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ﻣن ﻭﻳكيبيدﻳا ،الموسوعة الحرة

اآللة الموسيقية ھي أﻳة أﺩاة تم تصنيعھا أﻭ تعدﻳلھا لغرض صنع الموسيقى ،ﻭﻣن ﻧاحية المبدأ ،فإن
أﻳة أﺩاة تصدﺭ صوتا ﻭﻳمكن التحكم ﺑھا ﻣن قبل عازف ﻳمكن اعتباﺭھا آلة ﻣوسيقية قاﻡ اإلﻧسان القدﻳم
ﺑتحوﻳل ﺑعض المواﺩ الموجوﺩة في الطبيعة إلى أﺩﻭات لتوليد األصوات الموسيقية فقاﻡ ﺑتحوﻳل العظاﻡ
إلى صافرات ﺑعد عمل ثقوب فيھا ﻭقاﻡ ﺑصنع الطبوﻝ المختلفة ﻣن ﺑعض جذﻭع األشجاﺭ ﻭكاﻧت
اآلالت الموسيقية البدائية ألﻧسان العصوﺭ الحجرﻳة تخدﻡ أغراض ﻣتعدﺩة كإحداث األصوات
ﻭالضجيج ﻭالمناﺩاة ﻭإلتقاء شر ﺑعض الظواھر الطبيعية التي ﻳخاف ﻣنھا اإلﻧسان.
ﻭقد أستخدﻣت اآلالت الموسيقية عند الشعوب القدﻳمة في األساﻁير ﻭالرﻭاﻳات حوﻝ أصل ﻭﻧشأة

اآلالت الموسيقية

الموسيقى ﻭاآلالت الموسيقية ﺑحيث جعلتھا ھبة ﻣن ھبات اآللھة ﻭﻧسبت اﺑتكاﺭ ﺑعض اآلالت إلى
آلھة .تعد اآلالت الموسيقية جزءا ﻣن الحضاﺭات العاﻣة ﻭﻣرجعا تاﺭﻳخيا لتدﻝ على ﻣا قطعته الشعوب في تلك الحضاﺭات ﻭإن ﺑعض اآلالت الموسيقية التي
ﻅھرت قيل التاﺭﻳخباآلف السنين ﻣا تزاﻝ ﻣوجوﺩة لدى القبائل الساكنة في سواحل المحيطات كالقبائل التي تسكن الساحل الغرﺑي لقاﺭة إفرﻳقيا ﻭالساحل
الشمالي ﻭالجنوﺑي لقاﺭة أﻣرﻳكا الجنوﺑية.
ﻭ قد اھتدى اإلﻧسان القدﻳم إلى استخداﻡ اليدﻳن ﻭالقدﻣين ﻣن أجل ﺿبط اإلﻳقاع الموسيقي ثم تم استخداﻡ اآلالت اإلﻳقاعية ﻭﻁوﺭھا شيئا فشيئا حتى صنع
الطبوﻝ ﻭالدفوف ﻭالصنوج على اﺧتالف أﻧواعھا ﻭأشكالھا.
ﻭ ﺑعد أن اھتدى اإلﻧسان إلى اآلالت اإلﻳقاعية اھتدى إلى آالت النفخ ﻭكان أقدﻣھا القصب ﻭالعظاﻡ المجوفة ﻭالقواقع المائية ﻭالتي كان ﻳصدﺭ عنھا في
حاالت كثيرة أصوات ﻣخيفة للحيواﻧات التي كاﻧت تخيفه أﻭ ألغراض أﺧرى ﻭﺑعد ﺫلك قاﻡ اإلﻧسان ﺑصنع الصفاﺭ ﻭھو ﻣجموعة ﻣن القصب المختلفة
األﻁواﻝ ﻣفتوح أحد أﻁرافھا ﻭﻣغلق الطرف اآلﺧر ثم تطوﺭت ﻣن الصفاﺭ آالت الناي ﻭالمزﻣاﺭ ﻭغيرھا ﻣن آالت النفخ المفتوحة الطرفين ثم أصبحت
اآلالت الموسيقية الھوائية شيئا فشيئا تصنع ﻣن المعد ﻭالنحاس ﻭالخشب.
أﻣا اآلالت الوترﻳة فھو آﺧر ﻣا اھتدى له اإلﻧسان فقد صنعھا أﻭﻝ األﻣر ﻣن غصن قاﺑل لأللتواءﻳنزع عنه غالفه ﻭﻳظل ﻣثبتا فيه ﻣن الجاﻧبيين ثم ﻭﺿع الوتر
على صندﻭﻕ ﻣصوت ﻭھكذا ﺑدأت صناعة اآلالت الموسيقية الوترﻳة ﻭتطوﺭت ﺑتطوﺭ اإلﻧسان الحضاﺭي حتى تمكن ﻣن صنع عدﺩ ﻣن اآلالت المتنوعة
األشكاﻝ ﻭاألحجاﻡ.
ﺑعد أن توفرت لدى اإلﻧسان اآلالت الموسيقية المتنوعة أصبح ﻳدﺭﻙ قيمة األصوات الموسيقية ﻭصاﺭ ﻳميز ﺑين اآلالت التي تستخدﻡ لمجرﺩ تنظيم اإلﻳقاع
ﻭاآلالت التي تصدﺭ األصوات الموسيقية التي لھا تأثير ﺧاص في ﻧفسه ﻭقد أصبح لآلالت الموسيقية ﺩﻭﺭ ثاﻧوي أي أﻧھا ﻣرافقة للغناء ﺑكل صيغه ﻭأشكاله.







اآلآلت اإليقاعية :ﻭھي التي تصدﺭ الصوت عن ﻁرﻳق الطرﻕ أﻭ الضرب ﻭﻣثاﻝ عليھا الطبل الدف ﻭالجرس.
اآلآلت الوترية :ﻭھي التي تصدﺭ الصوت عن ﻁرﻳق اھتزاز األﻭتاﺭ الموجوﺩة على اآللة ﻭﻣثاﻝ عليھا العوﺩ ﻭالغيتاﺭ.
اآلت النفخ الھوائية :ﻭھي التي تصدﺭ الصوت عن ﻁرﻳق النفخ فيھا ﻭﻣثاﻝ عليھا الفلوت ﻭالبوﻕ.
اآلت المفاتيح :ﻭھي اآلالت التي تصدﺭ الصوت عن ﻁرﻳق الضغط أﻭ الطرﻕ على لوحة ﻣفاتيح ﻣوسيقية ﻣوجوﺩة على اآللة حيث ﻳكون لكل ﻣفتاح صوت
ﻣعين ﻭﻣختلف ﻭﻣثاﻝ عليھا البياﻧو
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ﻣجاﻝ )ﻣوسيقى(
ھذه ﺑذﺭة ﻣقالة عن الموسيقى أﻭ ﻣؤلف ﻣوسيقي تحتاج للنمو ﻭالتحسين ،فساھم في إثرائھا ﺑالمشاﺭكة في تحرﻳرھا )https://ar.wikipedia.org
/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
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