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 الموسيقى علم وفن ولغة 

 

 الموسيقى علم :

 

ػيٌ اىَ٘سيقى ٍِ اىؼيً٘ اىطثيؼيح اىَثْيح ػيى اىق٘اػذ اىشياضيح , ٕٗ٘  إُ

اىَخريفح اىذسجح اىَؤذيفح اىَرْاسثح تحيث ذرشمة  األص٘اخذشذية ٗذؼاقة 

 ٍثْيح ػيى ٍ٘اصيِ ٍ٘سيقيح ٍرْ٘ػح .  اإلرٍُْٖا اىحاُ ذسرسيغٖا 

اىَ٘سيقيح اىَ٘ج٘دج تيِ دسجاخ اىسيٌ اىَ٘سيقي  األتؼادقياساخ  أٍا

 ٗاىؼالقح اىقائَح تيْٖا فأّٖا ذؼرَذ ػيى جذاٗه سياضيح ٍؼيٍ٘ح .

 األص٘اخ أُ إراىَ٘سيقيح ذؼرَذ في ذشميثٖا ػيى اىفيضياء  األص٘اخ إُ

صيثح ٕٗ٘ائيح تذسجاخ ٍؼيْح يَنِ  أجساًاىَْرظَح ّاذجح ػِ إرضاص 

 حساتٖا ػيى ّح٘ سياضي دقيق ٕٗزا يؼشف تفيضيائيح اىَ٘سيقى . 

 اآلالخػيٌ اىفيضياء فأّٔ يذخو في مثيش ٍِ اىَصاّغ اىري ذقً٘ تصْاػح  أٍا

اىَ٘سيقيح ٍٗ٘ادٕا االحرياطيح , ٗمزىل يؼرَذ اىؼاٍيُ٘ في اىَخرثشاخ 

ٗذقذيش صالحياذٖا  األص٘اخذيل  اىَ٘سيقيح ػيى ػيٌ اىفيضياء ىفحص

ىيؼَو . ْٕٗاك جذاٗه فيضيائيح ذؼطي ٍقذاس اىزتزتاخ اىص٘ذيح ىذسجاخ 

 اىسالىٌ اىَ٘سيقيح . 

 ماألٗذاسذذخو في صْاػح ػذد ٍِ اىَ٘اد اىَ٘سيقيح  أيضااىنيَياء فٖي  أٍا

 اآلالختؼض  إلداٍحإىى صْاػح اىَ٘اد اىضشٗسيح  إضافح األق٘اطٗشؼش 

 ٗتاألخص اآلالخ. ٗذسرخذً اىنيَياء ضَِ صْاػح تؼض  اىَ٘سيقيح

           اىَ٘سيقيح اىٖ٘ائيح ) االىنرشّٗيح ( اىري ذسرخذً ٍقاٍٗاخ ٗ اآلالخ

 . أجضائٖا) ٍنثفاخ ( في ذشمية 
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 الموسيقى فن :

 

ٗقذ ذأثشخ تجَيغ اىفُْ٘ مَا أّٖا أثشخ اىَ٘سيقى فِ ٍِ اىفُْ٘ اىجَييح 

اىفُْ٘ ػًٍَ٘ا دٗسا حضاسيًا ٍَٖا في حياج اإلّساُ .  ٗفي فيٖا . ٗىؼثد 

يح ) اىرشنيييح ( ٗاىفُْ٘ مثيش ٍِ اىَجرَؼاخ اىثذائيح سإَد اىفُْ٘ اىثصش

) اىَ٘سيقى ( تذٗس فؼاه في اىحياج اىيٍ٘يح , ستَا ماُ امثش ٍِ  اىسَؼيح

دٗسٕا في تؼض اىَشاحو اىَرقذٍح ٍِ اىحضاساخ . ىقذ اسذثط فِ اىْحد 

ٗفِ اىشسٌ  . اإلّساُاىري يسرخذٍٖا  ٗاألدٗاخ ٗاآلالخ األٗاّيتصْاػح 

فِ اىَ٘سيقى فقذ اسذثط تاىْ٘احي اىذيْيح ٗاىذّي٘يح  أٍاتصْاػح اىَالتس , 

 ٍْٖٗا اىرشت٘يح ٗاىؼالجيح ٗغيش رىل.

اىفُْ٘ دٗس ٗظيفي امثش مثيشا ٍِ اىضيْح  أٍُِٗ ٕزا اىَْطيق ّالحظ 

 .ىإلّساًُا ٍِ اىََاسساخ اىيٍ٘يح جضء أصثحدٗاىرشفئ حرى 

 

 

 الموسيقى لغة :

 

 إَّا,  ىيسد ىغح ػاىَيح مَا يؼرقذ ػذد ٍِ اىْاط أّٖااىَ٘سيقى ىغح غيش 

ىنو شؼة ىغرٔ اىَ٘سيقيح راخ اىخصائص اىََيضج  أُ إرٕي ىغح ٍخريفح 

ٗاحذج في مو ٍناُ مّٖ٘ا ذْسق  أسسٖاماّد اىَ٘سيقى ٍِ حيث  ٗإرا

ٍشذثطح تَؼرقذاخ  أص٘ىٖاٍِ حيث  ٗإّٖا ىإلرُتطشيقح ٍحثثح  األص٘اخ

ٗطثاػٔ ٕٗي ىغح اىشٗح ٗاىَشاػش ٗاىخ٘اطش , فأّٖا ّظشًا إىى  اإلّساُ

شنيٖا ذْقسٌ إىى ػذج ىغاخ ٍرثايْح في ذقْياذٖا ٍٗفإيَٖا اىجَاىيح ٗاىرشت٘يح 

تؼاد , ٗاُ ىنو ٍْٖا خصائص ذنَِ في اىَادج اىَ٘سيقيح راذٖا ٍِ حيث األ

اىَ٘سيقيح ٗذن٘يْاذٖا , اىَقاٍاخ , اىضخاسف , ٗحذج اىيحِ أٗ ذؼذدٓ , 

ذْظيٌ اإليقاػاخ ٗأّ٘اػٖا , أشناه اىريحيِ , ذقْياخ األداء اىص٘ذي ٗاآلىي 
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, االسذجاه , ٗسائو اىرؼييٌ اىشفٖي أٗ اىَنر٘ب , اآلالخ اىَ٘سيقيح , 

ذحذيذ ّ٘ع اىيغح اى٘ظيفح االجرَاػيح , مو رىل ييؼة دٗسًا ٍَٖا في 

 اىَ٘سيقيح ٗاّرَائٖا إىى ٕزا اىشؼة أٗ راك .

ٗػْذ سَاػْا ىْراجاخ ٍ٘سيقيح أٗ غْائيح ٍرْ٘ػح ٍِ اىََنِ أُ َّيض تأُ 

ٕزٓ اىَ٘سيقى أٗ ذيل األغْيح ػشتيح أٗ أّٖا ػشاقيح أٗ خييجيح أٗ أّٖا 

ْٕذيح أٗ ياتاّيح ٗغيشٕا ٍَا ذخرص تٔ اىشؼ٘ب , مُ٘ ٕزٓ اىَ٘سيقى 

 ؼطي صفاخ ٍؼيْح ذذه ػيى أٍامِ ٗج٘دٕا .ذ

 


