقية   -

و بالتالي كانت قيمة النتاج المتمخض عن العملية التصميمية قد تم قياسها قياسا معنويا من خالل اعتبارها قيمة  داللية  -
. 
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 :منها الذاتية و الموضوعية اهم المحددات التي رافقت التصميم و  -
  (و التي ارتبطت بتجاربها الشخصية  )الخبرة الشخصية ,  (و هي معاصرة  )الخلفية الثقافية و الفكرية للمصمم 

و كانت للعوامل النفسية تاثيرها في صياغة النتاج من خالل ,  (و هي عميقة  )و رؤيتها المرتبط بالموسيقى , 
 .الشخصية للمصمم المعماري االحداث اليومية  و التجربة

, المماثلة ,التكرار :  اما اهم االليات التي تبنتها المصممة الخاصة بالعملية التصميمية و التي تضم الفكرية و الشكلية  -
, االقتباس , التحول و المزج , التفكيك , الحذف و االضافة , المحاكاة , التجريد ,االستعارة, االنتقاء , التجزئة 
 .جمع المتناقضات , ة التراكبي

, تحقق االبداع  )الداللية , (االبتكار , التجديد , التواصل , تحقق التعبيرية  ): و بالتالي كانت سمات النتاج الفكرية  -
 (و النتاج الشكلي المتجانس , تحقق المحاكاة  )الشكلية ,  (القصدية  و االصالة , االيحائية ,االختالف , االنفرادية 

و كان المطلوب انشاؤه بتاثير الكالسيكية الهادئة التي تم , يقع مشروع  القاعة الموسيقي بابي ظبي  : المشروع وصف 

يمثل التصميم قاعة موسيقية : تحليل المشروع وفق افق البحث  .اختيارها من قبل المصممة لتصمم على اساسها 

رصة تجربة حضور فعاليات فنية راقية في أجواء فريدة, استثنائية متنقلة ذات تصميم هندسي جذاب, تمنح الجمهور ف

عة وتوظف بتناغم بديع التقنيات الضوئية, وأنظمة الصوت المبتكرة لضمان تواجد الحضور في بيئة مثالية, و تعتبر القا

ع تم تحليل المشرو: اما كيفية قياس المفردات الخاصة بالمشروع .معماري إنساني إرث موسيقي: حسب وصف البعض 

 : حسب المفردات المستخلصة الرئيسة و الثانوية و قيمها الممكنة و كما يلي 

 

يوضح تحقيق المشروع الثالث لكيفية الصياغة  ( 04 )الباحثان و مخطط رقم : المصدر , يوضح تطبيق المشروع الثالث لمفردات المحاكاة  ( 03 )مخطط رقم 

 الباحثان: المصدر , المعماية من الموسيقى 

                 

يوضح تحقيق المشروع الرابع  ( 06 )الباحثان و مخطط رقم : المصدر , يوضح تحقيق المشروع الرابع الليات العملية التصميمية المعمارية  ( 01)مخطط رقم 

 الباحثان: المصدر , اج المعماري لسمات النت

  :يلي اما فيما يخص الجزء الثاني من االطار التطبيقي فقد تم كما 

تم الطلب من :  الحالة .متر  ( 99*99 )مركز ثقافي على نهر دجلة في بغداد بابعاد  : وظيفة المشروع : ظروف التطبيق 

للمشروع اعاله من المعماريين الذين تم انتخابهم من ثالث فئات عمرية من الجنسين مناصفة و كما  (  Sketches )العينات 

ادخالها كنتاج  بعدها تم  .دقيقة تم توثيقها صوريا  ( 99 )تم ذكره  ليقوموا بالتجربة على اربعة مراحل زمنية مدة كل منها 

 Case Aو هو يمثل بدون موسيقى  :و بثالثة حاالت , ة واحدة دقيقة على مدار ساع 99تصميمي للعملية التصميمية لكل 
 , Case Bو هو يمثل ... المقطوعة الخامسة  -  (بيتهوفن  )باالستماع الى الموسيقى ذات االيقاع البطئ و هي موسيقى ,

ليقوموا بالتجربة .  Case Cو هو يمثل ....   (  R&B )باالستماع الى الموسيقى ذات االيقاع السريع و هي موسيقى 

 . المذكورة باالضافة الى ما ورد في استمارة االستبيان التالية لكل المهندسين 
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 .و في المحلق الثاني للبحث مجموعة من عينات التصاميم التي تم اخضاعها الى  التطبيق 

 :و فيما يلي مخططات توضح كيفية تطبيق العينات المنتخبة لمفردات االطار النظري  

    

, يوضح تحقيق المشاريع المنتخبة لكيفية الصياغة المعماية من الموسيقى  ( 09 )مخطط رقم و  الباحثان: المصدر , يوضح مفردات المحاكاة  ( 02 )مخطط رقم 

 الباحثان: المصدر 
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 الباحثان: المصدر , يوضح اليات العملية التصميمية المعمارية  ( 08 )مخطط رقم 

 :االستنتاجات النتائج و  -9

 :نتائج االطار النظري :  9-0 

قدرة تعبيرية هائلة مما يساعد عبارة تحمل ايجازا و ,  " إنَّ العمارة موسيقى في المكان والموسيقى عمارة في الزمن  -9

 .على ادراك النتاج المتمخض عن الفنين 

الناس و التعبير عنهم في حدود المجتمع سواء على مستوى الفرد او  في توحيد مشاعر إن للموسيقى  دورها الجوهري  -9

 واحد نوع  من اكثر اجتمع فاذا , العمارة و الحركة و الموسيقى و الشعر..  الصورة و الصوت فنون تتكامل حيث .الجماعة

هي القدرة الحركية في اطار  الموسيقى و اكد البعض ان,  الحقيقة الى اقرب و تكامال اكثر و اقوى تاثيره كان الفنون من

 رؤية و موسيقية رؤية الى الفراغ و المساحة زمني تتضمن تلك القدرة تصيير كل ما هو ساكن الى كيان متحرك في اطار

 .معبر و متحرك كامل احساس ذات جمالية رؤية اخر بمعنى او  متحركة

الذي يسخر تلك الحواس فكريا ليحقق  (المعماري )المفكران المتعة الجمالية تاتي عن طريق الحواس و قد اضاءها العقل  -9

 .المتعة التي يصبو اليها 

 بكونه يتميز الذهن على الموسيقي التأثير إنحيث ن تعطي الموسيقى شكالً لوضعها في قالب مادي ملموس  أمن الممكن   -9

ً  واكثرها والتفكير العقل درجات أعمق الى ليصل الموسيقية المقطوعة انتهاء بعد حتى ويمتد ثابت , مباشر , شديد  رقيا

 كله ذلك تصف ما هي الموسيقى وراء المتحفية فالطبيعة

   .(سواء باعتبارهما المعماري التذوق لعملية مماثلة وهي ) والشعور العقل وظيفة تفسير يتطلب الموسيقي التذوق إن  -9

من خالل  (الذاتية  )وصوال الى المرئية  (الموضوعية  )تحقيق المتعة الفكرية الهدف من الموسيقى معماريا هو و ان 

  .داللية من خالل خبرة و تجارب الباحث السابقة  ةو تكوين فكر, اكاة بين الحقلين المح ليةعملية ادراكية تعتمد ا

سواء على  يقوم المتلقي باالعتماد على الجهد الذهني بشكل كبير في تكوين االيحاءات التي تتجلى له لغرض تجسيدها-6

مستوى الفكرة العامة او على مستوى تفاصيل تنفيذها من خالل محاوالت لمالئمة الفكرة و المعنى المطروح مع عملية 

يقوم المتلقي بادراك ابعاد و مستويات جديدة بهذه التجربة ليتحرر النتاج من كل ما هو مالوف وصوال الى  حيث .تجسيده 

, االلوان , المواد , الهيئات , الخطوط  )باالبداع في منظومته التصميمية سواء على مستوى و بهذا يتسم النتاج , الالمالوف 

المصمم المعماري  يسمعها إن الموسيقى التي و  . لخلق ذلك النتاج المبتكر في فكرة ما و شكل فيزيائي معين,  (الخ .. 

خياله الضوء االخضر لالنطالق ليبتكر تراكبات و تصميمات مرتبطة بالمعاني التي رسمتها تلك المقطوعة  تعطي يمكن ان

ة و اثبات ان هناك مماثلة بين الموسيقية و هو ما اثبت ان للموسيقى تاثيرها الجوهري على العملية التصميمية المعماري

 .عملية التشكيل المعماري و التشكيل الموسيقي 

 : ستنتاجات االطار التطبيقي ا : 9-2

التواصل ويعزى ذلك إلى استهدافهم لمنظومة  االيقاع السريع لتركيز على نمط على قلة ابينت النتائج ميل المعماريين  -9

 بهدف التعبير عن فكرة رمزية يتوخونها تبعا لذللك  , مع الموسيقى و داللة تاثيرها على نتاجاتهم المعمارية 

. 
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ويعزى ذلك إلى  االيقاع البطئ بشكل اكبر من نظيره السريع  لتركيز على نمط الى اميل المعماريين بينت النتائج  -9

بهدف التعبير عن فكرة رمزية  , التواصل مع الموسيقى و داللة تاثيرها على نتاجاتهم المعمارية استهدافهم لمنظومة 

 .يتوخونها تبعا لذللك 

اظهرت النتائج و من خالل دراسة العالقة بين الموسيقى و العمارة اعتمادها لمبادئ و مفاهيم تصميمية معينة خالل   -9

و التعامل مع  (االيحاء , التواصل , المحاكاة  )العملية التصميمية الخاصة بالمشاريع المنتخبة للتطبيق تم التركيز فيها على 

 .يادة مساحة  باالبداع و االبتكار  من خالل المنظومة التي تضمن التواصل الفكري هذه المفاهيم لتقديم نتاج يتسم بز

و ميل , اعتماد االيقاع البطئ الى الخطوط المنحنية و العضوية اظهرت النتائج ايضا ميل االنتاجات المتمخضة عن  -9

فلكل ايقاع نوع من الداللة التي يالفها المصمم ,  النتاجات الخاصة بااليقاع السريع الى الخطوط المستقيمة و الزوايا

 .المعماري و التي يتتبع اثارها النفسية التي تساهم بشكل كبير في تحديد نتاجاته 

اظهرت النتائج كذلك  ميل المصممين الستهداف البنى االدراكية لديهم و التي تساهم في اعطاء قيمة رمزية عالية  -6

 .ل العملية التصميمية العمالهم التصميمية بالذات خال

 :االستنتاجات النهائية للبحث :  9-3

إن للموسيقى تاثير كبير على المتلقي من خالل قدرتها على التحكم في خلقه الفاق فكرية تفتح المجال امام مداركه  -9

 .الستحضار الخيال و تكوينها نواة فكرية لمشروعه تحت تاثيرها

فهي بناء نفسي , رية بطريقة ال تخلو من الذاتية سواء كانت ذاتية المصمم لها او المتلقي هي اعمار للنفس البشالموسيقى   -9

تخلق واقعا افتراضيا من واقع , ابداعي يؤثر بعدة اشكال على سير الحياة و ارتباط االنسان بها و انتقاله من حال الى حال , 

 .و هذا هو االبداع بعينه, راضا و االفتراض حقيقة ليصبح الحال معكوسا لدى المتلقي فتكون الحقيقة افت, حقيقي 

تؤدي الموسيقى مع العمارة الى خلق بيئة تدمجهما معا مما يخلق نتاجا مركبا يتسم بزيادة المساحة االبداعية للمعماري   -9

 .من  خالل االستثمار الصحيح للموسيقى تجاه العمل المعماري الناتج عن العملية التصميمية 

 تنمية في لها المخطط النتائج الى للوصل كبيرا فرقا يحدث ان الممكن من الموسيقى تحدثه الذي الكبير التاثير ان معرفة -9

 لها المتلقية العينة خيال

و االنفعاالت النفسية بشكل عام مما يساهم في , الذكريات , المشاعر , التاثير الموسيقي في التحكم بالمزاج  يتلخص  -9

 .بتركيز المتلقي  التحكم بالنتيجة

 الطول الموهبة شعلة اضاءة الى يؤدي و الفنان المؤلف في الكامنة للقدرات استدعاء الى يؤدي فن ان الموسيقى هي  -8

 .القدرات االبداعية بشكل اكبر ليطلق الفنان كيان في الكامن الداخلي الدافع يحرك و,  ممكن وقت

 :التوصيات  -8

التي تزيد من المساحة االبداعية لدى المتلقي المعماري في  المنتقاة الموسيقىيوصي البحث بضرورة االستماع الى  -

 نتاجاته

يوصي البحث بضرورة زيادة مساحة االطالع من قبل الطلبة المعماريين في المراحل االولية على الموسيقى و  -

 .انواعها و تاثيراتها المختلفة
 : المصادر   -01

 .م  9888, طهران , كتبة العلمية الم, الثاني الجزء ,  788  -787ص , معجم الوسيط  -9
 .م 9879, دار العلم للماليين ,  999ص , معجم المورد -9
 . م9879 , الطبعة االولى ,  الحرية دار ,  99ص  ,  كتاب منشور,  الموسيقى الى دعوة,  يوسف,  السيسي -9
 . 11ص , السابق  -4
 . 63ص , السابق  -1
 . 61ص , السابق  -6
 .م  9888 القاهرة, الشروق, مطابع , كتاب منشور , ,  9ص  والفراغ, البيئة – المعماري اإلبداع ثالثية رأفت,  , على -8
 . 66السابق  ص , السيسي -7
 . 788  -787ص , السابق , معجم الوسيط  -8

 . م  0822,  29الطبعة , دار الشرق ,  333ص , قاموس المعاني  -01
 . 89السابق  ص , السيسي -99
 .م  9889 بيروت, لبنان, مكتبة, دراسة منشورة  ,  96-99ص والهندسية, والفنية العلمية المصطلحات معجم , شفيق أحمد, الخطيب  -99

 . م 9999 ,  97العدد ,   99ص ,مجلة الرافدين , دراسة منشورة , دمحم صابر  . د, عبيد  -99
 . 02ص , السابق  -04
 .م  9997, الهندسة  كلية,  االزهر جامعة ,  9ص , منشورة دراسة, الموسيقى , احمد , القطان  -99

 م 9998, دراسة منشورة  ,  99ص ,الموسيقى في تخفيف التوتر النفسي , رامي . د, حداد  -96
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 . 99ص , السابق  -98

 .م 9998,  على االنترنيت  بحث منشور ,  99ص ,موسيقى الوجود , عمر .د, عبد العزيز  -97

 . 99ص , السابق  -98

 . 99ص , السابق  -99

 . م9999, دراسة منشورة ,  9ص , ونات البنائية للموسيقى المك, الجراري ,  عباس  -99

 . 9ص , السابق  -99

 . 68ص , مصدر سابق , عبد العزيز  -99

 . 67ص , السابق  -99

99- Concordia   , م 9887,دراسة منشورة على االنترنيت ,  99 – 99 – 99ص ,  الموسيقى عمارة سائلة. 

 .م  9997, دراسة منشورة على االنترنيت , في التصميم المعماري دور العالقة بين الموسيقى و العمارة , خالد , دمحم  -96

98- Sloterdijk  , م  9999, دراسة منشورة على االنترنيت ,   96ص  – 99ص  – 99ص , العمارة كفن مغمور. 
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