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المحاضرة األولى 

قي  الموس ف التذوق : تعر

لمة تذوق ف  هو الحاسة التي تمییز بها الطعوم والذوق: تعر ذاق الشيء جره واختبره والذوق

ة تمییز الجید من الرد والجمع اذواق  . االدبي او الفني هو حاسة معنو

قي  الموس منح الدارس القدرة على االستماع الجاد : معنى التذوق مي الذ  هو التدرب التعل

ستمع  قا وفهمها وان  ة االدراك الدراك الموس عمل على تنم ة واردة وهو مفهوم جمالي  بلذة ورغ

ة ومعرفة مختلف الوانها والتفر بینها ومعرفة  ق قرب الى األذهان االسالیب الموس قي و الموس

قها  بنائها وتطب . طرق

قا  م الدارس للموس االمثل الى تعل قي هو الطرق الموس افة النماس في والتذوق وغیره من 

حة الى درجة االنصات وهنا یتضح ان االنصات  قا استماعا صح ة االستماع الى الموس ف

یز ا االستماع بتمعن وادراك  . والتر

قا  ل فرع من فروع الموس ف ة االخر ق ل انواع االنشطة الموس قي یتضمن  الموس والتذوق

ة دائرة المعلومات وتعمی مفهوم ع وتنم یهدف الى توس .الفن االخر



قا واالحساس  ة للموس مة الجمال ة للق انه الحساس ضا  قي ا الموس ن ان نعرف التذوق م و

ه هو وجوب االستماع  مان  الجمالي البد ان یتضمن االستمتاع والمعرفة والمبدأ الذ یجب اال

ة  ق . اهتمام ولو مرة واحدة ال مقطوعة موس

بین االستماع والسماع  : الفرق

عني السماع سماع مع توافر الهدف وهذا یتضمن  فة العقل و ان االستماع یتعل بوظ

م المنظم ، اما  عد االستماع هدف التعل قا للتعرف على جوانبها المتنوعة و االستماع الى الموس

ة من دون ق ة او الموس ارة عن تلقي المثیرات الصوت فة االذن وهو ع السماع فمتعل بوظ

. م الصرح بها االهتما

ات وهي  قا االستماع الى ثالثة مستو ه صنف علماء الموس : وعل

ه االستماع من اجل التمتع - ١ اذ یتم  س الطرق الحسي وهو ا األصواتالمستو

أ طرقة  قا  یر او تقدیر للموس تف ه نستسلم الى االستماع من دون ة ذاتها و ق الموس

. من الطرق

التعب- ٢ قا مع محاولة معرفة ما تعبر عنه وما تحمله یرالمستو هو االستماع الى الموس

ل اللغات عندما تعبر عن حالة تعجز  قا هي ادق من  من معان وهنا نالح ان الموس

الكلمات  . عنها اللغات 

قى والمعبر -٣ عث من اصوات الموس الحسي المن حت هو المستو قي ال الموس المستو

ة عن الجانب الشعور  ق انها الناشئ عن نغماتها الموس قا  في االنسان فن للموس

شعورا  بهذا المستو شعرون نفسها وعن معالجة هذه النغمات ومعظم المستمعین ال 

مهد الى  التي تعتبر الطر الذ  ة في التذوق ق أتي دور الثقافة الموس ا ومن هنا  اف

ة حاسة التذوق عمل على تنم . والجمال تهذیب النفس و



ة  : المحاضرة الثان

قي  الموس : أهداف التذوق

واالدراك الفني - ١ الذوق صورة واضحة وملموسة في السمو  ساعد 

قا على اساس من الصحة والصواب للوصول الى درجات - ٢ فهم الموس یجعل المستمع 

شر الفهم الدقی لها بوصفها اداة التعبیر عن الوجدان ال . واسعة من المتعة 

اغة والبناء - ٣ للمقطوعة من حیث الص ل الظاهر . ساعد على معرفة الش

ة الكامنة في الداخل والتعرف- ٤ مة الفن ع اكتشاف الق على نماذج وصور من هذا الفن الرف

ة  ق حثه على االستزادة والتوسع في المجالت الموس ه اثرا مستَحنا  الذ یترك في مستمع

. المتعددة 

غفل عن نقطتین وهما  ه ان ال الفني عل ر ان دارس التذوق الذ : ومن الجدیر 

اعات - ١ مستمع على االنط ل عصر للتعرف  قي في  ع الموس ة التي الزمت الطا الفن

الضرورة دراسة الظروف  ة معینة تتطلب  ة زمن قا اذ دراسة ا حق عصور الموس

ة عرضة من  أتي من فراغ انما هو ولید ش ل عمل فني ال ة التي اوحت بها و ش المع

ه  سته الثوب الذ ظهر  . عدة عوامل ساعت في وجوده وفي الوقت نفسه ال

عض ا- ٢ قي ل ة لتلك االعمال التحلیل الموس عض النماذج اللحن ن  العمال الشهیرة مع تدو

شرح او  قا مجردة دون وذلك لتقرب المادة الى ادراك المستمع بدال من سماع الموس

.تحلیل

وفي الختام فان الصوت الجمیل یولد اهتزازات في النفس تتحول الى موجات مشعة 

األ قي یؤد ( لحان تؤثر في المستمع  مصورة له مختلف العواطف  ان عمل موس إن 

تم تحدید  ح في الفضاء و س غة قالب جمالي  ل في ص ولوني یتش ر الى اشعاع ف

قي وفقا لهذا القالب الجمالي والروحي المحسوس  ة للعمل الموس مة الجمال إن هذا . الق

ؤثر على افرازات الغدد وعلى ا شر و ة لل عة النفس ل الطب ش لطاقة الجمال هو الذ 

ة عن ا مجال مهم مؤثر ) الكامنة في االنسان  التقل اهم مة التذوق وعلى ذلك فان ق



ل واع ومنطقي الى اثر التذوق ش اه  ة اذ حاجة االنسان الى انت اة االنسان _  في ح

عني  ان  عض االصوات وهذا ال ل واحد منا له قابلیته الفطرة للتعرف على  حیث ان 

نوع او اكثر من االنواع التي تفضلها مما قتصر هذا االستع عي على تذوق داد الطب

قا ذات التآلفات  وان المستمع قد ینفر من الموس االنواع االخر تذوق حول دون

ة واحدة  ق ل غناء فرد أو آلة موس قا التي تؤد على ش رتاح الى الموس المتعددة و

ة ق وهذا اذا دل على شيء فانما یدل على مع تردد الجملة نفسها من قبل الفرقة الموس

قا ذات البناء الكبیر والتآلفات  ض اذنه  لتقبل الموس سع الى ترو ان المستمع العري لم 

ة  ة والكونترابنط . الهرمون

اسم دمحم احمد ورحاب حسن الصائغ : ینظر  قي ،  الموس في التذوق



: المحاضرة الثالثة 

قا  : عصور الموس

قا وهي قا عصور اختلفت وتنوعت فیها الموس : للموس

العصر االغرقي الروماني - ١

عصر النهضة - ٢

اروك - ٣ عصر ال

ي - ٤ العصر الكالس

ي - ٥ العصر الرومانت

ة قىالحضارةالیونان موس

قى ینالموس قةبینهاو مةتعدلنامادةهامةوذلكللصلةالوث ةالقد قىالیونان ةالمإندراسةالموس الفرعون

ة قىالعر ةالمصرةالقد،صرةوالموس عتعلیهاالمدن ثیرمننواحیهامرآةانط ف ةه ةالیونان فالمدن

، مة

ة ةالفارس قاهماألولىوذلك،ماأنهمامعًاوٕالىجانبلمدن استمدتمنهالعرأصولموس الهامالذ انالجان

س الع ةو ، تبومؤلفاتترجمتإلىالعر

هماستشهدعلماءالعرورجعواإ قصدونبذلكعلماو ارهمعلماءاألقدمینوهم اعت مخطوطاتهم لیهمف

، ءالیونان

ًاجزءًامنأو  ةمماجعاللیونانوهیتعتبرجغراف ةوالفارس ضًاأنترجمتكتبوعلومالعرإلىالیونان ماحدثأ

ا عشرقي، رو انتذاتطا . إالأنحضارتهم

الفنونالمختلفة میولهمونبوغهمف ، وقداشتهرالیونانالقدامى

ضًاأسلو  ماكانتلهممدرستهولهمأ قهمفیذلكإلیهأحد س روالنحتوالذیلم النقشوالعمارةوالتصو همف

قى الموس عهمالخاصف هموطا . موأسلو

قىعلىممالكالعصورالوسطىإالأن الموس انلهمالفضلف الحدیثأثبتأنالیونانوٕان قىفإنالتنقی أماعنالموس

ةإنم ق مخترعونلكثیرمناآلالتالموس الماض سواكماكانسائدًاف انواالحفظهمل أنهم افضلهمیرجعف

قتهم س مةالت ، ةعلىتراثالممالكالقد

ةمنعلوموآالت ق انتقلتإلیهممدنیتهاالموس ةوترجمةودراسةوالت ، تا



نهاونقلهاإلىالعصورالتیخل مهاوتدو ألفهاالعروالفرسوتنظ ةالت انةالتر ص مایرجعالفضإللیهمف

فالتیبنی عدذلكفلوالالیونانلماعرفناأنوعالتأل األصواتوترفها مةوالعرفناعلىنس قىالقد تعلیهاالموس

عدهاإلىغیرذلكممافصلهووضحهعلماءالیونانوفالسفتهم الساللموأ . ی

نًاهامًاللثقافةوأساسًاتبن ةولهوٕانماكانتفینظرهمر قىعلىأنهاتسل أماالیونانأنفسهمفلمینظرواإلىالموس

ناءالدولة ةو ، ىعلیهنظراتالتر

مصنفأفالطونعنا انفیماهوواضحف قىأنه الموس العقلوالروح لمدینةالفاضلةعلىانهالبدمنتهذی

ارةعلىأهألثینا ماكانتإج ة انتإلزام قى ةحیثأنالموس التر ةتلعبدوراًهامًاف عضالمقاطعاتالیونان

ارطةیتعلمونهاحتىسنالثالثینعزفًاعلىالمزمارالمزدوج ) األولوس(وٕاس

ًاونس ا عأهاللیونانأطفاًالوشیوخًاوش جیدواأدائهاومنهاماهیوعلىجم اءورجاًالأنیتعلموااألناشیدو

مةهذهال العصرةوقدنقاللیونانعنمصرالقد طالثماألناشیدواألغان ةأناشیدلآللهةأوأناشیدلأل دین

بیرة قىولكنهاتفوقعلیهابدرجة الموس ة . عنا

الرنین عالقو ةالتیتصاغعلىالمقاماتذاتالطا غةالتهذیب انتاأللحانذاتالص عتبرال.وقد عواو قرنینالرا

ةونظراتها.لخامس ق حوثالموس انمعتقدًاأنفیثاغورثسنة، مالعصرالذهبیلتلكال ٥٠٠وقد

عدهأرسشیتاس.ق ةثمجاء االهتزازاتالصوت رف حوثولقدثبتأنالسوسأولمنف األوللتلكال مهواأل

٤٠٠

قاعوالت.ق حوثآلخرنتشماللنغمواإل ةوهناك عرفتموجاتالهواءوالتردداتالصوت یتتفقآرائهاممهوالذ

ة.ق٣٠٠ععلومناوآرائناالعصرةحتىجاءإقلیدس األصواتالراض أوضحقانوننس مالذ

ة( عصرالدولةالفاطم شرحهووضحهوعرهابنالهیثمف قسمونأنغامال).وهوالقانونالذ انالیونان وقد

ةمعینة لمنهامعمناس قىوألحانهاإلىأقساموطرقیتناس ، موس

ة ق ستخدموناآلالتالموس انواال او المناس استخدامهملهاف معینف عزفونعلیهاجزافًابلكانلهمترتی و

. تالمختلفة

ة ق اآلالتالموس

ة مةالغر االقد المصرینوممالكآس اتصالهم انتقلتإلیهم ةالت ق مناآلالتالموس ثیرًا ، عرفالیونان

استعمالكلمنهاحدودمعینةوراعواذلكالتحدیدو  آلتینورسموا وابإالأنهمقصرواعنایتهمالخاصة تمس

.الكنارةوالمزمارالمزدوج: هوهماآلتي



ةآشورة-:الكنارة آلةوترةفرعون ، وه

س فالوزن اللبرةوهونوعخف سمى ستعملهالمحترفونوهوما استعملوامنهانوعینأولهاثقیلومتینالصنع

القیثارة سمى ستعملهالهواةو عةوقدتزدإلىإحدىعشروتض،ط أوتارهاتكونمناألمعاءوعددهاعادةس

ًا مضرأو طخماس عهأو أصا ضرعلیها ةمستندةإلىصدرالعازفومعلقةفیرقبتهو وتحملكآللةرأس

. برشة

سةمنالحضارةالم ضًاآالتمقت أ أوالسنطوروه العصورالمتأخرةفقداستعملواآالتأخرىمثاللجن أماف

ةقصوىلهم .صرةواآلشورةإالأنهالمتكنذاتأهم

بیرةلدیهمم-:المزمارالمزدوج*  ة انتذاتأهم آلة طلقعلیهاه ان "  األولوس" ثاللكنارةو

ونثابتعلىنغمةواح أنأحدهم ماعندالفراعنةحادًاولهبوقانللفمیوضعانأثناءالنفخوالغال انصوته و

ضًاَ◌ولكنهماظ الصفارةوالنایواللذانانتقالمنمصرأ ماعرفواآالتأخرى قوماآلخرأداءاللحن دةبینما

انمقتصراستعمالهماعلىالرعاة فرقو .الشع انوا * نبیناستخدامالكنارةوالمزمارالمزدوجوقد  .

ةینسبونهاإلىمعبدوهم التعبیرعنالنفسالشرفة) أبولو(فالكنارةآلةسماو * أما.وتقوم

ات الرقصوالمسرح صاح ةوالتعبیرعنالعواطفوالشهواتو المسراتالدنیو . المزمارختص

ةإحداهما مصاح مالعزفعلىتلكاآلالتوالغناء انللیونانمعابدخاصةلتعل . وقد

ةوالنظر عمناإلنتاجالفنیوالدراسةالجادةالعلم عدذلكاالهتمامبهمأننجدذلكالمستوىالرف ًا سعجی ول

.اتالمعجزة

عها األلحانوطا

مةعلىضوءالمصنفاتوالمخطوطاتالت ةالقد عضاأللحانالیونان حوثالحدیثةأنتكشفعن استطاعتال

ةومنهانشیدالشمس قىالیونان نسبتلحینهإلىعالجتنظراتوأصولوقواعدالموس شفعنهجالیلیوو الذ

مس( سود ) م

ة حروفهجائ تب انالتلحینحینئذ الدیو الم القرنالثان عالشرقي.ف حثفیهایتجلىالطا قال تدق فهیل،و

حتةالتعرفتوافقالهارموني ة . حن

األداءوفق انتالتتقید مة قًاوثابتًاولكنالواقعأنالممالكالقد نهذهالمقطوعةالذییبدودق نو أماتدو التدو

التحسینوا شاءوفقمقدرتهوموهبتهیدخلعلیها ما لعامللحنیتصرففیهالعازف نإالمجرده نالتدو لم



أرعةأصواتتن انتتبنىاأللحانعلىأساسالتتراكوردأ أداءالقطعةالواحدةو هف اتولكلطرقتهوأسلو لحل

ًال انواأكثرم ذلكتنوعتالمقاماتعندالیونانولكنالواضحأنهم عادو إلىالنوعاألولحصرینهماثالثأ

اتكمایدعوافالسفتهممثل) الجنسالقو( عهاالقوةوالحماسةوالث طا انتتحملف : ألنألحانهم

منعوناستخدامالنوعالثالث انواینفرونو ) الرخو(أفالطونواللذین

عدماستخدامهم عالرخاوةوالضعفوالترددلذلكنصحوا .ألنألحانهتحملطا

ن التدو

مثاللداللةعل الیونان نف ستدلعلیهامنمیزانالشعر انالتدو ان ةوالت متهاالزمن ىاألصواتدونتحدیدلق

ستخد انوا أوالعزفإلىتحدیدزمناألصواتفقد عاأللفاظالتییتألفمنهااللحنوالتیترشدالمغن ةتقط ف ومن

ًالعلىأنهذاالنوعمن ًادل ق ةفالكثیرمنهاكانفین عهایونان ستجم الحظأنهاكانتل مونحروفالهجاءوالتی

نمن نلم شأناالتدو قاإلشارةإلیها س قعلىالمالحظةالت شأهأصًالالیونانبلهوقادممنالشرقوهذاینط

ضًا ةأ ق ة. آلالتالموس نمنثالثةصفوفأفق - :وتتألفالحروفالمؤلفةللتدو

عیللحرف(مؤلفمنحروفمعتدلة-:الصفاألول)١ ) الوضعالطب

انو ضاءللب حالب ماثألصواتالمفات ما أ ع . ممثلةدرجاتالسلمالطب

-:الصفالثاني)٢

تببنفسالحروفولكنمستعرضة السلمدرجا.و أیإذاكانهناك وهیتمثلبذلكأصواتالسلمالملونالكرومان

.#تمرفوعة

-:الصفالثالث)٣

الملونخف ق ةللصفاألولوتمثلبذلكأصواتالسلمالموس النس وسة مع ةالوضعأ الحروفمقلو تب و

bضًاأ

نالینهضبتحدیدأزمنةاألصواتكمات انالتدو ذلك النش- دلعلیهعالماتالراوندو –وال

نالحدیث التدو ماف عدإلىالعر .والنوار ما ةف الحروفالهجائ قی نالموس التدو وقدانتقلتهذهالطرقةف

ضًا .أ

ة قىالدولةالرومان موس

ا ح اتأماف انتتعتمدعلىالماد والفتوحاتوهیبذلك ةقدقامتعلىالحرو عنحضارةاإلمبراطورةالرومان

ة ةوالفن رومنهتهاالروح قىوالشعروالتمثیلوالنحتوالتصو الموس ةف انتعالةعلىالحضارةالیونان فقد

عضالفنونفأنه عخاصفی انقدظهرلهاطا ااستمدتاألساسوالنظراتوالسماتالتیتقومعلیهاتلكالفنونوأن



ارزة ةمستقلة ونلهاابتكارجدیدیجعللهافیهشخص ذلكورثالرومانعنالیون.المتقوىعلىأحدهاعلىأن و

قاهمو  الذیبلغهالیوناانموس انواقدعجزواعنالمحافظةعلىالمستوىالفن ألحانهموقواعدهاوآالتهاوان

، ن

الیونانفلمتعدأداةللت قىف قىعندهمعنمستوىالموس مانزلتالموس ع الط ق غیرموس انواشع نظرًاألنهم

قیی عمدونإلىالموس عدالشعراءیلحنونأغانیهمبلكانوا ةفلم حتلمجرداللهووالتسل ألص ةوالتهذیب نر

قوموالهمبذلك ، المحترفینل

قومبتأدیتها ة مونولوجاتغنائ اتأ اللجماعاتواقتصرتعلىفرد ةمنترات ةخال حتالدراماالالتین ماأص

مغنیواحدتصحبهآلةالمزمار

ة ق اآلالتالموس

-:عرفالروماناألنواعالثالثةمناآلالت

-:اآلالتالوترة)١

مة الممالكالقد انتقلیلةاالكنارةوتلكاآللةرغمانتشارهاف ةلدیهمإالأنهاعندالرومان ونهاآلةمحبو و

فةالصوتبینماكانتالخطوةاألولىعندالرومانآلالتالنف قةضع الستعمالنادرةالتداولوذلكلكونهاآلةدق

ماتواألوامر  مخطاهاووسیلةلنقاللتعل سیرالجیوشوتنظ حتاجإلىهذالنوعمناآلالتف محار خفهمشع

ة .واإلشاراتالحر

- :بوقأوالنفیرال* - :آالتالنفخ)٢

بیرالحجم لقرنالحیوانوهو علىش مونوعملتو شبهالبوقالمصرالقد م . ومنهنوعیننوعمستق

راتوأثنا المعس علورأسهمنالخلفوتستعملهذهاآللةبنوعیهاف سرثم طهاأل فمالعازفمرورًاتحتإ ة بدا

*ءالحروب -:المزمارالمزدوج. 

استعارهاالرومانمنهم مةوالت اوهومنآالتالممالكالقد ةالغناءتمامًاكماف مصاح ستخدملدیهمف وهو

لممالكاألخر

ة)٣ قاع .اآلالتاإل

قي حثالموس فوال التأل

ع القرنالرا مةظهرمنهمعلماء ةالممالكالقد ةالیونانبهاإالانهفینها قىعنا الموس عنون انالرومانال

ةوأوسعهؤالءالعلماءشهرةهو ق ) بوثیوس(ومؤلفوناشتهرتمصنفاتهمالموس

مةفقدصنف ةالقد قىالیونان الكشفعنأسرارالموس تبیرجعإلیهاالفضلف قیخمسة فالموس التأل . ف



ذلكمعاصره ة) اسیودوروس(و ق . بوصفهدائرةمعارفواسعةفیهاالكثیرمنالمسائاللموس

قىلعلماءالعصورالو  حتمراجعهامةعنالموس ةهذانالمصنفاتللعالمینالرومانیینأنأص وقدبلغمنأهم

.سطىثمالحدیثة

عة  : المحاضرة الرا

)١٦٠٠- ١٤٠٠( عصر النهضة 



ه تطور استعمال  فوني وف البول االسلو شهد هذا العصر قمة تطور الغناء الجماعي 

ه  قا الحجرة ومن مؤلف ه موس ما ولدت ف قة  السترنا ، و ( اآلالت الموس د برهین 

) جرللي ، ود السو 

اللحدیثعنالحضارة ةالعصورالوسطىالبق لمالمحهاوخطوطهامعبدا ةبدأتتتش ةاألورو ق الموس

ةالت قىاألورو ساهمتفیوضعجذورالموس مةوالت قىالحضاراتالقد اختصارعنموس دمنإعادةالحدیث

قىتلكالحضارات . یبدأتمنحیثانتهتإلیهموس

انفضالل مة ةالقد قىالیونان مةالفضلعلىالموس ةالقد ق ینماكانللحضارةالموس عرعلىالیونانوعلىو

ارتكزواعلیها القاعدةالت ضًاحیثكانتعلومالعروترجماتهمومؤلفاتهمه ةالحدیثةأ الحضارةاألورو

صا تالذ ضًافیتعددالتصو یبوأ التر قىونظراتهاف حوثالمختلفةومنهاالموس عأفرعالعلوموال فیجم

ماهومعرفاآلن ة قىاألورو عالممیزللموس عدهوالطا ما . رف

مةوخماسنحاوالإل قىالحضاراتالقد شارةإلىأوجهالتشابهوالتناقضفیهابینخصائصومقوماتموس

اآلتي ةالتیتتضحف الد حتىعلمألفم مطلعالعصورالوسطىأ ةف ةوالحضارةاألورو : صوصًاالشرق

: أوًال

ةمعینةومحددةومعروفةتدورفیخال ةفینطاقنماذجلحن قىالشرق الموس ف البدأنیتصرفالمؤلفأوالمؤد

المقاماتأوالراجاتحیثتستمداأللحانشخصیتهاالممیزةفلهااأللحانوه سمىاآلن ما انتتعرف ذهالنماذج

ةوحیزهاوو  ةاللحن انًاواتجاهالحر السلمیللمقامأوالراجاهذاإلىجانبتحدیدالسرعةأح ی لوالتر الش

ًاووج ةالخاصةالتیتعطیتأثیرًاعاطف عضالمالمحواللفتاتاللحن ةبلوٕالىتحدید قتهاالصوت ضعهاوط

ًا ةأدان عخاصومعینوٕاحساسیتقیدبهالمؤلفحسبلحالةالنفس لمقامأوراجابلونوطا ط ذلكیرت معینًاو

استعمالهافیتلحینتلكالقصائدإذام غ حددمعهاالنماذجالتیین عةالنصحیثكانتالقصائدالشعرة وطب

لكلقصیدة المناسبوالمطلو قاع النموذجاإل ضًاعلىجان . اأردتلحینهاأ

ةفالمؤلف قىالغر الموس حسبهدونااللتزامبذلكأماف مایراههووما ةمستقلةحس یبتكرألحانًاذاتشخص

أالیخرجعنها . النوعمنالنماذجالمحددةوالتییج

ة عهونوعهونوع األداءوطا مراعاتهامثألسلو ةیج ةالمیلود مةاللحن عوامألخرىغیرالق هذاعلىجان

. المؤد

النماذجالش ةأسلو ضًافیبدا عتمدولكنالبدمناإلشارةهناأنالغراستخدمأ قاإلشارةإلیهوالذی السا رق



ة ععددًامنالنماذجوالجزئاتاللحن ، علىتجم

المختلفة المذاه ةف س اللكن األناشیدوالترات آثارهف تر .         وهذااألسلو

ًا : ثان

ا ةألسلو ةوالرومان ةوالیونان ابل مةالمصرةواآلشورةوال الحضاراتالقد ضًاف قاعأ وقدخضعاإل

ةال قاع الللنماذجاإل ش الشعروالذییبرزو ماف اسالكم یبهاعلىالق التیتعتمدفیتر قائمعلىالضرو

الو  سعلىأسلو ةالمتكررةول قاع ألوالجملةاإل نأوالش عالقةوالتقابلبینالطولوالقصروقائمعلىالتكو

النوعی األورو األسلو ماف ف والضع دهامواضعالنبروالضغطالقو ؤ حددهاو ةالتی حداتالمتساو

قىا الموس منثالثةنماذجصغیرةهيفف ی ونمنعشروحداتهوتر وننموذجم ة ) ٣+٤+٣(لشرق

قاعي اسمهذاالنموذجاإل ماأنالقطعةتسمى تكررالنموذجالكبیرطوااللقطعة ) الضرب(و

مثل اسمالنموذجاللحن ).سماعینهاوندلفالن(إلىجان

طةمختلفةمهدتإلىتوصاللغرإلىطرقةالت:ثالثًا س الشرقصورًا نفلهف المعأماعنالتدو ق نالموس دو

:روفةاآلنومنها

نالجماعي.١ ك( التدو : ایدینوت  (

مننموذجمعینمعروفو  املةمنالنوتاتأوجزءلحن ًالأوحرفأوعالمةأورمزمعینعلىمجموعة وفیهایدلش

امل أولحن التالینموذجلحن األوعالماتمجتمعةتعطی فإنعدةأش التال .محددو

الرموزأواإلشارات.٢ ن ةمثألعلىثمأسفلوهیإش) النیومس(التدو ةاللحن –اراتتدلعلىالحر

أسفل–أعلى

أوائاللعصورالوسطى... ةوقداستعملتهذهالطرقةف متهاالزمن ةوق قةالصوت الخدونالداللةعلىالط

ا أورو .ف

ة.٣ قةالصوت نالط : تدو

ةوتوضعلكلدرجةمناللحنأوالمقامع الداللةعلىالدرجاتالصوت وناالهتمام قوفیها سماس علىع وه

مةالم الق ةومنالمالحظأنهذهالطرقةالتهتم حرفًامنالحروفالهجائ الغال انتف ةخاصةترمزٕالیهاو

الشرقاألقصى الهندوف ةللدرجاتوقداستخدمتهذهالطرقةأكثرف .الزمن

نالجدولي.٤ التورا(التدو ): التا

قومبذلك عالذی نیبینمواضعالعزفعلىاآللةالوترةواإلص ، وهیتدو

أوهذهالطرقةالتهتم ةوقدعرفتهذهالطرقةعندالغروف مةالزمن المحددةوالق قةالصوت الط ضًا أ



افیوقتمتقارب . ورو

سنةأ احوال أورو اتهااألولىف الخطوطالمتوازةالذیبدأالتوصإللىبدا قی نعلىالمدرجالموس أماالتدو

ة الد عرفهالشرقونقألخیرًاعنالغرب، لفم . فلم

ةوا قةالصوت نبهتحدیدالدرجوالط م قاعالقطعةثمالسرعةالمطوالذی ةلكلوحدةإلىجانبإ مةالزمن لق

ذلكاألداء ةو .لو

ة( ق ):االالتالموس

عتمدعلىال الشرقحیثانهاالمعنىلوجودهاالذی ف حف إنأهممایلفتالنظرهوانعداموجوداآلالتلوحاتالمفات

مالمونوفونیهلأللحان حضاراتأسستأصالعلىالق فونیهف . بول

ةوذلكالبوانوجدتهذهاآلالتفاناستعما عتهااألصل طب مةالمونوفونیهدوناستخدامها ونبنفسالق لها

المعروف(انوذواالكتافاتالمفرغة اوالبلد العزفالعر ) ف

لةالهارمونیومالهند .اوالنوتةالمفردةالطو

بدفةالساللمالمو  عیداعنصرامةالتمس عالشرقیینالهادئالمرن الشرقمایتفقمعطا امااآلالتالنفخفلهاف

ةوتحدی ق اس اتهاحساب السلمالمعدل(دذبذ ) أ

هامفتوحةتخرجنوتاط لهاالبدائیتقو ش اتوالمزامیرالمعروفةوالموجودةحتىاالن فالعددالكبیرمنالنا

قتهاوم عتهاولونهاوط عدةاآلالتلكاللهطا حتفظ ةحسبهوىصانعاآللةاوالعازفلذلكنجدانالعازف ع ب

اآل ةه ةوالخشب اتالنحاس ذلكفانالبوقاتوالطرم حاوصماماتاوزالقاتمقامهاو سلهامفات ةل ع التطب

نللعازفرفعهااوخفضهاحسبهواهولنفسالسببنجداناال م اوال ةمحددةحساب حددةوتخرجدرجاتصوت

ةااللة حرةعلىرق عانینزلق عاالص ستط عمحددةللعفقحتى الدساتیناومواض ضا تا التالوترةتر

االىأورو ان عنطرقاس ةحینئذفقد،ولهذانجدانهعندماانتقاللعودالعر س حهناكولفترةماالةرئ اأص

ةتحددوتثبتموضوعالعف الحالبدساتینمعدن زودوهف

ةوقابلةلتغییرمو ، ةتجدانهامتحر ان ا ةوالةالكونوال ةمثاللةالغیناالهند امااالالتذاتالدساتیناالصل

الطلب ضعهاتحتالوترحس

عالمقاماوالراجااوالسلمالمطلوب،امااآلالتالوتر( عةمناصلوحسبترتیبولونوطا ةذاتالقوسالتیهینا

ةالتزالوحتىاالنم اهذهاآلالتالوترةالشرق فترةمتاخرةعنالشرقنسب االىف فلمتعرفهااورو اسبوع شرق

ة ةآلةالفیولینةالغر ) الكمان(ختلفةجداعماوصآلل



أورو  اآلالتمننفسالفصیلةف العزفعنهاف مًامنالرقةوالمهارةف الشرققدراعظ ساالتالنبرفقدبلغتف علىع

.ا

ة الشرقعددامذهالمناآلالتاالیدیوفون وآالتالطرقفمنهاف

التعتمدعلىعاملمساعدآخرإلخراجصوتمنها( توالت ةالتصو اآلالتذات ) ا

صدرواسطةالقرعأوا صدرالصوت أوالخیزرانأوالحجارةأوالزجاجأوالمعادنومنها وهیتصنعمنالخش

. لهزأواالحتكاكأوالطرق

أ ثیرامنهذهاآلالتوالت ةأوآالتالنقرذلكمثالألجراسوالجو وقداستعارالغر قاع طلقعلیهاخطااآلالتاإل

الصغیرةوالتیبلغتف العص الیدأو الطبواللتییتمعزفها فونوالمیتالفون،هذاإلىجان نجوالكاساتاالكسیل

ماع ةف الدالعر الهندوال قاعاتخصوصاف ةالكمالمنحیثالصنعةولونالصوتوتعقیداإل الشرقمرت

اعنذلكطبولها اوأمر فقتجزتأورو العص .التیتعزف

ةنفسهافل ق ذلكاآلالتالموس ةوالمقاماتوالساللموالنغماتالمفردة قاع اإل ةوالضرو إنالنماذجاللحن

قةالتیترطاإلنسانال ة،فهیتمثاللصفةالدق ةوالجمال ضاأهمیهأكثرمنمجردالصفاتالفن الشرقأ هاف

مةفیهلصالحةأولضده قوىأخرىمختلفةمتح . شرقی

ست ثیرمفالصوتعندهملهقوةل ستمقبولةالنمجالهاهواإلحساسوالوجدانوالمشاعرلذلكفهو محدودةول

ةالت اكاألموراألخرىالملموسة،أوالمرئ نحسابهاماد م ةمثاللطمأنینةأوالقلقأوالرعبوال شاعروجدان

ةوهذا المعتقداتالشرق السحروالطقوسف قىدورف صنعهااإلنسانبنفسه،وعلىذلكفانللموس یینتجهاأو

ا عها اتوااللوانوالظواهرماجعلهاترطجم الكون طت ان،فیبدایتهاكماارت . الخ....ألد

ه حلكلوقتولونوعنصروحیوانوجنسراجااومقاممعینیناس .وأص

ةالتیت امنتلكالمرحلةالسحرةونصفالسحرةإلىالمرحلةالجمال العصورالحدیثةفقدتخلصتتقر أماف

قى ةلذلكتبدوالموس اتمناأللحانالدین اعثةعلىالطمأنینةهدفإلىالطرماعدانوع ةمهداةللنفس .الشرق

ن قصةالتدو

ةوذلكبتدو ةاإلغرق استخدامالحروفاألبجد نیتلخصف ابتكارنوعمنأنواعالتدو انلإلغرقالفصلف

الت ضا اأ عمدلوالزمن الط نلها شرة،ولم حرفینمختلفیناحدهمالآلالتواألخرلألصواتال لصوت ن

ةالمعینةللصوتالواحدف قةالصوت النسحدیدللط ةمعینةتقاس قةصوت مجردطرقةللداللةعلىط ه

الجنسالواحد وسا.ةلألصواتاألخرىف ااومع ونمقلو ان ونبتغیروضعالحرف ف نالكرومات أماالتدو



البدا ةف قىالكنس آلخرتفقعلیهوقدواجهتالموس ش ون اجراءمعروف ن واذاتعذرالداللةعلىهذاالتدو

قىوالحانالتراتیلوالحان رموس لةتذ حینانةمش حتتنوءبهالذاكرةف حینبلغتمنالضخامةوالكثرةقدراأص

عدأناسیىءاستخدامهاوفه ا عثماختلفتتماماوتدرج متداولةحتىالقرنالرا ناإلغرق االتدو قا هظلت

انللداللةعلىالدرجةالصو  قدراإلم ا اف ون حیث لة انالبدمنالعثورعلىحلعملیلهذهالمش مهالذلك

التد ةو مةالزمن قةوالق ةوالط معاونةالذاكرةالمو ت ساهماف نل رجبدأیتكوننظامانأوطرقتانللتدو

ة ق .س

نالهجائي:  أوال :التدو

ةالالتی مولكناستخدمتفیهالحروفالهجائ القد ناإلغرق اشرالطرقةالتدو عتبرامتدادام وهذااألسلو

ورد الةالمونو اط ةمعاالرت ن

ط( س طةمنوترواحدمشددعلىصندوقمصوت س ة ق ) یرجعأصلهاإلىعهدفیثاغورثالهموس

شدبهممااعطىفرصهلال أن طولهذاالوتروحجمه،والثقاللذییج مایختص انهناكتقلیدمتعارفعلیهف و

قةمحدودةاصطلحعلیها تفاقعلىط

اصواتا. النظامالصوت ةانتعد قةالصوت مالط استخدمتفیههذهاآللةلتنظ حدثخالآلالفعامالت ولم

شراونطاقاأللحان طةحینئذلنظامالمعتادللصوتال س .ال

) م٥٢٥-٤٧٠(وقدأعطىمونیوس

انوسیلةلتحدیدا انة ةالىجان استخدامهللحروفالالتین ناإلغرقیولكنهیختلفعنةف نامماثالللتدو تدو

طعلىالدرجةالمفروضةوهیتعادلصوتدرجة ض وردالوترالكامل الهالمونو طا ةمرت قةالصوت لط

) ال(

الحرف انیرمزلها او قسمالوترنصaالمعروضةحال طورمزلهو سمىالصوتالوس الجوابو عط .فه

عة،o،3/4الحرف ذا٢/٣الوترللدرجةالرا .الوترللدرجةالخامسةوه

مت قةلكثرةالحروفالمستخدمةوألنهالمتكنتحدداالاسمالدرجةدونق ةأودق ولكنهذهالطرقةلمتكنعمل

عاختصرتالحروفهذهمن القرنالسا ةوف الى١٥هاالزمن

الحروفالكبیرةف٧ عةفقطتكتب صعوداس تافالثان االو الصغیرةف تافاألولو .االو

A-B-C-D-E-F-G = a-b-c-d-e-f-g



صعودا ةبنفسالترتی الآلنالدرجاتالتال قا وهوما

La-si-do-re-mi-fa-sol-la

ةالمفروضة فتتحتالدرجةاألساس االسمالالتینيAوقدأض صوتجدیدیرمزله

)gamma (مللسلم ة) gamut(ومنهاجاءاالسماالنجلیزالقد ) gamme(والفرنس

الحرفالالتیني حیرمزلهفقط ضا،وقداختصرهذااالسموأص سلمأ .Gأ

ا ن:ثان :Neumes) النیومس(التدو

الجدیدواخذیتطورف ة،تبلورهذااألسلو قاإلشارةإل السا الهجائ راألسلو بینماكانتتدورالمحاوالتلتطو

ن االىجنبوطرقةالتدو ستعمالنمعاجن النیومسهذهالقتانتشاراكبیراواقترناینفسالوقتحتىأنهماظال

ه،ولهمجاالوا اقترعف قةللتارخالذ لمیتوصلالنالمعرفةالدق طوهذااالسلو س الغناءال ستعمالها

و  أنهمنالمرجحأن ناستعمالهوفهمهدونالتواصللمصدرهعلما حمنالمم حثوالدراسةحتىأص سعالل

.نواردا،ومتطوراعنالشرق

الرموز النیومسای ن ة(وطرقةالتدو –نیوما–النیومستعبیرماخوذعنالكلمةالیونان

neumaمصدرنأولهما یبدواانةقدتطورنتیجة اسلو ماءهاواشارةه إشاراتالضغوط:ومعناهاإ

قواعد انالضغوطحس معرفةم انتتدورفوقاسطرالشعر ونوالت لماتعرفهاوحددهاعلماءاللغةواللغو

فهو عالعروضي،اماالمصدرالثان ا(التقط ) الخیرونوم

chironomyا عرفهاواستخدمهاقادةومدریجماعةالمنشدینالرشادهمالىسیرالخطاللحنیوذلك الت

النیومسالتینلخ ن لتطرقةالتدو ش اتالت انذلكمناالساس عوقد الیداالصا ستخدامهماشاراتمعینه

مایلي - :صامثلتهاف

) نیومالصوتواحد  / -gravisالمنخفضة) \( ،acotusالحادة( 

لة فةثمحادةpunctum،نوتةقصیرهvirgaنوتةواحدطو حادةثمخفpodatusنیومالصوتینخف

ثالثةاclimecusثالثةاصواتصاعدةscandicusنیومسلمجموعةمنثالثةاصواتclivisفة

صواتصاعدة

(        )climecusطة ثالثةاصواتها

 (       )torcolosفة فةفحادةفخف خف

(      )porrestusفةفحاده حادهخف



نالنی قاعیوقداتاحالتدو نلهامدلوال رااللحانعلىنحواكثرسراولولم ةتذ ان سهام قىالكن ومانیلموس

الدرجةاالولىوتعتم ة انتغنائ قى اخطیرافیذلكالوقتالنالموس نهذاعی نتمییزهبوضوحعلىانهلم م

دأتحر  الدیو القرنالتاسعالم نف اكوسیلةللتدو لروعاورو دعلىالكلماتومعذلكفقدشاعاستخدامهاف

الخطوطوالعالمةمنالتجا ن عدالىالتوصللطرقةالتدو ما أسفرتف رهذااألسلو داتمحاوالتلتطو رو

القرنالخامسعشرو  ستخدمهااحدف عد ا،حتىلم طرقةالنیومستدرج ماساعدتعلىتناس ة قاع اتاال

م ةالقد سةالرومان قتراثالكن محاولةتحق ةف حلوارموزهارغ القرنالثامنعشران احثینف عضال قدحاول

.ة

ا قتینو ادماجالطرقتینالسا ره اللتطو سب ةف نالهجائي( نتاولىالخطواتالعمل + التدو

) النیومس

ةالل أنوضعتفوقالعالماتاواالحرفالدالهعلىاسماءالدرجات،االشاراتاوالنیومسالدالةعلىالحر وذلك

ة ةالمطلو ( حن

حددهاالحرفالهجائیثماالرتفاعاواالنخفاضعنهاحتىتبدأالن ةالدرجةالت یوماالجدیدةعلىحرفهجائبدا

قةالنیوما ةط ه) یجدیدیدللعلىبدا الذیدعاإل الد( ومعانهذااالسلو ) هو

ر اللتطو سب ضًاف انخطوهأ نالمزدوجلمیلقانتشارًاواسعًاولكنه التدو عرف .والذ

قي :المدرجالموس

التوصاللى یرف ةالتف ةتشیرٕالىبدا عشرآثارًامبدئ ةالقرنالحاد نعلىالمدرجحیوجدمنقبلبدا طرقةالتدو

ًا ةفق( ال تو حواللنصوصالشعرةالم انتالعالماتوالحروفتكت مالحظةانهحتىذلكالحین ) یج

ةوحولهنغماتأخرىألعلىاواسفلوقدنسبه حمالسمدرجةمعن رةرسمخط القرنالتاسعابتكرمجهولف فف

دراالرز ا( ذااالبتكارخطأالىجو طال أ ةالىبلدةارزو ) نس

ةبدرجةوفیهلونهذاا اللوناالحمروحددتدرجتهالصوت عادلنوتة) Fa( لخط ما ) فا( ا

ةتفتقر  لهادرجاتتقرب ةاخفضو وندرجةصوت ةأحدومااسفله ونذودرجةصوت ةومااعاله الحال

.الىالدقةالتینعرفهااآلن

عًاحتىجاء مت دو(وقدظلهذااالسلو ) ١٠٥٠–٩٩٥جو

الفاوطورهافوضعفوقهذاالخطاالحمرخ ةفتثبت ) C( طأاصفرآخروجعللهالدرجةالصوت



عدذلكانمجالهمامحدودًاف دووجد انتالعالماتتتدرجبینهذینالخطیناالانجو عادلدوالوسطىاآلنو ما ا

اللوناالسوداحدهماتحتالخطاالحمرواآلخرتحتالخطاالصفر . أضافخطینآخرنجدیدین

ة ) ال( ا) A( والثاني) ر( ا) D( وجعلدرجةالخطاالواللصوت

ةمعینة،والخطیناآلخرنمس قةصوت ةمفتاحلط مثا انو ذلكاعتبرأنالخطیناالحمرواالصفراساس و

ماثاللخطاالحمردرجة ما مدرج) فا( اعدینلهما، عخطف ماثلC–فا–را ( امااالصفرف

. الوسطىبینالمدرجینالمعروفیناآلنلدینا) دو

Cدوالوسطىـــــــــــــــــــالخطاالصفر

aـــــــــــــــــــخطاسودال

Fفاـــــــــــــــــــالخطاالحمر

dــــــخطاسود رــــــــــــــ

عشر( دوالقرنالحاد النس)خطوطجو انتهذهالخطوطاالرعةوالمسافاتبینهماكافیهومساحة وقد

قالمجااللغناءفیذلكالوقت . ةالىض

قةالصوت الموضعالذییدلبدقةعلىالط نوضعمنالنیومسف ذاام .ةوه

احتىانهابلغتارعة اورو ان لم ةمنوقتالخروف رهافاقاجدیدةلزادةخطوطاضاف وقدفتحتهذهالف

احدىمؤلفات انو(عشرخطاف رلیللب و ) ١٦٤٣-١٥٣٨فرس

سرىاالانهاقداستقرتالىاحدعشرخطا ةللیدال منىوثمان ستةللیدال

سر( ةللیدال منىوثمان عشرالقصیرو ) خمسةللیدال قابلدوالوسطىوأوسطهاالخطالحاد . هوما

اواعتبرلهامفتاحاخاصابهاهومفتاح عشرفصلتالخطوطالخمسةالعل ةالقرنالحاد ) صول(وفینها

) .فا(مافصلتالخطوطالخمسةالسفلىواعتبرلهامفتاحاهومفتاح



المحاضرة الخامسة 

ي  ار و )م١٧٥٠- ١٦٠٠(: العصر ال

قة  ة التي جاءت في تلك الفترة السا قى األورو اروك على الموس طل تعبیر ال

س ومن ثم انتقل هذا  یل والمال ة في أسلوب البناء والتش واستخدمت هذه التسم

قى في هذه الفترة  شمل التعبیر عن الموس عض (المسمى ل قى  عندما أخذت الموس

اروك تعني التعقید و ) الزخارف  لمة ال التكلیف والزخرفة والحشو الزائد وأنطل و

طل علیها اسم  ان  ة التي  ة الغنائ ق اروك على المؤلفات الموس قى ال تعبیر موس

اخ ورغم أن خصائص  قار  ة منذ منتو فرد حتى الموس ال ثم المؤلفات اآلل أكاب

ة إال أن هذا العصر قد  قى المینفون ز في تأصیل الموس انت تتر اروك  شهد ال

عه ،إن أهم عنصر أضافه  فوني في طا را بل ان فن األو رالي و مولد الفن األو

قى مما أدخل  الموس قى هو العنصر اإلنساني والذ أثر اروك إلى الموس عصر ال

عید عن  ع البلفوني الدیني ال انت مجرد طا عد أن  علیها من تعبیر عاطفي 

ة  .االنفعاالت العاطف

ع عصر  اروك طا :ال

ع الخطابي  ه الطا غلب عل م المعمار اروك عموما هي لغة البناء والتصم لغة ال

ة المختلفة والوترات  ق على الآلالت الموس ون ظهر النسیج البلفوني بوضوح و  ،

ه ، آلالت دور أساسي في هذا العصر  ارو قى ال ة في الموس . هي اآلالت الطاغ

اخ  قار  ة إلى قمتها عتبر الموس .خیر مثال على ذلك حیث صور البلفون

قیي العصر هم  :موس

هاندل.١

قالد.٢ ف



منتو فرد.٣

اخ وأوالده الخمسة.٤

اروك  قى عصر ال موس

ععشروالثامنعش القرنینالسا ةف قىاألورو علىالموس ق التارخالموس ف ارو طلقتعبیرعصرال

عام شيءمنمنالتحدیدمنذحوال - ١٦٠٠(رو

اءوالمصنوعاتث)١٧٥٠ اإلنشاءاتالمعمارةواألش ةأوالألمرعلىأسلو وقداستخدمتهذهالتسم

قىهذهالفترة ضًاالتعبیرعنموس شمأل .مانتقلل

اروك لمة الدرجةاألولىالتعقیدوالتكلفوالزخرفةوالحشوالزائدوقدأطلقتعبیرموسBarokو تعنی

ة ةثماآلل ةالغنائ ق علىالمؤلفاتالموس ارو مؤلفاتقىعصرال ة ) اخ(حتى) مونتفرد(بدا

الزخارفوالكاونزاتوهیبذلكت انتتحفل قىهذهالفترةوالت قىالكثیرنمنعظامموس ومابینهمامنموس

الذیتل قثمعصرالكالس قىعصرالنهضةاألس بیرفیجوهرهاوروحهاعنموس لواضحو ش ختلف

ةالقرنالتاسععشر(ىذلك النصفالثانیللقرنالثامنعشرٕالىبدا ).منحوال

ةوالكوراورغ قىالغنائ غتالموس ص ةالت فون مالبول اللق زفیتأص تتر ارو مأنخصائصعصرال

رااله ةإالأنهذاالعصرشهدمولدفناألو مالهارمون الق ضًااالهتمام ةوفیهبرزأ قىاآلل ةوالموس ل

انتنتاجًالتضاراآلراء و ارو ةلعصرال ماألساس مهتمامًامعالق عوالذیتعارضتق الطا وموفون

مو  فونوالمفاه ةالبول ةالجمال ق مالموس ینالق ةو األعمااللغنائ العالقاتبینالنصوصالشعرةف

ة مالتعبیرةالعاطف حثعنالق . ةوذلكجرًاوراءال

حفنًالهأصولهوتقالیدهو  ةحتىأص اتهالتجرب وشهدبدا ارو أحضانعصرال ذابرزفنجدیدف وه

.أسسه

ي،حیثتأصل انالمهدلطرقالعصرالكالس ارو ةوو ماأنعصرال ق غالموس تفیهوتحددتالص

ةمثاللنترابونت ق ضعتأسسهاكماظهرتالمؤلفاتوالدراساتوالمجالتالتیوضعتأسسالعلومالموس

عالدراسي المؤلفاتذاتالطا ةوالتوزعاآللیوالعزفإلىجان ةوالكتا ... هوالهارمون

ةوالسوناتاتوالك مفون ةفظهرتروائعاألعمااللس سارعلىنهجهاأساطینالكالس ونشرتاالخوالت

قىاآلالت موس طرةعلىجوهرأسلو قیینمنخبرةوفهموس فیهالمؤلفینوالموس مااكتس .ت،



ماأدخلعلیها قى أثرىالموس الذ انالعصراإلنسان قىف إلىالموس ارو أماأهمعنصرأضافهعصرال

عیدةعناالنف ةال األصواتواأللحانالمتشا ملئ فونیدین انتمجردأداءبول عدأن منالتعبیرالعاطفی

ةعاالتالع ةالذات .اطف

ةهي فون :البول

ًا- ١ .فننسجاأللحانالمتداخلةوالمتألفةأفق

٢ -

ةفیتعادالالهمی متهالذات ق للحنأوخطلحنی حتفظفیه ل ش ا األلحانوتآلفهاأفق فنتوازوتشا ه

عالخطو . هبینجم

ت-٣ فنتعددالتصو .ه

الو  األساس مةالخطاللحن جدیدبرزتفیهق قىأسلو حللموس ذلكأص اضحبینالخطوطواألصواو

ةالبول اآلخرذوالخطوطالمتشا ةاألسلو أهمیتهالتیتعادألهم انلهذااألسلو ةله،و تالمصاح

ة الهوموفون الجدید طلقعلىهذااألسلو ةبرصانتها،و .فون

ةهي : الهوموفون

نوالتعبیر علیهظالًالمنالتلو ةتضف .لحنواحدهاملهمصاحبهأومساندةمنتآلفاتهارمون

فونوقدعاش ضًابینالبول ماجمعهذاالعصرأ ًاإلىجن موالجدیدمعًافیهذاالعصرجن انالقد األسلو

فترةتفتحهاوصعودها ةف ینالهارمون هاو فترةغرو .ةف

ةهي : الهارمون

عتمدعلىنظراتالتآلفوالتنافروالعال ةالمختلفةوالذی ق ةبیناألصواتوالدرجاتالموس العالقةالرأس

ة ق عادالموس .قةبیناأل

اروكالمو  عصرال ةف قىالغنائ س

انلتطوراألورجان او أورو ف ق اشرةعلىمجرىالتطورالموس صمتهالمؤثرةوالم عصرالنهضة تر

مرتعًا الغنائ األداءالصوت ةالتیوجدتف فون أنواعهالمختلفةماوضعاألسساألولىلتطورالبول یوم

ةواألداءاآللیإلىالمستوىالذ ق عدقدوصلتاآللةالموس ن ًالتجارهمفلم ةخص فون یتجدفیهالبول

سةحیثالطقو  ظاللكن ًاف عامًالأساس الكورال ًاومحققأهدافها،بینماكاناألداءالغنائ مجاًالمناس

الكورال ال(سوالشعائرالكثیرةعلىمدارالسنةوحیثیلع أ)األكاب

ة( ةآل ةمصاح عتمدعلىأ ال الذ فون البول ) األداءالغنائ



قیووجدفیهالمؤلفون التطورالموس ارهمونزعاتهمالمتطورةومعندورًاهامًاف ًاألف األوائلمجاًالواف

قدومعام ةعصرالنهضةو ة١٦٠٠ها ةالغنائ ق االلموس غواألش عضالص . انتقدتأصلت

ةمثالل القداساتواألعمااللكورال ةف قىالدین ةحتىبلغتالموس فون ةالبول الكتا قیونف ارىالموس وت

فونی احیثوصلتعلىیدمادرجالوغیرهامبلغًاشدیدًامنالتعقیدالبول طال الستیرن(خصوصًافیإ

. القمة)١٥٩٤- ١٥٢٦ا

م عالدنیو اتذاتالطا ضًااألغن انتتلحنأ ة ةالمتشا األسطراللحن فونیذ البول مثلذلكاألسلو و

ة ةوالشانسونالفرنس طال ةاإل .ثاللمارجااللدنیو

عض ةالتیوصلتإلىحدالتفاخرمن فون ةالبول اكانتقدملتمنالكتا ساألغیرأنأورو قیینبتكد الموس

منالمحاكاةوا اتهذااألسلو ادئوجمال انًاإلىعشرةأسطر،مستخدمًاكلم ةالتیوصلتأح سطراللحن

لنوعًامنالتكد ش ح ةمماأص الجملةاللحن ألوقل عهمنتقصیرأوتطو لتقلیداللحنیوالكانونومایت

ة . ساللحنیوالحذلقةالفن

السنواتاأل سةأوًالف انأنظهرردفعلوثورةعارمةمنالكن خیرةمنالقرنالسادسعشر،فقدساءهاماتف

سبیل النصوالمعنىف ةالكاملة ةمنتفتیتوتكسیرلقواعدالشعروالتضح اللدین لماتالترات عرضتله

قاعی منتداخالأللحانواالستقالالإل فون ةتحتمهاوتملیهاقواعدوقوانینالنسیجالبول ق عواملموس

م عندتلحینتلكالنصوص ق المؤلفالموس ضح ضطر لكلمنهما،وذلكعندما حرفأوحینما قطعأو

ةأو  مةاللحن سببتصغیرالق ةتحتمذلك فون ةالبول إذاكانتالكتا ینحرفمتحر إلىمدحرفساكنأوتس

ماله ةاألخرىحفاظًاعلىأحدالق اللخطوطاللحن أحدأو أولضرورةماف س اللحنالرئ تكبیرهاأوقل

ة ةأوثانو مأصل ةلق . الخ.. امةاألساس

سةنتیجةلت احتجاجآخرمنالكن عضالقداهذاإلىجان ةإلى ةالشعب األناشیدالدنیو سرألحانوأغان

ةللقداساتبدًالم مةأساس ستخدمهاكق ةو ةشعب أحدالمؤلفینبجملةلحن عج ةوذلكحین ساتالدین

سة ماتقضیبذلكقوانینولوائحالكن ة ةاألصل اللدین .نألحانالترات

ل ش قى تأثرًاكبیرًاوواضحًافیتارختطورالموس عامفقدجاءتمنفلورنسابإولكنالثورةالهامةالتیتر

روالفنواألدبلمناقشةأحوااللثقافةو  ةالقرنالسادسعشرحیناجتمعتجماعةمنرجااللف اقرنها طال

انتتسمىجماعةالكامیراتا لعام ش الفن



:المحاضرة السادسة

ة  قى الكالس ١٨٠٠-١٧٠٠الموس

ي فالكلمة  الس لمة  ه  عض عن المعنى والغرض الذ تنتمي إل قد یتساءل ال

ة  وس(مأخوذة من الكلمة اآلت ة ) الس قة الممتازة أو الفئة الراق والتي تعني الط

.في المجتمع 

قى الفئة ذات الطراز األول ومع  ة تعتبر موس قى الكالس وعلى ذلك فالموس

انت مقتصرة دراسة تارخ الفن یتض عة في هذه الفترة  ة والرف الراق ح لنا أن الفنون



انت  الء في الوقت نفسه  قة معینة من المجتمع مثل الملوك واألشراف والن على ط

ة    قى ذات النغمات الحیو طة جدا من الموس س عامة الشعب تمارس أنواع 

طة والسبب في ذلك یرجع إلى أن مؤلفي العصر س قاعات ال انوا واإل ي  الكالس

ام واألمراء  عا لألصول التي یردها الح ألحانهم للفئة الحاكمة خصوصا وت صنعون

.

عبر عن  ة قبل أن  را لتقالید رسم عدوا تصو ة ال  قى الكالس ع الموس إن طا

قى هادئة  انت الموس ة ، فبذلك  ر روحه ومشاعره الفن نفسه المؤلف أو تصو

أن تحید عن التقالید أو العرف االجتماعي  .ورزنة تتقید فیها األلحان دون

ة قى الكالس ع الموس :طا

ل والتراكیب ووضوح لغة الكالس العاطفي وٕاتقان وتكامل الش ة هي لغة التوازن

ع العلمي  الطا قى  عت الموس ة وقد ط وضوح : مثال . سیر األلحان أكثر ذات

ة حیث التعبیر عن  قى الكالس ع الدرامي على الموس بلغ الطا ة و ق القفالت الموس

ة إلى المستو ه من الفرد ساطة في الصراع من االرتقاء  له الصراحة وال اإلنساني 

.نفس الوقت 

سترا ة من حیث األور قى الكالس الموس

ة لهذا العصر  ة یزداد ألنه تم اكتشاف الوظائف المیلود ق بدأ عدد اآلالت الموس

أقسامها الثالث  سترا  :حیث ألحقت األور

اآلالت الوترة.١

ة.٢ ة والنحاس آالت النفخ الخشب

ة اآل.٣ قاع الت اإل

یین في هذا العصر  :أهم المؤلفین الكالس

قار : هاید ن .١ متاز هذا الموس ة والعم و قاه معبرة في القوة الدرام تعتبر موس

.الجدارة والغزارة في اإلنتاج 



ه له في سن : موتسارت.٢ الطفل المعجزة حیث انه ألف أول سنفون الملقب 

ا ساطة وجمال الخ اللحني الدقة وااللتحام السادسة من عمره ومن مزا قاه  موس

قاه له وحده واحده  عناصر موس

ة في التغیر والصراع العاطفي ،طور : بتهوفن .٣ قاه الذات میز موس أهم ما 

قى من  ة motiveالموس ة اللحن .الخل

ة  ة الكورال مفون را واحدة هي : ومن أعماله الس ة القدر وأو مفون فیدیلیوس

عة  :المحاضرة السا

ه  قى الرومانت ١٩٥٠- ١٨٠٠الموس

ة ة الرومانتك ه تعرف الحر أنها ثوره في تجدیداتها المتعددة قو قى  في الموس

فهمها  قى وخاصة المعاصرة من أن  صعب على الدارس في الموس األثر وحتى أنه 

ة  قى الرومانت ة التي انتقلت منها الموس عرف الجوانب األساس أن  .دون



ة حیث التمرد على النظ ام الثورة الفرنس عد ق ام الحاكم ظهرت هذه المدرسة 

انت هناك طائفة من الواعدین الفنانین المثقفین في مختلف  م المطل ف الح ومساو

قى  تاتورة وخروج الموس عواصم أورا تناد في تحرر اإلنسان من القیود والد

الحاضر والماضي مجدون ة وأخذوا  : هذه الطائفة هم . الشعب

ادور  ، والتروفیر الترو

ا م ا بلهفة اخذوا ینشدون ا واستقبلهم بتهوفن في ألمان طال د مدرستهم بین فرنسا وا

ح  یر األدبي والفني في أورا وأص التف عتبر هذا المذهب فاتحه لعهد جدید   ، و

عبر عن ذاته ومشاعره  قا  .الفنان واألدیب حرا طل

ة  قى الرومانت منها الموس : أهم العناصر التي تتكون

الثورة في الفن .١

عة .٢ الطب التغني 

الحب .٣ التغني 

ل في الوصف .٤ التهو

ال .٥ الخ االستغراق 

التشاؤم .٦

ة  : القوالب التي تمخضت عنها الرومانت

رة .١ ة التصو مفون الس

را  .٢ األو طة  رة  الغیر مرت ة التصو االفتتاح

عة وفیه: اللید.٣ ة ، ومن الفنانین أو األغاني الرف انو مع األغن ا یتعادل الب

رت المبدعین في هذا المجال شو

انو وأنواعها .٤ ا  ، ب. أ: القطع الصغیرة للب البلونیز.المازور

مفوني .٥ ة : القصید الس قصة لروا ع برنامج معین تكون ة التي تت مفون وهي الس

على أ لوان براقة من أو وصف لفنان تعبیر عن الفنان والتي تحتو



ه وأمثلة علیها .٦ ال رة المأخوذة من ال ة التصو :                            المتتال

عة األمیرة النادمة .   أ متتا

سارة البندق .  ب

حیرة البجع .  ج

أنه . ٧ شر وأدخل لها الصوت ال شر الصوت ال ة والتي أبدعها  ق الدراما الموس

ة في هذه الدراما یتمایز اللحن الدال ق . آلة من اآلالت الموس

ة .٨ ظهر المهارة الفرد ة العازف المنفرد حیث  ظهر أهم الكونشرتو الحدیث و

سترا . للعازف المنفرد في األر

ة أهم المذاهب التي ا :نبثقت عنها الرومانت

.المذهب القومي .١

المذهب ألتأثیر. ٢

ع  ة من حیث الطا :الرومانت

ة هي لغة الشعور والعاطفة هذا الشعور  اللغة الرومانت

ر                                                         زادة االهتمام في دقة التصو

اللغة ال قى زادة االهتمام  أداة لتغیر الموس ة  هرمون

سترا  ي من حیث األر :العصر الرومانت

ة .١ ق الفخامة في عدد اآلالت الموس

سمى .٢ سترا لي الملون ك(التوزع األر )الكرومات

ل آله.٣ ة استقالل  ان إم

قیین لهذا العصر  : أهم المؤلفین الموس

مند لسون. ٢بتهوفن            . ١

ان. ٤رت           شو . ٣ شو



شومان . ٦برلیوز            . ٥

ست. ٧ فرانزل

ة ن: ( عصر التأثر العشر )القرن

عد العام  قا هذا القرن التعب) م١٩٠٠( بدأت موس ة الجدیدة یوامتازت  رة والكالس

ة افون ة والدود قا االلكترون منها الموس ثیرة متعددة اخر و اشهر واتجاهات 

ه  ، وفیون( مؤلف ي ، وشتوك هاوزن ) انوك ، وهند میت ، وسترافنس

:المحاضرة الثامنة 

قا ات الموس نظر

قا فالموس تعر

: المعنىاللفظي

ة لناالتارخأن) موسا(اللفظاشتقعنالكلمةالیونان رو الملهمةأواإللهامو یر(وهیتعن ) جو

معهفیتجواالتهتسع صح اتیلقبنان ) موساجیت(فت



ةوا اوالخطا انمنهاالغناءوالرقصوالرسموالدراماوالكومید لفتاةمنهنتزاولفنًامنالفنونالجمیلةف

ةوالفلك .لتارخوالفروس

فإلیهاحرفي قا) قي(ثمأض ضًاموس قیوتلفظأ حتموس . إلىلفظموسافأص

ة صورةعامةولكنالتسم الفنون قاه ملكلمةالموس معنىلغةاوعلىذلكفالمعنىالقد عد ما انفردتف

. )                                                                                                               أللحانوالعواطف

:المعنىالعام

ًافهي ام،أمامدلولهااصطالح قاوتعارفهاعلىمرالعصورواأل الموس : لقدتعددتمعان

.   علموفنولغة

قافع- : لمالموس

أت اسأطوالهوهنا نق م ةالعتمادهاعلىالصوتالذی ةعلىالقواعدالراض ةالمبن ع منالعلومالطب

ة ق روالرطبینهذهاألصواتالموس قوالتطو التنس .یدورالفنانالمبدعف

قا- : وفنالموس

ةالتیتجعالللحنمؤلفًا ق األوزانالموس موج ةوعلمالغناء ق علمالعزفعلىاآلالتالموس مینحصرف

ونممتعلألذنإلحداثالرضىالنف أنغامها،وهذاالفن أزمنتهاولواختلفتف ةف ةمتساو ق اراتموس نع

انعزفًاأوغناًء األداءسواء تمثلذلكف . سیوالهدوءالوجدانیوالحسو

قالغة- : والموس

ةتسمىالنوتةتدونبهاللحفاظعلىألحانهاوهذهاللغةتسامتواتسعتحتىخا تا اللغاتلهاأحرف اق مثل

عالشعوبطبتكافةال ةبینجم ةالمشتر اللغةالعالم شرعلىاختالفلهجاتهموأجناسهم،فه

ة.١ عةاألساس ةالس ق :األصواتالموس

مایلي ةوترتیبهاالتصاعدیهو عةأصواتأساس قامنس - فا-الصول-سي: (تتألفالموس

مینحسبوضعهااإلفرنجي) دو-ر-مي سارٕالىال . وهیتقرأمنال

عة عاألصواتالتیتخرجمنالحومنهذهاألصواتالس العالمألنهاتمثلجم قاف لموس ةتتألف األساس

قاتهاوذلكبتكراراألصواتنفسهاصعودًافتزداد شرةواآلالتالعازفةعلىاختالفأنواعهاوط ناجرال

ماأنتلكاألصواتذاتهاتتكررهبوطًافتزدادغلظًاح نتأدیته، التدرجحدةحتىتصإللىأعلىصوتمم

. تىتصإللىأغلظصوت



ر  قراراتواألصواتالم ظةه ةلهاكماأنالغل أجو ةالحادةمنهاه عةاألساس رةأوالمضافةإلىالس

 .

ة.٢ مةأوالسالساللصوت : المجموعةالسل

عةالتیتسمى نسالسلعدةمنتلكاألصواتالس انناتكو ة"بإم أو" المجموعاتالسلم

ة" صوتفامثًالتكونالسلسلة" السالساللصوت دأنا مالو صوتمنها، أ صول-فا(واالبتداء

فا-مي-ر(أماإذابدأنامندرجةرفتكونالسلسلة) مي- ر-دو-سي-ال-

ذا) دو-سي-ال- صول- .وه

طة.٣ نالسالساللصاعدةوالها : تكو

مینسمیتسلسلةأوسالسل سارٕالىال ةعلىنحوماتقدممنال إذاتعاقبتهذهالسالساللصوت

ةصاعدة" ًاكماف" سلم الحدةتدرج (المثااللتاليإذتزدادأصواتهاف // إلخدو: 

الصولفامیردو الصولفامیردو// س سارسمیتسلسلة)س مینإلىال ،وٕانتعاقبتمنال

طة" ةها ًا" سلم الغلظتدرج ة.٤.إذتزدادأصواتهاف : الدیوانأوالمرت

اإلفرنجي سمى ةو طلقعلىمجموعهااسمدیوانأومرت عة حاإلضافةصوتثامنعلىاألصواتالس ف

تاف( ) أو

ةواوهیلفظالت نعدةمؤلفةمنمجموعةأصواتعددهاثمان ندواو نناتكو م ةأوالثامنو عنیثمان ینی

صوتمنها أ . البتداء

منزلةوا عدان ًاوالقراروالجواب سمىجوا لثامنصوت سمىقرارًاو ة ألولصوتمنالمجموعةالثمان و

.حدة،فالصوتالثامنهومننفسطنینورنینالصوتاألولألنهصداهوغطاؤهالحاد

المحاضرة التاسعة 

قاوقواعدهاالعامة أصواللموس

قا : العناصرالتیتتكونمنهاالموس

ةوهي ةتتكونمنعدةعناصرأساس انتأمغنائ ة ةآل ق :إنالقطعةالموس

قاع.١ : Rhythm: اإل

ًا مًامنتظمًاذامدلولیختلفمنحیثالطولوالقصراختالفًانسب ماألزمنةتقس ارةعنتقس . هوع

ء ةاأللحانمنحیثالسرعةوال ةالمومنثمتحدیدحر مةالزمن الق عط ةوهذا طال اصطالحاتإ



الها ةعلىاختالفأش قاع . طلقةللرموزاإل

قاععلىأزمنةالنغماتوسرعةأدائهاومواقعالنبرفیها شتمالإل .ماو

: Melody: اللحن.٢

ةوتنحصرمابینأ ةولهانها طةلهابدا یتكوناللحنمننغماتمختلفةاالرتفاعتتوالىلتكونسلسلةمترا

).قعر(وأخفضصوتفیها) قمة(علىصوتفیها

: Polyphony: تعدداألصوات.٣

شتملتعدداألصواتعلىعلمیتوافقاألصوا اللحظةنفسهاو عنیتعدداألصواتاجتماعنغمتینأوأكثرف

الأللحانHarmonyت .Counter pointوتقا

اللبنائي.٤ :Form: الش

ةوتفاصی ةوأجزائهاألساس ق اللعامللقطعةالموس مناله اللبنائ در یتكونالش لهذهاألجزاء،و

اللعام .سعالقةاألجزاءوالتفاصیلواله

قي.٥ :Instrumentation: التوزعالموس

ارٕام عیناالعت ةمعاألخذ ق القطعالموس ةواستخدامهاف ق عاآلالتالموس شتملعلىمعرفةطوا و

ةجدیدة عصوت ةمزجأصواتهاللحصولعلىطوا ان اتعزفهاوٕام اتهذهاآلالتوتقن .ان

:Interpretation: األداء.٦

األداءمهارةمنالمؤدیومعر  تطل حةو صورةصح قی شتملعلىعزفأوغناءمایردهالمؤلفالموس و

ةالمختلفة ق األداءوالمدارسالموس أسالی . فة



:المحاضرة العاشرة 

: العناصرالتیتتألفمنهاالنوتةهي

قي: أوًال : المدرجالموس

مواضع ارةعنترتی لنغمةدرجةمعینة،وأسماءهذههوع االنغامحسبدرجاتاالرتفاع،إذتحتلفیه

ةمتوازةمتس منخمسةأسطرأفق ق تكونالمدرجالموس قي،و المدرجالموس الدرجاتتتكرردوراف

ذلكالفراغا عدأسطرهمنأسفإللىأعلىو عادها،بینهاأرعةفراغات،تبدأف طولهاومسافاتأ ةف او

: ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسطرالخامس

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السطرالرا



السطرالثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السطرالثانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السطراألولــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًا ة: ثان ق ):النوتة(العالماتالموس

م انق قیولب ضاءأوسوداءترسمعلىالمدرجالموس لدائرةصغیرةب هیإشارةترمزللنغموتكونعلىش

ةعداعالمةالروند ةتضافالیهاخطوطعمود )المستدیرة(تهاالزمن

وتدون العالمات على األسطر وفي األفرغة وفي أسفل وأعلى المدرج الموسیقي، ولكل مركز 

:تلك العالمات كما ھو مبین في الرسم التاليمن مراكز السطور واألفرغة أسماء ل

خمس منھا ) نوتة(فالمدرج الموسیقي كما ھو مبین أعاله یتسع لكتابة إحدى عشرة عالمة أي 

. على الخطوط وأربع في األفرغة وواحدة أسفل السطر األول وأخرى أعلى السطر الخامس

أسماء الخطوط والفراغات في المدرج الموسیقي

لكل خط من خطوط المدرج الموسیقي اسم خاص بھ یأخذ من الدرجات الموسیقیة السبعة التي 

إن كل درجة موسیقیة تقع على ذلك ) سي–ال –صول –فا–مي –ري -دو( ذكرناھا سابقا 

الخط تسمى باسمھ وكذلك الحال بالنسبة للفراغات الموجودة بین الخطوط فلھا أسماء ثابتة أیضا 

.موسیقیة تقع في الفراغ تسمى باسم ذلك الفراغ ،وكل درجة 

:أسماء الخطوط في المدرج الموسیقي

:لكل مركز من مراكز السطور أسماء لتلك العالمات كما ھو مبین في الرسم التالي

:أسماء الفراغات في المدرج الموسیقي

:التاليلكل مركز من مراكز األفرغة أسماء لتلك العالمات كما ھو مبین في الرسم 



:أسماء الخطوط والفراغات في المدرج الموسیقي

:مواقع الدرجات الموسیقیة على آلة البیانو



:المحاضرة الحادیة عشرة 
:مقادیر العالمات الموسیقیة في مدتھا ونسبة بعضھا لبعض

. روند معناھا المستدیرة شكل العالمة األولى ھكذا    تسمى 

.بالنش معناھا البیضاء شكل العالمة الثانیة ھكذا    تسمى 

.نوار معناھا السوداء شكل العالمة الثالثة ھكذا     تسمى 

.كروش معناھا ذات السن شكل العالمة الرابعة ھكذا  تسمى 

.تسمى دبل كروش معناھا ذات السنین شكل العالمة الخامسة ھكذا     

.شكل العالمة السادسة ھكذا   تسمى تربل كروش معناھا ذات الثالثة أسنان

.كوادربل كروش معناھا ذات األربعة أسنان شكل العالمة السابعة ھكذا      تسمى 

: نسبة العالمات بعضھا لبعض
لكل عالمة ونسبة كل عالمة إلى التي تلیھا جریاًیبین لنا الرسم اآلتي النسبة الزمنیة المحددة 

ً .على االصطالح المعروف المقسم حسابیا



١١١١١١١

٦٤٣٢١٦٨٤٢١

یتضح من الرسم أعاله أن كل عالمة من العالمات السبع تساوي من الزمن ضعف 

.   العالمة التي بعدھا ونصف العالمة التي قبلھا

:رأس العالمة وذیلھا
.جزآن أساسیان) الروند(لكل عالمة من العالمات الموسیقیة فیما عدا عالمة 

فالرأس ھو الجزء المھم وعلیھ تتوقف معرفة العالمة . الذیل: یسمى الرأس والثاني: األول

ضع المختص بھا ضمن المدرج، والذیل یعرف منھ المقدار الزمني الموباسمھا ومركزھا في 

.للعالمة كما رأینا في األمثلة المتقدمة

لمدى أربعة أوقات، والبیضاء ) روند(فالمستدیرة  ً ) البالنش(تدل على مكوث الصوت مسموعا

والنوار بشكل أسود والعالمات األربعة الباقیة یتبع رسم رأسھا رسم النوار، ولكن ذیلھا یختلف 

ومن ھذه األسنان یعرف المقدار الزمني ) انأسن(عن ذیل النوار، ألنھا لھذه العالمات األربعة 

.المحدد لكل عالمة منھا

:اتجاه ذیل العالمة
. یرسم الذیل لألعلى إذا دونت النغمة أسفل الخط الثالث ولألسفل إذا دونت أعلى من الخط الثالث

والحكمة في اتجاه ذیل العالمات إلى األعلى وإلى األسفل تقتضي بأن ال تعیق غیرھا من 

.العالمات التي تأتي في الصف الثاني من صفوف السطور الخمسة المتوالیة في القطعة

: كتابة النوتة على المدرج واألسطراإلضافیة



لكل مركز من مراكز السطور الخمسة وأفرغتھا أسماء خاصة للعالمة الموسیقیة ولكن ھذا 

ابتداء من المدرج بأسطره الخمسة ال یتسع لتدوین أكثر من أحد عشر صو الواقعة تحت ) ري(تاً

:الواقعة فوق السطر الخامس كما ترى في الرسم التالي) صول(أول سطر إلى 

وبما أن الحاجة الفنیة تدعو إلى استعمال أكثر من األحد عشر صوتا ھذه لقد ابتكر الموسیقیون 

إضافیة صغیرة بحجم النوتة المراد تدوینھا بعد الصول، وفعلوا ذل ك في حالة الصعود أسطراً

و یقل كما ترى في الرسم باألصوات والھبوط بھا ورسموا األسطراإلضافیة التي یكثر عددھا أ

الخطوط اإلضافیة العلیا              الخطوط اإلضافیة السفلى :     التالي

ة عشرة  :المحاضرة الثان

ً :المفاتیح الموسیقیة: ثالثا
ألن المدرج الموسیقي ذو  ألن األصوات الموسیقیة  یربوعددھا على سبعة دواوین ونظراً نظراً

الخمسة سطور ال یتسع إال لكتابة جزء یسیر من ھذه األصوات المختلفة الطبقات، استنبط علماء 

لتمثل الطبقات جمیعھا من حادة وغلیظة ومتوسطة ) المفاتیح(الموسیقا عالمات خاصة سموھا 

.صوا لكل طبقة مفتاح یرسم في أول المدرج من الیسار للداللة على الطبقة التي یمثلھاوخص

:تعریف المفتاح الموسیقي
المفتاح الموسیقي ھو عالمة توضع في بدایة المدرج الموسیقي وعلى أحد خطوطھ لتحدید 

.الطبقة الصوتیة

:أنواع المفاتیح الموسیقیة
:وھيالمفاتیح الموسیقیة ثالثة أنواع

للطبقة الحادة، ویرسم ھكذا ) صول(مفتاح -١



وھما مفتاحان أحدھما یرسم على الخط الرابع ویسمى مفتاح فا . للطبقة الغلیظة) فا(مفتاح -٢

الباص، واآلخر یرسم على الخط الثالث ویسمى مفتاح فاالباریتون

.ویرسم مفتاح فا الباص ھكذا

:وعددھا أربعةللطبقة المتوسطة، ) دو(مفتاح -٣

.مفتاح دو الخط األول ویسمى مفتاح دو السبرانو-

.مفتاح دو الخط الثاني ویسمى مفتاح دو المیتزوسوبرانو-

.مفتاح دو الخط الثالث ویسمى مفتاح دو األلطو-

.مفتاح دو الخط الرابع ویسمى مفتاح دو التینور-

:      ویرسم مفتاح دو األلطو ھكذا

ویدون كل منھا على السطر المخصص لھ من سطورالمدرج لیدل على الطبقة الوسطى التي 

).٧١،ص١٩٨١حسنین، .  (اختص بھا

:والیك مواقع المفاتیح الثالثة على آلة البیانو

:المدرج الموسیقي الكبیر
یتكون المدرج الموسیقي الكبیر من مدرجین األعلى خاص بمفتاح صول واألسفل خاص بمفتاح 

:فا الباص ویرسم المدرج الكبیر ھكذا



:المختص بالطبقة الحادة) صول(وفیما یلي مثال لمراكزاألصوات الموسیقیة على مدرج مفتاح 

ً ):السكتات(عالمات الصمت : رابعا
أو التوقف خالل العزف أو الغناء توجد عالمات موسیقیة خاصة توضع عندما یرادالسكوت

للداللة على المواضع التي یجب أن ینقطع فیھا الصوت، وعالمات الصمت ھي من العناصر 

األساسیة لبناء الموسیقا ولتجمیل التوقیع واللحن، وعددھا سبع كالعالمات الموسیقیة الزمنیة 

:ومقادیرھا الزمنیةوھي تعادلھا في قیمتھا النسبیة

:عالمة النقطة
–نصف مقدارھا –إذا وردت عالمة النقطة مدونة إلى یمین أیة نوتة أضافت إلیھا من الزمن 

أصبحت ھذه الروند تساوي ست إذا وردت النقظة بعد عالمة الروند ھكذا : مثال ذلك

من أربعة أو ما یساوي زمن روند وبالنش وإذا وردت النقطة بعد . وحدات زمنیة بدالً

من وحدتین أو عالمة البالنش ھكذا أصبحت ھذه البالنش تساوي ثالث وحدات زمنیة بدالً

وإذا وردت النقطة بعد عالمة النوار أصبح ھذا النوار یساوي وحدة زمنیة بالنش ونوار

من واحدة ھكذا .ونصف بدالً



:المحاضرة الثالثة عشرة 
:التحویلعالمات 

یوجد في الموسیقا الغربیة من أبعاد المسافات الصوتیة بعد كامل ونصف البعد، ومعنى ھذا أنھم 

.یقسمون االمسافة الصوتیة الكاملة إلى نصفین فیصبح عندھم مسافة كاملة ونصف المسافة

ألن الحاجة تدعو في التدوین إلى تحویل المسافات الكبیرة إلى صغیرة والصغیرة  إلى ونظراً

استنبط العلماء عالمات  ً خاصا لحنیاً كبیرة أو زائدة وذلك لترتیب دواوین المقامات ترتیباً

:التحویل، لتدوین ھذه األصوات المراد تحویلھا وھذه العالمات ھي

.وھي ترفع الصوت نصف درجةدییز ترسم ھكذا   -

.وھي تخفض الصوت نصف درجةبیمول ترسم ھكذا -

.وھي تعود بالصوت المرتفع أو المنخفض إلى طبقتھ األصلیةبیكار ترسم ھكذا  -

:الموازین الموسیقیة: سابعا
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إن الموسیقا تتكون من عنصرین جوھریین ھما الصوت والزمن كما أسلفنا، فالصوت ھو 

جزائھا العنصر األول واطلعنا على ما یھمنا منھ، أما الزمن ومھمتھ ضبط إیقاع األصوات وأ

.وتأدیتھا على صورة موزونة محكمة

إن كل ما في الكون خاضع لنظام التوازن، والموازین الموسیقیة التي نبحثھا اآلن وضعت 

) عروض الشعر(لكل موسیقا في العالم وذلك لقیاس أجزاء الصوت وضبط إیقاعھا مثلما وضع  

.األصوات واألزمنةلوزن مقاطع الحروف وأجزاء الكالم، والموسیقا ھي تناسق

فكما أن للشعر موازین مختلفة كالبسیط والكامل والوافر والرجز وغیرھا فللموسیقا موازین 

مختلفة المقادیر لنفس حركات اإلیقاع وأزمنتھ المتنوعة ولھذه الموازین المقام األول بین 

ائتالف األصوات التركیب الموسیقي وتنسیق األصوات وكل موسیقا خلت من اتزان األوقات و

.تعد مختلة

: عالقة الموازین بالتدوین الموسیقي
وزن التدوین الموسیقي یعني تقسیم القطعة إلى أقسام صغیرة متساویة تسمى الواحدة منھا 

وھذه المازورات التي تمثل سیر المیزان یشتمل كل منھا على ) مازورة( أو باطوطة أو حقالً

ویختلف ھذا العدد الذي تحتویھ المازورة . النوار مثالًعدد متساو من الضربات الزمنیة ك

.باختالف أنواع الموازین

:ترقیم الموازین
یعبر عن المیزان برقم یوضع في أول القطعة الموسیقیة بعد المفتاح وبعد عالمات التحویل 

یدل 4األسفل   مباشرة وھذا الرقم مؤلف من رقمین أحدھما فوق اآلخر  فالرقم 

یدل على عدد النوتات التي 2على عالمة النوار التي تمثل الوحدة الزمنیة الكاملة والرقم األعلى 

.تحتویھا كل مازورة من مازورات القطعة الموسیقیة

.ھي الفاصل أو الحقل الناشيء عن تقسیم القطع الموسیقیة إلى أجزاء متساویة:المازورة

المفرز العمودي الذي یفصل بین األقدار أو المازورات التي تتكون منھا ھوالخط:خط المازورة

.القطع الموسیقیة وموضعھ یحدد المیزان

قبل تغییر :الخط المزدوج ً یحدد نھایة القطعة الموسیقیة أو فاصل من القطعة كما یرسم أیضا

.دلیل القطعة أو تغییر المیزان

:أنواع الموازین



:منھا بسیطة ومنھا مركبةفي الموسیقا عدة أوزان

:موازین بسیطة وتقسم إلى.١
: میزان بسیط ثنائي.أ

: میزان بسیط ثالثي.ب

:  میزان بسیط رباعي.ت

:موازین مركبة وتقسم إلى.٢
:میزان مركب ثنائي.أ

:میزان مركب ثالثي.ب

:  میزان مركب رباعي.أ

، وھناك X٢والرقم األسفلX٣لتحویل المیزان البسیط إلى مركب یضرب الرقم األعلى 

:موازین غیر مألوفة نذكر بعضھا الرتباطھا بأوزان اإلیقاع العربیة نذكر منھا

:المحاضرة الرابعة عشرة 

نشأة اآلالت الموسیقیة وتطورھا
إن نشأة اآلالت الموسیقیة وتطورھا یرجعان إلى عامل حضاري ألنھما صنع اإلنسان صانع 

.الحضارة البشریة

واآلالت كثیرة األنواع منتشرة في كل مكان على وجھ البسیطة وبغیر ترتیب تعیش أنواعھا 
واحداً ً المختلفة جنبا إلى جانب بل وتشترك في أداء موحد حتى أننا نستطیع أن نجد شعبا

یستعمل الشخالیل والقرع المجفف المملوء بحبات القمح مما كان یستعمل في العصر الحجري 

اي المصري الذي یرجع تاریخھ إلى ما قبل األسر الفرعونیة مع الربابة التي لم إلى جوار الن

تظھر إال في العصور الوسطى وأكثر من ذلك فإننا نراھا في بعض الفرق الشعبیة في مصر مع  

آلة حدیثة ً .الفیولینة التي تعد نسبیا
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ً من األصوات واآلالت الموسیقیة على اختالف أنواعھا وتباین فصائلھا تعطي عالما ً فسیحا

إلى جنب كأفراد أسرة واحدة منسجمة متناسقة متآلقة ً فاألوركسترا . الموسیقیة وتعمل جنبا
مئة عازف على أنواع مختلفة من اآلالت التي تصدر أصواتاً ً السیمفوني الواحد یضم أحیانا

. لظھا وأحدھاتجمع بین أغ

درھا األصلي إما بانتقال الناس في شكل وتنتقل اآلالت الموسیقیة من المناطق التي تعد مص

.موجات بشریة تھاجر من مكان إلى مكان أو تنتقل مع األفراد

وأقدم اآلالت التي ما زالت موجودة عند القبائل الفطریة التي تسكن أواسط الغابات 

ت واألدغال أو بعض سواحل المحیطات ھي القواقع المائیة والعظام البشریة المجوفة والقصبا

استعملھا اإلنسان األول بالصراخ أو النفخ فیھا إلحداث أصوات مزعجة قویة كان یعتقد أنھ 

یتغلب بھا على الظواھر الطبیعیة أو الوحوش التي تحیط بھ وال یمكن بالطبع أن تكون ھذه 

للترویح عن النفس أو التسلیة) المفزعة(األصوات  ً عن عاطفة وال سببا . تعبیراً

ثم تطور إنسان العصر الحجري وارتقى فبدأ یدرك أن القصبات الرفیعة وبعض أعواد 

رقیقة فصنع منھا الناي والقصبة والقصابة وما شابھھا من آالت النفخ  ً الغاب تصدر أصواتا

المفتوحة الطرفین، ثم فطن إلى أن اختالف أطوال ھذه القصبات یغیر أصواتھا فتفنن وصنع 

جموعة من القصبات الرفیعة مختلفة األطوال مربوطة إلى جوار بعضھا المصفر، وھو م

. لكنھا مختلفةبالتدریج حسب أطوالھا األقصر فاألطول ثم نفخ فیھا فأحدث أصواتا حادة رفیعة و

وكانت المرحلة التالیة ھي فتح الثقوب على جوانب القصبات أو أعواد الغاب وتحریك 

األصابع علیھا وھكذا أصبحت القصبة الواحدة تعطي عدة أصوات كالناي مثالً، ولما استطاع 

یعرف باسم البوق  جدیداً ً اإلنسان صنع المعادن استعاض بھا عن العظام والغاب وصنع نوعا

.أوالنفیر

أما اآلالت الوتریة فھي آخر ما اھتدى إلیھ اإلنسان ذلك ألنھ صنعھا بعد أن عرف غزل 

إلى  ً الخیوط ونسجھا ، وكانت األوتار في البدایة تصنع من األلیاف أو الحریر وترص عمودیا

ویحدث ) اللیرة(أو الكنارة ) الھارب(جوار بعضھا مشدودة في إطار من الخشب كما في الصنج 

حسب سمكھ ودرجة شده، وبالتدریج مع نمو كل وتر مختلفاً ً من ھذه األوتار المشدودة صوتا

خاصة الخلق وتحسن الصناعة اھتدى اإلنسان إلى شد وتر على عصي فعرف القوس إال أن 

ال یكاد یسمع، ثم الحظ أنھ إذا وضع تحتھا قرعة مفرغة  صوت ھذه األوتار كان ضعیفا جداً

لمسافة لیست صغیرة وھكذا اھتدى إلى ضرورة صنع یتضخم الصوت فیصبح مسمو ً عا

صندوق رنان مع المواد المتوافرة حولھ أو من الخشب ثم فطن إلى تحریك أصابعھ على األوتار 

.كما یفعل على ثقوب قصبات آالت النفخ فتغیرت األصوات



عدیدة  قطعتھا وال شك أن وصول اإلنسان إلى معرفة اآلالت الوتریة استغرق قروناً

.الشعوب في التطور الحضاري من العصر الحجري إلى ما بعده من العصور

سنة قبل المیالد كان اإلنسان قد عرف اآلالت الموسیقیة ٤٠٠٠حتى إذا ما وصلنا إلى 

:بأنواعھا

.مثل الطبول): األیقاع ( آالت النقر .١

.مثل الناي: آالت النفخ.٢

.مثل الصنج: اآلالت الوتریة.٣

تفنن اإلنسان في تجمیل شكل اآللة وأتقن صنعھا فوجد طرق و على مر العصور أیضاً

وقواعد یدرسھا العازف ثم أصبحت صناعة  لتسھیل العزف علیھا بل أوجد لكل منھا أصوالً

یشترك فیھ الصانع وعالم الفیزیاء وعلى األخص عالم  ً . الصوتیاتاآلالت تخصصا

سمى ومع دخول مرحل١٧٥٠وفي عام  ا وما  قي في أورو ة جدیدة من التألیف الموس

ي ة فیها وقسم، العصر الكالس إلى أنواع تقسمت هذه اآلالت واكتشفت الوظائف المیلود

حت تضم أحد األصوات وأغل  ومصنفات حسب طرقة العزف علیها واستخدامها حتى أص

ن صدورها م عد تقنین واكتشاف تسمى. األصوات التي  حت  ةوأص سترا العالم ، آالت االور

مفون سترا الس ة والمستخدمة في االور قى العالم يوهي اآلالت المتعارف علیها في الموس

. العالمي

ك تصنیف هذه اآلالت وهو : وال

."String Instruments"اآلالت الوترة- ١

.Wooding and Brass Instrumentsاآلالت النافخة - ٢

ة - ٣ قاع .Percussion Instrumentsاآلالت اإل

واآلالت النافخة هي ، فاآلالت الوترة هي التي یتم صدور الصوت فیها عن طر الوتر

ة هي التي یتم صدور ، التي یتم صدور الصوت فیها عن طر النفخ فیها قاع واآلالت اإل

علیها . الصوت فیها عن طر الضرب علیها أو دقها أو الطرق

سترالي العالمي على النحو التالي ع تصنیف هذه اآلالت حسب التوزع األور :ومن المت

ة: أوال String Instrumentsاآلالت الوتر

: وهي اآلالت التي یتم صدور الصوت منها عن طر الوتر بواسطة

ع: عف الوتر- ١ أطراف األصا اهتزاز األوتار أو عفقها برشة أو  ذلك  ون .و



ا- ٢ انوطرق ما في الب صا  .لوتر بواسطة مطرقة خاصة تصنع خص

ما في آلة الكمان- ٣ الوتر  .مالمسة أو احتكاك قوس 

:وتصنف هذه اآلالت الوترة على النحو التالي

وجد لها قوس خاص Violin:الكمان- ١ تف العازف وتحت ذقنه و وهي آلة وترة تحمل على 

للصوت للعزف علیها وهي من اآلالت المهمة في االو  مرهفًا سترا ألنها تعطي إحساسًا ر

رانو صوت السو سمى  .النسائي الحاد أو ما 

عزف علیها بنفس طرقة العزف على الكمان : Violaالفیوال- ٢ الحجم و ال  تكبر الكمان قل

ة الصوت  بینهما أن آلة الفیوال آلة وسط ومن هنا تعتبر هذه اآللة مهمة "middle"والفرق

األصوات ما بین اآلالت الحادة الصوت  سترا العالمي ألنها تعمل على تواز جدا في االور

ظة الصوت سترا، واآلالت غل الصوتي لالور التوازن سمى  فهي التي تعمل على ما 

Balance.



:المحاضرة الخامسة عشرة 

ة  ق تكملة محاضرة اآلالت الموس

ةالتشیلو- ٣ اللغة اإلنجلیز سمى  وهي آلة وترة من عائلة الكمان إال ViolinCello :أو ما 

سبب  تعذر على العازف حملها بل وتوضع بین أرجل العازف  ثیر و أن حجمها أكبر 

رسي  والعازف جالس على  عزف علیها  حجمها الكبیر و

ظة الصوت وتسمى في  الغل وهي من اآلالت  دائر

األمومةأور  ا  .و



اص - ٤ ة إلى عائلة الكمان : Double Bassالكونترا  وهي أكبر اآلالت الوترة المنتم

وذلك لكبر  العازف واقفًا ون عزف علیها وهي مضمومة على صدر العازف و و حجمًا

جدًا، حجمها عتبر صوتها جهیرًا ة من حیث ، و ه صوتها صوت الفیلة ولها أهم ش و

ه صوتها  صوتتأثیرها  ش سترا و .الشیخ الهرمالهارموني في األور

آلة ، اآلالت الوترة وهي أقدم : Harpالهارب - ٥

م ولها  الفرعوني القد متطورة عن آلة الصنج 

عي قي طب عزف ، موس و سلم  أوتار ثابتة الدوزان 

مسنودة على صدر  ل عمود وهي  ش علیها 

ع وتحتاج إلى  األصا علیها العازف بواسطة العف

علیها السیدات ألنها  لیونة في األطراف وتعزف 

ع وصوتها من  األصا تحتاج إلى لیونة في 

ه  ش المتقطعة والتي  األصوات 

ا  ق والمسمى موس صوت المطر 

.الصوت المتقطع Staccato أ



انو- ٦ ا الناعم:Pianoالب ق ع إخراج األصوات الناعمة ، وتعني موس أ اآللة التي تستط

ورد فهي إذا من آالت لوحات . الهادئة وهي آلة متطورة عن آلة الهارس

ح قى "Keyboard"المفات ة في الموس ة العالم ق وتعد هذه اآللة خادمة للمؤلفات الموس

ة سترال . األور

ًا ةاآلالت : ثان النفخ

: وهي على نوعین، وهي تلك اآلالت التي یتم صدور الصوت منها عن طر النفخ بها 

ة - ١ Wooding Familyآالت نفخ خشب

ة - ٢ Brass Familyآالت نفخ نحاس

ة-١ :آالت النفخ الخشب

ة وخاصة ، وهي تصنع عادة من القصب أو الخشب ق ولقد تطور هذا النوع من اآلالت الموس

سمى في الحضارة  ة و ة حیث صنع جهاز خاص لآلالت النفخ م"األورو وذلك ، Boehm" ب

ة لهذه اآلالت .الستخراج الصوت الهارموني من هذه اآلالت ولزادة المساحة الصوت



ة نوعان وهما ة الخشب : واآلالت النفخ

ال مع فم أو شفاه العازف ومن .١ مائلة قل عزف على اآللة وتكون ة أ  ة جانب آالت نفخ خشب

: األمثلة علیها

سمى النا .أ ة لجسم اآللة التي Fluteالفلوت أو ما  ینفخ فیها من فتحة على الجهة العلو

. ع أفقي جانبيتؤخذ بوض

الو.ب : Piccoloالب

ة ذات رشة  وضعها داخل فم العازف آالت نفخ خشب ون سم أو لسان و أو م

سمى لسان  الرشة أو ما  شفاه العازف وتكون ام  طب علیها بإح م و ل مستق ش و

للسان العازف وهذا شر أساسي إلتقان العزف على هذه اآللة فهذه اآللة مالمسا

إلى اآلالت تحتاج إلى مهارة في قلب التنفس والهواء عن طر الحجاب الحاجز 

ن تصنیف هذه اآلالت على النحو التالي، جوف اآللة م :و

:المحاضرة السادسة عشرة 

ة  ق تكملة محاضرة اآلالت الموس

ة ذات رشة : Oboeاألبوا-أ ة خشب وهي آلة نفخ

ه صوت طائر ال ش . .وصوتها أخنف 



ة: Clarinetالكالرنت - ب ة ذات رشةآلة نفخ ، خشب

الشعاع أنه  . صوتها صاف ونقي و

االنجلیز- ت وهي : English Hornالهورن

میل  ة ذات رشة وصوتها  ة نفخ آلة خشب
.إلى الحزن

اصون- ث الفاجوت وصوتها غل: Passoonآلة ال ة تتالف. وتسمى  ة ملتو هذه اآللة من قص

تین متجاورتین متفاوتتین في الطول، توضع نهایتیهما السفلى في  ل أنبو تصنع على ش

على قطعة الفم ذات الرشة ة تحتو ة معدن ة أنبو ة قصبتها األمام اسطوانة وتتصل نها

. المزدوجة



ة ألنه: Saxophoneالساكسفون-ج ا ذات طالء نحاسي وتصنف هذه اآللة من اآلالت النحاس

ة األصل .ولكنها خشب

ة -٢ وهي اآلالت التي تصنع من المعادن وتحدیدا : Brass Familyآالت النفخ النحاس

ومثیر للصخب وهي، النحاس : صوتها قو

البوقTrumpet:الترمبیت.أ سمى  وجد لها أزرار أو ما ، وهي ما  قة و صوتها متوس الط

ع على األزرار"Valves"سمى  .لتغییر النظام الصوتي عند النفخ فیها وتحرك األصا

من : Tromboneالترمبورن.ب وجد لها زالقة بدًال آلة الترمبیت و ة شبیهة  ة نحاس آلة نفخ

.األزرار

ال منه: Cornetالكورنو.ت ه الترمبیت لكنه أقصر قل ش .وهو 



الفرنسي .ث وأغلظهاFrench Horn: الهورن ة صوتًا اآلالت النحاس لها التواءات ، وهو أقو

مضغوطًا األمعاء لتخرج صوتًا . شبیهة 

ا.ج ة صوتها جهیر جدًا: Tubeالتو وهي آلة نحاس

ثیرة االلتواءات وتحمل على صدر العازف . و

رة قا العس .تستخدم عادة في الموس

عة عشرة  : المحاضرة السا



ة  ق تكملة محاضرة اآلالت الموس

ة : ثالثًا قاع Percussion Instrumentsاآلالت اإل

ا غیر محدد النغمات ومهمة هذه اآلالت هي  عد صوتا ضجیج ة  قاع إن أصوات اآلالت اإل

ة أو سرعة األداء ومواقع النبر والضغو : وهي على أنواع، تحدید األوزان والسرعات اللحن

اني-أ الها المختلفة وخاصة آلة التم أنواعها وأحجامها وأش .Kettle Drumالطبول وتتعدد 

سمى - ب طنهBass Drumالطبل الكبیر أو ما  حمله أمام  تف العازف و عل في  تم ، و و

ة خاصة على رأسها قطعة من اإلسفنج المضغو ه بواسطة عصا خشب .الضرب عل

أحدها تصنع: Cymbalsالصنجات- ت طرق وتصدر الصوت  ل دائر ش من النحاس و

.األخر

حمل  ل مثلث معدني  ش وهو على : Triangleالمثلث - ث

ه بواسطة قضیب معدني ضرب عل . الید و

ة الوحیدة التي  قاع اآللة اإل وهي Xylophoneاإلكسیلفون-ج

قاعي ل نغمي وٕا ثیرا ، ش و انها ة ام ق إخراج أصوات موس



األطفال .ما تستخدم هذه اآللة في العزف في فرق

ال  ات وأش مفون الس ة  قا عالم هذه هي اآلالت التي تشارك في عزف ما نسمعه من موس

ة األخر  ة العالم ق ا وهناك ترتیب خاص لتوزع هذه اآلالت حسب نظامه، التألیف الموس

قي  قوم الموزع الموس بترتیب األدوار "Orchestration"الصوتي وقوة الصوت فیها حیث 

وتوزعها على هذه المجموعة حسب النظام العالمي حتى یخرج الصوت منها متناسقا ومتوافقا 

عها .حسب قوة أصوات هذه اآلالت وطا

ة مختلفة ق ع موس عا تعطي شعورا ومواقف وطوا فاآلالت الوترة تعطینا ، إن هذه اآلالت جم

اق عند سماعها الحنین والعاطفة واالشت ة تعطینا إحساسا ، إحساسا مرهفا  ة الخشب واآلالت النفخ

ام واألحالم الهادئة ینة واله ا ما ، الهدوء واالستقرار والس ة غال تعطي إحساسا واآلالت النحاس

طولة واإلقدام والنصر والخطر ا ما تستخدم في تسییر الجیوش ، الحماسة والشجاعة وال فغال

رة حدث غیر متوقع ، والعروض العس المفاجأة  ة فإنها تعطینا إحساسا  قاع أما اآلالت اإل

حدث ة من شيء ما س .  والغرا

تكوین آالت األوركسترا السیمفوني
:األوركسترا السیمفوني إلى أربعة أقسام تنقسم آالت 

.آالت النفخ الخشبیة . ١
.آالت النفخ النحاسیة . ٢
.آالت اإلیقاع والنقر . ٣
اآلالت الوتریة . ٤
:آالت النفخ الخشبیة . ١

١عدد Piccoloالبیكالو
٢عدد Fluteالفلوت

٢عدد Oboeاألوبوا
١عدد Cur Anglia'sالكورنو اإلنجلیزي

٢عدد Clarinetالكالرنیت
١عدد Base Clarinetالباص كالنیت



٢عدد Fagotالفاجوتو
١عدد Contra Fagotالكونترافاجوتو

:آالت النفخ النحاسیة . ٢
٤عدد French Hornالكورنو الفرنسي    

٢عدد Trumpetالترومبیت
٢عدد Tromboneالترومبون

Baseالباص ترومبون
Trombone

١عدد 

١عدد Tubaالتوبا
:آالت اإلیقاع والنقر . ٣

١عدد Grosse Cuisseالطبلة الكبیرة
Tambourالطبلة الحربیة

Military
١عدد 

Tambourالطبلة الحربیة
Military

١عدد 

١عدد Triangleالمثلث
١عدد Pattiالكاسات
١عدد Gongالجونج

٢عدد Timpaniالتیمبان
١عدد Xylophoneالكسیلفون

:اآلالت الوتریة . ٤
٢عدد Harpالھارب
١عدد Pianoالبیانو

١٦عدد Violin 1الفیولینة أول
١٤عدد Violin 2الفیولینة ثان

١٠عدد Violaالفیوال
١٠عدد Celloالفیولونسیل

٨عدد Contra Bassoالكوانترا باص

ولم یستقر تكوین األوركسترا السیمفوني المثالي على ھذا النحو إال في أواخر القرن التاسع 

عشر بعد تجارب عدیدة للوصول إلى التوازن المعقول بین أقسامھ حتى ال تطغى أصوات 

اآلالت على بعضھا ، فالمعروف أن اآلالت النحاسیة قویة للغایة مما یتطلب ھذه األعداد الكبیرة 

.زفي اآلالت الوتریة إلحداث التوازن المطلوب ، أما آالت النفخ الخشبیة فأقل قوة من عا

وبوجھ عام فاآلالت الوتریة أحسن من یعبر عن العاطفیات وآالت النفخ الخشبیة كثیرة 

االستعمال في الریفیات ووصف الطبیعة الھادئة الجمیلة ، أما آالت النفخ النحاسیة فتستعمل في 

فمجال مفتوح التعبی ً ر عن المخاطر والمعارك وكل ما ھو عنیف أو یتطلب القوة أما مزجھا معا



لالجتھاد واالستفادة من كتابات عباقرة التألیف لألوركسترا ، فكل مؤلف یضیف لھذا العلم 

.خبرتھ وتجاربھ وذوقھ وأسلوب عصره 

:المحاضرة الثامنة عشرة 

ةالقوالب  ة العالم ق الموس



ة إلى ة الغر ة العالم ق : تقسم القوالب الموس

ة- ١ ة آل ق قي : قوالب موس ر الموس ة في تجسید الف ق عتمد على اآلالت الموس وهو ما 

ة، أ أن اآلالت تنقل للمستمع هذه األصوات من قبل  ق اآلالت الموس سترا  توب لالور الم

معنى آخر هو  ة،  تب أو اآلالت المشار ة وحدها و ق قي عماده اآلالت الموس قالب موس

صا لهذه المهمة . ألف خص

ة- ٢ ة غنائ ق شرة ضمن : قوالب موس عتمد على صوت المغني من قبل الحنجرة ال وهو 

.أصول الغناء

ة- ٣ ة آل ة غنائ ق ة مع مجموعة من : قوالب موس ق ه اآلالت الموس حیث تشارك ف

واحد مع اآلالت غناء منفردا من قبل شخص واحد        أو مغن "Choral"المنشدین

"Solo Sing", سمى برقصات قا الراقصة أو ما  انا الموس شارك مع هذا القالب أح وقد 

ة ة الشعب ه أو الد ال . ال

الدور األساسي  ة تقوم  قا الغر ما سب ورأینا فان الموس ة  قا الغر عند تحلیل ودراسة الموس
عتبرون لآلالت و ون أن دور الرادة  عتبرون قي األول وهو القالب اآللي و على القالب الموس

قا، لهذا نالح أن معظم ال ا في الموس ا بل عنصرا ثانو س أساس تألیف أن الصوت الغنائي ل

اروك ة الثالث وهي ال ق ا في العصور الموس ان أساس قي اآللي  ي ، الموس الكالس

. والرومانسي

ال ك أهم هذه القوالب دراسة وتحل : وال

مفون-٢السوناتا   -١ غة السوناتا    - ٣ةالس را -٥الكونشرتو    -٤ص األو

"The Sonata "السوناتا : أوال
ة لآللة أو مجموعة صغیرة من اآلالت  تو اروك م ة ظهرت في عصر ال ق وهي مؤلفة موس

ة تحت اسم مؤلفة سوناتا ق قي آلي، الموس وأول ما ظهر من هذا النوع . إذ أنها قالب موس

ة قى الكنس ة والقداسات والموس ة الدین ق . المؤلفات الموس

ي فأخذت السوناتا ش انها، ال متكامالأما في العصر الكالس ة م مفون إذ إن ، وحلت الس

ةضخمة  سترال ة فهي تأخذ مجموعة اور مفون توب لمجموعة من اآلالت أما الس السوناتا عمل م

بیرا من أنواع هذه اآلالت التي توزع وتسند إلیها ادوار من هذه  ة وعددا  ق من اآلالت الموس

.اآلالت

ة العصر الك السوناتا في بدا ةوتتكون ات التال ي من الحر : الس



ة األولى.١ سرعة مرحة : الحر غة سوناتاAllegroوتكون ة على ص .وهي مبن

ة.٢ ة الثان عا: الحر طیئة تلحن وتنو ا ما تكون ة وهي غال غة ثالث Andanteه أو ص

ة الثالثة.٣ ت وترو: الحر غة مینو ة سرعة میزانها ثالثي راقص في ص .وهي حر

ة.٤ الختام عة أو ما تسمى  ة الرا غ    Allegroلحنها سرع : الحر ة على الص مبن

ة ة التال ق غة سوناتا، روندو: الموس عاته أو ص .لحن وتنو

ا ة : ثان مفون "Symphony"الس
كلمة یونانیة معناھا تآلف األصوات وھي االسم الذي یطلق على السوناتا المكتوبة -

) .أي التي یحل فیھا أداء الجماعة محل األداء الفردي ( التكوین لألوركسترا الكامل  

والسیمفونیة ھي قمة التعبیر الموسیقي الذي یرتفع فیھ مستوى التعبیر إلى مستوى فلسفي -

یعتمد على تجسید أصوات اآلالت الموسیقیة المختلفة وإعطائھا شخصیات تتناسب مع 

طبیعة الصوت الذي یصدر منھا ثم إعطائھا أدوارا في النسیج الموسیقي ، فأصبحت 

یناظر المسر حیة من حیث أن حوار الممثلین ھو الذي یفسر الموضوع السیمفونیة عمالً

بعنایة  ً وكذلك یفسر موضوع السیمفونیة ویشرحھ حوار اآلالت المنفردة أو الممزوجة معا

صوتیة تتبادل الحوار أو تسمع مندمجة كلھا مع بعضھا في التعبیرات  وحرص لتكون كتًال

ات لحنیة أو تآلفات صوتیة یضعھا الصاخبة واالنفعاالت الدرامیة العنیفة مؤدیة تركیب

للموضوع أو الموقف  ً .المؤلف إلحداث المناخ العاطفي أو البطولي أو الدرامي وفقا

وال شك أن ألوان األوركسترا المتنوعة تعطي للمؤلف مجموعة وفیرة من األلوان لوحات -

سكون مسموعة لجمیع مظاھر الطبیعة كالریف الھاديء أو شواطيء البحار الھائجة أو 

.إلخ .... الصحراء أو ضوء القمر 

ولم تتخذ السیمفونیة شكلھا التقلیدي إال في أواسط العصر الكالسیكي فقبل ذلك كان اسم -

سیمفونیة یطلق على أي عمل مكتوب لألوركسترا بدون االلتزام بقالب السوناتا أو غیره من 

.المتتالیات أو"  االفتتاحیة"األعمال التي تسبق فتح الستار في األوبرا 

: وتتكون السیمفونیة عادة من أربع حركات ھي -

.تأتي في صیغة السوناتا وتكون سریعة :الحركة األولي . ١

:تكون بطیئة غنائیة تأتي من أحد الصیغ :الحركة الثانیة . ٢

.لحن وتنویعاتھ . ب .   صیغة ثالثیة  . أ 

.تریو أوسكرتزو تأتي في صیغة مینویت و:الحركة الثالثة . ٣

في إحدى الصیغ التالیة :الحركة الرابعة . ٤ ً : تكون سریعة وتكون غالبا



.لحن وتنویعاتھ . ج.                 سوناتا . ب.           روندو . أ

.سیمفونیات ١٠٤) أبو السیمفونیة ( باسم ) ھایدن(یعرف -

.كتابة السیمفونیة من أربع حركات أخذ ھایدن ب٣١ابتداء من السیمفونیة رقم -

) .١٠١( والساعة ) ٩٤( من أشھر سیمفونیاتھ سیمفونیة المفاجأة -

رنا إال انه  ما ذ ات  قیین العالمیین تتألف من أرع حر ة للموس ات العالم مفون إن معظم الس

مفون ة ةیوجد س ات حیث اعتبر النقاد ) لبیتهوفن(تسمى السادسة أو الرف من خمسة حر تتكون

قي هائل  ر موس عبر عن ما یخالجه من ف ة لكي  قیین إن بیتهوفن أضاف هذه الحر الموس

ا صف الرف الجمیل في ألمان قار األلماني . ل فان الموس ة أخر رت(أما من ناح قد ألف ) شو

من  ة تتكون مفون ة التي لم تكتملس مفون ة الناقصة أو الس مفون تین وتسمى الس .حر

قیین عالمیین ة لموس ات العالم مفون :أمثلة على الس

ة القدر .١ مفون ة الخامسة Fateس مفون ).لبیتهوفن(أو الس

ة رقم .٢ مفون .في سلم صول الصغیر) لموتسرت(٤٠س

ة المفاجأة .٣ مفون ).لهایدن(س

مفوني شهرزاد للمؤلف الروسي القصید .٤ ورساكوف(الس ).رمس

ة األخیرة .٥ مفون ة أو التاسعة لبیتهوفن وهي الس ة الكورال مفون ).لبیتهوفن(الس

یستطیع أن یعبر بھا عما یدور في خلده من األحاسیس واالنفعاالت وأن یصور 
- بھا

المحاضرة التاسعة عشرة 

غة السوناتا : ثالثًا Sonata Formص



على التعارض بین أفكار متضادة وھي من أكمل الصیغ :تعریفھا ھي قالب درامي یعتمد أساساً

. الموسیقیة 

.تطورت من الصیغ الثنائیة المفتوحة :نشأتھا

كصیغة للحركات األولى من مؤلفة السوناتا والسیمفونیة والكونشرتو :استخدامھا توجد أساساً

)إلخ ... رباعي وتري خماسي ، سداسي ( والمؤلفات التي تحمل اسم 

.صیغة السوناتا ھنا ھي التي ظھرت وسادت في العصر الكالسیكي :مالحظة

تحلیل قالب السوناتا
.قسم إعادة عرض –قسم تفاعل –قسم عرض :األقسام الرئیسیة 

تحلیل األقسام
Introduction:المقدمة 

یبدأ قسم العرض مباشرة - ً وأحیانا ً .تأتي أحیانا

.توجد بشكل أكبر في السیمفونیات -

.تشد االنتباه للعمل -

) .لبتھوفن(مثال الكوردات األولى في السیمفونیة الثالثة -

Statement:قسم العرض 

.بھ الصیغة مباشرة بدون مقدمة قد تبدأ

First subject :الموضوع األول . أ

.Tonicفي سلم األساس -

قوي - .مذكر الطابع -ریتمى -غالباً

.یتكون عادة من فكرة موسیقیة واحدة -

Transition:قنطرة 

.تقود للموضوع الثاني ولمقامھ الجدید -

.قد تأخذ من مادة العرض -

Second subject:وضوع الثاني الم. ب

أي أن ھناك تضادا في السلم مع الموضوع - ً في سلم الدرجة الخامسة أو القریب الكبیر غالبا

.Key contrast األول 

رقیق لحني مؤنث الطابع - .   غالباً

.یتكون من فكرتین على األقل وقد یزید -

-Codetta وھي جزء ختامي لقسم العرض تذییل.



Development:التفاعل قسم

.أھم ما یمیزه االنتقاالت المقامیة العدیدة -

:مادتھ اللحنیة تكون إما -

.من العرض .أ

.من العرض مع مادة جدیدة .ب

) .استطرادیة(كلھا جدیدة .ت

.تظھر فیھ براعة المؤلف حیث ینطلق في انتقاالت مقامیة جریئة -

Restatement:قسم إعادة العرض 

First subjectالموضوع األول     )أ

Tonicفي األساس          

Transition:القنطرة 

.تختلف عادة عن قنطرة قسم العرض فھي ال تقود لمقام جدید بل لنفس مقام األساس 

Second subject الموضوع الثاني    )ب
ً Tonicفي األساس أیضا

: مالحظة 
. رض بمثابة إعادة للتوازن العاطفي واالستقرار بعد قسم التفاعل یكون قسم إعادة الع-

)قسم التلخیص ( یطلق علیھ البعض -

-Coda ولكنھا أصبحت موجودة عادة منذ ً ً) بتھوفن(تأتي أحیانا الذي أعطى لھا اھتماما
.كبیراً

.مھمتھا تقویة الختام -

عًا :الكونشرتو: را
أو الحوار ار ونسرتا ومعناها الت ة  ونشرتو مأخوذة من الكلمة الالتین ووالكونشرت، لمة 

ي ة تطورت في العصر الكالس ق ة.مؤلفة موس ق حیث ، ومعناها الحوار بین اآلالت الموس

سترا"ظهر حوار بین اآلالت  سمى " االور عازفا متمیزا فذا Soloو بین عازف منفرد  ون و

قر حتى أن هذا الحوار قد ع سترا األخر مختلف اآلالت االور ار حاور و ا في العزف 

ثبت العاز  ار و اره فصل إلى ذروته في تجسید األف أف سترا  المنفرد قدرته على حوار االور

سم سترا حتى ینتهي الكونشرتو و ختفي مع االور ظهر هذا العازف و ة، ف ق الكونشرتو ىالموس

.ذه اآللة المنفردةمن خالل ه



ونشرتو للكمان معنى ذلك أن الحوار سیتم بین عازف منفرد للكمان  فعندما نقول أن هناك 

ونشرتو للهارب  سترا أو  الخ....واالور

سمى الكونشرتو من خاللهما الكونشرتو من عازف أو عازفین آللتین مختلفتین  ون ، وقد 

ة ات التال الكونشرتو من الحر تكون : و

ة األولى سرعة- ١ غة سوناتاAllegroالحر عد ، في ص ة  تظهر اآللة المنفردة في هذه الحر

ي ان مستخدما في الكونشرتو الكالس لة وهذا ما  ة طو ق .مقدمة موس

ة - ٢ طیئة غنائ ة  ة الثان غة ثالثAndanteالحر من ص عاتهةتتكون .أو لحن وتنو

ة الثالثة سرعة مرح- ٣ في إحد الصوتكAllegroةالحر ةغون ة التال ق :الموس

غ عاتهةص الحوار التعبیر، سوناتا أو روندو أو لحن وتنو ة یرتفع مستو وفي هذه الحر

سترا .بین اآللة المنفردة وما بین األور

ة والتي  ق آللة أو لمجموعة صغیرة من اآلالت الموس ون ا ما  ي غال ارو ونشرتو العصر ال

ع هذا العصرتعبر عن روح وط .ا

ة واآللة المنفردة  سترال ارة عن حوار بین مجموعة اآلالت األور ي ع ونشرتو العصر الكالس

لة ة طو ق عد مقدمة موس ا ما تظهر اآللة المنفردة  .وغال

اشرةيأما الكونشرتو الرومانس ة الكونشرتو م .فتظهر اآللة المنفردة عند بدا

قیین العالمیینأمثلة على الكونشرتوهات ة لمشاهیر الموس العالم

ستر  انو واالور قار الرومانسي اونشرتو للب ي(للموس وفس ).بیتر تش

قار  سترا للموس ).بیتهوفن(ونشرتو الفیولینه واألور

قار  ).موتسارت(ونشرتو الفلوت والهارب للموس

قار  سترا للموس ).هایدن(ونشرتو التشیلو واألور

قار ونشرتو ال ورد للموس ).اخ(هارس

قار  ).هاندل(ونشرتو جروسو للموس

قار  فالد(ونشرتو الفصول األرعة للموس ).ف

المحاضرة العشرون 



را: خامسًا األو
واألوبرا كعمل مسرحي كان یسمى في البدایة  ) إنتاج فني(كلمة أوبرا باللغة الالتینیة تعني عمل 

  Opera De Musica موسیقي ، وأصبح اآلن مصطلح أوبرا یطلق فقط على ما أي عمل

تعنیھ الكلمة اآلن وأصبح ھذا المدلول المختصر الذي یفھم منھ ھذا النوع من التألیف الموسیقي 

الذي ھو نوع من التركیب الفني تتعاون فیھ مجموعة كبیرة من الفنون المختلفة حیث تتحد فیھ 

مع الدیكور المناسب الدراما مع الموسیقى الغنائیة ، واأل ً وركسترا مع التمثیل ، والبالیھ أحیانا

وتؤدي كلھا إلى إخراج عمل فني شامل ال . إلخ ... واألزیاء واإلضاءة واإلخراج المسرحي 

.یمكن بلوغھ بالمسرح أو الموسیقا أو الغناء أو البالیھ وحدھم

وأحداث األوبرا كلھا یبدأ العرض بقطعة موسیقیة أوركسترالیة تعبر وتشیر إلى موضوع 

وبشكل مختصر وھي ما تسمى باالفتتاحیة، ثم یرفع الستار عن أحداث المسرحیة الموسیقیة 

وغناء ) ریستاتیف(الغنائیة التي یدور فیھا الحوار واألحداث الدرامیة بین قطع غنائیة إلقائیة 

ال واألغاني إلى جانب الكور) تریو أو أكثر–دویتو (وغناء من الصولیست ) أریات(فردي 

فقرات ورقصات  الجماعیة التي یشترك فیھا الصولیست والكورال معاً، قد یتخلل األوبرا أیضاً

للبالیھ، وقد تكون فقرات أخرى أوركسترالیة بحتة ، كل ذلك بمساعدة المصاحبة األوركسترالیة 

للھا أیضاًللغناء بنسیج موسیقي یعمق ویجسد المواقف واألحداث الدرامیة لألوبرا، كما یتخ

.رقصات أو أیة تشكیالت وضرورات وتكنیك مسرحي قد یحتمھا النص وسیاق األحداث

مع العلم أن أوروبا قد عرفت منذ فترة  واألوبرا في الواقع أحدث فنون الموسیقا وأصغرھا سناً

بعیدة وقبل میالد األوبرا عدة صور لألعمال الموسیقیة والمسرحیة بعضھا دیني یمثل المواعظ 

القصص الدیني وھو ما یطلق علیھ اسم الغوامض، وبعضھا ترفیھي مثل الفواصل الموسیقیة و

أي الفواصل التي تدخل بین الفصول في (التي شاعت في عصر النھضة وھي تسمى اإلنترمید 

مثل المسرحیات التي تقوم )الروایات المسرحیة كنوع من التعلیق الغنائي على األحداث ً ، وأیضا

والغناء والموسیقا، وكما والتي جمعت بین الرقص) المسرحیات الریفیة(ریاف في أسواق األ

العروض الشعبیة التي یطلق علیھا المساخر  ً وھي ما یشبھ األراجوز وخیال (كانت توجد أیضا

). الظل في مصر

:الخالصة 
الدراما أو األوبرا ھي مسرحیة شعریة یغنى حوارھا من األلف إلى الیاء وتتناول مواضیعھا 

ما تتناول الكومیدیا  .األساطیر أو األحداث الوطنیة ونادراً

: ممیزات األوبرا 



.دراما موسیقیة غنائیة ألحانھا كالسیكیة . ١

.موضوعھا غرامي . ٢

كلھا ملحنة وموسیقاھا فنیة یراعى في وضعھا ذوق وعادات العصر الذي وضعت   . ٣

. فیھ

.یقیة كاملة ولكل أوبرا مالبس ومناظر خاصة یصاحب األوبرا فرق موس. ٤

.ألحان االوبرا ال تتأثر بالوسط الذي تمثل فیھ بل تكون ذات تأثیر على ما حولھا . ٥

: ممیزات األوبرا 
.دراما موسیقیة غنائیة ألحانھا كالسیكیة . ١

.موضوعھا غرامي . ٢

كلھا ملحنة وموسیقاھا فنیة یراعى في وضعھا ذوق وعادات العصر الذي وضعت   . ٣

. فیھ

.یصاحب األوبرا فرق موسیقیة كاملة ولكل أوبرا مالبس ومناظر خاصة . ٤

.ألحان االوبرا ال تتأثر بالوسط الذي تمثل فیھ بل تكون ذات تأثیر على ما حولھا . ٥

: من أشھر األوبرات 
:را عایدة أوب. ١

نظم كلماتھا أحد علماء اآلثار الفرنسیین المشتغلین بدراسة تاریخ مصر القدیم واسم ھذا العالم 

وترجع قصة ھذه األوبرا إلى ) فیردي(ووضع ألحانھا الفنان اإلیطالي ) كمیل دي لوكل(ھو 

من الخدیوي إسماعیل ) فیردي(حین تلقي الموسیقي اإلیطالي ١٨٦٩عام  ً سخیا ً عرضا

بافتتاح قناة السویس وقد اشترط  لوضع ألحان أوبرا جدیدة لدار األوبرا المصریة احتفاالً

العرض أن تكون األوبرا ذات طابع مصري وقد قدمت ألول مرة على المسرح المصري أي 

. ١٨٧٢ثم على مسرح السكاال بمیالنو عام ١٨٧١مسرح األوبرا المصریة عام 

ى مستویاتھ في الكتابة لألوركسترا وتألیف موسیقا البالیھ وفي في ھذه األوبرا بلغ فیردي أعل

.تحریك المجامیع الضخمة عن طریق الموسیقا 

: شخصیات األوبرا 
.كبیر الكھنة بمعبد اإلزیس ) : رمفیس(-

.قائد الحرس المصري ) : رادامیس(-

.ابنة فرعون ملك مصر ) : أمناریس(-



.ملك الحبشة أسیرة حبشیة وابنة) : عایدة(-

.ملك مصر ) : فرعون(-

.ملك الحبشة ووالد عایدة ) : أمونسارو(-

.وزراء وأسرى أحباش–جنود –كھنة –رسول : وبقیة األفراد -

.عھد الفراعنة : زمن األوبرا -

. فیس وطیبة مم: المكان -

:أوبرا كارمن . ٢
وكان ) بروسبیرمیریمیھ(للروائي الفرنسي وھذه األوبرا مقتبسة من قصة بعنوان كارمن -

ً) میریمیھ( من الناس كما سمع قصصا ً قد قام بعدة رحالت إلى إسبانیا حیث قابل فیھا ألوانا

غریبة عن الحیاة اإلسبانیة ومن أغرب القصص التي سمعھا تلك القصة التي تدور حول 

بكتابة القصة وقرأ ) ریمیھمی(وقد أوحت حیاة تلك الغجریة إلى ) كارمن(فتاة غجریة تدعى 

القصة ومن ثم عكف على وضع ألحانھا فكان لنا منھا تلك الدرة التي خلدتھا ) جورج بیزیھ(

.دور األوبرا في العالم 

ومن الطریف أنھ عندما عرضت ھذه األوبرا ألول مرة استقبلھا النقاد بفتور واتھم 

جة لتحامل النقاد علیھ أثر ذلك على فتأثر وحزن وكان نتی) فاجنر(بتقلید أسلوب ) میریمیھ(

منقطع  صحتھ فمات في لیلة العرض الحادي والثالثین وفجأة القت ھذه األوبرا نجاحاً

.النظیر وتھافتت علیھ مسارح مختلف عواصم أوروبا 

١٨٣٠: زمن األوبرا -

. جاورة لھا إشبیلیة والجبال الم: مكان األوبرا -

:أوبرا فیدیلیو . ٣
ووضع ) سوندثیز(ذه األوبرا فیما مضى تعرف باسم لیونورا وقد كتبت كلماتھا كانت ھ-

الموسیقي النمساوي وقدمت ألول مرة على مسرح فیینا في ) لودفیج فان بتھوفن(ألحانھا 

عدة تعدیالت وأن یغیر اسمھا إلى ) بتھوفن(وقد اقتضت أن یجري فیھا ١٨٠٥النمسا عام 

. م االسم الذي صارت تعرف بھ الیو

.القرن الثامن عشر : زمن األوبرا -

. نیا أسبا: مكانھا -

:أوبرا سالومي . ٤



الموسیقي األلماني ومؤلفھا الكاتب اإلیرلندي ) رتشارد شتراوس(وضع ألحانھا -

.١٩٠٥، قدمت ألول مرة عام ) أوسكاروایلد(

.قبل المیالد ٣٠عام : زمن األوبرا -

.سطین والیة الیھودیة في فل: المكان -

:أوبرا أورفیووأریدیس . ٥
بنیت على قصة خرافیة كتبھا الكاتب اإلیطالي كالزابیجي ووضع ألحانھا الموسیقي األلماني -

) جلوك(بذل . ١٧٦٢وقد قدمت ألول مرة على مسرح فیینا بالنمسا عام ) كرستوفر جلوك(

ون الموسیقى في ھذه المسرحیة الغنائیة قصارى جھده لیصل الى وحدة متناسقة من فن

). البالیھ (والتمثیل والرقص الكالسیكي 

) .أسطورة قدیمة (خرافي : زمن األوبرا -

. الم السفلي الیونان والع: المكان -

:ومن األوبرات األخرى المشھورة 
:أوبرا الترافیاتا . ٦

باإلیطالیة معناھا الضالة أو وكلمة الترافیاتا) غادة الكامیلیا(مقتبسة من قصة دوما المشھورة 

) فیولتا(وفیھا یصور فردي التعارض بین حیاة الغانیة ) فردي(ووضع ألحانھا . الساقطة 

تكتفي بأن تعیش على ھامشھ ،  ً وبین حیاة المجتمع الراقي التي ال تستطیع أن تنتمي إلیھ دائما

) .لفرانسیسكو ماریا بیافي(وھي أوبرا من أربعة فصول والحوار 

.١٨٥٠حوالي عام : الزمان -

. ما جاورھا باریس و: المكان -

) :مغني جائل(أوبرا التروبادور . ٧
وقد القت التروبادور نجاحا متواصال ،فردي ) جیبوسي(ووضع موسیقاھا ) كامانارو(كتبھا 

.من أول یوم لعرضھا األول ، وربما كانت ألحانھا أكثر شھرة من ألحان أیة أوبرا أخرى

.القرن الخامس : لزمان ا-

.بسكاىوأراجونبأسبانیا : المكان -

:أوبرا حالق إشبیلیة . ٨
سیزار (وھي اوبرا مرحة ، قام بكتابة حوارھا ) روسیني(وضع ألحانھا الفنان اإلیطالي 

الشھیرة بھذا االسم ، وقد عرضت ) بومارشیھ(نقال عن مسرحیة الكاتب الفرنسي ) ستربیني

.وأثارت بھا زوبعة ١٧٧٥في باریس عام 

.القرن السابع عشر : زمن األوبرا -



. ة بأسبانیا إشبیلی: المكان -

:أوبرا البوھیمیة -٩
مشاھد من الحیاة " وھي بعنوان ) موجر(، عن قصة كتبھا ) جاكوزاوأیللیكا(كتب حوارھا 

، یقال أن شخصیات ھذه القصة صورة صادقة للفنانین وأھالي الحى الالتیني وھي "  البوھیمیة 

سلسلة من القصص االستطرادیة التي صورھا بقلمھ نتیجة تجاربھ الشخصیة منذ كان یعمل في 

) .جیاكوموبوتشیني(انھا باریس كاتبا ومؤلفا ومكافحا ، ووضع ألح

.١٨٣٠حوالي عام : الزمان -

).٢٠١ت،ص-أبو عوف،د. (باریس : المكان -

:أوبرا رومیو وجولییت–١٠
وھي أوبرا من خمسة فصول مبنیة على تمثیلیة شكسبیر المعروفة بھذا االسم ، والحوار 

) .شارل جونو(، ووضع ألحانھا ) لبارییھ وكاریھ(

. القرن الرابع عشر: الزمان 

).١٦١ت،ص-أبو عوف،د. (فیرونا بإیطالیا : المكان 
ً :األوبریت:سادسا

األوبریت في اللغة اإلیطالیة تصغیر لكلمة أوبرا فھي مسرحیة مرحة أو كومیدیة خفیفة تقوم 

ھ بل تغنى على المواقف الغریبة أو المثیرة والفرق بینھا وبین األوبرا أن حوارھا ال یغنى كل

وھذه . بعض أجزائھ في المواقف المناسبة أما باقي الحوار فیلقى كما في المسرحیات العادیة

المسرحیة الھزلیة یؤدیھا الممثل بلغة النثر لیست بالشعر كما ھو الحال في األوبرا وقد تداولت 

كانت تؤلف ھذه التسمیة منذ القرن الثامن عشر بغرض التمییز بین المسرحیات الھزلیة التي 

للسخریة من الطبقة البرجوازیة وبین المسرحیات ذات الطابع المرح البھیج ومن مزایا  خصیصاً

.لفخمة القویةاألوبریت اختیار أنغام خفیفة قصیرة ال یمكن مقارنتھا بأغاني األوبرا ا

:خصائصھا 
.مسرحیة ھزلیة یتخلل حوارھا بعض األغاني الفردیة والجماعیة .١

بسیطة یتقبلھا الشعب وھي مختلفة اإلیقاعات مثل أوبریت شھرزاد أو أوبریت ألحانھا .٢

.العشرة الطیبة لسید درویش وأوبریت مجنون لیلى لدمحم عبد الوھاب 

:المحاضرة الحادیة والعشرون 

ة ة الكالس قى العر الموس



:نبذة عن الموسیقا العربیة

انبعثت من الجزیرة العربیة قبل االسالم، وكانت الموسیقا لعربیة ھي تلك الموسیقا التي 

جرادة، ملیكة، عزة : مراكزھا مكة والمدینة حیث عمل مغنون وموسیقیون لھم تاریخھم أمثال

المیالء، طویس، ابن سریج، معبد، ومن ھناك انتقلت الى دمشق وبغداد وقرطبة وغرناطة 

ي في فاس، تلمسان، الجزائر، تونس، واشبیلیھ، وما زالت تؤدى ھذه الموسیقا في الوطن العرب

طرابلس، لبنان، فلسطین، القاھرة، دمشق، حلب، بغداد وبالد الخلیج العربي والیمن حتي وقتنا 

الموسیقا التي : الحاضر، ھذا من الناحیة التاریخیة، وتعرف الموسیقا العربیة تجریبیا بأنھا

العربي، أما التعریف العلمي للموسیقا یسمعھا ویقدمھا ویمارسھا ویتذوق جمالھا ویفھم فحواھا 

:العربیة فیرتكز على خمسة عناصر ممیزة لھا وھي

.النظام االیقاعي الزمني- ٢.                        النظام السلمي-١

.المناسبة والحدث االجتماعي المرتبط بھا-٤.                     اآلالت الموسیقیة-٣

.    العقلیة الموسیقیة العربیة-٥

االسالمي - وتمثل الموسیقا العربیة في وقتنا الحاضر جانبا ھاما من التراث الموسیقي العربي

المتمیز بشمولیة طابعھ الموحد في أصولھ، المتنوع في روافده، والذي تبلورت عناصره 

السالمیة واللغة العربیة، وتطورت داخل إطار الرصید الكالسیكي مستمدة طابعھا من الروح ا

وقد تبلور وتنوع حسب الخصوصیات المحلیة واالبداعات الشعبیة التي واكبت تواصلھ 

التاریخي وتوسعھ الجغرافي، مساھمة باستمرار في تطعیمھ وإثرائھ، مبرزة مالمحھ بحلل 

. االسالمي الفسیح-زاخرة زاھیة على امتداد العالم العربي

:العربیة بصفة عامة إلى قسمین ھماوینقسم تراث الموسیقى 
Folk  تراث الموسیقا الشعبیة-١  Music : وھو حصیلة الممارسة التلقائیة للغناء

والعزف والرقص التي یؤدیھا أبناء الشعب، ولیس لھذا التراث تعلیم خاص وال فنانون 

محترفون بالمعنى الحقیقي، ھذا التراث حي على ألسنة الناس، یتداولونھ بالتوارث

الشفھي، یغلب علیھ الطابع الغنائي، وآالتھ بسیطة كالیرغول والشبابة والمجوز 

.والربابة

ویضم أنواعا من الغناء : Traditional Musicتراث الموسیقا الفنیة التقلیدیة -٢

والعزف، لھا صیغا محددة، ومبدعون معروفون، ویضم صیغا من الغناء التقلیدي 

ال، ویضم صبغ العزف التي تشتمل على البشرف كالقصیدة والموشح والدور والمو

ون والسماعي والتحمیلة والتقاسیم، وآالتھا الموسیقیة آالت دقیقة الصنع كالعود والقان

. والكمان



الموسیقا العربیة الكالسیكیة
الموسیقا العربیة الكالسیكیة ھي تلك الموسیقا التي ظھرت بین العقدین الثاني والثالث من القرن 

ن ، والتي بدأت بحركة تجدید أرسى قواعدھا سید درویش في مصر ، وھناك  موسیقا العشری

كالسیكیة أخرى أقدم في تاریخ الموسیقا العربیة كالموشحات األندلسیة والقدود الحلبیة ، ولكن 

جرى االصطالح مؤخرا على تعریف الكالسیكیات بأفضل ما قدم من موسیقا خالل تاریخھا 

روتھ في القرن العشرین ، حیث تمیزت تلك الفترة بنھضة فكریة ھائلة الطویل والذي بلغ ذ

كانت الریادة فیھا للمبدعین المصرین حیث نھضة مصر المبكرة نسبیا ودخولھا في العصر 

الحدیث قبل سائر البالد العربیة من ناحیة ، ومن ناحیة اخرى بفضل ارث مصر التاریخي في 

ھا وفنونھا وتمسكھا باالنتماء العربي كھویة اساسیة بعد الفتح المحافظة على اللغة العربیة وعلوم

االسالمي ، وقد ساعد في ذلك انتقال الخالفة الى مصر بعد سقوط بغداد واستقالل الدولة 

الفاطمیة وظھور القاھرة كحاضرة كبرى في المنطقة احتضنت فنون المشرق والمغرب من 

.العمارة حتى الموسیقا

ین في مصر رواد كثیرون في مجال الفكر واالدب والشعر والموسیقا مثل ظھر في القرن العشر

توفیق الحكیم ، طھ حسین ، عباس العقاد ، احمد شوقي ، حافظ ابراھیم ، نجیب محفوظ ، بدیع 

خیري ، بیرم التونسي ، احمد رامي ، وعشرات غیرھم ، وصاحبت تلك النھضة ابداعات 

.موسیقیة مثلھا ملحنون رواد ایضا 

وتختلف الموسیقا العربیة اختالفا جوھریا عن الموسیقا الغربیة الحتوائھا على نغمة ربع التون، 

العود، القانون، الكمان، الناي، : وكذلك لھا آالتھا التي تؤدى من خاللھا الموسیقى العربیة مثل

لفنانین المزمار، الدربكة، الصاجات، الدف، الرق، ولھا قوالبھا الخاصة ولقد ضحى كثیر من ا

سید درویش، دمحم عثمان، عبده الحامولي، أبو العال دمحم، دمحم عبد : في سبیل الموسیقا أمثال

الوھاب، ریاض السمباطي، زكریا أحمد، داود حسني، واستطاع كبار المطربین ان یقدموا 

بد أم كلثوم، ودیع الصافي، فیروز، فرید األطرش، ع: الكثیر من أشكال الغناء المتعددة أمثال

الحلیم حافظ، أسمھان، صباح فخري، الذین كانوا یؤدون أغانیھم بمصاحبة التخت الشرقي التي 
.كانت تصل أحیانا الى ما یزید عن خمسین عازفاً

ممیزات التراث الموسیقي العربي
ة  ا اللحنی یغھا وتراكیبھ ا، ص یقا ذاتھ الل الموس ن خ یقي م راث الموس ذا الت زات ھ رز ممی تب

:اآلالت الموسیقیة، التقنیات الصوتیة والوظیفة االجتماعیة، وھي تتمیز بما یليواإلیقاعیة، 



االعتماد أساسا على التلقین الشفوي، وھو عنصر حیوي یكون فیھ دور رئیس لإلرتجال -١

.والذاكرة وسعة الخیال

الم نغمي: االنتماء إلى األسرة المقامیة-٢ -فلكل مقام طابع یشكل ظاھرة مقامیة تسبح في ع

د إ ھا التقالی ي تفرض وانین الت ن الق ة م ى مجموع ھ إل ھ بنیات ع فی اص، تخض اعي خ یق

.والذوق

.استعمال اللحن المفرد مع امكانات إثراء عدیدة ومتنوعة عند األداء الصوتي واآللي-٣

ة -٤ ات فائق ة بطرق وإمكان یقا العربی ي الموس رز ف العنصر االیقاعي ال یقل أھمیة إذ أنھ یب

.التنوع أو الثراء

ن -٥ ك م ممیزات أخرى تخص طرق األداء اآللي والصوتي واالرتجال والتلوین، وغیر ذل

.التراث الزاخرالعناصر المكونة لھویة ھذا 

المحاضرة الثانیة والعشرون 
قوالب الموسیقا العربیة

:العربیة الموسیقاالغنائیة فيقوالبال: أوالً



ینظم من أشعار وأزجال یتغنى بكلماتھا الملحنة وھي عدة ھي صناعة عمادھا الغناء في كل ما

:أنواع مختلة لھا قواعدھا وأنظمتھا نذكر منھا 

األھزوجة، األغاني الشعبیة، المونولوج، الدیالوج، النشید، القصیدة، الدور، الموشحة، الموال، 

.  اء النادباتطرق الذكر، طرق المولد، أغاني الزفاف، تراتیل الكنیسة، أغاني الحجاج ورث

:ونتعرف على بعض ھذه المؤلفات الغنائیة العربیة

:األغنیة الشعبیة .١
ألحان غنائیة شائعة یتناقل الناس ألحانھا وكلماتھا فمنھا أغاني العمل وأغاني الزفاف 

والمواكب الدینیة ولھا طابع خاص یمیزھا من أنواع الغناء الفني الحدیث حیث تكون بسیطة 

في ألحانھا تكون في میزان جداً ً وفي صیاغتھا وتصاغ في موازین صغیرة بسیطة غالبا

ثنائي بسیط وأجمل األغاني الشعبیة في البالد العربیة نسمعھا في أغاني الصعید والریف 

مسار  وتتمیز روسیا وإسبانیا وبولندا بألوان رائعة من الموسیقى الشعبیة التي كانت دائماً

نانین الذین صاغوا من أغاني ھذه البالد روائع عززوا فیھا الوحي واإللھام للكثیر من الف

على دلعونا ، عالھوىعالھوى (اإلنتاج الموسیقي الرفیع الخالد، ومن األغاني الشعبیة العربیة 

).، یا بھیة خبریني ، یا نخلتین في العاللي

:األغاني الدینیة.٢
ھي نوع من التراتیل الدینیة التي تلقى في المناسبات والمراسیم الدینیة كأغاني الحجاج 

. والذكر وما إلى ذلك تكون إیقاعاتھا من األوزان البسیطة

: النشید.٣
بلون خاص وطابع خاص  خاصاً وملحنة تلحیناً ھو قطعة موسیقیة غنائیة منظومة شعراً

وجما ً على میزان الوحدة البسیطة یعرف بھ، وینشد النشید فرادیا ً ویوقع غالبا ً ، 2/4عیا

وغیرھا من الموازین الصغیرة العدد، 3/4أو 4/4ویمكن توقیعھ على موازین أخرى أمثال 

وذلك بحسب المیزان الشعري ومطابقتھ على إیقاع المیزان الموسیقي، وتقل اللوازم 

.لحان ویضیع معنى الكالمالموسیقیة في النشید لكي ال تطغى على الغناء فتضیع األ

باللغة الفصحى و تخضع لألوزان الموسیقیة وقد ال تتقید بھا رغبة  ً وتنظم االناشید غالبا

لتكرار النغمات في عبارة مماثلة أما لحن النشید فیجب أن یستھل  االفتتان في اللحن ومنعاً

بھ من صمیم المقام الذي ینتسب إلیھ ثم ینتقل الملحن في وسط النشید أو في مكان ما منھ 

إلى لحن آخر بقصد التحلیة والتفنن، وھذا اللحن یكون من عقود المقام األساسي للنشید لیظل 

اللحن متین التركیب قوي اإلنشاء ثم یكون الركوز في النھایة على قرار المقام أو على 

. ك حسب معاني الكلمات الختامیة للنشیدجوابھ وذل



:الموشح.٤
ھو منظومة غنائیة ال تسیر موسیقاھا وفق النھج العروضي التقلیدي الذي یلتزم وحدة 

الوزن ورتابة القافیة، وانما تبنى على نھج جدید بحیث یتغیر الوزن وتتنوع القوافي مع 

ى الموشح على ضرب من الحرص على التزام التقابل في االجزاء المتماثلة، ویؤد

السماعي الثقیل، والسماعي االقصاق، السنكین سماعي، سماعي : الضروب العربیة مثل

دارج، النوخت الھندي، الظرفات، إلخ

:ویتكون الموشح عادة من ثالثة اقسام وھي 

.وتمثل بدن الموشح : البدنین .أ

ر براعة المغني المنفرد الخانة وتصاغ الحانھا من الدرجات الحادة للمقام ، وذلك إلظھا.ب

.من مجموعة المنشدین 

القفلة وھي على نفس لحن البدنیة ولكن مع اختالف الكلمات ، واحیانا نجد بعض .ت

.الموشحات تتكون من بدنیات فقط 

:الدور.٥
من فصاحة اللغة واالوزان  وھو نوع من الغناء العربي یكتب بالزجل وینظم محرراً

العروضیة المعروفة، والدور من حیث اللغة یعني الحركة أي عودة الشيء الى ما كان 

علیھ، حیث یلتزم الملحن بالعودة إلى اللحن األساسي بعد ان یفرغ من التنقل بین المقامات 

م األساسیة، وقد عال فن الدور في مصر في عشرینیات  القرن لیستقر على نغمة المقا

:الماضي وانتشر فیھا، ویتألف الدور من

.وھو الجزء األول من الدور وتؤدیھ المجموعة: المذھب .أ

الغصن وھو یلي المذھب حیث ینفرد المغني الرئیسى بأداء الغصن األول ثم ینتقل الى .ب

.وعة ثم یعود بالنھایة إلى غناء لحن المذھبباقي االغصان ویتبادل األداء مع المجم

ما یوزن الدور على ایقاع الوحدة الكبیرة  أو ایقاع المصمودي الكبیر أو ٤/٤وغالباً

المصمودي الصغیر، وكان یحلو للبعض أن یلحن المذھب على إیقاع واألغصان على 

للشیخ " من الھوى ھون علیكیلي بتشتكي"إیقاع مختلف، فعلى سبیل المثال في دور 

.زكریا أحمد استخدم ایقاع النوخت في المذھب وایقاع الوحدة والفالس في االغصان

وقد تطور الدور بعد أن كان المغني یردد اللحن منفردا على لحن المذھب صار یردده 

عدة مرات بألحان مختلفة تغایر لحن المذھب مرة لوحده واخرى بالتناوب مع 

ینفرد المغني بالغناء وحده فیتصرف باللحن على ھواه في ما یطلق علیھا المجموعة ثم

.اسم الھنك



المحاضرة الثالثة والعشرون 
تكملة محاضرة القوالب الغنائیة في الموسیقا العربیة 

:القصید.٦



ھي شعر عمودي مقفى ، وتعتبر من أرقى أنواع الغناء العربي وتغنى ملحنة أو مرتجلة، 

فان كانت ملحنة فیجب أن یكون ھناك لوازم  موسیقیة وإیقاع محدد یالئم ھذا الشعر ،  أما 

.اذا كانت مرتجلة فتعتمد على مقدرة المغني وعلى حسن تصرفھ

.كي تتفق وحاجات وروح العصر الذي غنیت فیھوقام دمحم القصبجي بتطویر قالب القصیدة 

: الدیالوج.٧
ھو عمل غنائي موظف ضمن عمل درامي ، ویشترط في غناء الدیلوج شخصین مطرب 

.لدمحم عبد الوھاب ولیلى مراد" یا دي النعیم " ومطربة مثل دیلوج 

:المونولوج.٨
ً ولد المونولوج في الثالثینیات من القرن العشرین على ید أحمد رامي الذي صاغھ شعرا

ودمحم القصبجي الذي ترجم الشعر إلى غناء، المونولوج ھو غناء انفرادي یؤدیھ المطرب أو 

عن المرددین وبمصاحبة الفرقة الموسیقیة وھو یحكي عادة قصة ومن أشھر  المطربة بعیداً

.ألم كلثوم" رق الحبیب "ألسمھان و "خلت مرة الجنینة د"المونولوجات 

:الطقطوقة.٩
ھي نظم من الزجل، عالجھ عدد من الشعراء أمثال بدیع خیري، وبیرم التونسي، وأحمد 

رامي، وحولھ الى غناء الموسیقار زكریا أحمد وكان ذلك في الثالثینیات من القرن 

یلیھا المذھب ثم تعاد الالزمة الموسیقیة ثم وتعتمد الطقطوقة على الزمة موسیقیة. العشرین

الغصن األول ثم العودة الى المذھب فالغصن الثاني وھكذا ومن أھم الطقاطیق التي لحنھا 

".ھو صحیح الھوى غالب"و" غني لي شوي شوي"زكریا أحمد 

:الموال.١٠
الموال لقد إتفق الدارسون أن الموال فن غنائي شعبي شائع في معظم البالد العربیة، و

: أنواع منھ

وھو في العادة : الموال األعرج. ویتكون من أربعة أبیات متحدة القافیة: الموال البغدادي.أ

. یتكون من خمسة أبیات متحدة القافیة ما عدا البیت الرابع فیكون على قافیة مخالفة

السبعاوي (ویتكون من سبعة أبیات، وبعض الفنانین الشعبیین یسمونھ : الموال النعماني.ب

نسبة إلى عدد أبیاتھ ویتمیز ھذا النوع من المواویل بأن األبیات األول ) أو السباعي

والثاني والثالث والسابع متفقة في قافیتھا أما األبیات الرابع والخامس والسادس فمن 

.قافیة أخرى مغایرة لألبیات السابقة

مستفعلن فاعلن مستفعلن "البسیط یتمیز الموال عادة بأنھ ینظم على وزن : ممیزات الموال
ولكن ھذا الوزن یضطرب كثیرا على ألسنة الفنانین الشعبیین المحترفین الذین یعتمدون " فاعلن



في المقام األول على الموسیقى المصاحبة لھم ال على ضبط الوزن الشعري، ومما یمیز الموال 
".بالجناس"ظاھرة التالعب باأللفاظ فیما یسمیھ الدارسون 

عة والعشرون المحاضرة الرا

ً :قوالب الموسیقا العربیة اآللیة: ثانیا
ھو تألیف موسیقي عماده اآلالت ، أي العزف على اآلالت الموسیقیة بدون غناء وللتألیف اآللي 

الدوالب أو (أنواع مختلفة لھا قواعدھا وأنظمتھا وھذه األنواع منھا ما ھو عربي األصل وھو 

لمقدمة أو اإلفتتاحیة، القطع الوصفیة أو التصویریة، قطع الرقص، التقاسیم، الترجمة، القد، ا



، )البشرف، السماعي، اللونجة، المربع والمخمس(، ومنھا ما ھو تركي األصل وھو )الالزمة

عن الفرنج  ).مارش، البولكة، المازوركة والفالس(ومنھا ما أخذ مؤخراً

:السماعي.١
كلمة یدل معناھا على االستماع الموسیقي إلیھ ویصاغ على أنواع خاصة من اإلیقاعات 

، السماعي أقصاق             ومیزانھ 10/8والضروب أشھرھا السماعي الثقیل ومیزانھ 

وسماعي سربند ومیزانھ 6/4وسنكین سماعي ومیزانھ 3/4وسماعي دارج ومیزانھ 9/8

وال تخرج سیاق موسیقى السماعي عن ھذه اإلیقاعات حیث تساق الخانات الثالث 3/8

أما الخانة الرابعة فتصاغ على میزان سماعي دارج أوسربند 10/8األولى والتسلیم بمیزان 

ویراعى في السماعي جودة االستھالل في الدخول في النغم وحالوة التسلیم وھذا بالنسبة 

ة الثالثة فتحلق في النغمات العلیا من المقام أما التسلیم في الجملة للخانة االولى أما الخان

في آخر الخانات وتبدأ وتنتھي على شرح المقام المصاغ منھ  ً الرئیسیة التي تتكرر دائما

.السماعي

:ومن السماعیات الجیدة
.سماعي بیاتي العریان.أ

.سماعي ھزام عبده صالح.ب

.سماعي حجاز كاركردطاتیوس وغیرھا.ت

:قاسیمالت.٢
ھي ابتكار موسیقي یرتجلھ العازف المنفرد على غیر میزان حیث یستعرض مقدرتھ في 

األداء وبراعتھ في االبتكارات واالنتقاالت اللحنیة والتصویر وقد ینوع العازف في تقاسیمھ 

والتقاسیم قاصرة على اآلالت ذات الطابع الغنائي دون غیرھا ومن  ً فیجعل بعضھا موزونا

.مع في التقاسیم العربیة ما یسمع بآلة الكمان والعود والناي والقانونأجمل ما یس

:اللونجا.٣

في میزان بسیط  ً وقد ٢/٤وھي من المؤلفات الموسیقیة الرشیقة والجمیلة والتي تصاغ غالبا

واللونجا ذات طابع سریع نشط تعتمد ألحانھا على الفقرات الموسیقیة ٦/٨یصاغ على میزان 

.ة العازف وقدرتھ على األداء الجیدالتي تبرز مھار

من ثالث خانات فقط على  ً وتتكون اللونجا عادة من أربع خانات و تسلیم، وقد تصاغ أحیانا

.أن تحل الخانة األولى محل التسلیم والختام

:البشرف.٤



كلمة فارسیة تعني المقدمة وھو مؤلف موسیقي ذو صیغة مقیدة وھو من أطول المؤلفات 

اآللیة التقلیدیة في التراث العربي ویزخر البشرف بالجمل الموسیقیة ذات القیمة الفنیة العالیة، 

ویصاغ عادة في الموازین اإلیقاعیة الكبیرة، ویتكون من أربعة أقسام تسمى كل منھا خانة 

ین كل خانة وأخرى جزء أصغر یسمى التسلیم والذي یصاغ في جمل موسیقیة ویفصل ب

.رشیقة

:الدوالب.٥
استھالل أو  كلمة اصطالحیة عربیة وتركیة، تطلق على قطعة موسیقیة صغیرة تسمى أیضاً

مقدمة تستھل بھا األدوار والقصائد وغیرھا من أنواع القطع المختلفة، ویكون لحنھا من مقام 

ي تغنى بعدھا وغایتھا إثارة اإلحساس بالمقام وتھیئة المغني أو المنشد ألداء الغناء األغنیة الت

من الوحدة الزمنیة البسیطة كمیزان . في سالمة وضبط ً 4/4أو 2/4ویكون میزانھ غالبا

.، وفي ھذا العصر أصبح یؤلف من ضعف ھذا العدد١٦–٨وعدد مازوراتھ من 

المحاضرة الخامسة والعشرون 
آالت التخت العربي

من  ً وظل ). الطبلة والرق-الدف -الناي -القانون -العود (كان التخت العربي القدیم مكونا

لفترة طویلة على ھذا النھج حتى دخلت الكمان بشكلھا المعروف، وانتشر استعمالھا لتصبح ھي 



بعض اآلالت من فصیلة الكمان مثل  األخرى من أھم آالت التخت، وإن أدخل علیھ حدیثاً

.ووالكونتراباصالتشیلل

:العود.١

آلة نبر وتریة صندوقھا المصوت كمثري الشكل، ولھا رقبة تمتد علیھا األوتار الخمسة 

المزدوجة، بدایة من الفرس فوق وجھ اآللة وحتى المفاتیح في نھایة الرقبة، حیث یكون 

العفق على األوتار لتغییر طول الوتر، وبالتالي الحصول على أكثر من درجة صوتیة من

. الستیك المرنالوتر الواحد المطلق، وتنبر األوتار بریشة من ریش النسر أو من الب

:الكمان.٢

تعتبر آلة الكمان من أھم اآلالت الموسیقیة عامة وذلك لقدرتھا الفائقة للتعبیر عن المشاعر 

المختلفة، ویرجع الفضل إلى ظھور اآلالت ذات القوس إلى العرب حیث استخدموا آالت 

وآلة الكمان تغطي مساحة صوتیة كبیرةمن . إلخ.. ..ذات الوتر والوترین والثالثةالرباب 

الحدة إلى الغلظ، لھا أربعة أوتار معدنیة مختلفة السماكة تكون مشدودة فوق الصندوق 

المصوت وفوق المقبض مثبتة بقطعة تشبھ السمكة من جھة لتثییت األوتار، ومن جھة أخرى 

وترتفع األوتار عن الصندوق المصوت بقطعة . بشد ھذه األوتارتصل بالمفاتیح التي تقوم

.خشبیة تسمى الفرس

:القانون.٣

وھو آلة وتریة ذات األوتار المطلقة، وصندوقھا المصوت على شكل شبھ منحرف قائم 

الزاویة في ضلعھ األیمن، ویشد علیھ األوتار في مجموعات ثالثیة لكل نغمة في المنطقة 

نائیة في المنطقة المتوسطة والغلیظة، والقانون ھو أكثر اآلالت الشرقیة الحادة، ومجموعات ث

.إتساعا في مناطق األصوات الغنائیة

ویكون العزف على آلة القانون عادة باستعمال ریشة توضع في كستبان من المعدن یلبس في 

دم العازف إصبعي السبابة ثم تجذب بھما األوتار، وألداء النغمات الموسیقیة المختلفة یستخ

درجات تقوم بتقصیر أطوال األوتار على) عرب(روافع صغیرة على مسطرة القانون تسمى 

. محدودة

:الناي.٤

عبارة عن أنبوب من القصب توضع فتحتھا العلیا على الفم بشكل مائل قلیالً، بحیث یبقى 

عن الشفتین لیلتقي الھواء الخارج من الفم عند النفخ وبذلك ی . نتج الصوتجزء منھا بعیداً

وھي مفتوحة الطرفین لھا ثقوب عددھا سبعة، حیث تكون الثقوب الستة األولى ممتدة على 



بطن القصبة أي على سطحھا المبروم من جھة واحدة وصف واحد، وكل ثقب یبعد عن 

معیناً، أما الثقب السابع فیكون من ال . خلفاآلخر بعداً

:الدف.٥

ي مصاحبة الغناء في البالد العربیة، والبعض یسمون الدف من اآلالت اإلیقاعیة المشھورة ف

) جالجل(نسبة إلى الجلد الرقیق المشدود على أحد وجھیھ وتعلق باإلطار ) الرق(ھذه اآللة 

.نحاسیة رقیقة لزخرفة اإلیقاع

:الطبلة.٦
ً ما تستعمل في الفرق الشعبیة) دربكة(وتسمى أیضا ً .وھي آلة إیقاعیة مساعدة للدف وغالبا

عبارة عن إناء إسطواني یصنع من الفخار ویكون ضیق الوسط عند أحد طرفیھ وھي 

عند الطرف اآلخر الذي یش ً . د علیھ الجلدومتسعا

المحاضرة السادسة والعشرون 
مقامات الموسیقا العربیة



مقاما ، والمقام ھو السلم الموسیقي العربي ) ٣٦٠(یستخدم في الموسیقا العربیة ما یقرب من 

ومنھا ما ھو خاص بالموسیقى ) تركیة –عجمیة –فارسیة (الشرقي ، ولكل مقام أصولھ 

الشرقیة ، ویتكون المقام من جنسین یسمى األول جنس الجذع والثاني جنس الفرع، ومن خالل 

ن طابع كل مقام وفقا لجنس األصل وجنس الفرع وكذلك درجة الركوز مكونا األجناس یتكو

تتابعا من ثماني نغمات ، تحصر بینھا سبع مسافات ، تختلف ھذه المسافات من مقام آلخر 

جاعال لكل مقام طابعھ الممیز ، وتمتاز المسافات الموسیقیة الشرقیة بأنھا قد تكون كاملة ، أو 

.أرباع المسافة، وھو ما یمیز الموسیقا الشرقیة عن الغربیةنصف مسافة ، أو ثالثة 

:تعریف المقام
المقام في الموسیقا العربیة ھو مجموعة األصوات الموسیقیة المحصورة بین صوت وتكراره 

حتى الدرجة الثامنة لھا والتي تعتبر ) األساس(أي تتابع سلمي من درجة الركوز ) جوابھ(

).بھاجوا(تكرارا للنغمة األولى 

ولكل مقام من المقامات العربیة ما یمیزه عن المقامات األخرى وذلك ناشيء عن اختالف 

.األبعاد بین درجاتھ الموسیقیة

) متداخل–متصل –منفصل (ویتكون المقام العربي من جمع األجناس بإحدى صیغ الجمع 

.ویعتبر أغلظ الجنسین أساس المقام ویسمى بجنس الجذع أو األصل واآلخر یسمى جنس الفرع

:تحلیل المقام
إن عملیة تحلیل المقام تعني توضیح األجناس والعقود التي تكون ھیكل المقام، فالجنس یتكون 

كون من خمس أما العقد فیت) وفي بعض األحیان من ثالث درجات ( من أربع درجات صوتیة 

.درجات صوتیة

وعند التحلیل نجد أن كل مقام یتكون من جنسین أساسیین یمثالن ھیكل المقام ، ونالحظ تكون 

فاصالً، وإما بشكل متصل أى یكون آخر  ھذه األجناس إما بشكل منفصل حیث تحصر بینھا بعداً

شكل متداخل أي یبدأ صوت في الجنس األول ھو بدایة الجنس الثاني وینتھي ببعد مكمل، وأما ب

.الجنس الثاني من النغمة الثالثة للجنس األول وینتھي المقام ببعدین مكملین

: مقام الراست .١
كلمة الراست فارسیة األصل معناھا المقام المستقل أي الذي یتبع الدرجات األساسیة 

ویقابل للموسیقى العربیة دون نقص أو زیادة ویعتبر المقام األساسي للموسیقى العربیة 

) ٧،٣(تدوین سلم مقام الراست في تدوینھ سلم مقام دو الكبیر حیث ینقص كل من درجتھ 

.ربع صوت



ما  في الشخصیة والطابع وكثیراً ً مقام الراست من أبرز المقامات العربیة وأكثرھا وضوحا

ائھا نسمعھ في الترانیم ولحن األذان وھذا المقام ال یمكن عزفھ على اآلالت الثابتة الحتو

–السوزدالر–الماھور–على أرباع النغمات وینتسب إلیھ من المقامات الشھیرة السوزناك

.   الكردان و السیكاه

.ھلت لیالي القمر–رباعیات الخیام –أغاني من ھذا المقام ولد الھدى فالكائنات ضیاء 

:جمع منفصل من جنسین منفصلین: مقام الراست

. راست على الراست: جنس الجذع

.راست على النوى: جنس الفرع

).صول  فا(بعد فاصل 

:مقام البیاتي.٢
من استھالل  مقام عربي أصیل یبدو بوضوح في أكثر األلحان الشعبیة ونسمعھ كثیراً

.المقرئین آلیات القرآن الكریم وكذلك في كثیر من ألحان الكنیسة القبطیة

الغربیة الحتوائھا على أرباع النغمات وینتسب ھذا المقام ال یمكن عزفھ على اآلالت الثابتة 

.إلیھ من المقامات الشھیرة الحسیني والمحیر والبیاتین

.بالذي أسكر، وكل ده كان لیھ-من األغاني التي وضعت في ھذا المقام  یا صالة الزین 

:مقام البیاتي جمع متصل ویتركب من جنسین متصلین 

. بیاتي على الدوكاه: جنس الجذع 

.نھاوند على النوى : جنس الفرع 

) . دو- ري (بعد مكمل 



:مقام الكرد.٣
من ) الجزء الجنوبي الغربي من آسیا(یدل اسمھ على انتمائھ لبالد كردستان  ویستعمل كثیراً

ویعد ھذا المقام من المقامات الرقیقة الطابع تظھر فیھ األلحان عذبة . الموسیقا اإلسبانیة

رباع النغمات ویمكن عزفھ على اآلالت الثابتة وھو على رأس فصیلة شیقة وھو خال من أ

من أغاني .  أھمھا مقام الحجازكار كرد وھو یعد تصویرا لمقام الكرد على درجة الراست

.یاللي كان یشجیك أنیني–یا ظلمني –دلیلي احتار –عودت عیني على رؤیتك : ھذا المقام

: مقام الكرد جمع منفصل یتركب من جنسین منفصلین

. كرد على الدكاه : جنس الجذع 

.كرد على الحسیني : جنس الفرع 

المحاضرة السابعة والعشرون 
تكملة محاضرة المقامات العربیة 

:مقام نھاوند.١



نھاوند اسم مدینة فارسیة ویسمى المقام باسمھا وھو مقام ذو طابع رقیق عذب یناسب 

األلحان العاطفیة الحزینة وھو مقام ال یدخل في تركیبھ األبعاد المتوسطة ولھذا فھو من 

المقامات المشتركة بین الموسیقا الغربیة والموسیقا العربیة ولذلك یمكن عزفھ على اآلالت 

.العشاق المصري –إلیھ من المقامات الشائعة الفرحفزاالثابتة وینتسب

فھو ) من ساللم الموسیقا الغربیة(مقام النھاوند یقابل في تدوینھ سلم دو الصغیر الھارموني 
ً توضع ) سي بیكار(یتفق معھ في دلیل مقامھ وأبعاده وفي درجة الحساس أیضا ً وأحیانا

د في جنس الفرع فتكسبھ أسماء تقترن بعض عالمات التحویل على بعض درجات النھاون

.باسمھ مثل نھاوند مرصع ونھاوند كردي

أیظن –أھل الھوى –جددت حبك لیھ –رق الحبیب : ومن أغاني ھذا المقام 

.ویدون مقام النھاوند مثل سلم دو الصغیر ھكذا

م

قا

م 

:النھاوند جمع منفصل ویتركب من جنسین منفصلین 

. الراست نھاوند على: جنس الجذع 

.حجاز على النوى : جنس الفرع 

) .فا-صول(بعد فاصل 

:مقام الحجاز.٢
ً من أھم المقامات الشائعة في الشرق والغرب فبینما نسمعھ في أغاني الرعاة نسمعھ أیضا

في روائع المؤلفات الغربیة فھو من المقامات التي یمكن عزفھا على اآلالت الثابتة والمطلقة 

من درجة العجم حینئذ یجعل منھ مقاما یتعذر  إال إذا اعترضت سیره درجة األویج بدالً

.اآلالت الثابتة وھو من مشتقات الدرجة الثالثة لدلیل مقام العجم عشیران أداؤه على 

أنا في –أسمر یا أسمراني –الحلوة دي قامت تعجن في البدریة :ومن أغاني ھذا المقام 

.انتظارك 

ویراعى رفع الدرجة الثالثة نصف صوت ) ري(ویدون مقام الحجاز من درجة الدوكاه أي 

) #فا (فتتضح 



:م الحجاز جمع منفصل ویتركب من جنسین منفصلین مقا

. حجاز على الدوكاه : جنس الجذع 

.كرد على الحسیني : جنس الفرع 

) .صول- ال(بعد فاصل 

١٣مقام السیكاوالسیكا ھي الدرجة الثالثة في السلم الشرق وھذا المقام یتألف من -٣

: صوتا على وفق الشك اآلتي 

ال _ صول _ فا _ مي كار _ ره _ دو _ سي كار _ ال _ صول _ فا _ مي كار 

دو _ سي كار _

: ویتألف ھذا المقام من اربعة عقود 

سیكا على درجة السیكا ذو اربع : االول 

راست على درجة النواوبوسلیك على النوا ذو اربع : الثاني 

راست على الكردان ذو خمس : الثالث 

راست على جواب النوا ذو اربع : الرابع

تقوم شخصیة مقام السیكا على اظھار جنس الراستوالبوسلیك على : شخصیة المقام 

.النوا 

وھو مقام من فصیلة الجھار كاه والعجم ، والجھاركاه ھي الدرجة : مقام الجھاركاه-٤

درجة كما في اآلتي ١٦الرابعة في السلم الشرقي وعدد اصوات ھذا المقام دیوانان أي 

 :

_ ره_ دو _ سي _ ال_ صول _ فا _ مي _ ره_ دو _ بیمول سي _ ال_ صول _ فا

فا_ مي 

: أما عقود ھذا المقام فھي 

عجم على جھاركاه ذو اربع -١

عجم على الكردان ذو اربع ، وراست على الكردان بصفة عرضیة -٢

عجم على جواب الجھاركاه ذو اربع -٣

عجم على جواب الكردان ذو اربع -٤



على اظھار جنس العجم المعلق على درجة ) العجم ( الجھاركاه تقوم شخصیة : شخصیة المقام 

. العجم 

وھو مقام من المقامات الشرقیة الحزینة عدد اصواتھ  اربعة عشر صوتا : مقام الصبا -٥

: وكما یأتي ) ره) (الدوكاه( ویستقر على درجة 

صول _ فا _ مي كار _ ره بیمول _ دو _ سي بیمول_ ال_  صول بیمول_ فا _ مي كار_ره

دو _ ال سي بیمول _ بیمول 

: عقود المقام 

صبا على الدوكاه ذو اربع -١

حجاز على الجھاركاه ذو اربع -٢

حجاز على الكردان ذو اربع ، وصبا على المحیر -٣

جھار كاه على جواب الجھاركاه ذو اربع -٤

تقوم على اظھار جنس الحجاز على درجتي الجھاركاه والكردان : شخصیة المقام

المحاضرة الثامنة والعشرون 



ة قاعات العر اإل

قاعا إل

ة قى عمان التقلید ا في موس قاع دورا هاما وأساس السلطنة ، یلعب اإل ة فنون شترك في أغلب و

ب والمتداخل والمزخرف، وهو متنوع بتنوع مناط السلطنة الواسعة س واألعرج والمر . فمنه ال

إلى وتارخ عمان  قاعاتها فنجد المزج اإلفرقي إلى جانب اآلسیو س في تعدد إ الحافل ینع

ة األصیلة قاعات العر .جانب اإل

ثیرة ة نجد هذا االهتمام واضحا في نواحي  العمان قاع . وعند التدقی في الفنون عتبر اإل و

ة خاصة قى العمان ة عامة والموس قى العر ا في الموس .عنصرا أساس

قاع ف اإل تعر

ة ات التال التسم ضا  قاع أ قاع النصف . األصول، الضروب، األوزان: عرف اإل عتبر اإل و

قى قاع، المنظم للموس من اللحن واإل قى معروفة أنها تتكون .فالموس

قي وهذا ما تثبته آثار  ن الموس عتبر عنصرا هاما في التكو قاع  ة الحضارات واإل ومنذ بدا

قاعالحضارات معالجة قسم اإل بیرة  ة  مة أولت عنا ذلك المخطوطات القد مة و وقد . القد

صف بها هذا العلم وفي أهم أعماله . خصص له الفیلسوف العري الفارابي أعماال خاصة 

قى وهو  قى الكبیر ( للموس قاع) تاب الموس فیدنا هنا هو . خصص أجزاء لمعالجة اإل وما 

قاع النقرات  ذا وصفه إل قاع وقد وصفها ه ولنفرض النقرات :" التي من خالل تنوعها ینشا اإل

ة، في مراتب ثالث ".ومنها متوسطة ، ومنها لینة، منها نقرة قو

الزمن القو

اه من جهة القوة قاع وخال ة التي تحدد اإل قاع األساس والقوة هنا في . هي إحد ضلوع اإل

ست الذ  قاع تعني النبر القو ا الحروف الدالة على هذه المهمة مثل اإل ) الدم ( خدم له حال

قاع .وهو الصوت الغل الذ تصدره آلة اإل



قوة الكف على الجلد  ضرب النقرة  ذلك  ون وعلى آلة . فمثال في آلة السماع أو الطار 

وس جلد المسندو قوة. المسندو تكون الكف على وس الجلد  إذا أما. وعلى الرحماني تكون

ان العزف عن طر استخدام العصا فیراعي العازف التفر بین أنواع النقرات بواسطة قوة 
أو من خالل میل العصا عند الطرق عد الطرق تم الرقمة  .الضرب على الجلد أو 

الزمن الضعیف

قاع ن اإل امل بدونها ون، وهي الضلع األساسي اآلخر لتكو ننا إصدار  م مثل وفي الغالب ال 

الكلمة  ا في الوصف العلمي والعملي  قاع ). تك ( لها حال ننا إظهار أ إ م وعلى سبیل المثال 

ن وصفه من خالل هاتین النقرتین . بواسطة هذین الضلعین م یب  قاع ثنائي التر فمثال في إ

ذا :ه

٢١٢١

تك دم تك دم

ذا ن وصفه ه م قاع ثالثي ف ان اإل :وٕاذا 

٣٢١

دمتك تك

وعلى الرحماني تضرب على الحرف أو ، والنقرة اللینة تضرب على حرف السماع أو الطار

ذا ع على الجلد وه ة واللینة. األصا الواضح بین النقرتین القو عطي العازف الفرق .وال بد وان 

ة قاعات شرق :إ

قاع الوحدة السائرة  لفة( إ )أو الوحدة الم

http://4.bp.blogspot.com/-3kfz9DJFBqA/Tc_pDLhY_SI/AAAAAAAAADM/8WYfbpcP2lA/s1600/ikram1.JPG


:إیقاع السماعي الدارج أو الیورك سماعي لھ صیغتین

إیقاع المصمودي الصغیر

http://4.bp.blogspot.com/-CwtbyNUu0wo/Tc_pFHbRhMI/AAAAAAAAADY/iX4_maciDaM/s1600/ikram4.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-cuM50-imBEk/Tc_pEaEmA_I/AAAAAAAAADU/sToxIzPOtwE/s1600/ikram3.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-m5QAoA-nXrU/Tc_pF-N8EdI/AAAAAAAAADc/2OWlzcp6d4Q/s1600/ikram5.JPG


:المحاضرة التاسعة والعشرون

:أعالم الغناء العري

ش ١٩٣٣–١٨٩٣سیددرو

العلموفیتلق العلم،وعانىاألمرنفیتلق طل ندرةوتوفیوالدهوهومازال اإلس ةف ومالبر ح ش قوتهولدسیددرو

الحفالتالخاصةوأخیراأرضىنزعتهو  ح ثیراماكان انتتظهرینالحینواآلخرف ة ق ةالموس هووأسرتهعلىالموه

طرقةالغناءفی عاف انذوقهوروحهمخالفینلماكانمت أوالألمرٕاذ نفنهمستساغاف شتى،ولم مقاه عملكمطرف

.ذلكالعصر

معطااللهإلىالشامعام ١٩٠٩سافرمعفرقةسل

ندروتعلمخاللهذهالرحلةفن شإلىاإلس قىعلىأحدمشاهیررجااللفنهوشیخعثمانالموصلیوعادسیددرو الموس

عضالموشحاتواألدواروالطقاطی ندرة. ةحیثاتجهإلىالتلحینفبدأبوضع اإلس مطرف عام. واشتهر وف

اتالتیتقدمهافرقةسالمةحجازثمبدأیلحنللمسرحالغنائي١٩١٧ غنیبینفصواللروا ان انتقإللىالقاهرةو

شممیزاتألح :انسیددرو

ع.١ : التنو

عاخاصایرده عهاتحملطا اس،ومعهذافإنهاجم ةتشابهواقت شفإنهالیوجدأ قىسیددرو علىالرغممنتنوعموس

عهامنوحیوجدانهوقلبهوروحه .اإلىمصدرواحدوهوملحنها،ذلكألنهاجم

: القوة.٢

انتقوةألحانهإلىجانبروعة قاهواتسمتبهاسواءماتغنىبهأوغیره،و صفةتمیزتبهاموس إلقائهقوةالغناءالتیتهز وه

أسوالخور عیداعنال اة طرامصدرهالح .المشاعروتملؤ

: التالؤممعالذوقالشرقیوالمصرالخاص.٣

سمعهمنالمو  التأثیرما التذوقوحسنهوسرعةف ةف انغا را،و ةخاصةاألو قىالغر اللموس شمح انسیددرو

قاه خرجللناسموس الغةو ة فا ما ح انیهضمهاو قاتالجدیدة،و .التیتجمعبینحالوةالشرقوقوةالغربس



: مراعاةالمعنىوالوس.٤

شإلىجعاللمعنىوالمو  حدوصلسیددرو إلىأ در شأنیتبینو قیلسیددرو فالموس نالمستمعإلىمختلفأنواعالتأل م

قىالمسر  حقمبدعالموس أنهخلقلهامماجعله قىخلقتلهو أنالموس ،حتى اللف قى لىرطالموس قىمتالزمینوٕا س

ةالمصرةالخا الرطوالمواءمةبینالمعنىوالتعبیرنجاحایثیراإلعجاب. لصةح .وقدنجحف

شإلىقسمینوهما نقسمفنسیددرو :و

: التخت.١

س حهناكاالهتمام ةبوجهعام،لكنهوضعأساسالتجدیدفیهحتىأص قىعلىروحالتختالتقلید شوأ حافظسیددرو

ةالص ق .امتةطرةالمونولوجوضعفشأنالدوروالطقطوقةواإلكثارمنعنصراآلالتالموس

قإلىأدوارثمأدخاللمونولوجوالنشید شللتختكالألنواعالسائدةمنموشحاتوطقاط .ولحنسیددرو

: ومنموشحاته

األلحان ان)راست(،صحتوجدا)راست(،العذار)راست(اشاد اغصنال ار)حجاز(، عزاصط نه(،منیت

.الخ).... اوند

قلحن انا: ومنالطقاط اك،سیبونی لسنةمرة،عرفتآخرها،مظلومةو الوردزرون االلیتح حالي، .الخ...سف

: ومنأبرزأدواره

ار(أناعشقت اتي)حجاز عتمستقبلح ت)قارجهار(،ض رد(،أناهو ار تالحب)حجاز ).هزام(،یومتر

:المسرح.٢

قیلخ قرتهالمتوقدة،فهوالمجددالحق إلظهارنبوغهالفطروع انالخص انالمسرحالم شف تجلىفیهفنالسیددرو

ة،وتعد قىالمسرح ش،ثمظهرتلهسلقالموس اتالتیلحنهاسیددرو أولىالروا ضه ةفیروزشاهلفرقةجورجأب روا

الناسودهشتهملشدةإعجابهممماغیرمنطا ةتمیزتبروعةاأللحانوجمالهامماأثارتإعجا ان اتالق لسلةمنالروا

بیر مصرٕالىحد قىف .عالموس

ات التلحینلفرقةالرحانیروا ة: فقدقام .ولو،اش،قولوله،فشر،والعشرةالطی

سارولح ش،الهالل،أمأرعةأرعین: نلفرقة الج .البررف



ة اترا: ولحنلفرقةمنیرةالمهد لیو ة منروا لهایومین،الفصالألولوالثان ة .روا

اشة مة: ولحنلفرقةع ،عبدالرحمنالناصر،الدرةالیت .هد

ة: ولحنلفرقتهالخاصة ارو .روایتي،شهرزاد،ال

اأحمد ر ١٩٦١–١٨٦٩ز

راأحم قارز عملفیجامعاألزهر،یجمعبولدالموس انوالده ةاألصل،و وأمهتر انوالدهعریبدو القاهرةو دف

م القد ماكانتاألمتجیدالغناءالتر حة ةالصح اتالقرآنالكرموٕانشاداأللحانالبدو آل .ینترت

القرآنوم ارمرتل ظهرجان ان ة،وعندمابلغالخامسةعشرمنعمره ةإسالم ممولدهنشأةدین ح لقدنشأأحمد

الق الينشد عضهذهالل حییوحده حیونهاكماكان التی ال الل ةف .صةالنبو

قىوالغنا الموس شالحرروأخذیتلقىعلىیدیهدروساف راأحمدیترددعلىأستاذهاألواللشیخدرو وفینفسالوقتبدأز

،وٕالىجانبذلكتلقىز  ةفأطلقعلیهاسمالملقا ةواع ق رةوأذناموس قرةم ءوالتلحینوسرعانمااكتشففیهأستاذهع

ا قىرام . دئالعزفعلىالعودثمأخذیدرنفسهبنفسهعلىالعزفمستنداإلىمعلوماتهالعامةعنالموس

اختارهبنفسه اتهللفنالذ ح قاعاتومنذذلكالحینوه مختلفالنغماتوالمقاماتواإل .وٕالمامه

روتجدید تطو

شبهاآلخرف سبینهالحنواحد لثومأكثرمنستینلحنال راأحمدألم عدهاز أ تلحینهوللقدبلغعدداأللحانالت أسلو

سبینهالحناواحدالمیبلغأقصىمرتبهمنالتقدیرواإلعجابومازالمحتفظابروعتهحتىاآلن،ومنهذهاأللحان،على

اللمثال (سب اهناه(و)جمالكرنایزده:  ح ) الل

الفؤاد(و)أكونسعیدلوشفتكیوم(و قاألنالقمرشبهمحبو ).مینالل

حواالبتهاالتالدی لثوممنغناءالتواش أم را اولقدتدرجز قوالمونولوجاتو لوالطقاط ةإلىغناءاألدواروالمواو ن

اال مزا وعلىاالحتفاظ قاناالقو عموس نفیتلحینهلكلهذهاألغانییتوخىالتجدیدالمدروسالمقبولمعالحرصعلىطا

علىاللحن غر عأجنب طا موٕابرازهافیإطارالحدیثدونإدخاأل .قد



أنحاءالوطنالع مصروف انشائعف سذلكجددفیتلحینالطقطوقةفقد لهأنیتمتلحینالطقطوقةعلىنمطبدائی ر

ةاألغ ق قاألصلمن لغصنمنهاصورةط مذهبإحدىالنغماتتتلوهأغصانثالثةأوأرعةمنالنغمةنفسهاو طفتبدأ

ذلكحتىعام األمر ق لثومطقطوقة١٩٣٠صانو اهناه(حینمالحنألم ح ) الل

مةالط األغصانفارتفعتق ةبینعدةنغماتمختلفةولونف حتبذفقدجمعفیهذهاألغن ةوأص قطوقةوتخلصتمنالرتا

بیرملحو التهامنألوانالفنالغنائیإلىحد .لكتناظرمث

لثومقصیدة لغالقمةفیهذاالتجدیدحینمالحنألم حو الفص الشعرالعر ماجددفیتلحینالقصیدةوالمنظومة

ینثني( ف فلم) قوللط .فقدلحنهافینغماتمختلفةجعلتكلمقطعمنهالحناقائمابذاته" دنانیر"ف

ألحانذلكجدد ماسمعناهاألولمرةف القصةالملحنة لثوموجعلهاتغن أم الیل(علىأغان و) أهاللهوى

قلبیوفاني( ).األمللوالهعلي(و) حبی

فلم مختلفاللهجاتكماف ةعلىالغناءالعری ) سالمةالقص(ذلكجددفیإدخاالأللحانالبدو

ماهوا قاعه قاهوٕا تفقأداؤهامعموس ةالتیتتخلالللحنو ازن(لشأنفیلحنثملحنالجماللكالم ش ) قولیوالتخب

فلمسالمة .ف

موضعهاالذیتتطلبهالج تةإالف ستخدمالالزمةأوالس ألحانهفهودائماال ناتف ماأحسناستخدامالالزماتوالس

ة ق .ملةالموس

أوزانمتعددةبدالمنوزنوا اغةاللحنف مةوفضلص ةالقد ةالشرق ق ثیرمناألوزانالموس اء رجعلهالفضلفیإح و

ماهوالشأنفی ةحد الغرام(لحنأغن ف ات ١٩٣٢الذیوضعهعام) عدماضحیتح

د او ةفقدلحنهفینغمةالص اتهاالفن ةح ذلكالفنانةلیلىمرادفیبدا مرادو وغناهاألستاذصالحعبدالحیوالفنانز

مختلفالدوائرال برىف الثقیلثمالمصمودیثمإلىوزنالفالسوقدأحدثهذاضجة أهعلىوزننوختثمانتقإللىالوزنالسماع

ة .فن



: المحاضرة الثالثون

ة  شر انواع االصوات ال

عةواخ عضالرجاالصوتهمرف ةفندان حنجرتهمواوتارهاالصوت ی حسبتر تتنوعاالصواتلدىالرجالولدىالنساء

ذلكالنساءالىثالثةاصناف، ةالىالنساءلذافقدصنفعلماءالصوتاصوتالرجالو النس ذلك ظةو رناصواتهمغل

فهمالصواتالرجالعلى أتيفجاءتصن : وفقما

اص( الغل- ١ قیونالعرب) ال سمیهالموس ةو القرار( وهوالنوعالذیتحدثهاغلظاالوتارالصوت

 (

قیوهذاالنوعنا املةعلىالدرجاتالسفلىمنالسلمالموس الجوفوقدرته منطقةالصدرا عنونبهالعمقألنمنطقتهه و

ال الرجالوصالحیتهفیتمث عالمالتمثیلوهوصوتمخصوص عدصاحبهلقطةف دوارالعظماءوالواعظینوالدرو

ة شخص ة ال اتالخ ة) الزمان( شخص مسرح ة) عظمةالملوك(ف منفرقةسالمةحجازاوشخص

حاالب( ة) ش مسرح ة) هاملت( ف . العالم

هذاالصوتمع) ارتون( المتوس- ٢ شتر اص( و ) ال

عاننس قیونستط اممنالسلمالموس منطقةغیرانهاكثرقدرةعلىالدرجاتالعل هف اصالنقح( م ) ال

ة ؤدیرجالنفسالدوارالتمثیل .و



ع- ٣ ) التینور( الرف

اقدراال عةوهذهاالصواته ةعندهمرف اد ةالوسطىاواالعت قةالصوت انالط عةا وهوالرجالذوواالصواتالرف

تهاسرعة فةرنانةوحر عتهاخف نوطب موالتلو صواتعلىالتنغ

ا. االقو ا اللش علتمث ستط ةتعرضلهومنطقتهالحنجرةو شخص عاخضاعهالبرازا ستط . ءوصاحبه

: أماأصنافاصواتالنساءفهي

ع- ١ رانو( الرف ) السو

ث نقسمعلىنوعیننوع قیوهو امنالسلمالموس وهوارقاصواتالسیداتواعالهاوهوسرعحادعالقادرعلىالدرجاتالعل

سمى رانواول( یراالرتفاعو سمى) سو رانوثان( ونوعاقالرتفاعامناالولو )  سو

عادل الغناءوهو انةف الدرجاتالسفلىولهم الحظعدماجهادهعندالتمرنف ) التینور( ومنطقتهالرأسو

اب ادوارالش اتالمختلفةف ابرازالشخص . عندالرجالف

رانو( المتوس- ٢ ) میتزوسو

عهدوا راتان انهااقلحدةوعلوامنالنوعاالولوقداعتادمؤلفواالو ادوارمنافساتالوتتمیزاصاتالنساءمنهذاالصنف

.طالتاوخادماتهنالىالنساءمنهذاالصنف

) ونترالتو( الغل- ٢

ارقاصواتالر  اللىالخشونةوتقترمناصواتالرجالوه ظةوتم انهاغل وتتمیزاصواتالنساءمنهذاالصنف

ارتونالنسائیومنطقتهالحنجرةوصاحبهالرج اصاوال عاننسمیهال جالواضخماصواتالنساءونستط

صلحألدوارالثورةوال بیراتالسنفیوقاروحل ماتوالواعظاتو غضبوصاحبتهالسیدةتصلحألدوارالعظ

طلقعلىاصواتاالطفال رانینو( شمةو ظةعندهم) سو . معنىاالصواتالغل

: مصادر المحاضرات 

ي- ١ م خلیل الخرو قى ، ابراه الموس تارخ وتذوق

قا ، د- ٢ أحمد دمحم عبد ره موسى . مدخل الى علم الموس

قى الن- ٣ م الحلو الموس ظرة ، سل



فن االلقاء ، عبد الوارث عسر - ٤

اسم دمحم احمد - ٥ قیر ، رحاب حسین الصائغ ،  الموس في التذوق

ة - ٦ ق الثقافة الموس

ة ، االحد - ٧ قاعات العر ة ، الموضوع اال ق ة الموس ٢٠١١ستمبر ١١مدونة التر


