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 الموسيقى علم وفن ولغة                    

 الموسيقى علم

علم الموسيقى من العلوم الطبيعية المبنية على القواعد الرياضية , وهو  إن

المختلفة الدرجة المؤتلفة المتناسبة بحيث تتركب  األصواتترتيب وتعاقب 

 مبنية على موازين موسيقية متنوعة . اإلذنمنها الحان تستسيغها 

ي الموسيقية الموجودة بين درجات السلم الموسيق اإلبعادقياسات  أما

 تعتمد على جداول رياضية معلومة . فأنهاوالعالقة القائمة بينها 

 األصوات أن إذالموسيقية تعتمد في تركيبها على الفيزياء  األصوات إن

صلبة وهوائية بدرجات معينة يمكن  أجسامالمنتظمة ناتجة عن اهتزاز 

 حسابها على نحو رياضي دقيق وهذا يعرف بفيزيائية الموسيقى .

 اآلالتلفيزياء فانه يدخل في كثير من المصانع التي تقوم بصناعة علم ا أما

الموسيقية وموادها االحتياطية , وكذلك يعتمد العاملون في المختبرات 

وتقدير صالحيتها للعمل  األصواتالموسيقية على علم الفيزياء لفحص تلك 

 تعطي مقدار الذبذبات الصوتية لدرجة الساللم ةول فيزيائيا. وهناك جد

 الموسيقية .

 كاألوتارتدخل في صناعة عدد من المواد الموسيقية  أيضاالكيمياء فهي  أما

 اآلالت إلدامةصناعة المواد الضرورية  إلى إضافة األقواسوشعر 

 وباألخص اآلالتالموسيقية . وتستخدم الكيمياء صمن صناعة بعض 



ات )ومكثفات( الموسيقية الهوائية )االلكترونية( التي تستخدم مقاوم اآلالت

 . أجزائهافي تركيب 

 الموسيقى فن

 أثرت أنهاسيقى فن من الفنون الجميلة وقد تأثرت بجميع الفنون كما المو

. وفي  اإلنسانفيها . ولعبت الفنون عموماً دوراً حضارياً مهماً في حياة 

والفنون  كثير من المجتمعات البدائية ساهمت الفنون البصرية )التشكيلية( 

من  أكثرالسمعية )الموسيقى( بدور فاعل في الحياة اليومية , ربما كان 

دورها في بعض المراحل المتقدمة من الحضارات . لقد ارتبط فن النحت 

. وفن الرسم  اإلنسانالتي يستخدمها  واألدوات واآلالت األوانيبصناعة 

الدينية والدنيوية بصناعة المالبس , امى فن الموسيقى فقد ارتبط بالنواحي 

 ومنها التربوية والعالجية وغير ذلك.

ومن هذا المنطلق نالحظ ان للفنون دور وظيفي اكبر كثيراً من الزينة 

 . لإلنسانجزءاً من الممارسات اليومية  أصبحتوالترفيه حتى 

 الموسيقى لغة

 إنماليست لغة عالمية كما يعتقد عدد من الناس ,  أنهاالموسيقى لغة غير 

لكل شعب لغته الموسيقية ذات الخصائص المميزة  إن إذهي لغات مختلفة 

واحدة في كل مكان كونها تنسيق  أسسهاكانت الموسيقى من حيث  وإذا

مرتبطة بمعتقدات  أصولهامن حيث  وإنها لإلذنبطريقة محببة  األصوات

 إلىنظراً  فإنهاوطباعه وهي لغة الروح والمشاعر والخواطر ,  اإلنسان

عدة لغات متباينة في تقنياتها ومفاهيمها الجمالية والتربوية  إلىلها تنقسم شك

 اإلبعادسيقية ذاتها من حيث , وان لكل منها خصائص تكمن في المادة المو

الموسيقية وتكويناتها , المقامات , الزخارف , وحدة اللحن او تعدده , 

 واآلليالصوتي  ألداءاالتلحين , تقنيات  إشكال,  وأنواعها اإليقاعاتتنظيم 

الموسيقية ,  اآلالتالمكتوب ,  أو, االرتجال . وسائل التعليم الشفهي 

الوظيفة االجتماعية , كل ذلك يلعب دوراً مهماً في تحديد نوع اللغة 

 ذاك . أوهذا الشعب  إلىالموسيقية وانتمائها 



بأن غنائية متنوعة من الممكن ان نميز  أووعند سماعنا لنتاجات موسيقية 

 أنها أوخليجية  أوعراقية  أنها أوعربية  األغنيةتلك  أوهذه الموسيقى 

يابانية وغيرها مما تختص به  الشعوب , كون هذه الموسيقى  أوهندية 

 وجودها . أماكنتعطي صفات معينه تذل على 

 

 مميزات الموسيقى وإمكانياتها

رسالتها هي  أنالنمو الثقافي , هي  إلىالموسيقى كفن بالنسبة  أهميةكانت 

. فالمادة الموسيقية  األخرىعن التعبير عنه سائر الفنون التعبير عما تعجز 

ومادة فن النحت هي  األلفاظ( ومادة الشعر هي  أنغام)  أصواتعبارة عن 

, وكل هذه المواد ) الشعر  واأللوانومادة فن الرسم هي القماش  األحجار

ملموسة يمكن تحديدها حتى ولو  أشياءتعبر عن , النحت , الرسم ( 

مادة الموسيقى كما قلنا فهي عبارة  أمااستعملت مفرداتها اعقد استعمال 

 عن نغم إذا سمعناه ال يدل على شيء ملموس خارجي حولنا.

فالموسيقي يستعمل مادة تمكنه من التعبير عما ليس له مدلول في العالم 

امتاز عن سائر الفنون األخرى يضعف  الخارجي . لذا فأن الموسيقى فن

الصلة بينه وبين العالم المادي ومن هنا جاءت أهمية فن الموسيقى كفن 

ورسالة ولغة لديها القدرة على التعبير ونقل المشاعر واألحاسيس 

 واالنفعاالت .

  

 


