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  في العالقة بين العمارة والموسيقى

))نحو صياغة جديدة لمعالقة باستخدام التكنولوجيا الرقمية

 أ.م.د. أمير صالح المهدي
 كمية اليندسة جامعة الفيوـ أستاذ مساعد اليندسة المعمارية

ami03@fayoum.edu.eg 
 

 م. إيثار دمحم عمي
قسـ اليندسة المعمارية  دراسات عميا كمية اليندسة باحثة

 جامعة الفيوـ
Eithar.mohammed@gmail.com 

 ممخص البحث
تؤثر العمارة بجوانبيا الفنية والعممية والتكنولوجية عمى 
ة البيئة الحياتية لإلنساف، وتتأثر العمارة في عالقة عكسي

مع العوامل اإلنسانية مف مادية واجتماعية وثقافية وجغرافية 
 وييتـ التطور المعماري بمخاطبة الجانبوسياسية. 
إلدراؾ البصري يشغل االسمعي بحيث  عميالبصري 

االىتماـ األكبر لممعمارييف ومتمقي فف العمارة عمى حد 
سواء، ومع تطور الفيـ المعماري اصبح مف الضروري 

مف نو ال يمكف اإلحساس بالفضاء المعماري بأ اإلدراؾ
االدراؾ البصري فقط، وانما يتجاوز ذلؾ لموصوؿ خالؿ 

الى مزايا تتبع الصوت، وخاصة الموسيقى وخصائصيا 
ثيراتيا السمعية والجسدية عمى العمارة ومتمقييا، ومف أوت

في وجود فجوة معرفية في  المشكمة البحثيةىنا تـ تحديد 
ثير الموسيقى ألموسيقى و العمارة و مدى تالعالقة ما بيف ا

 معماري كذلؾعمى العمارة و ما يتمخض عنيا مف نتاج 
ثير الخمفية الموسيقية لممعماري عمى شكل وجودة المنتج أت

ىـ المبادئ أ إلى معرفة ودراسة  وييدؼ البحثالمعماري. 
والموسيقى وكيفية استخراجيا مف  رةالمشتركة بيف العما

عادة تطبيقيا باستخداـ البرامج ا  سيقية و المقطوعة المو 
الحديثة عمى التكوينات والتشكيالت المعمارية لتحسيف 

 شكل وجودة المنتج المعماري المحمي والعالمي. 

 

العمارة، الموسيقى، عمارة موسيقية، الكممات المفتاحية: 
       عمارة رقمية، تكويف معماري موسيقي.

 :لمقدمةا  

شد أباعتبارىا  ،ى عف اعماؽ االنسافلطالما عبرت الموسيق
تعبر عف ما ال يمكف التعبير  حيثثيرا في النفس أالفنوف ت

عنو بالنطق مف خالؿ اتصاؿ المتمقي بجوىرىا الفكري 
اغناء الخمفية الثقافية لممعماري  ، فعني البحثوالروحي
التشابو بيف العمارة والموسيقى والعالقة بينيما عمى  بأوجو

لمفاىيـ الموسيقية مف ا معرفة تطبيقاتمر العصور، و 
المعماري عف طريق االطالع عمى بعض  التصميـخالؿ 

االعماؿ التي طبقت المبادئ الموسيقية واستعانت 
بمقطوعات موسيقية لتكوف المحور االساسي في الفكر 

عمى احدث التطورات  واالطالعوالفمسفة المعمارية، 
ثير أبعض، ورصد تالتكنولوجية التي تربط كال الفنييف ب

التطور الزمني عمى المبادئ الحاكمة لصياغة العالقة بيف 
الفنييف. وىو ما يؤكد عمى ضرورة توثيق العالقة بيف 

، وذلؾ استنادا إلى أف العامل المشترؾ يالعمارة والموسيق
األساسي بيف العمارة والموسيقى ىو الفف، عالوة عمى 

قا بالعمـو والتكنولوجيا ارتباط مجاالتيما الفنية ارتباطا وثي
عمى أدوات التواصل والتعبير  اباإلضافة إلى اعتمادىم

 والتفاعل مع الروح والمشاعر البشرية.

 العالقة بين العمارة والموسيقى -1  
 الموسيقى : -1-1

: فف تكويف االصوات الجميمة لغويامفيـو الموسيقى 
فة عف والمبيجة التي يمكف ادراكيا مف خالؿ االلحاف المؤل

الموسيقية بشيء كبير  اآلالتطريق موىبة العزؼ عمى 
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مف التآمل والحساسية واالرتباط العاطفي بالموسيقى مف 
 1والمتمقي. ي(،قبل كل مف الطرؼ المشكل ليا )الموسيق

 التشكيل : -1-2

)اسـ( ,الجمع : تشكيالت  تعريف التشكيل لغويًا : -
َل ,َتْشِكيُل اْلَمْنَظِر , ِإْلَباُسُو ُصوَرة , َتْشِكيُل  ,مصدر َشكَّ
 2.الَكِمَمِة : َضْبُط ُحُروِفَيا ِبالَحَرَكاِت 

في المعاجـ االجنبية : عرؼ قاموس المعاني التشكيل  -
 ; building ; constituting ; constitutionعمى انو 

creating ;  

التشكيل اصطالحا : ىو كل ما يمنحو الفناف لمرؤية  -
ة عمى مستوى البصر )العيف المجردة( أـ سواء أكانت الرؤي

عممية ل ، وبالنسبةعمى مستوى البصيرة )عيف الخياؿ(
عممية ثنائية العناصر تنحصر بيف فيى التشكيل المعماري 

وتعتمد عمى الخصائص البصرية ليذيف  ،الكتمة والفراغ
ادراؾ  فىالعنصريف كالشكل والموف والمممس والشفافية 

 3.المتممة لمنظومة التشكيل االبداعي نتاج العمارة العممية
 .الموسيقى والعمارة عبر القرون  -1-3
: كانت مصر خالؿ ىذا العصر الفرعوني -1-3-1

واستميـ منيا العصر مصدرا لمثقافة الموسيقية في العالـ 
فرس واشورييف ويونانييف ورومانييف  مفالممالؾ القديمة 

دىـ الى حد ت الموسيقية في عيآلوغيرىـ، فقد وصمت اآل
ويمكف  كبيرة، االتقاف كما كانت ىناؾ نيضة موسيقية

مالحظة وجو التشابو المعماري في ذلؾ مف خالؿ االتقاف 
عمدة والمسالت والعناصر المختمفة لأل في النحت و الطرز

                                                           
1
تأثير  ،سنا عمي أبراىيـ ،ميدي صالح الفرج حسف العتابي  

الموسيقى عمى تشكيل التصميـ المعماري في نتاج العمارة 
 ،88الثاني،ص العدد ،المجمة العراقية لميندسة المعمارية ،العالمي

  ،العراؽ.2017َاب  -
دمحم  -عطية الصوالحي  -عبد الحميـ منتصر  -إبراىيـ أنيس  2

مكتبة  -مجمع المغة العربية ، المعجـ الوسيط ،دخمف هللا أحم
 .الشروؽ الدولية

3
، سمسمة عالـ المعرفة، دعوة إلى الموسيقى، يوسف السيسي  

  ،الكويت.1981المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واالداب،

كما في  ياالمعمارية وتفصيميا لكل عنصر معماري وظيف
 ب(-أ 1 ت الموسيقية )شكلآلاآل

 الزخرفة لتيجاف األعمدة المصرية قواعدأ( -1شكل )

 ـ1856 -38ويف جونز صالمصدر: كتاب قواعد الزخرفة أل

بعض اآلالت الموسيقية الفرعونية  ب( -1شكل )           
 المستنسخة

 12المصدر:جريدة اليـو السابع، مقالة منشورة بتاريخ األحد 
 ، بالؿ رمضاف 2017مارس 

لعناصر المعمارية ا كعنصر مشترؾ بيفاالتقاف  :1شكل 
 الفرعونية ت الموسيقيةآلاآل صناعةو 

اعتبر الفراعنة فف الموسيقى والطرب مف الفنوف التي  
ومف  وسيمة الرتياح االذف وصفاء الروح،و تحرؾ النفس 

ىنا نجد عمى جدراف المعابد الفرعونية، وعمى اوراؽ البردي 
وغيرىا صورا الالت موسيقية منقوشة او محفورة عمى 

"القيثارة" ذات الثالثة اوتار ليحاكوا  اابتكرو و  ،اني االثريةالمب
ثالث  حيث تعطي القيثارةفي ذلؾ فصوؿ السنة الثالثة، 

نغمات وىي الحادة والغميظة والوسطى ومثموا النغمة الحادة 
بالصيف والغميظة بالشتاء والوسطى بالربيع. وصنعوا 

ولكل أغاني لكل عيد، ولكل الو، ولكل شير، ولكل سف، 
جنس، ولكل حالة، ولكل وضع مف اوضاع الحياة، والى 
جانب ذلؾ فقد كانت احتفاالتيـ الجنائزية يتـ فييا االلتزاـ 
بقواعد موسيقية معينة يستعاف فييا بالترتيل والتنغيـ 

س انعكوا ويمكف مالحظة فكرة تعدد الطقوس والترنيـ.
ارتيـ خرة والثقافة الدينة عمى عماحتراـ فكرة الحياة اآل
الجنائزية، العمارة الدينية، العمارة  فانقسمت الى العمارة
  المدنية و العسكرية.

  لالستماع:

https://www.behance.net/gallery/82009879/

https://www.behance.net/gallery/82009879/Ancient-Egyptian-Music-Land-Of-The-Pharaohs


 

26 

 

-The-Of-Land-cMusi-Egyptian-Ancient

Pharaohs 
 

 .ـ1150 و 1000 بيف : فيماالرومانسؾ عصر -1-3-2
 برز وفيو ،الموسيقية الكنسية بالطقوس الدينية ويتميز

ومف  .الديني الغناء قوالب وتحددت التدويف الموسيقي
 4و.دارتس جيدو-بويتيوس-جريجوري -بوب :مؤلفيو

ـ تميزت العمارة في عصر الرومانيسؾ باالىتماوقد 
بالكنائس، وتميزت الكنيسة الرومانسكية بوجو عاـ بعمارة 
قوية متينة تعكس تأثير رجاؿ الديف عمى الفنانيف ليعبروا 
في مبناىـ عف متانة العقيدة المسيحية التي انتصرت 

  5وسادت في البمداف االوربية.

 
 ، فرنساب تخطيط كنيسة سانت سرناف الرومانسكية : 2شكل 

الدينية عمى المسقط االفقي وعمى عناصر انعكاس المفاىيـ 
    التصميـ المعماري 

 MEDIEVAL ART, FLOOR-PLANS المصدر:

OF MEDIEVAL CHURCHES, ST. 

SERNIN 

 فكرتميز  .ـ1400 -1150 القوطي : العصر -1-3-3

 فالكنيسة الضخمة ، فظيرتالديني بالطابع القوطي العصر
 والموسيقى، لخطابة،ا فنوف  تكاممت بداخمياو  » ئيةالكاتدرا«

 في وصل الديف وقد والتصوير، والنحت ، الحية والدراما

 الذي العصر ىذا في تأثيره ذروة إلى والفكر لمفف إليامو

فكاف  االسـ. نفس يحمل الذي المعماري  الفف إلى سمي نسبة
 المنارات ذات الضخمة الكنائس في القوطي المعمار

يوحي  السماء، تجاها في انسيابي المسحوبة بشكل الشاىقة

                                                           
 ـ.1981، 133السابق، صالمرجع   4
5 MEDIEVAL ART, FLOOR-PLANS OF 

MEDIEVAL CHURCHES, ST. SERNIN
  

 في تعبيرىا الموسيقى قد وجدتف، و اإلنسا روحانيات ويقوي 

 المتعددة، بالخطوط المحنية يتميز الذي البوليفوني األسموب

سمعي  تعبير إلى المتشابكة األفقية بمساراتيا تصل والتي
.مماثل

6 
 )الكورالي( بشكل الجماعي تميز االسموب الموسيقي بالغناء

 ثـ بمحف يبدأ بشكل المحنية الخطوط تعددم )أي بوليفوني

 يبمغ حتى وىكذا ( فرابع ثالث لحف ثـ ثاف لحف يضاؼ إليو

الكثافة  الجماعي المتزايد التعبير ذروتو خالؿ الديني التعبير
 الداخمي لمبناء األسقف والمنارات في كاالرتفاع تماما

لفنوف العصر.  مركزا كانت التي ..الكنيسة في والخارجي
 (3 )شكل

سمي االسموب الموسيقي بالقوطي ، وتطابق مع العمارة 
التي أدت إلى وجوده والتي اشتركت معو في تعبير مشترؾ 
حيث لـ يتخذ شكل المحف العريض الجميل فحسب ، ولكف 
إضافة العناصر المعبرة المتعددة والكثيفة فوؽ ىذا المحف 
العريض الجميل ، كاف ضرورة إلعطاء الشعور بالبناء 

(. وكاف ذلؾ رد 4شامخ واليادئ في نفس الوقت )شكل ال
فعل ألسموب العصر الرومانيسكي السابق لمعصر القوطي 
وىو العصر الذي تميزت ألحانو بالحزف والقتامة والتعبير 
عف العقيدة المطمقة دوف فكر أو وجود لإلنساف كإرادة حرة 

 في العبادة.
 

                                                           
يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، سمسمة عالـ المعرفة،   6

  ،الكويت.1981المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واالداب،

https://www.behance.net/gallery/82009879/Ancient-Egyptian-Music-Land-Of-The-Pharaohs
https://www.behance.net/gallery/82009879/Ancient-Egyptian-Music-Land-Of-The-Pharaohs
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 Laonف عرضي مف صحف كاتدرائية الو  : قطاع3شكل 

cathedral nave .ُيظير التدرج في البناء افقيا وراسيا ، 

المصدر: 
-https://www.abelard.org/france/cathedral

construction.php 
 

 
 ئيةالوقت في كاتدرا نفس في واليدوء بالشموخ الشعور :4شكل 

 فرنسا في ستراسبورغ
http://www.cathedrale-المصدر: 

-cathedrale/decouvrir-la-strasbourg.fr/visiter

sphoto-en-cathedrale-cathedrale/la-la 
 

كانت القيـ الجمالية في الموسيقى ىي نفس القيـ الجمالية 
في التعبير الفني المعماري عف وقار الكنيسة وعظمتيا. 
فقد كاف المحف الرئيسي يعرؼ بالغناء الجريجورياني )نسبة 
إلى جريجوري في القرف السادس الميالدي( اليادئ 

بمة العريض وتبنى عميو وتشترؾ معو في األداء ألحاف مقا
 -في نفس الوقت-حرة لتحقق التعبير الروحاني والفكري 

وفي المقابل المقابل لمتعبير المعماري القوطي لمكنيسة. 
تتشكل  ،مى شكل رئيسي لمصميبعالبناء المعماري  اعتمد

  (5)شكل .عميو كافة المساحات في البناء الكنيسي

 

 
يظير فيو : الموقع العاـ لكاتدرائية ستراسبورغ في فرنسا و 5شكل 

 المسقط الصميبي
http://www.cathedrale-المصدر: 

capitulaire?t-strasbourg.fr/evenement/messe 

وكاف يقابل ذلؾ في الموسيقى ما نجده مف لحف ثابت 
سمى بالمحف الجريجورياني وتبنى رئيسي غنائي عريض ي

عميو جميع الخطوط المحنية التي يتكامل بيا المحف ليسمى 
وفي المجمل يمكف القوؿ بأف  .(البوليفونية الكورالية)

العمارة القوطية كانت تقـو عمى إضافة عناصر متعددة 
بعضيا فوؽ بعض تبدأ مف البسيط العريض وتتزايد وتنسج 

الفف الموسيقي فكاف يبنى عمى الذروة الشاىقة ، وكذلؾ 
 7 األصداء المتعاقبة بيف جوانب الكتابة البوليفونية.

 لالستماع:

https://www.behance.net/portfolio/editor?pr

oject_id=82011671 
 

 

 
 
 

1-3-4-
عصر 

                                                           
  ـ1981، 138،139السابق صالمرجع   7

https://www.abelard.org/france/cathedral-construction.php
https://www.abelard.org/france/cathedral-construction.php
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/visiter-la-cathedrale/decouvrir-la-cathedrale/la-cathedrale-en-photos
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/visiter-la-cathedrale/decouvrir-la-cathedrale/la-cathedrale-en-photos
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/visiter-la-cathedrale/decouvrir-la-cathedrale/la-cathedrale-en-photos
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/visiter-la-cathedrale/decouvrir-la-cathedrale/la-cathedrale-en-photos
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/visiter-la-cathedrale/decouvrir-la-cathedrale/la-cathedrale-en-photos
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/evenement/messe-capitulaire?t=1559944800
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/evenement/messe-capitulaire?t=1559944800
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/evenement/messe-capitulaire?t=1559944800
https://www.behance.net/portfolio/editor?project_id=82011671
https://www.behance.net/portfolio/editor?project_id=82011671
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ـ. سادت في اوروبا حركة فنية 1600-1400:النيضة
 اآلداب والفنوف الجميمة شممت كال مف

ىي حركة موحدة متكاممة متعددة و باسـ الرينيسانس وتعرؼ 
الجوانب تتجسد فييا عناصر الفكر والخياؿ وحب الفف مف 

 أجل الفف والجماؿ كشكل ومضموف عمى السواء. 
الوجود لقد ظيرت مالمح التجديد العقالني في كل مظاىر 

البشري اإلنساني كالفنوف والموسيقى والسياسة والديف 
القرف  شيدو واآلداب والعموـ واالكتشافات الجغرافية. 

حركة فكرية سميت باإلنسانية تزعميا  الخامس عشر
،إحدى مميزاتيا ىي الحب » بوكاشيو «و » بيترارؾ «

مالمح  اىـ غير المحدد لمفف واآلداب ، والدراسة. ومف
 :ية المميزة لعصر النيضةاإلنسان
و يتمثل ذلؾ في إمكانيات  الثراء البصري والسمعيأوال: 

 والقداس Motet التصوير الزيتي الميولة وقوالب الموتيت

Mass  الغنائية الجماعية المبيرة لألسماع التي تفوؽ فييا
 .ا(فنانو األراضي الواطئة )ىولندا وبمجيك

ني ويتمثل في إيقاع الرقص ذو النبض اإلنسا ثانيا:
موسيقى اآلالت ذات لوحات المفاتيح )فصيمة البيانو( 

 .ومجموعات األداء الموسيقي الجماعي
اىتماـ رجاؿ الديف بنقاء األصوات الفرعية في الغناء وكاف 

الديني المتعدد الخطوط المحنية خوفا مف أف يطغى 
الصوت الثاني عمى الصوت الرئيسي الذي حاولوا أف 

في  أنفس المبد وانطبق 8حو وىيبتو ونقاءه.يحفظوا لو وضو 
خصائص العمارة مف حيث الحرص عمى اظيار وابراز 

 ب(.-أ 6 )شكل  9لممبنى القواـ اإلنشائي
 
 
 
 

 

                                                           
 ـ1981، 145،146السابق صالمرجع  8
وزارة التعميـ العالي  ،عمارة عصر النيضة، حساـ جبار عباس9

ابل كمية اليندسة  قسـ اليندسة جامعة ب،والبحث العممي 
  ٢ٕٔٓ محاضرة تاريخ عمارة،المعمارية 

 

 ابراز العناصر االنشائية مف االعمدة في الخارجأ(  -6شكل )
 .غنى التصميـ الداخمي بالرسومات الزيتيةب( -6شكل)
طرس ويظير فييا كال المفيوميف كتدرائية القديس ب: 6شكل 

 الداخمي والخارجي
 https://yallabook.com/guide/show.php?nidالمصدر:

يرتبط آخر أخذت النيضة شكال عمميا فقد في انجمترا  أما 
مف أجل  تمفةلمخبالمزج اليارموني بيف األصوات ا

عمى تركيبات موسيقية تبعد عف التوافق التاـ الحصوؿ 

وتحقق تجديدا سمعيا يقابل المزج بيف األلواف في التصوير 
  .الزيتي

 لالستماع:
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/en/ren

ra?lesson=13135e-aissance 
إف كممة  ـ. 1750-1600عصر الباروؾ:-1-3-5

باروؾ مشتقة مف البرتغالية بمعنى المؤلؤة غير المستوية 
الشكل. ولقد أطمق نقاد الفف في القرنيف الثامف عشر 
والتاسع عشر ىذه التسمية ألنيـ وجدوا أف فف ىذه الحقبة 

 .الزمنية يتميز بالضخامة والزخرفة المبالغ فييا
تتوجو الموسيقى في الباروؾ الى التعقيد والصعوبة نظرا 
لتعدد القوالب السائدة مثل األوبرا واألعماؿ االوركسترالية 
ومؤلفات البيانو واآلالت ذات لوحات المفاتيح )التي تطور 
عنيا البيانو( وأعماؿ موسيقى الحجرة. كل ذلؾ في ميداني 

وتكامميا مع فنوف  الموسيقى الدينية والدنيوية عمى السواء.
العمارة التي 
ميزت ىذا 
العصر ومعيا 
فنوف التصوير 

https://yallabook.com/guide/show.php?nid
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/en/renaissance-era?lesson=13135
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/en/renaissance-era?lesson=13135
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الشعور بالعظمة بحيث تعطي  ،والنحت واألدب والفكر
يفرض نفسو بقوتو ووضوحو  الباروؾ. فف رواالنبيا

وسيطرتو بضخامتو اليائمة التي تفوؽ أي مقاييس لمفخامة 
 .والعظمة

يد ، و بالتالي كانت الدراما ضخمة ومناظرىا شديدة التعق
كثافة وقوة أصوات  وفإف الموسيقى والغناء في األوبرا 

االورغف وآالت األوركسترا وخاصة آالت النفخ واإليقاع 
جعمت مف موسيقى الباروؾ فنا موازيا لفنوف العمارة 
والتصوير والنحت التي اعتمدت عمى المساحات الكبيرة 

كاف ضخما والضخامة والزخرفة التفصيمية لكل قطاع ميما 
بشكل يشعر اإلنساف أمامو بالرىبة والذىوؿ مف فرط 
االنبيار. اتصفت عمارة الباروؾ باالشكاؿ المنحنية 
واالستخداـ المتقف والمعقد لالعمدة والمنحوتات والموحات 

 (7.)شكل 10المزخرفة مف اجل الزينة

: ظيور المساحات الواسعة وتعقيد التفاصيل في زخارؼ 7شكل 
 رنساقصر فرساي بف

 https://www.hisour.com/ar/baroque-المصدر:

27778/-architecture 
جيدىا تبذؿ  الباروؾ الدينية في عصر موسيقى ال كانت

لتوصيل أحاسيس الورع والتقوى والخشوع إلى نفوس 
عيوف المصميف تربط بيف وكانت  ،المصميف وأحاسيسيـ

فنوف الباروؾ المعمارية الممثمة في الكنائس والرسوـ 
المبيرة التي تغطي سقوفيا واألعمدة الضخمة المزخرفة 

لقد استخدموا أعظـ المثاليف  ،والمحف الديني وتعبيره
  (8والرساميف والمعمارييف والموسيقييف عمى السواء.)شكل 

ونحت اليصاؿ مفيـو : استخداـ الزخارؼ مف رسـ 8شكل 
 Church of the Gesùالروحانيو لدى المصميف في كنيسة  
ر:المصد

https://mywowo.net/en/italy/palermo/church

gesu/interior-the-of- 
 لالستماع:

https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/en/bar

era?lesson=13135-oque 
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يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، سمسمة عالـ المعرفة،   
  ،الكويت.1981المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واالداب،

 
امتدت الكالسيكية : عصر الكالسيكية الجديدة-1-3-6

وتمثل . ايتوني إلىمنتصف القرف الثامف عشر  الجديدة مف
ية والرومانية القديمة متمثمة عودة إلى القيـ الجمالية اليونان

الرسـ والعمارة والنحت والموسيقى واألدب، اتجو  في فنوف 
ف وموسيقييف إلى يالفنانوف مف كتاب وشعراء وتشكيمي

الحضارات القديمة مستميميف القدوة الحسنة في اإلنجازات 
عمييا صفات موحدة ت سيطر حيث  الفنية لميونانييف القدماء

 :واضحة ىي
-العقمي المنطقي المنظـ التكويف-وازف الت-الوضوح

الرشاقة والتحكـ العقمي البعيد  -الصفاء والرقي-لبساطةا
 عف االندفاع والنزوات.

ويعتبر ظيور ىذا الفكر رد فعل طبيعي عمى األعماؿ 
الفنية الضخمة شديدة العظمة والتعقيد التي تميز بيا فف 

يتجمى في الكالسيكية  ،الباروؾ  الذي كاف سائدا مف قبل
 ،كيز عمى الموضوعية والعالمية في التعبيرر الت
الصنعة في قمة إتقانيا، والرشاقة تمثل الكالسيكية ف

كما اعتبرت الفنوف الكالسيكية مرىفة ،  والبساطة والوضوح
Sensitive style   تستعرض البناء والشكل والتوازف

واإلحساس الدقيق المحكوـ بالفكر والبعيد عف 
 (9)شكل .11التطرؼ
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 ـ1981، 160السابق صالمرجع   

https://www.hisour.com/ar/baroque-architecture-27778/
https://www.hisour.com/ar/baroque-architecture-27778/
https://mywowo.net/en/italy/palermo/church-of-the-gesu/interior
https://mywowo.net/en/italy/palermo/church-of-the-gesu/interior
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/en/baroque-era?lesson=13135
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/en/baroque-era?lesson=13135


 

30 

 

 
 : مركز سيمفونية شيرميرىورف 9شكل 

 - The Schermerhorn Symphony Center  ناشفيل
التشكيل ظيور  2006، تينيسي ، الواليات المتحدة األمريكية 

الكالسيكي ومحاكاة الطراز اإلغريقي في العناصر االنشائية 
 والمبادئ المعمارية

 Image: Hedrich Blessing © Steveالمصدر:  

Hall 
لالستماع: 

https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/en/cla

era?lesson=13135-ssical 
 
 
 
 

 
 الموسيقى العمارة العصر

الحضارات 
 القديمة

اشكال هندسية 
صريحة، توازن، 

 وضوح 

الحان بسيطة 
منفردة، وضوح 

 النغمات
العصور 
 الوسطى

ظهور الكورال،  ضخامة المقياس
تضخم في حجم 

 الصوت
عصر 
 النهضة

تناغم في  نسب ممتعة
التراكيب 
 الصوتية

عصر 
 الباروك

مبالغة، زخارف، 
 منحنيات

ظهور تعريفات 
النغم في 
 الموسيقى

صر الع
الكالسيكية 

التوازن الكتمى، 
المنطقية فى 

موسيقى مرهفة 
متوازنة بعيدة 

 عن التطرف يم، البساطةالتصم الجديدة

 : اىـ السمات في العمارة والموسيقى لكل عصر 1جدوؿ
 المصدر: الباحث

 

 تأثير الخمفية الموسيقية لممعماري عمى نتاجه. -2
تمعب الخمفية الموسيقية لممعمارى دورا كبيرا فى تشكيل 

عمى ثقافتو ووجدانو وحسو الفني مما ينعكس بال شؾ 
مالمح نتاجو المعمارى والعمرانى وقد ظير ىذا الربط 
 واضحا جميا فى اعماؿ العديد مف المعمارييف منيـ:

أيار  12ولد في  Daniel Libeskindالمعماري -2-1
في بولندا. تعمـ في صغره العزؼ عمى  1946عاـ 

 األكورديوف وأصبح فنانًا يقدـ عروضًا تمفزيونية. 

العممية في أواخر الثمانينات، ويعد  بدأ مسيرتو المعمارية
 12المتحف الييودي في برليف أوؿ عمل عالمي ناجح لو.

 مف اىـ اعمالو:

عند القياـ بتحميل المشروع  المتحف اليهودي في برلين
نجد رؤيو المعمارى لتطبيق التاثير الفمسفي لسيمفونية 
موسيقية معينة حيث تمت ترجمتيا الى خطوط معمارية 

 (10. )شكل 13لتصميـ المعماري النيائيقادت الى ا

 
: انعكس اإلسقاط الفمسفي لمسمفونية الموسيقية عمى 10شكل 

 مفيـو التصميـ الذي أصبح وجوًدا حقيقًيا.

                                                           
12

 Twenty Two 22موقع مجمة   

@arch.twenty.two
 

https://www.facebook.com/arch.twenty.two/

 posts/916894008464361  
13

 Alexander Tzonis and Liane Lefaivre, 

"Architecture in Europe, Memory and 

invention since 1968", Architecture Review, 

May 2003. 

https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/en/classical-era?lesson=13135
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/en/classical-era?lesson=13135
https://www.facebook.com/arch.twenty.two/posts/916894008464361
https://www.facebook.com/arch.twenty.two/posts/916894008464361
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 www.rockwool.dk/sw58010.aspالمصدر: 
كف رؤية الخمفية بالنظر الى الرسومات االولية لممشروع يم

الموسيقية التي نشأ عمييا المعماري مف صغره وانعكاسيا 
اعتمدت الفكرة الرئيسية لتصميـ المتحف  .عمى افكاره

الييودي عمى اوبرا موسى وىاروف لمموسيقي ارنولد 
خوذه عف سفر الخروج و التي تيتـ بمسائل أشوينبرج الم

ي الييودية الالىوت وعمـ الجماؿ، ديانة المعماري والتي ى
زادت اىتمامو بتمؾ االوبرا والتي تروى قصو كال مف 

بناء عمى ذلؾ وضع خط . النبييف العبرييف موسى وىاروف 
( لتقميد تكوينات االلحاف والموسيقى في zigzagمتعرج )

االوبرا ومطابقة تسمسل ارتفاع الموجة الصوتية في تمؾ 
 (11)شكل  14االوبرا.

 
 

ضح بيف النوتة الموسيقية والخطوط : تطابق وتشابو وا11شكل 
 العريضة لمتصميـ.

المصدر: 
http://otto.cmr.fsu.edu/buchle_m/schoenb

erg_nacht.html 

 

 - 1887أكتوبر  Le Corbusier  (6المعماري  -2-2
/ فرنسي، وأحد رواد ( معماري سويسري 1965أغسطس  6
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 Khaled Mohamed DewidarI, Amr Farouk 

El GoharyII, Maged Nabeel AlyIII, 

Hebatallah Aly Salama, MUTUAL 

REALTION ROLE BETWEEN MUSIC 

AND ARCHITECTURE IN DESIGN, 

Faculty of Engineering & Technology, 

Modern Academy.Egypt. 

عمارة الحداثة في القرف العشريف. اشتير بإنجازاتو ذات 
مخّططًا، ورّسامًا، ونّحاتًا، وكاتبًا،  كاف. األسموب الدولي

ومصممًا لألثاث. ُولد في مدينة ال شو دي فوف في 
سويسرا. وىو أحد الفنانيف السويسرييف. كما كانت أـ شارؿ 

عائمتو مف مدينة ألبي  موسيقية ومعممة بيانو. تنحدر
بمقاطعة تارف بفرنسا، الذيف قاموا ضد الكنيسة الكاثوليكية 
وعانوا منيا لوقت طويل، حيث فرت العائمة مع اليوغونو 
)بروتستانتيي فرنسا( إلى جباؿ جورا السويسرية خالؿ 
الحممة الصميبية عمى الكثار في القرف الثاني عشر. مما 

 15وفكره فيما بعد. كاف لو اثر في تكويف شخصيتو
 1922مايو  Iannis Xenakis (29المعماري  -2-3
( مؤلف موسيقي مف أصل روماني، 2001فبراير  4 -

ىرب  1947ومنّظر موسيقى، وميندًسا معمارًيا. بعد عاـ 
مف اليوناف ليصبح مواطًنا متجنًسا في فرنسا، يعتبر مؤلًفا 

اعدت ميًما لما بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث س
أعمالو في إحداث ثورة في الموسيقى الكالسيكية في القرف 

قاـ بدمج الموسيقى مع اليندسة المعمارية، ، العشريف
وتصميـ الفراغات لتتكامل مع التراكيب الموسيقية 

مف الحصوؿ عمى  Xenakisوالعروض المحددة. تمكف 
عمال معا عمى  وظيفة في استوديو المعماري لو كوربوزيو.

ريع منيا:       روضة أطفاؿ عمى سطح مبنى عدة مشا
( ، وأجزاء مف المباني الحكومية  Rezéسكني في نانت )

اليند ، و "األسطح الزجاجية غير المميدة" بفي شانديغار 
في معرض  Philipsلسانت ماري دي ال توريت ، وجناح 

Expo 58 -  تـ االنتياء مف المشروع األخير بواسطة و
Xenakis 16.وحده 

                                                           

 15 Le Corbusier biography   15محفوظة نسخة 
  .عمى موقع واي باؾ مشيف 2018مارس 

 16
 Gagné, Nicole V. (2012). Historical 

Dictionary of Modern and Contemporary 

Classical Music. Lanham: Scarecrow Press. 

ISBN 0810867656. p. 299: "Xenakis settled 

in Paris, becoming a French citizen in 

1965.") 

http://www.rockwool.dk/sw58010.asp
http://otto.cmr.fsu.edu/buchle_m/schoenberg_nacht.html
http://otto.cmr.fsu.edu/buchle_m/schoenberg_nacht.html
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الفف ، ولكف مف  بداعينشأ الجماؿ عف الييكل المعقد إلال 
تأثيره الجمالي وقوتو الغامرة. كما يقوؿ بوؿ فاليري في 

Eupalinos ou l‟architecte  ، في ىذا السياؽ ،
تختمف الموسيقى واليندسة المعمارية عف الفنوف األخرى 

 .في قدرتيا عمى تطويق اإلنساف تماًما

ف يستمدة مف حقيقة أف كال مف الفنىذه النوعية الغامرة م
 تتعامل مع الفضاء

وجود ترتبط العالقة بيف الموسيقى واليندسة المعمارية ب
ا مأكثر مف ارتباطي في عدة مجاالت ميزات شائعةم

بعنصر ثالث يعمل كوسيط بيف كال الحقميف: النسب 
الرياضية في الحالة األولى ؛ مفيـو الفضاء في الثانية. 

 مف العالقة بيف الموسيقى واليندسة المعمارية كال الجانبيف

 Iannis Xenakis وجدوا استيعاًبا معاصًرا في أعماؿ

(1922-2001.) 

نشًطا كميندس كاف  Xenakisعمى الرغـ مف أف  
األبحاث واإلنتاج في كال  ولو العديد مفمعماري وممحف ، 

 Musiqueأف أحد كتبو بعنواف  ،والمجاليف

Architecture ،فإنو بالكاد تصور العالقة بيف  لؾمع ذ
كل مف الفنوف عمى المستوى النظري ، كما أنو لـ يوضح 
بوضوح طريقة شائعة في تعاممو مع الشكل الموسيقي 

 والمعماري 
في أعمالو األولى تناوؿ الموسيقى واليندسة المعمارية مف 
منظور عممي ورياضي حيث استعمل الفراغ كوسيمة لمتعبير 

اليب مشتركة في الرسـ، في أعمالو الالحقة عف مفاىيـ وأس
تعمق في كال المفيوميف حيث أصبح نيج تعقيد المغة 
الموسيقية وتعزيز تجربة الصوت الحسية أكثر واقعية 

 وعممية.
 

 

 Le تصميم – بمجيكا – المعارض مجمع مشروع

Corbusier  و  Xenakis 1958  يقع البرج الذي
كاف المطموب انشاؤه يضـ معارض متنوعة في بمجيكا , و 

 ( 12شكل )بنفسو.  Xenakisبتاثير الموسيقى التي الفيا 

 

 
 : مجمع المعارض ببمجيكا00شكل 

 

 
ظيرت الدراسة تاثير الموسيقى عمى المصمـ سيناكس ا

وبالتالي لو كوربوزيو الى درجة تصميـ االوؿ لممقطوعة 
وجعميا المرجع الخاص بفكرتو التصميمية .حيث انو 

مع مقاييس عدة في العمل الواحد و يحاكييا مع يتعامل 
 موسيقاه بانسجاـ وتناغـ ونسب خاصة بكل مقياس
يتمخص االسموب في استخداـ الرسـ البياني لمنغمة و يقوـ 

انتج . بتدويره و تحريكو اثناء استماعو الى الموسيقى
الكثير مف مشاريعو بيذا االسموب فقد اعتمد استخداـ 

دة الوعي المكاني و الذىني مصادر موسيقية لزيا
 (13)شكل  17.بتصاميمو

مبنى  بانبثاؽ حجـ ميرتبط جماؿ الصياغة الرياضية ل
 ثالثي االبعاد مف شكل ثنائي االبعاد .

 

 مما يعني وجود حركة او انتشار ضمني مع مرور الوقت.

رمزا  Xenakisصنع  metastasisبعد االنتياء مف اؿ 
 " ruled surfaces" أمبدى معماريا قويا مستندا عم

عمى االسطح فقط وىو اوؿ مبنى في  أحيث طبق المبد
سطح التاريخ المعماري يتـ تصميمة بيذا النوع مف األ

سقف بطالقة ، مما أدى إلى ؛حيث دمجت الحوائط مع األ
 مساحة داخمية ذات طابع غير منتيي .

 

التشابو بيف مخططات جناح العرض المرسومو وبيف 
 تجاوز مستوى الرسومات.ي metastasisاؿ

 

كال اإلبداعيف يمكف اعتباره تصور منفرد لنفس الفكرة، وىي 
في الصوتيات يتـ ، اإلنتقاؿ المستمر بيف حالتيف منفصمتيف

التعبير عنيا بالتطور المنسجـ بدًأ مف صوت إلى أصوات 
                                                           

تأثير  ،سنا عمي أبراىيـ ،دي صالح الفرج حسف العتابيمي 17
الموسيقى عمى تشكيل التصميـ المعماري في نتاج العمارة 

 ،96الثاني،ص العدد ،المجمة العراقية لميندسة المعمارية ،العالمي
  .،العراؽ2017َاب  -
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بينمة يتـ التعبير عنيا في العمارة مف خالؿ دمج  مجمعة،
18مستوى الجدار العامودي.سطح المستوى االفقي و 

 

 

 
 وتدويره  metastasis لمنغمة البياني الرسـ : استخداـ13شكل 

  لموصوؿ لمتشكيل المعماري لمييكل الخارجي لممعرض. تحريكو و
 المصدر:

ctura.com/building/philhttps://en.wikiarquite

58/-expo-pavillion-ips  
المعرض كنتيجة لمبحث عف العالقو بيف الصوت  ألـ ينش

والتشكيل المعماري فقط، بل كتعبير معاصر يعمل عمى 
توسعة المبادئ المعمارية خاصة التي تيتـ بالوظيفة 

 . لمموسيقى والسينما
بدأ المشروع بتصميـ جناح العرض حيث تـ تشكيل 

 Lannis Xenakis التراكيب اليندسيو الخارجيو مف خالؿ

بينما تـ الحل الداخمي لممسقط االفقي مف خالؿ  
 لوكوربوزيو مشكميف تناقض الحد اىـ المبادئ المعماريو

(inside=outside / form follows function) 

  .الشكل يتبع الوظيفة

                                                           
18

 Sven Sterken Music as an Art of Space: 

Interactions between Music and Architecture 

in the Work of Iannis Xenakis, 

 يمكف اعتبار المبادئ الرياضية التي اعتمد عمييا في
التكويف الخارجي ىي نفسيا التي اعتمد عمييا في تكويف 
المقطوعة موسيقيو التي ألفيا و التي تـ تشغيميا داخل 
المبنى، كمنيج عقالني لربط الفراغ والموسيقى والبناء 

 19بالعموـ الحديثو. 

 

 
 Le: تناقض خطوط المسقط االفقي )خطوط 14شكل 

Corbusier( مع تشكيل الييكل الخارجي ،)  تصميـ
Xenakis). 
المصدر: 

https://en.wikiarquitectura.com/building/phil

58/-expo-pavillion-ips 

مف شكل  ةتحويل البيانات الرقمي ةتمت البرىنة عمى امكاني
مرئية، او مكانية( بواسطة  خر )بيانات صوتية، اوآالى 

مف خالؿ التطبيقات الرقمية عمى  ةالحديث ةالتقنيات الرقمي
  ىذا المبنى.

  فيديو يظير عممية التشكيل:

https://www.youtube.com/watch?v=_3cKxL

Xw-xq 
                                                           

19 Manuel Abendroth," The shape of sound", 

L„ARCA, 181-April 2003.   

https://en.wikiarquitectura.com/building/philips-pavillion-expo-58/
https://en.wikiarquitectura.com/building/philips-pavillion-expo-58/
https://en.wikiarquitectura.com/building/philips-pavillion-expo-58/
https://en.wikiarquitectura.com/building/philips-pavillion-expo-58/
https://www.youtube.com/watch?v=_3cKxLxq-Xw
https://www.youtube.com/watch?v=_3cKxLxq-Xw
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ىو ميندس  Frank Owen Gehryالمعماري  -2-4
معماري كندي أمريكي ييودي، واحد مف أىـ المعماريف 
المعاصريف، ُيعرؼ بمنيجيتو النحتية والعضوية في 
التصميـ. حصل عمى عدد مف الجوائز منيا جائزة بريتزكر 

في تورونتو  1929ولد فرانؾ جيري عاـ  .1989عاـ 
بكندا. كاف فرانؾ مبدًعا في سف مبكرة ،فأحب الذىاب إلى 

احف ، وأحب االستماع إلى الموسيقى ، وجاءت ىذه المت
إلى الحفالت الموسيقية  صطحبتوالتي أ واألشياء مف والدت

تخرج جيري بدرجة البكالوريوس في اليندسة  .والمتاحف
.1954المعمارية مف جامعة جنوب كاليفورنيا في عاـ 

20 
مف اىـ اعمالو التي تنعكس عمييا رؤيتو الموسيقية ىو 

المتحف  2444-واشنطن–بة الموسيقية متحف التجر 
منطفة تجريبية تفاعمية حيث يمكف لمػزوار المعب والتعمـ 
وتجربة أنواع مختمفة مف اآلالت الموسيقية، ومكانا إلقامة 

أشعل فرانؾ جيري برؤيتو فالحفالت واألحداث الموسيقية. 
مشاعر الزوار وأكد عمى رغيتو في جعمو أكثر منطقة 

نوعا يمكف لمتكنولوجيا تحقيقيا ما بيف تجريبية تطورا وت
المعروضات وىكذا فإف المتحف ليس مجرد مبنى، وال 

عتبر موسيقى البوب أو الروؾ مجرد شكل فني، فكمتاىما ت
  21تجربة.

كاف فرانؾ جيري مف أتباع الموسيق الكالسيكية يتفيـ 
البوب والروؾ مما دفعو لتوظيفيا بالتصميـ. في بداية 

ية أحضر ىو وفريقو عدة جيتارات إلى الفكرة التصميم
المكتب، وقسموىا إلى قطع وجمعوىا في مجموعة متنوعة 
مف الترتيبات لمتوصل إلى الشكل الخارجي لممبنى. ثـ 

لقػشرة الخارجية المتقنة الشكل والمعقدة باستخداـ ا صممت
برنامج )كاتيا( وىو برنامج متطور لمغاية يستخدـ في 

                                                           

حوار مسجل مع المعماري عمى الموقع  20 
achiever/frankhttps://www.achievement.org/

gehry/#interview-  
فاتنة سميـ، باب التصميـ المعماري ،متحف التجربة  21

، 66، ص62العربية، العدد Twenty towالموسيقية، مجمة 
 .، دمشق2018سنة 
 

مة، مما يسمح برقمنة أشكاؿ النحت تصميـ الطائرات المقات
المعقػدة إلى نمػاذج إلكترونية وكاف ىذا المشروع األوؿ 

 ب(-أ15)شكل 22عمى ىذا البرنامج بيذه التقنية.
 ابداع فرانؾ جيري المتمثل في كتل المتحف: ب-أ15شكل 

 

و كاف المطموب ، يقع مشروع معيد الموسيقى بسياتل
 Paul) ضيا مالؾ المعيدثير الموسيقى التي فر أانشاؤه بت

Zumwalt)   و القصة المطروحة فييا. استعاف جيري
بالحاسوب بعد االستماع مرارا الى المقطوعة التي اختارىا 
المالؾ في خمق نظاـ محاكاة تحميمي يقـو بتحويل 
الموسيقى الى موجات تفصل موجة كل الة موسيقية عمى 

مف غيره ,  حدة , و بما اف المالؾ كاف يحب الغيتار اكثر
تـ التصميـ الخاص بالييكل االنشائي الخارجي بتحويل 
تمؾ الموجات الى واقع , ثـ قسمت الفضاءات الداخمية 
حسب ما يتطمبو المشروع عمى اف تتوازى مع النغمة , 
فكاف اسموبو في عمل القواطع و اماكف العقد الحركية 
 -باستخداـ انواع الغيتارات و تجميعيا ) كعقد موسيقية 

.حركية (عمى حد وصفو
23 

تبدو األشكاؿ غير متجانسة تماما، مف المفترض أف 
 (16)شكل  24مصدرىا أجزاء مف القيثارات المختمفة

 
ساكسفوف  -ب    Pianoبيانو   -: أ01شكل 

Saxophon 
 

                                                           
  67المرجع السابق ص   22
تأثير الموسيقى عمى تشكيل  ،سنا أبراىيـ ،ميدي العتابي 23

المجمة العراقية  ،العالمي ارةالتصميـ المعماري في نتاج العم
  .،العراؽ2017َاب  - ،97الثاني،ص العدد ،لميندسة المعمارية

24  www.akustiks.net/ frames/proj.emp.html 

https://www.achievement.org/achiever/frank-gehry/#interview
https://www.achievement.org/achiever/frank-gehry/#interview
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 Drumsدرامز  -ج
المصدر:

www.arcspace.com/architects/gehry/emp_n/ 
 

 

ليذا المتحف كمبنى، والتي ال يبدو المظير الخارجي 
حيث يشبو  ،يعتبرىا البعض نقطة سمبية وقع بيا المصمـ

المبنى نوعا مف الفوضى الصناعية الضخمة، مع ذلؾ فإف 
وجيات النظر تتفق بأنو يقدـ لممراقب تجارب بصرية ال 
تعد وال تحصى لالستمتاع بيا في تموجاتو وألوانو المعقدة 

أو مع كل تغيير في زاوية التي تتغير عند كل نقطة نظر 
أشعة الشمس التي تضربو، اي اف التغير في الرؤية بمرور 
الزمف كما في المقطوعة الموسيقية تتغير انغاميا عمى 

 ب(-أ17شكل) 25مدار الوقت.
 تغير الواف المبنى مع تغير زاوية اشعة الشمسب: -أ17شكل 

 67، ص62العربية، العدد Twenty towمجمة المصدر:  
 
فناف وميندس  Marcos Novak المعماري  -2-5

في   1957معماري متعدد األوجو وممحف ومنّظر ، ولد 
كراكاس ودرس اليندسة المعمارية ، وتخصص في 
 ،التصميـ الصناعي كباحث في جامعة أوستف في تكساس

بدأ التركيز عمى العالقة بيف تكنولوجيا المعمومات والبناء 
إلياًما في اليندسة  Novak وجدات، في أوائل الثمانين

المعمارية "غير التقميدية" ، وقد استوحى إليامو مف دراسة 
اإلمكانات المكانية لمتقنيات الرقمية الجديدة والتراكيب 

يسعى إلى توسيع تعريف وىو  ،الخوارزمية والموسيقى
مفيوـ  أنشفأالعمارة مف خالؿ تضميف الفضاء اإللكتروني، 

اإللكتروني ودراسة مجاؿ العموـ  العمارة السائمة في الفضاء
 .االفتراضيو

 
 

   :اىـ كتاباتو
Liquid Architectures in Cyberspace (1991) 

Trans Architecture: Against the Collapsing 

Radius of Fiction Transmitting Architecture: 

The Trans Physical City (1996) 

 ووصولياشكل كبير تطوير برامج الكمبيوتر ب فعالوة عمى
إلى برنامج محاكاة الكمبيوتر الذي أضاؼ البعد الرابع 
لمنموذج ثالثي األبعاد الذي يخمق مسارات خاصة لمشاىدة 
المساحات الداخمية والخارجية لمنموذج داخل برنامج 

عدد فقد ادخل الواقع االفتراضي  ، وىو ما يسميالكمبيوتر

                                                           
25

فاتنة سميـ، باب التصميـ المعماري ،متحف التجربة   
، 67، ص62العربية، العدد Twenty towالموسيقية، مجمة 

 .، دمشق2018سنة 
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آخر يسمى البعد قميل مف الميندسيف المعمارييف بعًدا 
عمى رأس ىؤالء ماركوس نوفاؾ  ، ويأتى المعمارى الخامس

الواقعية الخامسة لذلؾ ظيرت  المعمارييف وىو ما يسمي
كما سيتـ عرضيا مبتكر األلحاف الموسيقية في إطار جديد 

 26التالي. لجزءفي ا
ونستخمص مما سبق أف الخمفية الموسيقية لممعمارى ليا 

وجياتو وأفكاره وبالتالى صياغاتيا تأثير كبيرا جدا عمى ت
المعمارية ولعل األمثمة السابقة أكدت عمى وجود ىذه 

 العالقة وحتمية التأثير المتبادؿ فيما بينيا.

 

 

 العالقة بين الموسيقى والعمارة الرقمية -3
وجدت الكثير مف البحوث والممارسات متعددة 
،  التخصصات بيف مجاالت الموسيقى واليندسة المعمارية

لكف التركيز االكبر كاف عمى وضع تصور لترجمة 
الموسيقى إلى "ىندسة" مف خالؿ عمميات تماثمية أو 

كيفية تحديد  جزء مف البحث تتـ مناقشةفي ىذا الو  .حسابية
وتأثير ذلؾ نطاقات التردد وترتيبات تردد العمل الموسيقي 

 عمى النتاج المعمارى.

 

 

 
 دسة المعماريةالترميز* في الموسيقى والهن -3-1

كل شيء موجود في الواقع لو خوارزمية**. ىذه 
الخوارزمية، تتغير مف ثقافة إلى أخرى، وىذا التغير يؤثر 
عمى التصميـ السمعي والمرئي. وتتمثل النقطة المشتركة 

فعمى اؿ في ىذيف التخصصيف في السعي نحوعمـ الجم
نغمات سبيل المثاؿ يستخدـ الموسيقيوف ترتيًبا معيًنا مف ال

التي ليا قيـ تردد معينة أثناء تكويف التراكيب الجمالية وقيـ 
التردد تمؾ يتـ تحديد كل منيا برقـ كامل ، يستخدمو أيًضا 

 .مصممو الفراغ

                                                           
26  Silva, Camile A., "Liquid architectures: 

Marcos Novak's territory of information" 

(2005). LSU Master's Theses. 902. 

https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_t

heses/902 

إف االيماف بحقيقة أف العمل الفني تتذوقو الحواس المختمفة 
في آف واحد ، يخمق المنطمق إلنشاء أشكاؿ رباعية األبعاد 

وؿ عمييا مف خالؿ عممية التصميـ ال يمكف الحص
 .التقميدية
التالي يتـ توضيح كيفية استخراج قيـ ترددات  مثاؿفي ال

قطعة موسيقية معينة واعادة تطبيقيا باستخداـ البرامج 
 لتنتج اشكاال مرئية في الفراغ

3-2- PARACUBE ]1997-1998[-  المعماري
Marcos Novak : 

اسطح  6 في ىذا المشروع تـ تصميـ مكعب لو
* لكل سطح شكمو، وابعاده، واحداثياتو **بارامترية

ف يكوف أسمحت المعادلة البارمترية ب ،الخاصة بو
االختالؼ في احد األوجو مؤثرا في االوجو المجاورة، مما 

-شبو مكعب-اثر بشكاؿ فعاؿ عمى تخميق الشكل المكعبي
. تـ التالعب والتغيير في الشكل البارمتري ليعطي شكميف 

تمفيف متراكبيف )شكل ىيكمي ، وشكل اسطح ممساء مخ
تحديد ب(. سمحت المعادلة البارامترية 18ناعمة( . )شكل 

كل عنصر ومعالجتو بسالسة مف خالؿ الصيغ الحسابية. 
تـ اشتقاؽ الحدود والشكل الخارجي لممبنى بنفس الطريقة 
حيث تـ تشكيل االسطح بنعومة عالية بينما الجزء الييكمي 

تـ خمق البعد الرابع لمجزء الييكمي  ،دة اعمىُشكل بح
ضافة احداثي رابع لكل نقطة ثالثية االبعاد، إحسابيا ب

وىكذا اصبحت النقاط خطوط، والخطوط اصبحت 
مضمعات، والمضمعات اصبحت مكعبات، والمكعبات 
اصبحت مكعبات ذات بعد رابع. واصبحت االشكاؿ 

ات رباعية رباعية االبعاد تدور حوؿ مستوى في الفراغ
 االبعاد طبقا لتحوالت المصفوفة المناسبة.

اسقطت االشكاؿ المحولة مرة اخرى في الفراغات ثالثية 
بعاد مختمفة. لـ أاالبعاد، فاصبحت شكل او حدود فراغية ب

يتـ ادراج الجزء الييكمي مف المبنى في البعد الرابع ولكف 
 27تـ تشكيمو لخمق اسطح مموجة غير متجانسة.

                                                           

مف خالليا يتـ تحويل المعمومات مف  * الترميز: ىو العممية التي
 .المصدر إلى رموز ليتـ إيصاليا إلى اليدؼ

https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/902
https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/902
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 ذج المشروعو : نم18شكل 

المصدر: 
www.digilander.libero.it/giuliadica/02emme

r.htm 

 
 :في تصميـ ىذا المشروع بالتفصيل Novak خطوات

بتحويل جميع البيانات  Novakالخطوة األولى: قاـ 
شروع إلى مجموعة مف األرقاـ والتفاصيل المتعمقة بالم

والخوارزميات التي يتـ إعادة تنظيميا في شكل معادالت 
رياضية ويمكف تصنيف تمؾ الخوارزميات عمى النحو 

 التالي:
خوارزميات رسومات المساقط االفقية واالرتفاعات  -1

 والمساحات في األبعاد الثالثة.

 خوارزميات األلواف. -2
 في الموقع. خوارزميات المحاكاة كما -4

 . خوارزميات المواصفات الرئيسية والمداخل والمخارج.5

 خوارزميات الرقابة البيئية. -6

                                                                         

** خوارزمية: ىي مجموعة مف الخطوات الرياضية والمنطقية 
والمتسمسمة الالزمة لحل مشكمة ما. وسميت نسبة الى العالـ ابو 
جعفر دمحم بف موسى الخوارزمي الذي ابتكرىا في القرف التاسع 

 الميالدي.
البارامترية: طريقة تعريف عالقة رياضية بداللة وسيط زمني ***

 لتحديد موضع جسيـ متحرؾ او سرعتو في الفراغ
27

 Frederic Miagayrou & Marie-Ange 

Brsyer, "Archilab", Thames & Hudson, page 

314:321 

خوارزميات األعماؿ الصحية والكيربائية والساللـ  -7
 والمصاعد والساللـ المتحركة وأجيزة التكييف واإلطفاء.

 خوارزميات أعماؿ المناظر الطبيعية. -8

خل وخارج مساحات دا animationخوارزميات  -9
 المشروع باألبعاد األربعة.

الخطوة الثانية: يمكف إدخاؿ ىذه الخوارزميات تدريجيًا 
عمى النموذج وفًقا لألولوية. وبالتالي ، تتـ ىذه العممية مف 

خالؿ تشغيل برنامج موسيقي. يقـو ىذا البرنامج بنقل 
البيانات مف المعادالت الرياضية مباشرة إلى عممية 

 تبعا لمخطوات التالية: التكويف
لتحديد نوع المحف الموسيقي ، النقاء ، النغمة الصوتية  -1

وفترة عمميا. يمكف التحكـ في ترددات تمؾ الموجة 
الموسيقية عف طريق التحكـ بمستوى الصوت مرتفع أو أقل 

 .injection operationفي اؿ 

وجد أف بكسالت النموذج داخل برنامج الكمبيوتر  - 2
خطوًطا ، وأصبحت الخطوط سطوًحا ، وأصبحت أصبحت 

  األسطح مكعبات وأصبحت أخيًرا كأشكاؿ متعددة االسطح.

 بالشكل التالي: Novakويمكف إعادة ىيكمة عممية تصميـ 
تنظيـ البيانات في شكل الخوارزميات والمعادالت  -1

 الرياضية.
الخوارزميات تدخل النموذج مف خالؿ ترددات الموجة  -2

 الموسيقية.

خاؿ الترددات الموسيقية في كل برنامج مف وحدات اد -3
 البكسل والخط والسطح والمكعب.

الحصوؿ عمى تشكيالت معمارية مرنة  -4
 Hyper-surface.28 ( 19شكل)

                                                           
28

 Khaled Mohamed DewidarI, Amr Farouk 

El GoharyII, Maged Nabeel AlyIII, 

Hebatallah Aly Salama, MUTUAL 

REALTION ROLE BETWEEN MUSIC 

AND ARCHITECTURE IN DESIGN, 

Faculty of Engineering & Technology, 

Modern Academy.Egypt. 

http://www.digilander.libero.it/giuliadica/02emmer.htm
http://www.digilander.libero.it/giuliadica/02emmer.htm
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 Novakعممية تصميـ : تسمسل 19شكل 

 
 المعمارية  Novak مف تشكيالت ةعين :20شكل 

المصدر: 
http://www.centrifuge.org/marcos/transtalk/t

ransframesMain.html 
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 اهم النتائج والتوصيات -5
 

 نتائج الدراسة النظرية:
ثر كال مف العمارة والموسيقى بالمحددات أت -1
تعتبر و جتماعية والثقافية والسياسية والدينية لكل مجتمع اإل

مرجع تاريخي لدراسة المالمح الثقافية لمشعوب عمى مر 
 .المختمفة العصور

 : نتائج الجزء التحميمي
تطور العالقة بيف العمارة والموسيقى لتتعدى  -1

تطابق المفاىيـ النظرية الى التطبيق العممي باستخداـ 
 التكنولوجيا الحديثة.

انعكاس الخمفية الموسيقية لممعماري عمى  -2
التصميـ ليس بالضرورة اف يفيـ مغزاىا المستخدـ ولكنو 

 حيث يخرج، يتجمى فى التصميـ النيائي لممنتج المعماري 
نتج معماري غني يعزز التجربة المكانية لممستخدـ، م

متفاعل مع التكويف النفسي والروحي لممستخدـ دوف 
 .الحاجة الدراؾ المستخدـ لمرجعية الفكر الفمسفي لمتصميـ

الفضاء االلكتروني والتقنيات الرقمية تعد ثورة  -3
لتطوير وخمق اساليب جديدة تمكف مف االنتقاؿ في 

ـ ثالثي االبعاد الى تصميـ رباعي التصميـ مف التصمي
 االبعاد.

 النتائج العامة لمبحث:
تـ تطوير برامج الكمبيوتر بشكل كبير إلى أف  -1

وصل إلى برنامج محاكاة الكمبيوتر الذي أضاؼ البعد 
الرابع لمنموذج ثالثي األبعاد الذي يخمق مسارات خاصة 
لمشاىدة المساحات الداخمية والخارجية لمنموذج داخل 

 ىذه العممية تسمى الواقع االفتراضي. ،امج الكمبيوتربرن

تـ اثبات اف الموسيقى يمكف اف تخمق  -2
مجسمات في العالـ االفتراضي وبالتالي تحويميا الى واقع 

 ممموس في العالـ الواقعي.

ادراؾ مفيـو البعد الرابع في العممية التصميمية  -3
ري وتاثيره عمى التصميـ، يؤثر عمى جودة المنتج المعما

العمارة التي يمكف ادراكيا بمختمف  ، حيث اففي النياية
الحواس تعزز التجربة المكانية لممستخدميف مما يؤثر عمى 
الحالة النفسية ليـ وبالتالي ينعكس عمى السموؾ داخل 

 الفراغ.

يجب التفكير في المبنى ككائف حي، يتعامل  -4
ويتفاعل مع كامل حواس االنساف ومداركو وال يقتصر عمى 

 المدارؾ البصرية فقط.

في العصر الحديث يستحيل فصل  -5
التخصصات العممية عف بعضيا، فيجب اف ينعكس تكامل 

 العمـو عمى المنشأ والعمارة.

الذوؽ الجمالي في  فأ بمورة نتائج البحث في ويمكن
عمى استخراج السمفونيات  كاف يعتمد فيمو الماضي

مف حيث  الموسيقية مف خالؿ مشاىدة العمارة الناجحة
الجميمة مف حيث الشكل. ولكف اآلف ، تعتمد الوظيفة، و 

رؤية وتذوؽ الجماليات عمى ادخاؿ األلحاف الموسيقية 
داخل برامج الكمبيوتر لمحصوؿ عمى منتجات معمارية 

 مرنة ذات صفات جمالية متكاممة.
 التوصيات: 

استخداـ الموسيقى بشكل اقوى واكثر تاثيرا في عممية  -1
اري عف طريق استخداـ البرامج التصميـ المعم
 الرقمية الحديثة.

لمموسيقى المحمية عف طريق  المعماري  التوثيق -2
المباني الثقافية قيد االنشاء باستمياـ مفيوميا 

  التصميمي مف مقطوعات موسيقية مختارة.

تعزيز فكرة المفيـو التصميمي في الدراسة الجامعية،  -3
ـ الموسيقية بوضع مادة اختيارة تعنى بدراسة المفاىي
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التي  –وكيفية استخراجيا مف المقطوعة الموسيقية 
يمكف اف تتمثل بالموسيقى او موسيقى الطبيعى مف 

وتطبيقيا معماريا  -اصوات المياه والعصافير وغيرىا
عمى مشروع لكل طالب تكوف المرجعية الفكرية فيو 

 لمقطوعة موسيقية مف اختياره.

ية لمطمبة، وكيفية االىتماـ بتعميـ المفاىيـ الموسيق -4
الدمج بيف الموسيقى والتشكيل المعماري في البرامج 
المختمفة ومف ثـ تطبيق الدراسة في الواقع بعمل 

 مجسمات تمثل التشكيالت الناتجة عف الدراسة .

السماح بقدر اكبر مف الحرية في التصاميـ وتقميل  -5
القيود المعمارية واالنشائية لمطمبة في مناىج التصميـ 

ماري في الجامعات لمسماح باطالؽ جماح المع
 مخيالتيـ.
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ON THE INTERRELATION BETWEEN ARCHITECTURE AND MUSIC 

Towards a New Relationship using Digital Technology 

 

 
Abstract 

 

The architecture affects with all its aspects on the human life, and so can also be of course affected 

by all of the human's backgrounds. Architecture was always more concerned with the visual aspect 

than with the acoustic aspect. And since architecture  cannot be sensed only through visual 

perception, but extends to audio especially the music and its characteristics and its audio and 

physical effects on architecture and the society. 

The research is all concerned about, to understand the technical gap which we have between the 

architecture and music and the effects of the musical background of an architect on his architectural 

product. Also it aims to understand the common principles between architecture and music theory, 

and how to extract these principles to reuse them to enhance/modify each architecture part. 
In order to  improve the shape and quality of the local and international architectural product.  

 


