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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

، ومن ناحية المبدأ، فإنالموسيقى ھي أية أداة تم تصنيعھا أو تعديلھا لغرض صنع ا	لة الموسيقية

 التحكم بھا من قبل عازف يمكن اعتبارھا آلة موسيقية قام ا0نسان القديمويمكنأية أداة تصدر صوتا 

لعظامبتحويل بعض المواد الموجودة في الطبيعة إلى أدوات لتوليد ا9صوات الموسيقية فقام بتحويل ا

إلى صافرات بعد عمل ثقوب فيھا وقام بصنع الطبول المختلفة من بعض جذوع ا9شجار وكانت

ا�
ت الموسيقية البدائية 9نسان العصور الحجرية تخدم أغراض متعددة كإحداث ا9صوات

والضجيج والمناداة و0تقاء شر بعض الظواھر الطبيعية التي يخاف منھا ا0نسان.

وقد أستخدمت ا�
ت الموسيقية عند الشعوب القديمة في ا9ساطير والروايات حول أصل ونشأة

الموسيقى وا�
ت الموسيقية بحيث جعلتھا ھبة من ھبات ا�لھة ونسبت ابتكار بعض ا�
ت إلى

عوب في تلك الحضارات وإن بعض ا�
ت الموسيقية التيآلھة. تعد ا�
ت الموسيقية جزءا من الحضارات العامة ومرجعا تاريخيا لتدل على ما قطعته الش

 والساحلإفريقيابائل التي تسكن الساحل الغربي لقارة ظھرت قيل التاريخبا�ف السنين ما تزال موجودة لدى القبائل الساكنة في سواحل المحيطات كالق

.أمريكا الجنوبيةالشمالي والجنوبي لقارة 

 استخدام ا�
ت ا0يقاعية وطورھا شيئا فشيئا حتى صنعو قد اھتدى ا0نسان القديم إلى استخدام اليدين والقدمين من أجل ضبط ا0يقاع الموسيقي ثم تم

الطبول والدفوف والصنوج على اخت\ف أنواعھا وأشكالھا.

 المجوفة والقواقع المائية والتي كان يصدر عنھا فيو بعد أن اھتدى ا0نسان إلى ا�
ت ا0يقاعية اھتدى إلى آ
ت النفخ وكان أقدمھا القصب والعظام

نع الصفار وھو مجموعة من القصب المختلفةحا
ت كثيرة أصوات مخيفة للحيوانات التي كانت تخيفه أو 9غراض أخرى وبعد ذلك قام ا0نسان بص

 وغيرھا من آ
ت النفخ المفتوحة الطرفين ثم أصبحتوالمزمار النايا9طوال مفتوح أحد أطرافھا ومغلق الطرف ا�خر ثم تطورت من الصفار آ
ت 

ا�
ت الموسيقية الھوائية شيئا فشيئا تصنع من المعد والنحاس والخشب.

ع عنه غ\فه ويظل مثبتا فيه من الجانبيين ثم وضع الوترأما ا�
ت الوترية فھو آخر ما اھتدى له ا0نسان فقد صنعھا أول ا9مر من غصن قابل لgلتواءينز

ى تمكن من صنع عدد من ا�
ت المتنوعةعلى صندوق مصوت وھكذا بدأت صناعة ا�
ت الموسيقية الوترية وتطورت بتطور ا0نسان الحضاري حت

ا9شكال وا9حجام.

يميز بين ا�
ت التي تستخدم لمجرد تنظيم ا0يقاعبعد أن توفرت لدى ا0نسان ا�
ت الموسيقية المتنوعة أصبح يدرك قيمة ا9صوات الموسيقية وصار 


ت الموسيقية دkت التي تصدر ا9صوات الموسيقية التي لھا تأثير خاص في نفسه وقد أصبح ل
ور ثانوي أي أنھا مرافقة للغناء بكل صيغه وأشكاله.وا�
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 والجرس.الدف الطبل الضرب ومثال عليھا أو: وھي التي تصدر الصوت عن طريق الطرق ا		ت ايقاعية

.والغيتار العود الموجودة على ا�لة ومثال عليھا ا9وتار: وھي التي تصدر الصوت عن طريق اھتزاز ا		ت الوترية

 والبوق.الفلوت: وھي التي تصدر الصوت عن طريق النفخ فيھا ومثال عليھا ا	ت النفخ الھوائية

 لوحة مفاتيح موسيقية موجودة على ا�لة حيث يكون لكل مفتاح صوتعلى: وھي ا�
ت التي تصدر الصوت عن طريق الضغط أو الطرق ا	ت المفاتيح

البيانومعين ومختلف ومثال عليھا 
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مجال (موسيقى)

https://ar.wikipedia.org (تحريرھا أو مؤلف موسيقي تحتاج للنمو والتحسين، فساھم في إثرائھا بالمشاركة في الموسيقى مقالة عن بذرة ھذه 

/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A

%D8%A9&action=edit(.

"oldid=13111680&آلة_موسيقية=http://ar.wikipedia.org/w/index.php?titleمجلوبة من "

آ
ت موسيقية: تصنيف
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 للتفاصيل.شروط االستخدام. قد تنطبق مواد أخرى. طالع 3.0برخصة المشاع ا0بداعي: النسبة-الترخيص بالمثل النصوص منشورة 

آلة موسيقية - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة http://ar.wikipedia.org/wiki/آلة_موسيقية

2 of 2 5/27/2014 3:01 PM


