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Musical instruments have an important role in the performance
of melodies associated with the lyrical text or purely musical
compositions. Thousands of years ago, musical instruments went
through stages of development that included their manufacture or
the way they were played, in order to reach new tone-colors that
mimic the reality and ambition of artists and the public on their
various orientations in times and successive civilizations. Arabic
and Iraqi music has an active role in the development of musical
instruments since the civilization of Mesopotamia.
The Iraqi song accompanied the various segments of Iraqi society
and honestly expressed the various political, social and other
conditions that passed in this country. And the musical
instruments had an indispensable role in producing songs, and
the traditional Arabic musical instruments such as the Qanoon,
the Oud and the Nai had the most prominent role in the types of
musical instruments used, despite the opening up to Western
musical instruments, in line with the development of the musical
form of the Iraqi song. The research included a study on the
history of singing and traditional Arab and Iraqi musical
instruments and a brief explanation of them. The research
included a study on the history of singing and traditional Arabic
and Iraqi musical instruments and a brief explanation of them,
and the second topic was on the development of the musical form
of Iraqi song and Western musical instruments in it. Then the
researcher collected thirteen models representing the Iraqi songs
within the period of the research limits and set a special analytical
method whose parts included identifying the names of the musical
instruments used, their classification, scheme of performance,
their origins and finally the musical form of the model. The
expansion of the Iraqi song form imposed the use of new musical
instruments with non-consumable tone- colors, and the way these
new instruments performed the synergy of traditional Arab
instruments in presenting the song in line with the development
of musical and lyrical art and in line with the trends of Iraqi
artists. All Western and traditional musical instruments
participated in group playing, and Eastern instruments had a
large part in the performance of solo playing, in addition to some
other Western instruments.
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امللخص:

حت ىظ اللآتا الومسيقيق ادور اهم ا يادال اللأاحن الومتبطة الانص الننصني ادرالوملنان الومسيقيق النطتة ا
رقواهت اللآتا الومسيقيق اهصذاآتافالنسصنيامبتلحلاهنابةس الشةملتاعل اصصنعةمنادراطتيي النعزفا
علقمن ارذنك انلسصسل اإىل ادنسل اصسبق اجويوة احتنك ارلقع ارطمسح الناصننني اارلجلممس اعل اخمةلفا
بسجمنهت ا ياللأزهص ارلاحضن ل الومةعنقط .ارنلمسيقي النعتدق ارلنعتلقق اار افنعلا ياهسريةابةس اللآتا ا
لومسيقيق اهصذاحضن ةارلايالنتلفوينارهنابالهناهنالاحضن ل الومةعنقط  .ا
نيوارلكطتاللأغصق النعتلقق اخمةلفاشتليحالجملةمعالنعتلق ارعرب ادصوقاعناخمةلفالنىظترفالنسقنيق ا
رلتاجةمنعق ارغريهنالنيتاهت اعل اهذلالنطلو اركن انآلتا الومسيقيق النعتدق النةيلقوي اكننيننس ارلنعساا
رلنصني النور اللأدتز ا ي ادنسلع اللآتا الومسيقيق الومسةخوه الانتغ اهن التاناةنح اعل اللآتا الومسيقيق ا
لننتدق ارذنكامتنشقنًاهعابةس النشكلالناين انألغصق النعتلقق اعصواهصةصفالنيت الومنض ارهناباله.الشةملا
لنطتث اعل اهطتث اعن اات يخ الننصن ارللآتا الومسيقيق النعتدق ارلنعتلقق النةيلقوي ارشتح اخمةصت اهلن ا
رلومطتثالنثنيناكن اعنابةس النشكلالناينانألغصق النعتلقق ارللآتا الومسيقيق الننتدق افقمن.امثاقنمالنطنحثا
جبمع اثالث اعشت امنسذجنً امتثل اللأغنين النعتلقق اضمن افرتة احورا النطتث اررضع اهعقن احتلقل اخنصا
لشةملت افيتلبه اعل احتويو المسن اللآتا الومسيقيق الومسةخوه ابصصقامن اطتيي اداليمن ادصسهلناردخريلًا
لنشكل الناين انلصمسذج اربسصل النطنحث اإىل النصةنيج ارهصنقشةمن ارهن اددتزهن اإ ابسيع النشكل الناينا
نألغصق النعتلقق افتضاليةخولماآتا اهسيقيق اذل ادنسل اصسبق اجويوةارديلسبادال اآتز اللآتا النعتدق ا
لنةيلقوي ا يابيومياللأغصق امبنايسلكبابةس النانالومسيقي ارلننصني اربصنيبابسجمن الناصنننيالنعتلققني ا
رلشرتكتامجقعاللآتا الننتدق ارلنةيلقوي ا يالنعزفالجلمنع ارقواكن انآلتا النعتدق الاحص النكطريةا يا
دال النعزفالومصاتاا(صسنس)اإضنف اإىلادعضاللآتا الننتدق اللأختى.
الكلمات املفتاحية:الننصن النعتلق اللآتا الومسيقيق النعتدق ارلنعتلقق  .ا
ا

املقدمة:ا
متت اهعىظ الاحتكن الناصق ارلنصةنجن الناصق امبتلحل اهن النةةس ادر النةنقريل ارذنك احبسب اهةةلطن الجملةمع ادر ادفكن ا
لومطوعنياهنالناصنننياعل الخةالفابسجمنهت الناصق النيتاهنارينيلالنةعطريالإلنسننق الومةمون النيتابعكسالومقسلالنثينفق ارلناصق ا
رلنصاسق ارلإلنسننق انلمجةمع ارلومسيقي ارلننصن ادحوىاده النسينيلانلةعطرياعناذل الناتاارلجملةمعادسجساالنشنعتالحملرتفالنذيا
احنايعرب اعناحمةسىالنص ادةتيي اهسيقيق ا
يكةبالنصصسصالننصنيق ارلوملتنالحملرتفالنذياييسمادعملق احتسيلاهذلالنص اإىل ا
ر

 2ا.ا اجنهع ادنولا النعتلق
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فضالًاعنالجلممس النذيايةيطلاهذلالنصةنجالنايناريةنىناده.ارإ اعملق اإنةنجاللأغصق ابعةمواعل الننصن ارلنصس النطشتيالانو ج ا
للأينس ادقصمناتااية اعزفاداحنهنناإتاادسجسااللآتا الومسيقيق الومةصسع النيتابيسمادعزفاللأاحن الومخةلا الومتلفي انلنصن .
بصسعتاللآتا الومسيقيق احبسبالنثينف النصسبق ارلنسمعق انلمجةمع اإذاد انكلاآن اهسيقيق اصس ايصو اعصمناخيةلفا
عناديق اللآتا الومسيقيق اللأختى ارهذلاجز اهم اهنالنةصسيعن ارلنةطنينا يادنسلعارلشكنلابلك اللآتا الومسيقيق ارلاحنج اإىلا
لنةعطريالومسيقي اعناللأاحن ارلنصصسصالنشعتي ادشكلادقتباإىلادذهن الومسةمعاأبيننقبافصق امجننق ارقواكن انلملتصنيارلومسزعنيا
لومسيقيقني ا ؤى اهةطنيص ا ياديلسب ابسظقف اللأنسلع الومخةلا انآلتا الومسيقيق ادعو الخةقن هن احبسب النوتاتا الاحسق ارلجلمننق ا
نصس اللآن الومسيقيق امبنايسضحاهسةسىاثينف الوملتنادرالومسزعالومسيقي ادراليلسهبمنا يالنةسجمن الناصق .ارجنواد اللأغصق النعتلقق ا
قواهت امبتلحلاهنابطنيناليةخولماللآتا الومسيقيق افقمن العةمناالًاعل امنطالنشكلالناينانألغصق اربةس ادحجنماردنسلعاللأاحن ا
ربةس الومسةسىالناينارلنعلم ارلإلدولع انلملتصنيافضالًاعنال بانعاهسةسىادال الومنصقن ارلومنصقنياربةس النعنزفنيالومسيقيقنياعل ا
للآتا الومسيقيق اممنايسنعوا ياإثتل اللأغصق النعتلقق اراع اهسريهتنالناصق ارهاسلكط اعصس هنالناصق .اهناهصنارجوالنطنحثاضتر ةا
لنةعتف اعل ادنسلع اللآتا الومسيقيق الومسةخوه ا ي اللأغصق النعتلقق اربصسيعن اللأنسل النصسبق النصنا ة اعصمن ارطتيي اهزج ادعضا
للآتا اهعادعضمنانلتصسلاعل ادنسل اصسبق اجويوةا ياحبثاعلم .ا
 رحتواالنطتثالااحوراالنةننق  :ا لاحوراالومكننق :امجمس ي النعتلق .ا لاحوراالنزهننق :النارتةالحملصس ةادنياللأعسلما1980-1930م.ا لاحوراالومسضسعق :اللآتا الومسيقيق ا ياللأغنينالنعتلقق .اآلالت املوسيقية العربية والعراقية التقليدية
انىظ النعتب النشعتاهصذ اعصت الجلنهلق ارلابسلايكصرس انه اققم اكطرية ارباةختااكل اقطقل اعصواظمس اشنعت افقمن اإذل اكن ا
ِ
مبسةسىاعنل اننسايًا يارصفالنصس النشعتي اعرباددقن اقصنيوهارلنذياحيىظ امبصزن الجةمنعق اهمم اريعةرباشعتل النيطنيلالنعتدق ا
خرياهناميثلاهصىظسه النشعتالنعتيبارحبس هارطتليقانىظمهارلنيتابعةرباعصوالومسيقيقنياأبهننالنطولاي اللأرىلانألاحن اعصوالنعتب احقثا
جيوالومسةمعاهلذهالومصىظسه النشعتي اهسيقي انلكالمارلنيسلاعل ارفقادصسلاننسي ارداليق ارطتليقاهةصسع اإلنين النشعتالنعتيب ا(دمينا

بقسري ا )2017ارلنيت ابعو ادقتب اإىل ابصنق النكالم ا اللأهت النذي ااعن ادغلب الومنصني ارلومنصقن اإىل النةنين اده امبتلفي اللآتا ا
لومسيقيق الومةسفتةاآنذلك اكمنار ااعصوا(فن هت ا 2010اصات ا)25ا"اأب النعسااكن اشنيعنًاجولً ارملانعثتا يالجلنهلق اعل اذكتا
لنةصطس اعل النتغ اهناإييننصنادسجساه".ارعصوااخسلاقطنيلالنعتبا يالنوينالإلياله اربنقرياهىظنهتالننصن ارلومسيقي ارل بطنطمنا
أبال الناترضالنويصق اكنلأذل ارجتسيوالنيتآ النكتمي النةزهتالاحوراالنويصق الحملنفىظ اعل اهقط ارقويق اللأذل ارقويق اكالماهللاا يا
دصسل ارقسلعو اجتسيو النيتآ النكتمي ارإ اهصىظسه النشعت النعتيب امل احتقو اعن احمةسلهن اردصسهلن ادل اطتد اعلقمن ادعض النةنقريل ا
ا
رلنةسجمن ا يادمننطالنصس النشعتي الومعربةاعنارلقعاحنلالنعتباآنذلك.ا
اشمو الومسيقي ارلننصن ابةس لًاهلتسظنًا ياعموالنورن اللأهسي ادعواد ادرىلالنكثرياهنالخللان اللأهسيس الهةمنهنًارليعنًا
لاناصنننيارلومسيقيقنيارهصتسه اهكنن اهتهسق ا ي الجملةمعارصستاً اإىل اعموالنورن النعطنيق النيتابوع الانعصتالنذهيبارلنيتاحىظ ا
لنعلمن ارلناصنننيامبصزن ارهكنن الجةمنعق ارلقةصناي اهمم ا يالجملةمع اداضلا عني اخلان ادينالنعطنسارلهةمنهم النكطريالاومسيقي ا
رلننصن اربتمج النكثرياهنادةس النكةبارلومخةسطن اهنالنثينفن الجملنر ةارلننتدق افضالًاعناأتنقفالنكثرياهنالنكةبا يالومسيقي ا
يعتفادعضالومسيقيقنيارلنطنحثنيالنلتن:اأبنهابصنق النكالمالومخص انلنصن اعل ارفقاديننقباهةطنيص احبسبا ؤىالوملتصني.
ا ار
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اادهنالنان ليبافيوارضعاكةنباحيملالي ا(لومسيقي النكطري)النذياياعواهناده الوملنان الومسيقيق ارلنكةبالنيتابصنرنتا
لومسيقي اردحسلهلن احقثار اافقهاطتليقاصصنع اللأاحن اردقسنهمناردصسلالومسيقي ارنشأةاللآتا الومسيقيق اعصوالنعتب ارهكذلا
جنواد النااليا ارلومسيقيقس النعتباقوادرنسلالومسيقي الهةمنهنًاكطريلًالاعةطن هناريقل ابعطريي اهةتضتةابعكسالهةمنهن الجملةمعن ا
رأتثريهناعل النصاسالنطشتي افضالًاعنادا لكم الأمهق اربصسعاللأنسل النصسبق الومسةختج اهناللآتا الومسيقيق النولخل ا يالومسيقي ا
لنعتدق .ا(لاحةنب اددسالنصطنيل اراحصن احسناعطوالجملقو ا )2020ارقواكن اإليتقالومسصل النور الومم ا يالنعصتالنعطني ا
فقمنايةعلقالاننصن ارلنعزفا"احقثابلي اثينف اعننق ارعلسهنًاهسيقيق ادسلية اا ليةهالنقسهق احقثابعل اهعاخننها(زنزل)افنا
لنضتب اعل النعسا ارعل الإليينعن  ...اررضع اإيتق النيسلعو ارضطط اللأرزل ارحك اللأجصنس ارلومينهن اداضل اإومنهه النعمققا
لاومسيقي ارآتاهتن".ا(نقل اهلقت افقنض ا 1992اصات ا )23اريذكتافن هتاعناللآتا الومسيقيق النعتدق اردهنناقواشمو ابيوهنًا
هلتسظنًاهين ن الاننصن اهنانصه:ا"اربةس الومسيقي اللآنق اعنه ابةس لًاغرياقلقلا ياهذهالنارتة ارلنسصفالنوقققانآلتا الومسيقيق ا
 ياكةنبالومسيقي النان ليباغني ا ياللأمهق افننعسااتاايزللاللآن النشنيع اعناة ارتاايزللاذلادرات اد دع ا يالنشتقارل ازلااخنهسانًا يا
للأنونس ا ...اركن النصني ارلنستاني ارلومزهن امتثل اآتا النصاخ الخلشطق الاإلضنف اإىل النطسق.ا" ا(فن هت ا 2010النصاتن ا
)183-182ا
احتوا اللآتا الومسيقيق النولخل ا يالومسيقي النعتدق الانتلابارلنعساارلنصنيافضالًاعناللآتا الإليينعق ارملايتاالنكثرياهنا
دخطن الومسيقي ارللآتا الومسيقيق ا يالنارتةالومىظلم ادعواييسطالنورن النعطنيق احىتايقةتةالنورن النعثمننق اعل الومصةي النعتدق ا
رخسن هتنا يالاحتبالنعنومق اللأرىلاردولي التاحةاللالنربيةنينانلعتلق.ا ا
رفقمناأييتانسةعتضادشكلاهسجزاده اللآتا الومسيقيق النعتدق ارلنعتلقق الومتلفي انلنصن اهصذاهةلعالنيت النعشتيناحىتالنعيوا
لنثنهناهصه:ا ا
الناي:اهنادقوماللآتا الومسيقيق الهلسليق ارلومعترف اهصذاحضن ةارلايالنتلفوين ا"ارهساعطن ةاعناقصط ابصصعاهنالنننبا
لجملسفاعل انسباحمواةااثدة اختةلفاطستاًارنكصمناتاابزيوا يالننننباعل ا 60اي ".ا(عز ا 2009اصات ا )71ارحتةسيا
عل اعوااهنالنثيسبالنيتاية اعناطتيقاغليمنادرافةتمناحتويوادنسلعالنصنمن الومسةختج اهناللآن ارل بططالنصنيامبسيقي الاحز ا
رذنكانةطقع انسنهالنصسيت .ا
692
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رذكت ا(لومز رع ا)2021ا أب النكصويابصنرلالجلننبالنالسا ا ياهلنانبهالومسيقيق ارلانتغ اهنالنةأثريالنسلضحانلالسا ا
لإلغتييق ا ي ابكسين افلساةه اعن الومسيقي ادقو ادنه ادرل اهن ااعن اإىل النعالج الاومسيقي ا ي النةن يخ الإلياله اأبيةخولم اآتا ا
هسيقيق احمواة ارنهامخس ا ينيلاهمم ا يالومسيقي احتوثتادرهلناعناصصنع النةأنقفاربصنقشاهذهالنتينن النطصن النلتينانألاحن ا
رأتثريها يالومةلي ادقصمنابصنرنتالنتينن النثننق اللأرات ارلومصسات النسبتي ارلنتينن النثننث ا يادجزل اخربي ا يالومسيقي اربةتوثاعنا
لتانةينتا الإليينعق ارأتثريهنا يالنصاسالنطشتي اربصنرنتالنتينن النتلدع اأتنقفالنصن ارصصنع النعساارخمن جاللأصسل ارللأرات ادهنا
لنتينن الخلنهس ارللأخريةافتملتاعصسل النكةنباللأعىظ ا يالنةأنقف.ا ا

Volume: 4

ينا
رلناناحىتادتز المسن النكثرياهنالنااليا ارلنعلمن النذيناقوهسلانلمسيقي النعتدق النكثرياكننان ليبارلنكصوي ارهسيقيقنيالا ز ا
كإيتنقالومسصل ارز ايبالنذينايع رور اهناده الومنصنيا يالنعصتالنعطني .ارتااختةلفالومسيقي النعتدق اعنامجقعاهسيقي النعنملا
أبهننارهصذالنصشأةاللأرىلاهلناره ابةعوىاهتلحلاهنالنةنريل ادسطباأتثتهنارأتثريهنادثينفن النورلالجملنر ة ارقواددوىافاليا ا
لنعتبالهةمنهنًاكطريلًالاومسيقي ارحنرنسلابثطقتادصسلارقسلعواهسيقيق اداليق اردصاسالنسقتاكن اهصنكابيوماهلتسظا ياصصنع ا
دعضاللآتا الومسيقيق احقثاقنماز ايباإبضنف النسبتالخلنهسالآن النعساافضالًاعنافاليا الومسيقي النعتدق اكننان ليبارلنكصويا
 يازهنالنورن النعطنيق ارهناآنتاإنقمناهذهالومتحل اهنابةس ا يالنانالومسيقي ادشكلاكطري.اا(دمينابقسري ا)2017ا ا

Mustafa Abbas Ali ALSUDANI

العود:اهناده اللآتا الومسيقيق النعتدق اريصصفاضمناللآتا النسبتي النصيتي "ارظمت اآن النعساادشكلارلضحا يالنعصتا
لنطندل النيوميا()1530-1950اق.مارعل ادنسلحاطقصق امتثلاعنزفنيارعنزفن اعل اآن النعسااذيالنعصقالنةسيلالنذيايشطها
لنةصطس النطنولاي...رشنع اليةعمنل النعسا ا ي النشتق ارلننتب احىتامس امبلك اآتا النةتب .ا" ا(ينمل احسني اللأهري ا 1999ا
لنصاتن ا)20-19ارقواحنفظالنعسااداضلابةس اصصنعةهانقةمنش اهعابنقريل الومسيقي ارلننصن اريةكس النعسااهنالنصصورقا
لنصسيتارلنتقط ارلومانبقحالنيتايضططاعلقمناللأرات الخلمس الومزارج اردحقنانًايسضعاربتايناس.
القانون:اهناللآتا الومسيقيق النعتدق الوممم اريصصفاضمناللآتا الومسيقيق النسبتي النصيتي ا"رجن

اهنا
ابسمق النيننس ا

كلم ايسهتي اه ا(قنبس)اديالنيصبالومصن النذيايعزفاده...ارد اهذهاللآن اقوابشعطتاهناآن ا(لنصزه )اره اآن اهسةةقل ا
لنشكلاحىتابةس ارصستاًاإىل النشكلالومعترفاحننقنً".ا(ينملاحسنياللأهري ا 1999النصاتن ا )25-24ا ايةكس النيننس ا
هناصصورقاصسيتا فقعايصصعاعناةاهناخشبالجلسزاريكس اعل اشكلاشطهاهصتتفاحيةسياعل اقةع اهنالجللوارلنيتابسضعا
الخلالإلطن الخلشيبا ياصصورقالنصس اهناللأعل ارلنذيايسم ا ياليةختلجالنصس ادهناطتيي النعزفاعلقهافةة ادسلية ا
يشةنيابسم ا(لنكشةطن )ابسضعا ياللأصطعني.ا
الراببة :اهنادقوماللآتا النسبتي النيسيق اربعةرباهناللآتا الومسيقيق النشعطق ارلنيتابةكس اهناصصورقاصسيتارربتارلحوا
فيط اريكس اضططاشوةاربتهناحبسبالنو ج النصسبق انلمنينالنشعيب .ا
الزرنة :اآن اهسيقيق اهسليق اشعطق ابسةخوما يالنتقصن النشعطق ارلنودكن اربةمقزادصسهتنالنعنيل.ا ا
اجلوزة:اآن اهسيقيق اربتي اقسيق ابشطهالنتلاد ا"ارلانعزفاعل اهذهاللآن ايصو اهصمنالنصس اممةولًا"ا(لجلز لري ا 2004ا

صات ا )79ا دسطباليةخولمالنيسسارلحةسليمناعل اصصورقاصسيتاكترياهصصسعاهنالجلسز ارية النعزفاعلقمنادسضعمنادشكلا
هسةيق اعل اينقالنعنزف اره اهناللآتا الومسيقيق الوممم ا يادال الومينمالنعتلق اربسةخوما يادغلبادلول النشتقاهثلابتكقنا
رإيتل اردذ دقجن .
السنطور:اآن اهسيقيق اربتي انيتي النةيلتاهناحضن ةارلايالنتلفوينابطنعنًاإىلالنورلالجملنر ة اربسةخومادشكلارليعا يا

بتكقن ارإيتل اردذ دقجن ارلنعتلق اريس اي ارلنعويو اهن النورل الجملنر ة انلطلول الومذكس ة ابسةخوم ادشكل ارليع ا ي اعزف اللأغنينا
لنالكلس ي ارلنرتلثق اربض اآن النسصةس امخس ارعشتيناربتلًاهعونقنًابكس اهيسم ادشكلا لاع افكلاد دع ادرات اهلناا ج اصسبق ا
رلحوةاريطلغاعوااللأرات ا يالنسصةس اهئ اربتاهعاهانبقحادصاسابيعاعل امينياللآن اخمصص انلورزل ادراTuningاريعزفاعلقمنا
دسلية اهضن باخشطق اصنرية .ا
ا
الشكل الفين واآلالت املوسيقية الغربية يف األغنية العراقية
إ اقننباللأغصق ادرالنشكلالناينالومسيقي انألغصق اهساهنادكثتالنيسلنبالننصنيق اشقسعنًا يالوم اسيقي النعتدق ارلنعتلقق ارلنذيا
يعةمواعل اعنهلالنص النشعتيايسل اكن الانلمج الحمللق ادرالانلن النعتدق الناصت امبتلفي اللآتا الومسيقيق انةيوميمن اربةطنينا
للأشكنلاللأاليق انيننباللأغصق احبسبالنثينف النصسبق ارلومسيقيق اردنسلعاللآتا الومسيقيق الومةسفتةاعصواهذلالجملةمعاار اغريه ا
فضالًاعنالهلوفاللأينساهنالنةنجمنايسل اكننتاهذهاللأغصق اهصمجق ادراشعطق ابيوما ياهصنيطن الجةمنعق اخنص اريعةموا
طسلاللأغصق اعل اهوىالبسنعالوميوه الومسيقيق ارهسيقي الناسلصلادنيادجزليمنافضالًاعناعواابكتل ادعضادجزليمناضمنالنشكلا
لناينانألغصق  .ا(لنطو ا 2019اصات ا )95اربةأنفاللأغنين ادشكلاعنماهناعصنصتادينيق ارلنيتامبجمسعمنامتثلالنشكلالناينا
هلن ارنقسالانضتر ةابسفتامجقعاهذهالنعصنصتارذنكاحبسبالنشكلالناينانألغصق اربةس هامبتر النزهن اردعواأتيقسالومملك النعتلقق ا
 يالنعنما1921ماجتلرتاهالهحاللأغصق النعتلقق ارلنطنولاي اركننتادولي اهسفي اومسريةافصق اعتلقق اذل اهالهحاعتدق اخنص اركننتا
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ااهناخاللالتايةمنعالنوقققاجملمسع اكطريةاهناللأغنين النعتلقق اضمنافرتةاحوراالنطتثامتكنالنطنحثاهنامجعاللآتا ا
لومسيقيق الننتدق الومسةخوه افقمن ارفقمناأييتاشتحاخمةصتاهلن .ا
الكمان :ا:Violinايعساادصلاآن النكمن اإىل اآن ا(لنتلاب)النعتدق اربعةرباللآن اللأصنتا ياعنيل النسبتاي النيسيق ا
ربةكس اهناد دع ادرات ارصصورقاصسيت اريعزفاعلقمنادسضعمناعل النكةفاأبيةخولمالنيسس ارمتثلالنصس الاحناارلنتقققا يا
هذهالنعنيل  .ا
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إ ابسيعالنشكلالناينانألغصق انهاعالق ارطقوةادةعوااربصسعاللآتا الومسيقيق الومسةخوه ارذنكانكستاحنجزالنتاتد ارلومللا
عصوالومسةمعافضالًاعنازاياةالاحنج اإىل ادعولااردنسلعاللآتا الومسيقيق انةليباهذلالنةسيع اردعواختتجالنور ل اللأرىلاهناطلط ا
هعموالناصس الجلمقل اهةلعاللأ دعقصن اظمتاإىلالنسنح الومسيقيق النعويواهنالومةمقزينا ياجمنلالنةلتنيارهنالومسيقيقنيالحملرتفنياهنا
حوىاإىل ا بنقريارلضحا ياهالهحاللأغصق النعتلقق ارذنكاأبيةخولماللآتا الومسيقيق الننتدق النيتادثطةتادهلقةمناررقعمنالنةقبا يا
نةنجن ادغنينالنطلول النعتدق ارخصسصنًا ياهصت اهنااعنالوملتصنيالنعتلققنياإىلاليةخولماآن النكمن ا ياجس الناتق الومسيقيق ا يا
دولي اللأهت امثابسيعاليةخولماللآتا النسبتي النيسيق الننتدق ارذنكادعوابزليوادعولاالنعنزفنيالحملرتفنيالنذيناقوهسلاللأغصق النعتلقق ا
مبسةسىاعنيلاهناللأال اعل اللآتا الننتدق اردذنكالابتاجممسع النسبتاي النيتابةضمناآن النكمن ايتلفيمنالنةشقلسارلنكسنرتللاصا
لالأعولا الحملسسد اهصذ امخسقصن النيت الومنض امتثل اجز اهم ا ي ابشكقل الناتق الومسيقيق النيت ابسجل اديةسلان اللأغنين ادرا
لاحاال النيتابينماعل اخشطن الومسن حالنعتلقق اردسطباكرباحج النشكلالناينانألغصق النعتلقق اربسيعاحج الناتقالومسيقيق ا
لومتلفي انلنصن ادصطتتاهصنكاضتر ةاهلت اإىلا إاخنلاللآتا الومسيقيق الننتدق النيتادثطةتاقو هتناعل ادال الومسيقي النعتدق ادشكلا
صتقحارمجقلافضالًاعناللأنسل النصسبق الجلويوةالنيتامتثلتا يالنعسفالومصاتاا(لنصسنسالومشرتك)ادنياآن النصنيارللأكس ايس اعل ا
يطقلالومثنلارنقسالاحصت ارلنيتار ا ادشكلارليعا ياعزفالوميوهن الومسيقيق ارفسلصلالنكسدلقمن اردولفعالنةجويوارلاحولث ا
داخلالوملتصس اهصذاهنني النسةقصن اردولي النعيوالنسندع اآن النگقةن النكمتلاي اللأرغالنكمتلاي ادقوادنهاملايلثتاار اللآتا ا
لومسيقيق النعتدق احقثالنةزمالوملتصس ارقناةالناتقالومسيقيق الانور النانعلانآلتا الومسيقيق النعتدق اكآن النصنيارلنعساارلنيننس اا
كسهننامتثلالحوىالخلصني الوممم انلمسيقي النعتدق ارلنعتلقق اردذنكالصطحاهصنكاخلقطاهةجننساهناللآتا الوم اسيقيق الننتدق ا
رلنعتدق اييوماللأغصق النعتلقق ادشكلاهةجواالاإلضنف اإىلادعضاللآتا الومسيقيق الحمللق اكآن النز ن ارآن النطزقا يادال النعزفالومصاتاا
نطعضاللأغنين اهنايعوادحقن انرتلثالنلس النصسيتانآلتا الومسيقيق النعتلقق .اريذكتافن هتاأب ا"اهصنكادهتارلحواتاا يبافقهارهسا
د الومسيقي النعتدق اتاابسةةقعاد ابيفاجنهوة افنومونق النعصتي اهعابقن لهتنالجلن ف النيتاتاابعسقمنالنعيطن ايةوفعالومسيقي النعتدق ا
إىل النةيوماإىل اللأهنمارعلقصناهىتاظمت ادسلا اهذلالنةيوماد احنتصاعل اد ابسلكاطتيينًاحياظا رحمنالنسطصق ارطندعمن الأ ا
فيولهنناذنكالومريلثالجملقوايعواكن ث اعىظقم .ا"ا(هلمتتالومسيقي النعتدق ا 1932اصات ا)68
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دغلبالناتقالومسيقيق النيتابتلفقالننصن ا يالومينه احبورااد دع اعنزفنياميثلس اعنز يا"النچننن النطنولاياهنالنقمساالنعتلققني...ره ا
هن الحملرتفني النقمسا اك طن النسن ادر اهنادعمن اهةيوه ارهن الومةمتيني ا ي النعزف النذين ايةيصس افصس الومينم النعتلق ".ا(لجلز لري ا
 2004اصات ا )80ارأتناتاللأغصق النعتلقق ا ياهةلعالنثالثقصن اهناهيوه اهسيقيق ارهذهبارلحوايعنااغصنيهادص اخمةلف ا
دياكن اهصنكااحناارلحوابلايهاللآتا الومسيقيق اكميوه اهسيقيق ارية اغصن النص النشعتيادصاسالنلتنارهذلايعةربا يارلقعاللأهتا
ددسطاللأشكنلالناصق انيننباللأغصق اكسهننا ياهتحل النةةس اردولي ابشكقلالهلقكلالنايناومسريةاللأغصق النعتلقق ارلنطنولاي ا"اركن ا
لنطنولايس اجناينا يالاحانظاعل اشكلاللأغصق ارنكناحوثاأتثريادسقطا ياليننقبالنةلتنيارنكناضمنالنشكل اهةأثتينا
دذنك الالأفالم الومصتي الننصنيق التايةعتلضق النيت اقوهتا ي النسقصمن النطنولاي ارهتلكز الحملنفىظن النعتلقق ا ي اهتحل النثالثقصن ا
رللأ دعقصن ".ا(لنطقنيت ا 2018اصات ا)114اا ا

Mustafa Abbas Ali ALSUDANI

التشيلوا:Celloاللآن النثننث احبسباحجممنا ياعنيل النكمن ادعوالنكمن ارلنڤقستاا Violaاريسضعالنةشقلسادنياكطيتا
لومسيقي اهسةصولًاعل اللأ ضادسينط اقضقباهعويناربةكس اهناد دع ادرات ارصصورقاصسيت ارلنلس النصسيتانلةشقللساغلقظا
ر خق ادقتباإىلالنصس النطشتي.ا ا
الكونرتاابص ا:Contrabassاللآن النتلدع ارللأخريةاحبسباحجممنا ياعنيل النكمن ادعوالنكمن ارلنڤقستاارلنةشقللس ا
ريكس النعزفاعلقمنارقسفنًارذنكانكرباحج اللآن اهسةصوةاإىل اللأ ضادسينط اقضقباهعويناغلقظ اربةكس اهناد دع ادرات ا
رصصورقاصسيتاكطري ارلنلس النصسيتانلكسنرتللاصاغلقظاجولً .ا
األكورديون ا:Accordionاآن اهسيقيق اغتدق ابصصفاضمناللآتا الهلسليق اذرل الومانبقحا Keyboardارحيملمنا
لنعنزفاعل اصو هاريسةخومايوهالنقمىنانلعزفاعل الومانبقحادقصمنابسةخومالنقوالنقستىانستبارافعالهلسل ارعزفاللأكس ال ا
Chordsاهناخاللادز ل اخمصص اهلذلالننتض اارليةخوهتاهذهاللآن ا يالومسيقي النعتدق ادعواليةتولثادعضالإلضنفن ا يا
صصنعةمنانةةمكناهناعزفادعضالنسالملالنعتدق  .ا
ارصصورقاصسيتا
ا
الگيتارا: Guitarاره اآن اهسيقيق اغتدق ابصصفاضمناللآتا النسبتي النصيتي اربةكس اهناية ادرات
كطريارعصقاحموااديةعاحويوةا فقع ابسنعوالنعنزف اعل احتويواا ج احوةالنصنمن اممناهصعمناهناعزفادعضايالملالومسيقي ا
لنعتدق النيتاحتةسياعل اد لاعالنةسان ارمتةنزاهذهاللأن ادصسهتنالجلمقلارهتلفيةمنانلنصن اعرباعزفاللأكس ال اأبنسلعمنالومخةلا  .ا
األورغ الكهرابئيا):Organ (Keyboardاهناللآتا الومسيقيق الإلنكرترنق النيتاليةخوهتا يالومسيقي النعتدق ا يا
دؤختالنعيوالنسناساهنالنيت النعشتين اربصصفاضمناللآتا الومسيقيق اذل الومانبقح ارميكصهاإصول ادنسلعنًاخمةلا اهناللأصسل ا
لومسيقيق ارقواانلالنةشن لًارليعنًامبتر النزهناهعابةس اصصنعةهاكسنهايعواآن اهسيقيق اخاقا النسز اهين ن اآبن النطقننس .ا
الكالرينيتا:Clarinetا"اهناآتا النصاخاذل النتيش النسلحوةاربعواهنافصقل اآنيتالومزهن ارلنصتاني اإتاادهننابةس ا
رليةيت اعل اشكلمنالاحنيلاداضلاصصنعةمنالنوققي اهناخشباللأدصسس ارلنكال يصقتاهزراةادتيش اهاتاةاخيتجاهصمنالنصس ا
مبجتاالنصاخافقمن ارعصوازاياةاقسةالنصاخاختتجاهصمناننم الجلسلب ارفقمناليضنًاهانبقحاغمنزل ارلنيتابعة النصنمن الومةلسد ".ا
(ينملاحسنياللأهري ا 1999اصات ا )18ا
الفلوتا:Fluteا "اآن اشتقق اظمت اضمناآتا النصاخالنيتابعوا ادنسلعمنا ياعموالنطندلقني اركننتاثيسباهذهاللآن اا
كثيسباآن النصني ارعصوالنةينلاهذهاللآن اإىلالننتباطتداعلقمنابةس اإذادودرلايصصعسهنناهنالومعنا ادوتاًاهنالتاخشنب ار يالنيت ا
لنسندع اعشت انلمقالا اداخلت اعلقمن الومانبقح النيت ابسم الاننمنزل انةسمقل اضطط النةطين النصسبق  ".ا(ينمل احسني اللأهري ا
 1999اصات ا)18
قنمالنطنحثاجبمعاللأغنيناضمناحوراالنطتث ارمتالخةقن اثالث اعشتادمنسذجنًادصس ةاقصوي العةمنالًاعل  :ا
 .1لنةسلسلالنزهينانلصمنذجاضمناحوراالنطتث.
 .2بصسعالومنصنيارلومنصقن ارلوملتصني.
 .3للأغنينالنيتاحتةسياعل اآتا اهسيقيق اختةلفاعناهثقالهتناضمناناسالومتحل النزهصق .
 .4صالحق اللأغصق ابيصقنًاناليةمنعادرالومشنهوةاننتضالنةتلقل .ا

مثاقنمالنطنحثادسضعافيتل الومعقن النةتلقل النذيادعوه امثاعتضهاعل النسناةالخلربل ا انطقن اصالحقةها ياحتيققادهولفا
حبثه اركمناأييت .ا
اهلتقا ق ا1ادمسن النسناةاخربل اصالحق الومعقن النةتلقل  .ا
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لي ا
لومنين ا

Volume: 4

ا
لنصمسذج ا

ا
لي النصمسذج ا

ا

Issue: 4

 .1رصفاخمةصتانلشكلالناين.ا
 .2الي اللآن الومسيقيق الومسةخوه .
 .3دصسلاللآن الومسيقيق الومسةخوه .ا
 .4بصصقفاللآن الومسيقيق الومسةخوه .
 .5طتيي ادال اللآن الومسةخوه .
اد .هتلفي انلنصن .
ب .عزفاهصاتا.
ا
ا .عزفاهصاتاامبتلفي اآن ادراآتا ادختى.ا
ا
ا
داحن ا لنشكلالناين ا

ا
1ا
ا
ا

اياهنابعبااياهنا
شگ ا

صنحلا
زكق ا
جسج ا لنكسييت ا

هذهباركسدلقها ا

 2ا

چ اهنيلارليل ا

يسيفا يسيفا
عمت ا عمت ا

هذهب ا

 3ا

گلطكاصختا

يلقم ا

صنحلا

جلمسا ا

هتلا ا لنكسييت ا

 4ا

دقةكازينتر ا

صويي ا صنحلا
لومالي ا لنكسييت ا

ا
لنصمسذج ا

ا
لي النصمسذج ا

 5ا

ا
لي ا
لومنين ا

دصسلا
للآن ا
هصاتا ا
بصصقفا جممسعا
ا
لومسيقيق ا للآن ا للآتا ا
هصاتا ا
لومسيقيق ا
مبتلفي
ةا ا

اني ا

عتدق ا

* ا

 --ا

 --ا

هسليق ا

عسا ا

عتدق ا ربتي انيتي ا * ا

 --ا

 --ا

قننس ا

عتدق ا ربتي انيتي ا * ا

 --ا

 --ا

كمن ا

غتدق ا

* ا

 --ا

 --ا

يصةس ا

شتقق ا ربتي انيتي ا * ا

 --ا

 --ا

ربتي ا
قسيق ا
ربتي ا
قسيق ا

* ا

 --ا

 --ا

اني ا

عتدق ا

هسليق ا

* ا

 --ا

 --ا

عسا ا

عتدق ا ربتي انيتي ا * ا

 --ا

 --ا

قننس ا

عتدق ا ربتي انيتي ا * ا

 --ا

 --ا

جسزة ا

شتقق ا

هذهبا ا

هذهب ا

ا
ا
داحن ا لنشكلالناين ا

عم اايادقنعالنس ا ا حضرييا حضرييا

لي ا ا
للآن ا
لومسيقيق ا

طتيي اللأال ا

هذهب ا

كمن ا

غتدق ا

ربتي ا
قسيق ا

* ا

 --ا

 --ا

اني ا

عتدق ا

هسليق ا

* ا

 --ا

 --ا

عسا ا

عتدق ا ربتي انيتي ا * ا

 --ا

 --ا

قننس ا

عتدق ا ربتي انيتي ا * ا

 --ا

 --ا

لي ا
للآن ا
لومسيقيق ا
اني ا

طتيي اللأال ا

بصصقفا
دصسلا
للآن ا
للآن ا
هصاتا ا
جممسعا
هصاتا ا
مبتلفي ا
لومسيقيق ا لومسيقيق ا للآتا ا
عتدق ا

هسليق ا

* ا

 --ا

 --ا
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ددسا
عزيز ا

ددسا
عزيز ا

زهس ا عطنسا
غتيط اهنادعواعقصچ ا
حسني ا مجقل ا

 6ا

 7ا

چنارينادهلصن ا

 8ا

لنقتچ النصوگ ا

عطنسا

عطنسا

مجقل ا

مجقل ا

عزيزا

عزيزا

عل ا

عل ا

عسا ا

هذهباركسدلقه ا

هذهباركسدلقه ا

هذهبا ا

عتدق ا ربتي انيتي ا * ا

 --ا

 --ا

كمن ا

غتدق ا

ربتي ا
قسيق ا

* ا

 --ا

 --ا

اني ا

عتدق ا

هسليق ا

* ا

* ا

 --ا

قننس ا

عتدق ا ربتي انيتي ا * ا

 --ا

 --ا

ربتي ا
قسيق ا

* ا

 --ا

 --ا

غتدق ا

هسليق ا

* ا

* ا

ا

غتدق ا

هسليق ا

* ا

كال يصق
 -اا

ربتاي ا* ا

غتدق ا

ربتي ا
قسيق ا

* ا

 --ا

 --ا

اني ا

عتدق ا ا

هسليق ا

* ا

 --ا

 --ا

دقكسنس ا

غتدق ا

هسليق ا

* ا

 --ا

 --ا

كال يصقت ا

غتدق ا

هسليق ا

* ا

 --ا

 --ا

دكس ايس ا

غتدق ا

هسليق ا

* ا

* ا

 --ا

عتدق ا ربتي انيتي ا * ا

 --ا

 --ا

ربتاي ا* ا

غتدق ا

كال يصقت ا
فلس

ا

قننس ا
ا
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ا
لي ا
لنصمسذج ا لي ا
لنصمسذج ا لومنين ا
لنقتچ ا عزيزا
 8ا
لنصوگ ا عل ا

عزيزاعل ا هذهبا ا

دصسلا بصصقفا
لي ا
للآن ا
للآن ا
للآن ا
هصاتا ا
جممسعا
هصاتا ا
مبتلفي ا
لومسيقيق ا لومسيقيق ا لومسيقيق ا للآتا ا
ربتاي ا* ا غتدق ا

ربتي ا
قسيق ا

* ا

 --ا  --ا

عتدق ا

هسليق ا

* ا

* ا دكس ايس ا

كال يصقت ا غتدق ا

هسليق ا

* ا

 --ا  --ا

دكس ايس ا غتدق ا

هسليق ا

* ا

* ا

اني ا

ربتاي ا* ا غتدق ا

ربتي ا
قسيق ا

* ا

 --ا  --ا

اني ا

عتدق ا

هسليق ا

* ا

 --ا  --ا

قننس ا

عتدق ا

ربتي ا
نيتي ا

* ا

 --ا  --ا

ربتاي ا* ا غتدق ا

ربتي ا
قسيق ا

* ا

 --ا  --ا

عتدق ا

هسليق ا

* ا

* ا دكس ايس ا

دكس ايس ا غتدق ا

هسليق ا

* ا

* ا

قننس ا

عتدق ا

ربتي ا
نيتي ا

* ا

 --ا  --ا

گقةن ا

غتدق ا

ربتي ا
نيتي ا

* ا

 --ا  --ا

اني ا
هذهبا
ضنا
ضناعل ا
ركسدلقه ا
عل ا

 9ا

لنتابها
يسيةه ا

 10ا

لومالا
انظ ا
فسگا
عثمن ا هذهب ا
لنصخل ا لننزليل ا
لومسصل ا

اني ا

لنةقس ا يعور ا كسكبا هذهبا
 11ا
لنةنيتة ا جندت ا محزة ا ركسدلقمني ا

ربتاي ا
* ا

ربتي ا
غتدق ا
قسيق ا

اني ا

* ا  --ا  --ا

ا
ا
ا
ا
ا
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ا

ا

ا
داحن ا

ا
لنشكلا
لناين ا

طتيي اللأال ا
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ا
ا

ا

ا
لي ا
لنصمسذج ا لي ا
لنصمسذج ا لومنين ا

ا
داحن ا

ا
لنشكلا
لناين ا

طتيي اللأال ا

دصسلا بصصقفا
لي ا
للآن ا
للآن ا
هصاتا ا
للآن ا جممسعا
هصاتا ا
مبتلفي ا
لومسيقيق ا لومسيقيق ا لومسيقيق ا للآتا ا
اني ا

طننبا هذهبا
حنارآانا ايسا
 12ا
دحن ا خضت ا لنيتهاغسيل ا ركسدلقمني ا

ايامي ا
عاقا ا ايينيا
هذهب ا
 13ا لنةقينا
إيكصو ا لنشقخل ا
لنو دقل ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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عتدق ا

هسليق ا

* ا

* ا

** ا

دكس ايس ا غتدق ا

هسليق ا

* ا

 --ا

اني ا

قننس ا

عتدق ا

ربتي ا
نيتي ا

* ا

 --ا

اني ا

درغ ا

غتدق ا إنكرترنق ا

* ا

* ا

 --ا

ربتاي ا* ا غتدق ا

ربتي ا
قسيق ا

* ا

 --ا

 --ا

اني ا

عتدق ا

هسليق ا

* ا

 --ا

 --ا

زن ا

بيلقوي ا هسليق ا

 --ا

* ا دكس ايس ا

دكس ايس ا غتدق ا

هسليق ا

* ا

 --ا

زن ا

عتدق ا

ربتي ا
نيتي ا

* ا

 --ا

 --ا

ربتاي ا* ا غتدق ا

ربتي ا
قسيق ا

* ا

 --ا

 --ا

قننس ا
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ممنابيوم اميكناحصتالنصةنيجامبناأييت :ا

 هذهباركسدلقمني ايطةودالنصمسذجامبيوه اهسيقيق انلمذهباخمةلا اعنالننصن ارهيوه اهسيقيق اخنص انلكسدلقهاللأرلا
رهيوه اهسيقيق انلكسدلقهالنثنيناختةلفاعناهيوه الومذهبارلنكسدلقهاللأرل.اركننتادعولاالنصمنذجاهبذلالنشكلالناينا
مبنايعنالامنسذجنيافيط اربشكلانسط ا%15اهناجممسعالنصمنذج.ا
 .2بصسعتاللآتا الومسيقيق الومسةخوه ا يالنصمنذج ارميكنابصصقامنا ياجمنهقعاثالث :
أ .اآلالت املوسيقية العربية.
دا.ا1ا:اللآتا الومسيقيق النعتدق الهلسليق .

 آن النصني اليةخوهتا يادحواعشتادمنسذجنًاربشكلانسط ا%84اهناجممسعالنصمنذج.ا
دا.ا2ا:اللآتا الومسيقيق النعتدق النسبتي النصيتي .
 آن النعسا اليةخوهتا ياد دع امننذجاربشكلانسط ا%30اهناجممسعالنصمنذج.ا
 آن النيننس اليةخوهتا يابسع امننذجاربشكلانسط ا%69اهناجممسعالنصمنذج .ا

ب .اآلالت املوسيقية الغربية.

ب.ا1ا:اللآتا الومسيقيق الننتدق الهلسليق ا .Woodwind Musical Instrumentsا
 آن النطقكسنسا Piccoloاليةخوهتا يادمنسذجارلحوافيطاربشكلانسط ا%7اهناجممسعالنصمنذج.ا
 آن النالس ا Fluteاليةخوهتا يادمنسذجارلحوافيطاربشكلانسط ا%7اهناجممسعالنصمنذج.ا

 آن النكال يصقتا Clarinetاليةخوهتا ياثالث امننذجاربشكلانسط ا%23اهناجممسعالنصمنذج.ا
 اآن اللأكس ايس ا Accordionاليةخوهتا يامخس امننذجاربشكلانسط ا%38اهناجممسعالنصمنذج.ا
ب:2.اللآتا الومسيقيق النسبتي النيسيق ا Bowing Strings Musical Instrumentsا
 آن النكمن ا Violinاليةخوهتا ياد دع امننذجاربشكلانسط ا%30اهناجممسعالنصمنذج.ا

 جممسع النسبتاي ا Violin Strings Groupاربشملاجممسع النسبتاي اعل اعوااتااييلاعناد دع اكمنان ا
ربشقلسارلحوالاإلضنف اإىل النكسنرتللاصادسلقعاآن ارلحوة ارلنيتاليةخوهتا يامثننق امننذجاربشكلانسط ا%61اهنا
جممسعالنصمنذج.ا
با.ا3ا:اللآتا الومسيقيق الننتدق النسبتي ا .Strings Musical Instrumentsا ا
 لنگقةن ا Guitarارليةخومانسعالنگقةن النكمتلاي ا يادمنسذجارلحوافيطاريشكلانسط ا%7اهناجممسعالنصمنذج.ا
با.ا4ا:اللآتا الومسيقيق الإلنكرترنق ا .Electronic Musical Instrumentا
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بصسعالنشكلالناينانلصمنذجاحبسبالنةسلسلالنزهيناركمناأييت:
 هذهبارلحوافيطايعناابكتل هادصصسصاشعتي اخمةلا اياصلمناهيوه اهسيقيق ابعزفافقمناللآتا الومسيقيق اناسا
.اركننتادعولاالنصمنذجاهبذلالنشكلالناينامبنا
اانسعاآختابضمناهيوه اهسيقيق اخمةلا اعنالننصن ا
هسيقي الننصن ارر
ر
يعنالايطع امننذج اربشكلانسط ا%53اهناجممسعالنصمنذج.ا
 هذهباركسدلقهارلحو ايطةودالنصمسذجامبيوه اهسيقيق انلمذهباخمةلا اعنالننصن ارهيوه اهسيقيق اخنص انلكسدلقها
ختةلفاعناهيوه الومذهب.اركننتادعولاالنصمنذجاهبذلالنشكلالناينامبنايعنالاد دع امننذج اربشكلانسط ا%30اهنا
جممسعالنصمنذج.ا
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 آن اللأرغا) Organ (Keyboardاليةخوما يادمنسذجارلحوافيطاريشكلانسط ا%7اهناجممسعالنصمنذج.ا
ا .للآتا الومسيقيق النةيلقوي ادرالومةولرن احملقنًا(لنشعطق ).ا
 آن النسصةس اليةخوما يادمنسذجارلحوافيطاريشكلانسط ا%7اهناجممسعالنصمنذج.ا
 آن الجلسزة اليةخوهتا يادمنسذجارلحوافيطاربشكلانسط ا%7اهناجممسعالنصمنذج.ا

 آن الومةطج اليةخوما يادمنسذجارلحوافيطاريشكلانسط ا%7اهناجممسعالنصمنذج.
كننتادعولاادنسلعاللآتا الومسيقيق النعتدق اجمةمع اه اثالثاآتا ابضمصتالنصني النعساارلنيننس ادقصمناكننتادعولاادنسلعا
للآتا الومسيقيق الننتدق اجمةمع اه ابسع اآتا ابضمصت النطقكسنس النالس النكال يصقت اللأكس ايس النكمن النةشقلس ا
لنكسنرتللاص النگقةن ارللأرغ اردخريلً اكننت ادعولا ادنسلع اللآتا الومسيقيق النةيلقوي اثالث اآتا ابضمصت النسصةس الجلسزةا
رلنز ن  .ا
 .3لشرتكتامجقعاللآتا ا يالنعزفالجلمنع ايسل اعصواعزفالوميوهن الومسيقيق ارلنلسلزمارهتلفي الننصن اكمناد اهصنكادعضاللآتا ا
لومسيقيق النيتاعزفتادشكلاهصاتا اركمناأييت :ا
 لنصني:اعزفادشكلاهصاتاا ياد دع امننذج امبنايشكلانسط ا%30اهناجممسعالنصمنذج.
 االلأكس ايس اعزفادشكلاهصاتاا ياثالث امننذج امبنايشكلانسط ا%23اهناجممسعالنصمنذج.
 لنكال يصقت:اعزفادشكلاهصاتاا يادمنسذجارلحوامبنايشكلانسط ا%7اهناجممسعالنصمنذج.
 للأرغ:اعزفادشكلاهصاتاا يادمنسذجارلحوافيط امبنايشكلانسط ا%7اهناجممسعالنصمنذج.

 لومةطج:اعزفادشكلاهصاتاا يادمنسذجارلحوافيط امبنايشكلانسط ا%7اهناجممسعالنصمنذج.
كمناد اهصنكادعضاللآتا الومسيقيق النيتاعزفتادشكلاهزارجاهعاآن ادرادكثت اركمناأييت :ا
 آن النالس اهعاآن النكال يصقت ا يالنصمسذجا ق ا6افيط.

 آن النصنياهعاآن اللأكس ايس ا ياد دع امننذج النصمسذجا ق ا 8ا 10ا 11ا.12
 آن النصنياهعاآن اللأكس ايس ارآن النيننس ا يالنصمسذجا ق ا.11
 .4ميكناإحصن ادنسلعاللآتا الومسيقيق النعتدق ارلنعتلقق ارلننتدق ا يامجقعامننذجالنطتث :ا
 جممسعاللآتا الومسيقيق ا يامجقعالنصمنذج=15اآن اهسيقيق .
 لنصني النعسا النيننس النسصةس الجلسزةارلنز ن =ا6ايتاآتا اهسيقيق ارعتدق ارعتلقق .
 لنطقكسنس النالس
هسيقيق اغتدق .

للأرغ= ا 9ابسع اآتا ا
النكال يصقت اللأكس ايس النكمن النةشقلس النكسنرتللاص النگقةن ار ا

 نسط ادعولااللآتا الومسيقيق النعتدق ارلنعتلقق ا=ا%40اهناجممسعادنسلعاللآتا الومسيقيق .
 نسط ادعولااللآتا الومسيقيق الننتدق ا=ا%60اهناجممسعادنسلعاللآتا الومسيقيق .
 جممسعادعولاادنسلعاللآتا الومسيقيق الهلسليق امبخةلفابصصقانهتن=ا5اآتا اهسيقيق .

 جممسعادعولاادنسلعاللآتا الومسيقيق النسبتي النصيتي امبخةلفابصصقانهتن=4اآتا اهسيقيق .

 جممسعادعولاادنسلعاللآتا الومسيقيق النسبتي النيسيق امبخةلفابصصقانهتن=4اآتا اهسيقيق .
 جممسعادعولاادنسلعاللآتا الومسيقيق النكمتلايق امبخةلفابصصقانهتن=ا2اآن اهسيقيق .
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 .1د النشكلالناينانألغصق الومةكسن اهناهذهباهةكت اددسطادنسلعاللأغنين ارلنيتابكس امبجملمنايمل الاحاظارقتيط الأذهن ا
لومةلي ارلانتغ اهناذنكاإتاادهننابعةربادولي اللأغصق النعتلقق الحمللق ارلنيتال بكز اعل الومينمالنعتلق ادهناللأغنين النيتاحتةسيا
عل اهذهباركسدلقهارلحوافةعوابةس لًاهلتسظنًا يابسيعالنشكلالناينانألغصق النعتلقق اهنايلكوابيوماهسةسىالوملتصنيارلومنصنيا
فضالًاعنالومسيقيقنيالنذيناييسهس اأبال اهذهاللأغنين النيتاحتةسياعل اهيوه اهسيقيق انلمذهبارهيوه اهسيقيق انلكسدلقها
هذلاهنااعناإىل ا زاياةادعولااردنسلعاللآتا الومسيقيق انةكستاحنجزالومللارلنتاتد ا يادال اللأغصق ارلنةعطرياعناإهكنان الناتق ا
لومسيقيق ارلوملتنارلومنينا ياشكلادغصق اهةةس ة.ادهناللأغصق النيتالحةس اعل اهذهباركسدلقمنيافم امتثلاذ رةاهنارصلتا
إنقمن اللأغصق النعتدق ارلنعتلقق اررجو النطنحث اهذه اللأغنين ا ي اعيو النسطعقصن اهن النيت الومنض النيت ابعو النارتة النذهطق ا
نلمسيقي ارلننصن النعتلق انةعربادشكلاجل اعناإهكنان الوملتصنيارلنعنزفنيارلومنصنيارذنكالانةصسعالومينه ا يادال الومذهبا
رلنكسدلقمن افضالًاعناليةخولماللآتا الومسيقيق الومةصسع .ا
 .2إ اللأغنين ا لنعتلقق ا ي ادولي النثالثقصن اه ادغصق اهسةصوة اعل الومينم النعتلق ادشكل اكطري انذنك اجنو النكثري اهن النصمنذجا
ليةخوهتاللآتا الومسيقيق الومتلفي انلمينمالنعتلق اره اآن النسصةس ارلجلسزة ارحبك ابةس اللأغصق ارظمس اهلتصنياجوااإىلا
لنسنح الناصق النعتلقق احصل ادعض النةنقري ا ي اللأغصق النعتلقق اأبيةخولم اللآ الومسيقي النعتدق الومةمثل اآبن النصني ارلنعساا
رلنيننس افأصطتتاللأغصق النعتلقق ابلاىادشكلاكطرياهبذهاللأنسل النصسبق ارجنواذنكا يالغلبالنصمنذجالنيتاشكلتانسط ا
%40اهناجممسعاللآتا الومسيقيق النولخل ا يامننذجالنطتث.
 .3كن انآلتا الومسيقيق الننتدق اار اهم اررلضح احقثاحصلتاعنيل النسبتاي اعل انسط اكطريةاهنادعولااردنسلعاللآتا ا
لومسيقيق الومسةخوه ا ياللأغصق النعتلقق ارذنكادسطباططقع اصصنع اهذهاللآتا النيتامتكصمناهنادال ايالملالومسيقي النعتدق ا
إضنف اإىل ادنسلهننالنصسبق الجلمقل اربصسعاطتقاداليمناكسهنناهناللآتا الومسيقيق النيتابصو ادصسل اهةسلصل ابشطعالومسيقي ا
رللأاحن اداضلالبسنعاهسنحةمنالنصسبق النيتابةمثلا يالنكمن ارلنةشقللسارلنكسنرتللاص.اكمنالشرتكتادعضاللآتا الننتدق ا يا
لنعزفالومصاتاا(صسنس)اهثلاللأكس ايس ا لنكال يصقت التارغارلنگقةن ارإ اليةختلجادعضاللأنسل النصسبق الجلويوةاهناخاللا
لنةمنزج ادنيادعض اللآتا الومسيقيق ا ي النعزف الومصاتا افصجو ال النصني ارلتاكس ايس ا ي امننذج اكثرية اممن ايول اعل الحملنرتا ا
لنصنجت انلملتصنيالنعتلققنيا يابصسيعاللأنسل النصسبق الومسةختج اهناللآتا الومسيقيق ارلنةمنزجادنياللآتا الومسيقيق النعتدق ا
ادني ايع ادفق اهلتا الومسيقيقني ا ي اليةخولم اللآتا الومسيقيق الومةصسع ا ي اللأغصق ا
لنةيلقوي ارللآتا الومسيقيق الننتدق النذي ر
لنعتلقق .
ا
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