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  ملخص
ر الحضارات         دم اإلنسان تطور وازدهر عب ديم ق الفن ق
ا   ًا وثيق ن ارتباط ف الف اوالت تعري ت مح د ارتبط ة، فق المختلف
ة      يم الفني بحت الق رى أص ة أخ ن ناحي ة وم ن ناحي فة م بالفلس
ع،      افي ألي مجتم اء الثق والجمالية والموسيقا عنصرًا هاما في البن

ون مجموعة من       ف ع، والفن راد المجتم هي بمثابة معايير لسلوك أف
ون    ة والفن المهارات البشرية على اختالف ألوانها، الفنون التطبيقي
يمية     ون التجس ون الصغرى والفن رى والفن ون الكب ة والفن الجميل

نظمي، (والتعبيرية والفنون المرئية والبصرية والفنون الموسيقية 
1996.(  

ارب   استهدفت الدراس ة اله ة تسليط الضوء على تاريخ آل
ل    ن المراح د م ر العدي أتها عب ن أصل نش ق م ا، والتحق وتطوره
ا واضحا في         ارب اهتمام ة اله ل آل التاريخية المتعاقبة، حيث تحت
ات     ه ضمن مجموع وم في ذي تق دور ال ا وال تخداماتها ومكانته اس
ة       ذه اآلل ور ه ذ ظه ا من تالف تراآيبه ى اخ يقية عل رق الموس الف

ة وصفا توضيحيا  و ا وتتضمن الدراس ى الوقت الحاضر، آم حت
ين         ة ب ي يعكس العالق ا ضمن تسلسل زمن للمراحل التي مرت به
م    ى أه ة عل تمل الدراس ا وتش ا، آم ة وتأثيره ات اآلل ور إمكان تط

ؤلفي  ازفي وم ةع ات    آل ض المقطوع ى بع افة إل ارب إض اله
  .الموسيقية

ى المتطورة   إن التحول من اآلالت الموسيقية البسيطة   إل
في صناعتها قد استغرق عشرات من القرون قطعتها الشعوب في 
ع       ي جمي يقية ف رت اآلالت الموس د م ارية، وق ورات حض تط
ر   م العص ري ث ر الحج ن العص ا م اريخ انطالق ور الت عص
يقية،       ى اآلالت الموس رت نظرة اإلنسان إل البرونزي، إلى أن تغي

ت لديه اآلالت الموسيقية بعد أن ارتقى في مدارج المدنية  وتوفرو
ين         ز ب ار يمي يقية وص ة موس وات قيم ة أدرك أن لألص المتنوع
ه،  اع وتقويت يم اإليق تخدمها أداة لتنظ ي يس يقية الت اآلالت الموس

ة ال   عر بأهمي ان يش دأ اإلنس ذلك ب يقاوب ي   موس ة اآلالت الت وأهمي
ا بحيث أصبحت ال يقاتصدر أنغام ه  موس ن حيات زءا م ا ج وآالته

  .اليومية
ة   ارات العام ن الحض زءا م يقية ج د اآلالت الموس تع
ك      ي تل عوب ف ه الش ا قطعت ى م دليل عل ي الت ا ف ا تاريخي ومرجع
اد يكون      ادا يك ا اعتم الحضارات، بل أن التاريخ العام يعتمد عليه
ى،     ه األول آليا في التعرف على تطورات اإلنسان األول في حيات

ه       دى إلي ا اهت ة  آخر م دأت    تعتبر اآلالت الوتري ذا ب اإلنسان وهك
 .صناعة اآلالت الموسيقية الوترية وتطورت بتطوره

   
 آلمات مفتاحية: 
  .الحجرة موسيقا ،السيمفوني ، الجنك،الكونشرتو االورآسترا،

 Abstract 
 Art is as old as mankind which 

developed and flourished among 
different civilizations. 

This research aims at tracing 
the history and development of  the 
harp since the invention of this 
instrument till present time. It also 
provides an illustrational description 
of the stages that this instrument 
went through in a chronological 
order that reflects the relationship 
between the improvement of the 
instrument`s potentials and its effect. 

The research also mentions the 
most distinguished harp musicians, 
and composers and some musical 
pieces.  
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    : المقدمة
يلة صنعها    ر      اإلنسان اآللة الموسيقية هي وس ادة واحدة أو أآث الطرق أو     إلخراج من م ا ب الصوت منه

ل آالت   ر مث اعالنق ل   ، اإليق ا مث ي تجويفه واء ف نفخ أو التحريك  أآلتأو بتسرب اله ي  ال ار ف ر األوت  اآلالتونب
ة    اإلنسان أن حنجرة  ، ونشأتها وسيقامويرى العلماء الباحثون في أصل ال، الهارب آلةمثل  الوترية آانت أول آل

دي            ، أخرجت الصوت  الحنجرة واألي ا وب زان وأنظمته رات المي زمن ونق ة أخرجت ال دي فكانت أول آل ا األي أم
ة ، في عنصريها األساسيين وهما الصوت موسيقاتمثلت ال زان   ، بما فيه من أنغام وطبقات مختلف زمن أي المي وال

  .الموسيقي يقاعاإل موسيقاأو ما نسميه 
تخدام  انإن اس ي   اإلنس ه يتعرف ف د جعل دق باألرجل ق مه بالتصفيق والصفير وال ديم ألعضاء جس الق

ى سطح األرض        اريخ وجوده عل دا من ت رة ج ة   ، مرحلة مبك ى آيفي ا    إحداث عل ة وخروجه ، األصوات المختلف
ذا الغرض         اة أعضاء جسمه فصنع له وم بمحاآ اع األمر الذي جعله يق م     أو اإليق ا ث نفخ ثاني م آالت ال  اآلالتال ث

  .الوترية
يقية          اإلنسانقام  د األصوات الموس ى أدوات لتولي ة إل واد الموجودة في الطبيع ، القديم بتحويل بعض الم

ه       ، فقام مثال بتحويل العظام إلى صافرات بعد أن عمل ثقوبا في العظام وصنع من بعض جذوع األشجار طبول
ع واألغصان    ، إيقاعيةالمختلفة لتكون آالت  وقام بتحويل البندق والقرع إلى خرخاشات وتحويل القصب والقواق

  .المجوفة إلى آالت نفخية
ة       اإلنسانإن استخدام  ى أن تكون اآلل د أدى إل يقية ق للمواد  الموجودة في الطبيعة على عالتها آآلة موس

ذه   ، محدودة من حيث الصوت والشكل والحجم والمظهر     ة إلنسان العصور   الموس  اآلالتوآانت ه  يقية البدائي
ددة إذ      ة تخدم أغراضا متع اداة       إالحجري ا آانت أدوات إلحداث األصوات والضجيج والمن اء نه لشر بعض    اتق

رة   اإلنسانمظاهر الطبيعة التي يخاف منها  أو بغية استعطاف الظواهر الخيرة للطبيعة مثل سقوط األمطار ووف
  .المحاصيل الزراعية وغيرها

بحيث  ، الموسيقية اآلالتو موسيقالشعوب القديمة األساطير والروايات حول أصل ونشأة اللقد وضعت ا
ة    موسيقاالموسيقية إلى آلهة معينة وبذلك آانت لل اآلالتجعلتها هبة من هبات اآللهة ونسبت ابتكار بعض  مكان

ذه   ، متميزة بين الشعوب منذ أقدم العصور ا ه     وقد ظلت ه ى يومن ة حت ة الرفيع د أصبحت ال  ، ذاالمكان يقا فق  موس
  .الشعوب بهوآالتها جزءا من التراث الذي تعتز 

  
  : مشكلة الدراسة

ذه   الهارب واستخداماتها إال أن عدم وجود آلةعلى الرغم من أهمية  ة الدراسات وما آتب عن ه من   اآلل
ع   ،ناحية وعدم توفر المصادر والمراجع في المكتبات ومواقع االنترنت والمعاهد والجامعات إن عدم هذا آله دف

  .الباحث لمناقشة هذا الموضوع
 

  : مصطلحات البحث
  .)بيروت، فارمر( )"آتب العرب " صنج  ، جنك( Harp: هارب -
من حارسات الجحيم في  فهي : الهارْبيا  Harpyia ،Hapieأما ، )ُجْنك، قيثارة(   Harp،Harpe :هارب -

  .)1993، عزيز(وهم نصف بشر وأنصاف طيور، األساطير اإلغريقية
  .)1994، ولمن(الهارب الفارسي ، ]الُجنك   [،)Harp ,Harpe ,Parsian harp (tambour): هارب -
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ارب  - ة): Harp(اله يقية  آل ديث   موس ارب الح ى اله ى وصلت إل ة حت ور مختلف ل تط رت بمراح ذي ، م ال
ين    اره ب دد أوت راوح ع را )48، 45(يت ر ، وت ةوتعتب ر   آل ارب أآب يقية الم اآلالتاله اعاوس ث   اتس ن حي م

ة في   )Pedals(وتستخدم الدواسات   ، المساحة الصوتية باستثناء البيانو واألرغن د استخدامها     آل ارب عن اله
ار أو       ، مسندا جزؤها العلوي على آتفه األيمن من قبل العازف  ر األوت ا في نب دان مع ا (وتستخدم الي ، )خطفه

  .)1998، نصار(ورآسترا من النساء ألالهارب في ا آلةويالحظ أن غالبية محترفي عزف 
رة الحجم    :  Kiranِآران  - ارات الكبي ار المعدني    ، تسمية قديمة لصنف من الكن ا  ، ةوهو الصنج ذو األوت مم

ار    يبدو وآأنه محيط بإطار بين ه مجتمع األوت و التيجان الشاعر      ، الصندوق والساعد الذي في د وصفه أب وق
  : بقوله

  رْنِج يفتن فيه قاَل وقيل                ٍوآران آأنه َبيدُق الشط 
ران  ى الِك اربة عل ي الض ة ه ة اس ، والكرين ذه اآلل ن ه ارب  توم مونها اله ي يس ة الت دثون اآلل            نبط المح

  ).2006، خشبة(وهذه تحيط أوتارها بأآثر من ثالث طبقات آاملة األنغام ، ) Harp–هارب (
  
  

  
  
  

  
  

  لة ِآرانآ): 1شكل (
  

د تر  ى استعمال ال     لق ة عل دم األمثل دين أق يقا آت حضارة وادي الراف ي ساحة   موس وغى ف حفظت و .ال
ر  ، على أعداء البالد باالنتصاربعد انتهاء المعارك الطاحنة المكللة  موسيقادالئل أثرية على استعمال ال ففي أث

ى   ود إل ومري يع ن  3400س نة م هد   اآلنس ومري مش ان الس ق الفن الوث بة ا االحتف وز بمناس النتصار برم
ا  ، ومغنية مسترسلة الشعر )آناريوم باللغة البابلية(هنا يؤديها عازف الكنارة  موسيقاوال، ودالالت موسيقية أم
في عهد الملك أشور ناصر  ، األعداءتم العثور على دليل على االحتفال باالنتصار على  فقد في شمال العراق

ل     م قب ذي حك اني ال ال الث ن   2864ب نة م يقاوال، اآلنس ى    موس ؤدى عل ت ت ةآان ة آل دة   إيقاعي ة واح        جلدي
اتالن   وفي هذا األثر األشوري يظهر أيضا، )هارب(وتريتين نقريتين من نوع جنك  وآلتين) دف مستدير( مق

ود األشورية   آلةويعقب هذا المشهد مشهد أخر فيه رقص وغناء وعازف على ، يرقصان فرحا باالنتصار  الع
  .)1990، ونحس( طويلة العنق

ات ال  تندت نظري د اس يقالق ي الع موس عة  ف رفتهم الواس ى مع ديم عل ازاتهم باراق الق يات وإنج لرياض
آما عرف ، العلمية في مجال دراسة العالقة ما بين طول وتر اآللة الموسيقية وطبقة الصوت المستخرجة منه

ة القيثارة السومرية أو  آلةخرجة من الصوتية المست واإلبعاد األرقامالعراقيون القدماء العالقة ما بين  ود   آل الع
د  ا بع طة    .فيم ه بواس د أن دي      ويعتق ر األآ ي العص ر ف ذي ظه ود ال رح  ) م.ق 2170 -2350(الع ن ش أمك

اس أي (المسارات اللحنية بشكلها المجرد    ى أسس رياضية    )والساللم  األجن لم السباعي     ، عل د استخدم الس لق
ري ين النه ا ب الد م ي ب يس الخماسي ف دل ول ا ي ىن وهو م ار بعض اآلالت عل ة أوت ك  نوعي يقية آالجن الموس
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ارب( دها   )اله ددها وش ةوع ا  وأجوب ة حوله ات المنطقي ا ، االفتراض منت   أنآم مارية تض النصوص المس
  .للحني المجرد أي السلم الموسيقيالوترية وآذلك المسار ا اآللةمعلومات عن األوتار وتسوية 

  
  
  
  
  
  
  
    

  الجنك ةآلعازف ): 2 شكل(
يقاتطورت ال رين موس ين النه ا ب الد م ي ب د ، ف ي عه ابليوالسومريين ف د آان، ينالب اتهم  توق اهتمام

يقية و ور   الموس م تط ة ث ب الديني ى الجوان ط عل دى   مقتصرة فق يقا ل ام بالموس اساالهتم ة الن  وأصبح، عام
ام با انياالهتم اهم ف     ألغ ا س ة مم باتهم االجتماعي ن مناس رة ع عبية المعب ازفين   الش ن الع د م ور العدي ي ظه

  .(Sachs ,1968)والمطربين المحترفين 
  

أة  حر    اآلالتارتبطت نش اطير والقصص والس ا باألس يقي عموم ن الموس ديم والف راق الق ي الع يقية ف الموس
ة و  )Enkiأنكي ( ومن هذا المنطلق اعتبر، والدين ون     هو إله الماء والحكمة والمعرف ة والفن م البشر الكتاب   عل

ذ وم  ق أيضا آانت     ان ه ة المنطل ارب (الجنك   آل ة )اله دم   آل ا  مقدسة تق ى غرار      له ا عل رابين ويضحى له الق
رز    .اآللهة دين هي         اآلالتإن من أب ا حضارة وادي الراف ي أنجبته ة الت يقية الوتري ة الموس ة   الجنك  آل الوتري
اء         أقدمويعود ، النقرية اني من عصر الورآ ى النصف الث ا إل دهم   ، )م.ق 2800 -3000(أثر له وعرفت عن
ط   )balingباالنك (أو  )balagباالك ( باسم ار فق ل   ، وآانت تحتوي على ثالثة أوت ة واالسم المقاب  باالنجليزي
ة ك  آلل ون(الجن يم وسكون الن تح الج و  )بف ارب (ه ار  .)harpاله دد أوت د ازداد ع ةلق ي العصر  آل ك ف الجن

ار   ) م.ق 2500 -2600(الالحق أي في عصر فجر السالالت الثاني  وباتت تتراوح بين خمسة إلى سبعة أوت
ة       وازدادت ي حصلت لرقب ة الت ة أطوالها عما قبل نتيجة اإلطال ي حفظت من عصر      اآلالتوأشهر  ، اآلل الت

ى   اللة أور األول ر س ث أي عص الالت الثال ر الس ة  )م.ق 2350 -2500(فج ي الملك ك ه وع الجن ن ن        م
الجنك في العصر األآدي  آلة استعمالواستمر ، عثر عليها في مقبرة أور الملكية التي، )شبعاد(أو  )بي-أ-بو(
ك   ، آما وصلت إليهم من العصر السومري القديم )م.ق 2170 -2350( والعصر البابلي القديم أي عصر المل
ة الجنك الزاوي نسب باسمعرف  اآللةظهر شكل أخر من هذه  وقد. )م.ق 1530 -1950( ورابي الذي تالهمح

ان مقوس الشكل أو منح           ذي آ ار مع الصندوق الصوتي ال ا في   نإلى الزاوية الناشئة من تالقي حامل األوت ي
  .البداية ويكاد يشبه الزورق

  عازف الجنك الزاوي): 3 شكل(
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ة وفي العصر البابلي القديم ظهرت وضعيتان لمسك    د  ، اآلل ة آانت   أنفبع ل حوالي     آل  5000الجنك قب
ن  نة م ةأي آ– اآلنس ى ل االك األول فل    -ب ى األس ى إل ن األعل ا م ه أوتاره ث تتج ة حي ك بصورة عمودي ، تمس

ة أصبحت توضع  ازف تحت أبطه       اآلل ا الع ازف أو يحمله ام الع ر        .أم ديم نق ابلي الق ومن مستجدات العصر الب
ا باألصابع      اآللةأوتار  ة  استعمال واستمر  ، )3شكل  ( بمضرب صغير عوضا عن نقره زاوي في     آل الجنك ال

ابلي الوسيط   وا رن (دي الرافدين في العصور التالية أي العصر الب والعصر اآلشوري الوسيط    ) م.ق 12-15الق
ا   ، )م.ق 612 -911(واألشوري الحديث ) م.ق 1600-911( ولم يتغير عبر الزمن شيء من حيث األساس عم

أس حامل األوتار أخذ  وطريقة صنع ر. وترا عند األشوريين 22فصارت  اآللةسبق سوى زيادة في عدد أوتار 
ر   ٍ  منحن برأسار أو ينتهي في األعلى يشبه رأس المسم أة رأس طي ل     ، إلى الداخل بهي ال القبائ ومن خالل انتق

ك الحضارات           إقليمبين  ين تل افي والفني ب أثر الثق أثير والت ة والت ات التجاري الشرق المختلفة أو من خالل العالق
يقية     المو اآلالت انتقلتالشرقية القديمة  ون الموس اليب أداء الفن ل أس سيقية أيضا من موقع ألخر ضمن عملية تقب

ة    اقتنتهامن جهة أو لتوفر اإلمكانات الصوتية والمواصفات الذوقية المناسبة لتلك الشعوب التي   .أخرى من جه
م يقتصر    ة  استعمال لذا ل ل            آل ديم ب وب ووسط وشمال العراق الق ى حضارات جن ه عل ل الجنك بنوعي ى   انتق إل

  .)(Sachs ,1968الحضارات المجاورة لها 
ة من     الجنك  آلة استعمالالدراسات المتخصصة ظهرت أ اطق القريب  أي، حضارة سومر  انتشر في المن
ي    )َدلمون(حضارة  يج العرب ر           .في شمال الخل ي عث ة الشكل الت ة الدائري ام الدلموني ات األخت ومن مجموعة مئ

ان    عليها بالبحرين والكويت والمنطقة ال ة آرم إيران شرقية من المملكة العربية السعودية ومنطق د    ب وغرب الهن
ى حوالي    ، الجنك فوق ختم واحد منقوش في وسطه آلةعثر على ، وجنوب العراق ه إل ، م.ق 2000ويرجع زمن

رأس يشبه المسمار     7وآان لهذا الجنك الدلموني  ا ب د أن مصدر   ، أوتار وينتهي الذراع الطويل الحامل له ويعتق
ى أرض دلمون      ه د وصل إل دين وق ك        )البحرين (ذا الجنك هو وادي الراف ا في تل ة بينهم نتيجة للصالت الثقافي

  .Sachs ,1968)(  العصور
  

  
  

  الجنك السومري ): 4 شكل(
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ة     رة الرابع ي عصر األس تعمل األول ف ث اس زاوي حي وس وال ك المق ل الجن ت حضارة وادي الني عرف
والي ( تعم )م.ق 2563-2723ح اني  واس ب الث د أمنحوت ي عه زاوي ف ك ال اني أي الجن وع الث            ل الن
ذه    .األصل) فرعوني(الجنك اقتبس من العراق وهو ليس مصري  أنويعتقد  .)م.ق 1436-1413( داول ه أما ت

ة           اآللة دا مقارن أخرة ج ى عصور مت ود إل ار في سوريا وفلسطين فيع ديم   بآث ى العصر    ، العراق الق ود إل أي يع
  .ستي الذي أعقب وفاة األسكندر األآبرالهلن

رف  قوتع ى  اإلغري ةعل ان العصر    آل ديم أب ر بحضارة الشرق الق اك المباش ن خالل االحتك ك م الجن
وهااألشوري  نهم واقتبس ن خالل ، م اكوم ة  احتك ة الشرق المختلف ان بثقاف ق(الروم وريا، مصر، اإلغري ، س

ا ى ) ترآي وا عل ةتعرف ت  آل زاوي فانتقل ك ال ا الجن ع عازفيه ا م ى روم ا، إل تمر  آم تعمالاس ة اس ي  آل ك ف الجن
ة    ي و، العصور اإلسالمية العربي ة انتقلت العصور الوسطى   ف ا من الشرق حيث       آل ى أوروب زاوي إل الجنك ال

   ).المينيزنجر(وألمانيا ) التروبادور(ن الفرسان في جنوب فرنسا في العصر الغوطي من قبل المغني استعملت

  
  جنك في وادي النيلال): 5 الشكل(

  
ا مع    ي الوترية النقرية في العصور الوسطى بعض التغي اآللةطرأت على هذه   رات والتحسينات توافق

ومن تلك التحسينات الهامة  .متطلبات الحياة الموسيقية الجديدة وتطور لغتها الفنية وتنوع أساليبها وعناصرها
يس  طل ا  فق دد أوتاره ادة ع ا يخص زي ا  واختالفم اوتفاصيل حجمه ية أجزائه ل ا، الرئيس ك ب ن ذل م م  أله

دال         و، سعة مجالها النغمي نصب أوتارها المطلقة و اختالف ار من خالل الب ين األوت ى رن ة السيطرة عل تقني
ا( نين    . )تالدواس دى آالف الس ى م ينات عل ذه التحس تمرت ه د اس ون(لق رت  ، )1990، حس د ظه  اآلالتلق

ة ومن األشكال المعروفة لهذه ، بكر في العراقالهارب واللير بشكل م آآلةالوترية  دائر   اآلل ي والتي  الشكل ال
ان    )أور(عام خاصة في حضارة على شكل صندوق منذ خمسة آالف  ى مصر واليون ، بالعراق ثم انتشرت إل

ا     ي تستخدم فيه ة وفي الوقت الحالي تعتبر أثيوبيا الدولة الوحيدة الت ى شكل صندوق        آل رة عل ارب أو اللي اله
م با ا )Bagana(س ذه ، آم تخدمت ه ةاس بات  اآلل ن المناس د م ي العدي ةف ل  االجتماعي ن قب وبشكل واضح م

ة   وفي الماضي القريب استخدمت      .الطبقة الملكية في ذلك الوقت حيث آانت مطلية بالفضة والحجار الكريم
  .نبالء أثيوبياوفي الطقوس الدينية المسيحية من قبل العائلة الملكية  اآللةهذه 

ة الشعب وآانت ترافق     موسيقية ي آلةالليرة ذات الشكل الدائري من جهة أخرى  آلةتعتبر  ستخدمها عام
ائد  عرالقص ار    ، والش د انتش ق وبع ت الح ي وق ةوف كل ال  آل رة ذات الش ت   اللي ث آان ودان حي ى الس دائري إل
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ورة(تسمى ي تسبب األ، )التمب ة زاد لطرد األرواح الشريرة الت ي قبيل تخدم ف مراض واالضطرابات آانت تس
ة وداني ، العقلي د الس ام العبي د ق ة و ونوق ل القبيل ا  اآلالتبنق ى أريتيري تخدمة  إل ةو، المس بالد العربي يمن و، ال ال

ان    ي ديك اد ف در أب ى حي م وصلوا إل ى أنه يج حت د(والخل ذه  ، )الهن تخدام ه ى عكس اس ةوعل ودان  اآلل ي الس ف
  ).(Jenkins ,1976 لحنية آآلةترية إيقاعية وليس و آآلةقبيلة زاد  هاتماستخد فقدوأريتيريا 

رت  ةظه والئم          آل ي ال زف ف ت تع ث آان ا حي ارس وترآي الد ف ي ب ودة ف ل الموج ي التماثي ارب ف اله
الموسيقية اآلالت هذه  تول القرن الثامن عشر أصبحوبحل، هد الحب وحتى على ظهر الخيلومشا واالحتفاالت

ة إن ، نادرة  الوجود واالستعمال ة     آل ة وتري ارب آل ة آانت   و الجنك أو اله ا      آل ة لألشوريين يعزف عليه محبوب
دا  آلةالرجال والنساء على السواء وهي تشبه تماما  ة ف .الجنك المصرية مع اختالف بسيط ج  األشورية الجنك   آل

ة   دام اصغر من الجنك المصري إذ ال يزيد طوله عن أربع ى   إق ر عل دير  أآث ا الجنك المصري    ، تق  يصل  دق فأم
واع     و اإلنسان طوله حتى قامة  دد األن واع  هو متع ه األن ا  ، من وزن وصندوقه  الجنك األشوري خفيف ال     أنآم

ن ران آبياوله عادة ثقب، أعاله لذلك يسنده العازف إلى صدره ويعزف عليه دائما وقوفا في المصوت يكون عادة
رنين  إلحداث  وتاراألفي الصندوق المصوت ناحية  ه موا   ، ال ا توجد ب ار      آم ا األوت ي تثبت فيه اد الت ، ضع لألوت

غ عددها عدد    ، تمثل نهاية األوتار –شراشيب  –السفلية  اآللةوتار من ناحية قاعدة وتتدلى في نهاية األ حيث يبل
ار المستخدمة   ارب (  استخدم الجنك   .)(Jenkins ,1976 األوت يد       )اله ة األغاني واألناش في مصاحبة ومتابع

رة من الرجال       ، منها وذلك باشتراك أعداد آثيرة ل أعدادا آبي ا يمث وفي الصور التي ترآوها في النقوش وجد م
  .اآللةبهذه  اهتمامهموالنساء واألطفال يقومون بالعزف والغناء معا وهو ما يبين 

  
  : في الحضارة المصرية موسيقاال

ت ال يقاآان اء و موس يالغن ع   ف اة المجتم ريحي را     المص ا آبي كل اهتمام ديم تش ديهالق ذ م ل رةمن  األس
ة  وآبار رجال الدين وتقريبا آما يذآر التاريخ أن الكهنة . م.ق 3400عام  األولىالفرعونية  ى والدول رأسهم   عل

ق عناية خاصة لما لها من  موسيقايولون جميعا ال آانواالفرعون  اإللهالملك  ة    ارتباط وثي اة الديني دورها ل وبالحي
در     في  موسيقاحظيت ال لقد .الصلوات الدينيةورانيم مصاحبة التوالعبادات وإقامة الطقوس في  ة بق اة الفراعن حي

ن        ذا الف ة ه ئولية رعاي ة مس ى آبير من التكريم حيث أسندت الدول ة   إل رام     والكهن ك مدى احت ديس  ويعكس ذل تق
ن  المصريالمجتمع   ذا الف ه له ديم بكل طبقات ا    . الق وك تميزه يقية داخل قصور المل رز السمات الموس ومن أب

ى           ، لهدوء والرقىبا د آانت عل ائي، لق ا الشكل الثن يقية غلب عليه ة الموس آما أن السمة العامة في تشكيل الفرق
ا آالت    ا، وله لوبها وطابعه ا أس ة له يقية ناضجة واعي ورة  أرض مصر حضارة موس يقية متط كالها بموس أش

ار المصرية من اآلالت ا        ا وجدت في اآلث ليمة     وأحجامها المختلفة والمتنوعة، آم ة الس يقية األعداد الكافي لموس
ك اآلالت أمكن         ات، ومن العجيب أن بعض تل بشكل يدعو للدهشة واإلعجاب، وبعضها تتراوح فيه نسبة التلفي

رة     ي      في  العزف عليها  بالفعل وبسهولة ويسر، إلى جانب صناعتها المبه ة الت ة الرائع ال والزخرف ة والجم الدق
ة    وأصناعة مثيل لها  إلى صعوبةيصل األمر  تصل إلى حد اإلعجاز الفني حتى قد ة  –مضاهاتها آما في حال آل

دن        -)الهارب(الجنك  اريس ولن ل ب الم مث احف الع واآلالت األخرى،  وجدت العديد من اآلالت الموسيقية في مت
   ).1985الصنفاوي، (وبرلين والقاهرة، إلى جانب األبواق والقيثارات 
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  : القديمة الهارب في الدولة المصرية آلة
ة    ة القديم ى      في يرجع الفضل للدول ي ظهور النقوش والرسوم األول يقية      الت اة الموس نقلت للبشرية الحي

اءً    المصري  داخل المجتمع   ًا وغن ديم عزف ك النقوش أشكال      ، الق ا أوضحت تل يقية بفصائلها  اآلالت آم  الموس
ك    في الرقى   ت تلك النقوش مدىوقد عكس، وأسلوب العزف عليها) إيقاعيةية، نفخ، وترية(المختلفة  صناعة تل
 .الزمان منذ قرون سحيقة مناآلالت 

ي رت  ف ة ظه ة القديم اء   عصر المملك د الخاصة بالغن ارات الي يإش ت   ف ة وآان رة الخامس ة األس بداي
ى     مقصورة على ظاهرة وضع آف ى خلف صوان األذن وعل ر الصوت الصادر     اليد اليسرى للمغن    الخد لتكبي

)www.sama3y.net(.   وش رت النق يظه ل  الت ازفي تحم ماء الع دين والرس  نأس دران  والمنش ى ج امين عل
دت أسماؤهم   فناني القصر الذين لهم أعمال فنية متميزةولموسيقي  الغالب فيوآانت  المعابد والمدافن، م  ، خل ول

ان للن  فقط بلاألسماء على الرجال  يقتصر نقش ذا الحق    آ اء    .ساء نفس ه ة   في انتشر الغن ة  عصر الدول  القديم
ة    في فكانت األناشيد ترتل داخل المعابد  ة والجنائزي ا ، الصلوات الديني رقص      آم اء المصاحب لل  في انتشر الغن

ة    ة والدنيوي ات         شتى المناسبات   في المناسبات الديني ة الخاصة بفئ اة االجتماعي بالط وفى الحي ة داخل ال  الملكي
عب ت و ،الش ك اآلالت آان ي ذل تخدمة ف ت المس اي: الوق ل الن ير والطوي ارب و، القص زاوياله ى  ال والمرآب
  .والمقوس

ام     ى حوالي ع ة عشرة     ، م.ق 3400تمتد الدولة المصرية القديمة من األسرة األول ى األسرة الحادي وحت
ام   ة       ، م.ق 2000حوالي ع يقية مهذب ة موس ا مدني د آانت له را من    وصلت مدى   وق اء و آبي دم  االرتق د  ، التق فق

رت  ن  ابهظه ددة م ات متع يقية  اآلالت نوعي رق الموس وين الف دايتها تك ذ ب ت من ا عرف ا آم يقية بنوعيته الموس
  : المنظمة بشكل ثابت يعتمد في العادة على ثالثة عناصر أساسية في تشكيلها هي

اء*  د    : الغن و القائ رة وه ك الفت ي تل و العنصر األساسي ف ي ه ان المغن ا  آ ا توضح لن يقية آم ة الموس للفرق
بينما يصفق بيديه ، وآان المغني عادة ما يجلس على األرض جاثيا على رآبتيه، اللوحات التي تتحدث عنها

واء حسب خطوات       الوحدةعلى  ا في اله االت الزمنية ويلوح أحيان اة     االنتق ة للمقطوعة المغن ا  ، اللحني آأنم
  .الناي –العواد الصغيرة  –الجنك  آلةاألخرى مثل ت اآلاليقود بذلك زمالءه العازفين على 

  عازفون على آلة الجنك): 6الشكل ( 
ن       ددة م ا متع ة أنواع ة القديم ذ الدول ة من يقيون الفراعن نع الموس ك  – آالتص نج( –الجن ا  )الص فمنه

ام ، الصغير والكبير الحجم والمتوسط ولكل منها استعماله الخاص ذي    فالجنك الكبير الحجم يوضع أم ازف ال الع
د والقصور       ل المعب ة مث اآن الثابت ا حيث تخصص ال      ، يؤدى عليه وهو واقف في األم ه مع د  وهو يستعمل يدي ي

ط    جسم العازف واليد اليسرى لنبر األوتار البعيد نماليمنى لنبر األوتار القريبة  ى فق د اليمن ، ة أو يتم العزف بالي
ار محدودا  ان عدد األوت ر ي . إذا آ ك الكبي به والجن ةش ي تستخدم  آل ا والت ة حالي ة المعروف ارب الحديث داله  آأح

ي اآلالت  ة ف ة الهام تراالوتري يمفوني االورآس ا.الس ك الصغير ف أم ازف والمتوسط   يوضعالجن ذ الع ى فخ عل
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م   ب  الحج ي المواآ ير ف اء الس ف أثن ى الكت ع عل االتيوض د   واالحتف ي المعاب ة ف وس الديني ة والطق  الملكي
   .)1985، الصنفاوي(

   
  من مقابر طيبة في الدولة القديمة المصرية عازفان على الجنك): 7 شكل(                       

  
  
  
  

  
  

  الجنك المصري القديم): 8 شكل(
  
  : واإليقاعيةالنفخية اآلالت عازفو *

ةاآلالت  فقات( اإليقاعي فقة ، المص بان المص فقة، القض فقة  ، األذرع المص واح المص ل واألل ، األرج
راساأل ل ج خاليل، والجالج ل، الش تروم أو الصالص ول، السيس نفخ   آالت، )الطب ل(ال اي الطوي اي ، الن الن

  ).المزمار المزدوج، القصير
  
  
  
  

  الهارب آلةعازفات ): 9 شكل(
  
  

  عازفات آلة الهارب): 9شكل (
  
  : الهارب في العصور الوسطى آلة

ابعة عشرة     من األ تتألف تشتمل الدولة الوسطى على ستة أسر فقط ى األسرة الس ، سرة الثانية عشرة حت
والي وا م مصر ح ت تحك ي ظل ام  400لت م تخرج ال، م.ق 1600 ىحتأي ع ا ل يقاوفيه را عن الشكل  موس آثي

ل   اآلالت في   قديمة حيث لم يجد هناك تطور آبيرالدولة ال موسيقاالعام ل واإلطار يقية مث ة اآلالت الموس  اإليقاعي
ا   فقد ظلت آ ،وآالت النفخ ه تقريب ل         .ما هي علي ان في حق د آ ذآر فق ا التطور الجدير بال ة اآلالت أم د  ، الوتري فق
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ة ظهرت وألول مرة في عهد الدولة الوسطى المصرية  ارة ( آل ة وهي تشبه   ) الكن ا من      آل ة تمام ورة النوبي الطنب
السمسمية   آلةبه تشآما ، حيث الفكرة والترآيب والشكل العام وطريقة التصنيع وأسلوب الضبط وطريقة العزف

  لآلالتالبسيطة  اإلمكاناتفي هذا العصر متناسبة تماما مع  األلحانآانت  .مع اختالف طريقة الضبط والتسوية
ذي ال    بأوتارهافموسيقاهم تدور في حيز لحني ضيق نوعا ، الموجودة والمستعملة ل ال المصنوعة من ليف النخي

ا ، قوية واضحة ًاتأصوايعطي بالطبع  لم  أم لم الخماسي الخالي من أصناف          الس ان الس الموسيقي المستخدم  فك
ة الموجودة تدل على هذا االستخدام وخصوصا  اآلالت الدرجات حيث انه من المالحظ أن  دولتين     آل نفخ في ال ال

وتر    وإن زادت سةمخ لىيد عدد أوتارها عالجنك فمن النادر أن يز آلةأما  .القديمة والوسطى على ذلك فيكون ال
اآلالت لقد صاحبت بعض  .األساسي وغير رئيسيين حنللان غير ذات أهمية في صلب تكوين ان الزائدالوترأو ا

رة وخاصة     ذه الفت ة الموسيقية الرقص في ه اي   آل دما     ، الجنك والن د ق رقص عن ان ال زا    ءحيث آ المصريين رم
ة  قدم أول ما يجنيه إلى اآلفالفالح عند نضج محصوله ي، آنا أساسيا في مظاهر األعيادللمسرات واألفراح وُر له

ة   باقربانا وعرفانا  اد اآلله لجميل ويرقص لها فرحا وشكرا إلى جانب أن الرقص آان آذلك رآنا أساسيا في أعي
  .وفي طقوس العبادة وشعائرها في المعابد

  
  

                       
  
  
  
  
  

 الوسطى فرقة موسيقية في عصر الدولة): 10 شكل(
د    لقد أوضحت الرسوم  ى جدران المعاب دافن   المنقوشة عل اة       في والم ة أن الحي اليم مصر القديم ع أق جمي

ة       الدولة الوسطىعصر  في الموسيقية الدينية منها والدنيوية ة القديم  ،آانت على نفس نسق ونظام عصر الدول
ار   والهارب   آلالت الخارجيالشكل  في بعض التنوع مع ه   ثبوت عدد األوت ة العزف علي ت السمة  آان ، وطريق

آانت واردة    االحتماالتوقد أوضحت النقوش أن آل ، يغلب عليها الثنائيات تشكيل الفرقة الموسيقية فيالعامة 
عازف هارب   -:التالي على النحو).النساء مع النساءوالرجال مع النساء والرجال مع الرجال (الثنائيات  تلك في

ارب من     ، عداد المنشدين آما اختلفت أ، مع عازفة هارب نايمع مغنية وعازف  ة اله ة  اآلالت وآانت آل المحبب
ديم  المصري الهارب ضربًا من ضروب األدب   فأغنية عازوقد آانت ، لدى المصريين القدماء عامة ا  ، الق آم

دفن  فيبدور هام  ارتبطت أغنية عازف آلة الهارب ان  ، الصلوات والطقوس الجنائزية وتقديم الزهور عند ال وآ
ى   في مها دور لها أيضًا ة    المناسبات االجتماعية السعيدة حيث تضفى جوًا من المرح والسرور عل اة العائلي الحي
مقبرة  فيالهارب المكفوفين ألول مرة  بعازفي عصر المملكة الوسطى ظهرت النقوش الخاصة فيو .واألسرية

ابر ال        وقد رع األول بتل العمارنة بالمنيا، ى جدران بعض المق ك الرسوم عل ى     خاظهرت تل م تظهر عل صة ول
ة الوسطى   عصر فيجدران المعابد  ا . الدول ات         آم ل تصور الحيوان  في ظهرت مجموعة من النقوش والتماثي

يقيين  ة والمرح    وآانت ه   صورة موس دعاة للفكاه ة الوسطى   في  ذه الظاهرة م د   .الدول ة   وق ى الفرق  انضمت إل
ا   الكي  آالتالموسيقية  د ظهوره اة المو  في نارة والطبول بع يقية  الحي ك   في س ة  عصر تل ة    و، الدول ان لكل فرق آ

ًا      موسيقية قائد يتوسط المجموعة ويكون  ة وأحيان دون آل ادة ب ا   ع د يكون له ان    اقائ ازفين وآ ة الع ن األول لمتابع
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ة  موسيقااليد واآلخر وظيفته ضبط إيقاع العمل ال يعطى مجموعة من إشارات  باستخدام التعبير باليدين أو فرقع
اً     األصابع أو الضرب   ا مع رآبتين أو آالهم ى ال ة      عل ًا تكون وظيف ك لتنظيم األداء وأحيان ر    وذل المايسترو غي

ة         اء وتشجيع أعضاء الفرق ى الغن ًا إل ل تصل أحيان يقية  مقصورة على القيادة ب دلت  .)1985الصنفاوي،  (الموس
ك   فيآان مستخدمًا  لذيا موسيقاالقديمة والوسطى أن السلم ال النفخ للدولتين  آالتأجريت على  التياألبحاث  تل

بين  آانت تتراوح ما التياآلالت ويؤآد ذلك عدد ثقوب تلك ، من أنصاف النغمات ًاخاليخماسيًا  الفترة آان سلمًا
ارب    آالتواحد إلى أربعة ثقوب وآذلك عدد أوتار  ي اله راوح    الت ين    الغالب  في آانت تت ا ب ار  ) 5 – 4(م أوت

  .بالعفق ستوهى أوتار مطلقة تعزف بالنبر ولي
  
 
  

 
  
  

  عازفة نايوعازفة آينارة وبسقارة توضح عازف هارب  جداريهصورة خطية من ): 11 شكل(
  

ا     يطة ونطاقه يقية بس ان الموس ت األلح وتيآان ة    الص ًا لطبيع ات تبع دود النغم يقية اآلالت مح الموس
دولتين     في والمتوسطة   المستخدمة ذات األحجام الصغيرة  اتين ال آالت عصر ه ا  آ ارة   اله ة الكين  وآالترب وآل

راوح  ، نغمات  ال تتعدى الخمس   عادةال فياآلالت تصدرها تلك  التيعدد النغمات  آما آان، الناي عدد   حيث تت
ا  وتصدر نغماتها عن طريق نبر ،سبعة أوتار من أوتارها من أربعة إلى خمسة ونادرًا ذلك  ، األوتار دون عفقه ل

أن آانت أصوا    موسيقاتميزت  ون خافت   اآلالت  تتلك الفترة ب يقية ذات ل ى طابع      ، الموس ك عل د انعكس ذل وق
ون مع طابع          ، بالهدوء واالعتدال تلك الفترة فتميزت موسيقا ذا الل د اتفق ه ة وق زت باإليقاعات البطيئ ا تمي  آم

  .والوقار تميزت بالخشوع التيمع الطقوس الجنائزية  آان متوافقًاالدينية و موسيقاال
  

  : لدولة الحديثةفي ا )الهارب( الجنك 
ين      أي  ، عشرة أسرة أربعتشتمل الدولة الحديثة على  ى األسرة الثالث ة عشرة إل وفي   .من األسرة الثامن

ام      رة وفي ظل حك ك الفت اء تل روا ل   توغل المصريون إ  أقوي ة وعب رة العربي ى أرض الجزي ى المحيط   ل بحر حت
رقية و       واطئ الش ت والش ة وآري ى مالط ط حت يض المتوس ر األب ى    والبح اتهم إل م وفتوح دت أمالآه ياامت  أس

ا    اال وثيق يوية اتص ة اآلس لوا بالمدين ى     ، الصغرى  واتص ارة مصر إل ون وحض وم وفن ن العل ر م ل الكثي فانتق
اك ع    آما انتقلت بعض الخصائص من الم، المدنيات اآلسيوية وك هن دايا    نية إلى مصر وتسابق المل ديم اله ى تق ل

ا       موسيقالقد أثر ذلك على ال .مصر ى الفراعنة حكام شعبإل ابهيتقربون  المصرية نتيجة لالتصال المباشر فيم
ة  نقوش المصرية رسوما لعازفين ومغنولكن الملفت للنظر أن نرى في بعض ال، بينهم ين وراقصين قصار القام

ة أجنبي فرق ابهنوعا بالنسبة لحجم المصريين وهذا يدل بشكل واضح على أن البالطات المصرية للملوك آانت 
بالط      ىلقد دلت بعض النقوش عل  ).www.sama3y.net ( بالدهم موسيقاتعزف وتغني بلغة و ان في ال ه آ أن

ين  مصرية واألخرى أسيوية  أحداهماالمصري فرقتان  ك يب ين آل من الحضارتين ومدى         وذل ارب ب مدى التق
ة     اآلخرينى معارف وفنون الطالع علاالمعرفة والثقافة والفن و رات األجنبي ات والخب ل الثقاف ، واستعدادهم لتقب

ؤدي    ك ي ل ذل ى  فك يوية         إل رية واآلس ارة المص ين الحض لوب ب يقي واألس ابع الموس ين الط ارب ب ود تق وج
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د  .إلى حّد ما في ما يخّص شكل التناول اللحني والبابلية شوريةاألو ر والتطوير في       و وق ر من التغيي حدث الكثي
بطء والبساطة أصبح         موسيقاالدولة الحديثة مقارنة مع  وسيقام دال وال دوء واالعت ة والوسطى فاله الدولة القديم

ك ألن        موسيقامحلها  ا من حيث الصفات والطابع وذل رت     اآلالت مخالفة تمام دلت وتطورت وآث يقية تب الموس
ا ، نوعيتها وتحسنت صناعتها وظهر منها الجديد يقية ا اآلالت  أم ديل      الموس ا التع د دخل عليه ة فق ديل  لقديم والتب

 )الطنبورة(وتار آما وعم انتشار الكنارة الجنك فكبر حجمها وزاد عدد األ  آالتتعددت و .في المواد المصنوعة
وع استخدام    ار المزمار المزدوج الحاد الصوت وآان انتش ل وتن ة اآلالت يحل محل الناي الطوي ذلك   اإليقاعي وب
ة         حادة موسيقاأصبحت ال ة وحيوي ي أصبحت تشع نشاطا وحرآ صاخبة نسبيا وهو ما يبدو جليا في النقوش الت

يقا سواء آان ذلك في  رقص   موس ى في ال        أوال ة حت يقا في حفالت القصور أو المناسبات العام ة في    موس الديني
ا في             رة آم د الكبي د أن بنيت المعاب ات خصوصا بع ازفين والمنشدين المئ د الكرنك   المعابد فقد بلغ عدد الع معب

الي يتطلب   ذوأبي سنبل واألقصر  وه يقية لكي تسمع   اآلالت من   ًاوعدد  ًاأصوات ا بالت ا  ، الموس لم   آم تطور الس
  .الموسيقي فأصبح سباعيا إلى جانب السلم الخماسي األصلي

ا في   أ، الوترية الوحيدة اآللةآانت الدولة القديمة بل  أيام رفتها مصر قديمة جدا ع آلة )الهارب(الجنك  م
دد      يئا ووصل ع يئا فش م الصندوق المصوت ش ر حج ا وآب دد أوتاره ا وزاد ع ر حجمه د آب ة فق ة الحديث الدول

د  من          ولما زاد، إلى تسعة ثم إلى ثالثة عشر ثم إلى تسعة عشر راألوتا ان الب ك الحد آ ى ذل ة إل ار اآلل عدد أوت
صنعوها من آما  اآللةدامى في تجميل وزخرفة وقد تفنن المصريون الق، أو مفاتيح تسهل عملية البط أوتادعمل 

وس ة األبن ذهب واألحجار الكريم ك  .ومن ال ه صناع تل ا وصل إلي ى م ةومن أرق ي  اآلل ا يالحظ ف األسرة  م
ر من حجم                  ا أآب رة رمسيس الثالث وهم وع في مقب ذا الن ين من ه ل آلت  اإلنسان العشرين حيث وجد نقش يمث

اج الوجهسن     برأس أحداهماينتهي صندوق ، العادي بس ت ة تتكون من     ، أبي الهول يل ة وآل آل ر   ثالث  ًاعشر وت
ى شكل        دلى عل ري الم ي  تنتهي آل منها بجزء من الخيط الحري ى       . بشرا ش ه المنحن واع الجنك فمن ددت أن تع

نحن وهو في أبسط صورة عبارة عن صند، والزاوي وذو الحامل والكتفي من   وق مصوت آبير يمتد منه قائم م
يال  ا الطرف السفلي             طرفه قل وي أم اني العل ا الث ار من طرفه ه األوت ربط في ربط لكي ت سطح الصندوق   في   في

  -:تفصيليا على النحو التالي ذلك  المصوت ويمكن توضيح
  : الجنك ذو الحامل

ا     األرض والحامل إم  أننوع من الجنك المنحني يرتكز على حامل يمنع اتصال الصندوق المصوت ب
  .و مجرد  حامل أو منضدة يوضع عليها أثناء العزفأ اآللةيكون جزءا من 
  : الجنك الزاوي

ه    وع تتصل في ةن ر  الرقب ار بالصندوق مباش ا األوت وط فيه االمرب ون   ة ليؤلف ث ويك كل المثل ا ش مع
ة    وهنا أشكال آثيرة من الجنك الزاوي صنعها ، الصندوق المصوت ناحية العازف ة الحديث المصريون في الدول

  .دد األوتار إلى عشرين وترازاد فيها عآما 
  : الجنك الكتفي

يرا في المواآب         نوع من الجنك  اء العزف س ى األآتف أثن االت تحمل عل ة    واالحتف ة والملكي ، الديني
ا          ام أم ى األم ى الكتف األيسر بحيث يكون إل وصندوق الجنك الكتفي يكون على شكل قارب يحمله العازف عل

ا سوى    الرقبة فتكون إلى الخلف وتستعمل ا ليدان معا أثناء العزف ولصعوبة حمل وعزف اآللة فال يرآب عليه
  .ثالثة أو أربعة أوتار فقط
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  : الفرق الموسيقية في الدولة الحديثة
عازف الجنك ، المغني: آانت الفرق الموسيقية في الدولة القديمة تعتمد على ثالثة عناصر أساسية هي

د من   أما في الدولة الحديثة فق، عازف النايو ي تطورت   اآلالت د توسع تشكيل الفرق الموسيقية ليشمل العدي الت
دان   اآلالت أعداد العازفين على مختلف  روبذلك آث ل العي وك  –الموسيقية مث ارات  –الجن ر بجانب   –الكن المزامي

ا  آل تلك العناصر أساسية وتشترك جميعها في تكوين الفرق بمختلف أ  أصبحتآما ، نوالمغنيالمصفقين  نواعه
  -:النقوش على النحو التالي الذي أوضحتهلقد آان تشكيل الفرق  . وتكوينها حسب الغرض منها

  .فرقة مؤلفة من عازفي الجنك والطنبور والمصفق باليدين -
الجنك الكتفي  –المزمار المزدوج  -)العود ذو الرقبة الطويلة(الطنبور  –الكنارة  –فرقة مكونة من الجنك  -

 .المصفقون –
ر - ى الف ازفين عل وين لع ة التك ارات اآلالت ق المختلف ل الكن ة مث وك  –المختلف دان  –الجن ات  –العي  –الناي

واق  ة   –األب ر المزدوج دفوف  –المزامي ول  –ال ب      –الطب ى جان فقات إل اجات والمص نوج والص الص
  .المغنين والمصفقين

  
  : الهارب آلة

ة     القيثار تعتبر تطورًا آللةآلة الهارب هي آلة وترية  ذ عصر الفراعن ي عرفت من ازف    . ة الت وم الع يق
العزف ع ًا ب ًا أو وقوف ا جلوس دين  ليه ا بأصابع الي زف عليه ن أفضل و ويع ر م ي تعطي حساآلالت تعتب  ًاالت

   ) .forum.moe.gov.omwww( للعزف عليها وتتطلب مهارة فائقة ًاعالي ًايموسيق
  
  -):الهارب(الجنك  آلةأنواع  من

 : Janck Instrument: الصنج ذو األوتار
ر أن التسمية   ، بأصنافه " الجنك  " الصنج ذو األوتار لغة في  ا هو      اختصت غي بالمحدث نفسه مم

ار  ، جنس المعازف التي أوتارها من الُصلب أو النحاس بفرض أن أصناف الجنك قديما آانت من ذوات األوت
دخل بعض    أنوبهذا الوجه يمكن ، تصنع عادة من األمعاءيعية التي الطب ك الصفة تحت     اآلالت ت ة بتل المحدث

رة األ ، وتاراسم الصنج ذي األ ار آالسنطير والبيانو والقيثارات الكثي م  ، وت ة ث ارب  "  آل وفي  ، "   Harp–اله
  .....".ه العربتختص به العجم وقد تكلمت ب، معرب، وأما الصنج ذو األوتار فدخيل...": لسان العرب

  : قال الشاعر  الجواليقي
ا  واٍر إذا م ل لس  ُق

  
ة     ُن ُعالثَّ ه واب  جئت

  
د اهللا نج ُعبي ي الص  زاًد ف

  
ـْة   ارًا َثالَثـــــــــــــ  أوت

  
                            

ه     ال ل رأة ، صّناج : والضارب على الصنج بأنواعه يق ه    ، صّناجة  وام ال ل ان األعشى يق صناجة  : وآ
ة فهي         .لجودة شعره وحسن أدائه عالتشجي ب على سبيلالعر ار من المحدث ا أشهر أصناف ذي األوت ة أم  اآلل

ا   ي أوروب ماة ف ارب " : المس ديم     ، "اله ري الق ث المص ك المثل تقات الجن ن مش ي م  .وه
)www.forum.moe.gov.om.(  
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 : Arabic Sundje Instrumentالصنج العربي ذو األوتار 
نغم  آلة ان العرب يستعملونها    ، من جنس المعازف التي يجعل بإزاء آل وتر منها نغمة واحدة من ال آ

انوا     رن السادس للهجرة وآ ي     فيما يلي الق وهو مشتق من الصنج المثلث      ، يسمونها الصنج أو الجنك العرب
كل على قياس نغمات السلم الذي آان يستعمل في ذاك المصري القديم وآانت أوتاره تسّوى في دورين بذي ال

ة    اره فكانت عدة    ، الوقت على انه سبع عشرة نغم ا أربع   أوت ة  ينوثالث  ًاجميع ه أن    ، نغم ة العمل علي وطريق
ا صياحات         ، يستقبله المؤدي ا هو منه رارات وم ا ق ا هو منه اة م ذا   ، ويجذب أوتاره باليدين مع مراع ومن ه
 .)Harpهارب (وروبي المعروف باسم بط الصنج األنالصنف است
 

  
  
  
  

  الصنج العربي ذو األوتار): 12 شكل(
  

  : Ancient Triangle Sunje –Egyptian): قديم(الصنج المثلث ذو األوتار 
ذي            ة عشرة ال د األسرة الثامن ة في عه هو الجنك المثلث ذو األوتار مما استعمل في مصر الفرعوني

ا    ، ة قريبة من زاوية قائمة نتيجة تطور في صناعة الجنكيبدو صندوقه مع الساعد في هيئ بحيث يكون مريح
ار         ع الصنوج ذوات األوت ه اشتقت جمي ى األرض ومن للمؤدي أن يستقبل أوتاره عند مزاولته وهو جالس عل

دم  ، س المعازف التي بهذه الصفةمن جن ة وأق ذا الجنس        آل ا من ه ة وجدت في أوروب ابهة ذات    آل ة مش يوناني
ار  مونها   أوت انوا يس ن الصلب آ اديس (م ا، )Magadisمج دثها أم ي الصنج األ  أح ي ذفه ا ووروب  راألوت

  .)2006، 2ج، خشبة( )Harp –هارب (المسمى اصطالحا عندهم 
  

  
  
  
  
  
  

  الجنك المثلث المصر): 13 شكل( 
 : Jehanck;Janck: جنك

ة وهو لفظ فارسي يعني الرباب المنحني على هيئة المخلب  ة قد  آل ي      وتري ازف الت ة من جنس المع يم
ا باأل          نغم بغمز أوتاره ا ال ا وتخرج منه رد بحياله ر مف ة وت ى أصل     ، نامل يجعل فيها لكل نغم وهي ترجع إل

  : قال الصالح اإلربلي بصف الجنك، فرعوني
ّكله   ي تش ل ف ب عق ك مرآ  الجن

  

ابُ     ار أطن ه األوت ع ل رق قل  وال
  

وى    ار ه ي بح تياق ف ريح اش ري ب ل     يج احل وص وم س ابُ  ي ه أحب  في
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  : وقال النور األسعدي في ضاربة بالجنك

ه   ين تنطق ك ح عبان جن ت ش  لبن
  

ازي     ورى ه ان ال ناف ألح دو بأص  يغ
  

ا     ال له اب الرج اد ألب رو أن ص  ال غ
  

ازي       ب الب اآي مخل راه يح ا ت  أم
  

  
ة        ر هو الصنج المسمى باألعجمي ازف      )Harpهارب  (والصنف المحدث الكبي وهو من جنس المع

  . تتسع ألآثر من عشرين وتراالتي ال
  : األعشى قال

معه    نج يس ال الص تجيبا تخ  ومس
  

ل      ة الفض ه القين ع في  إذا ترج
  

  
فله دواسة        170آلة وترية طولها الهارب  ات ونصف ويوجد في أس سم ومجالها الصوتي ستة أوآتاف

وهذه اآللة من  ،موالتلخاصة آالدييزات أو البيتدعى بيدال وذلك من أجل عزف بعض العالمات الموسيقية ا
رق    اآلالت  ة في الف يقية الهام يمفوني الموس رق       ةالس ع ف ًا م ا تستخدم أحيان را آم رق األوب يقا وف الحجرة  موس

ى    اآلالت إلضفاء انطباع خاص وتكاد تكون من أقدم  ا إل ود تاريخه يالد وهي     1200الموسيقية إذ يع ل الم قب
 .منتشرة في أوربا على نطاق واسع

  -:الهارب آلةوتية في المساحة الص
  

  
  
  
  
  

  بالهار آلةالمساحة الصوتية في ): 14 شكل(
  
  

  
  
  
  
  
  

  الهارب آلةطريقة تثبيت األوتار في ): 15 شكل(
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  : الهارب آلةمن األمثلة الموسيقية التي يمكن الرجوع إليها للتعرف على 
  .سوناتا للهارب: آازيلال .1
  .ب وأورآسترا الحجرةالكبير للهار )ال(آونشرتو في سلم : ديللو جيو .2
  .الكبير للهاربو واألورآسترا )ال(آونشرتو في سلم : ديتروسدورف .3
  .للهارب المنفرد أالت ارتج: فوريه .4
    ).1998 ،نصار( ،الكبير للفلوت والهارب واألورآسترا )دو(آونشرتو في سلم : موتسارت .5

  
  : اإلغريقية موسيقالة الهارب في الآ

ن    اليونانعند  Mousikeآان معنى لفظ  ان  . Museأول األمر هو الوالء ألية إلهة من إلهات الف وآ
ع  ونمجم ي  أفالط ن  ، Museumأي متحف  Museionالعلم ات الف ان مخصص لرب اه مك  Musesومعن

ذا االسم   ل.  اط الثقافي الكثيرة التي تناصرهاوأوجه النش ائي به ان       قد سمي الشعر الغن ه آ ان ألن الد اليون في ب
ى ا   ه عل اي    يتغنى ب ة والصنج والن ارة اليوناني ادة   لقيث ان الشاعر ع ي أشعاره      ؛ وآ ه ويغن ول الشعر ويلحن  ؛يق

ة شأن   موسيقاوقلما آان هناك أدب يوناني قبل القرن السادس الميالدي غير متصل بال ؛ وآان للنغمات الحربي
اليونانية قد أصبحت من    موسيقاوقبل أن يحل القرن الثامن قبل الميالد آانت ال ،عظيم في التدريب العسكري
  .)www.marefa.org/index.php( ت األنواع واألشكالالفنون القديمة وأصبح لها مئا

  
  
  
  
  
  
  

  الهارب آلةأوبولو تعزف على ):16 شكل( 
يقاآانت ال ا  موس ن نواحيه ة م ا ناحي و منه اد تخل ة ال تك اة اليوناني تلزمات الحي ديهم ، من مس فكانت ل

تهم،     يل ألبلولديونيسس وتهال  ابتهاالت ه من آله اء وأغاني نصر ألبطال        وترانيم لكل إل دائح لألغني ديهم م ل
اة   والدفن،، والحزن، والزواج، وللحب، الرياضة وأناشيد تغنى على الطعام والشراب ان للرع  والنساجين   وآ

رأ   وأن السيد ، ن الرجل في السوق أو في الناديوأآبر الظن أ، أغانيهم  أيضًا ا والم ات  ة في بيته ، ة في الطرق
واع ال ها من العلم آحظ أغاني سمنيدس ؛آل هؤالء آانوا يغنون أغاني لم يكن حظ يقا وآانت أرقى أن في   موس

اعي ؛    اعتقاد اليونان وفي  اء الجم ة الغن اتهم العملي د          حي اء عمق الفلسفة وتعقي وع من الغن ذا الن بوا ه د أآس وق
ا ، والمقطوعات الموسيقية ةالسيمفونيكانًا في وهما الصفتان اللتان أخذتا تجدان لهما م، الترآيب ن في آل   وآ
اء             مكان لجوقة غنائية ؛احتفال  ات في الغن ى حين مباري يم من حين إل ة تق وآانت المدن والجماعات المختلف

ل        زمن طوي ل موعده ب ان قب ين مؤ ، الجماعي تعد له العدة في معظم األحي اظ وال   فيع ة األلف يقا لف لكتاب ، موس
ون   ان المغن دة  وآ ة واح ون نغم م يغن ي  ، آله اهد اآلن ف ا نش يقاآم ة  موس ة اليوناني اك  ، الكنيس ن هن م يك    ول

رد ( وق               ) صوت منف ًا ف اع صوت المصاحب ُخمس أخرة من ارتف رون المت ا حدث في الق ة سوى م في الفرق
در   ذا الق ان         . أو من معارضته  ، الصوت أو انخفاض عنه به ه اليون ا وصل إلي ذا هو أقرب م دو أن ه في  ويب
  .التوافق واأللحان التوافقية البسيطة
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  : الموسيقية اليونانيةاآلالت 
ا في    ، آانت بسيطةالموسيقية ها آالت وم عليه وآانت األسس التي تقوم عليها هي بعينها األسس التي تق
ام  ذه األي رع: ه نفح، الق ار،، وال رع  واألوت ا الق ن   فأم م تك ار آالتفل عة االنتش ا واس ل  ، ه د ظ ايوق ائع  الن ش

ا  ذات مبس أو الخشب المثقوب وآان الناي البسيط قصبة من الغاب أثينااالستعمال في  ة   م منفصل عنه ومثقوب
ين وسبعة   دل درجة الصوت        بثقوب ألصابع يتراوح عددها بين اثن ازات تع ا غم بعض  .يمكن أن توضع فيه

ا في توافق      ، يرتبط آالهما بالفم برباط حول الخدين  ، وسيقيين يستخدمون الناي المزدوجالم ا مع نفخ فيهم وي
دد فأوجد     . بسيط ل للتم ذلك  ثم أوصل اليونان الناي بكيس قاب يقا وا ب ا و    القرب  موس ددًا منه وا ع وا  وجمع آون

ان  ان          منها ما يعرف بأنبوبة ب وب األصابع فك اي وسدوا ثق م أطالوا طرف الن وق ث اس إن    ،الب ول بوزني ويق
يقا ى ا  موس تخدم عل ادة مقبضة تس ي الع ت ف اي آان ي  الن دفن والمراث رانيم ال ي ت دوام ف ا ال نظن أن  ل ولكنن

  .الفتيات اليونانيات السامرات النافخات في الناي آن مبعث الكآبة واالنقباض أو Auletredaiولترداي األ
ازف  الوترية فكان العزف عليها مقصورًا على شد األوتار باألصابع أو المنقر ولم يكن ااآلالت أما  لع

رة و       ف . ينحني في أثناء العزف ارات صغيرة وآبي ة من القيث واع مختلف ة أن ا آانت ف   ثم يئًا   لكنه ا ش ي جوهره
تتكون من أربعة أوتار أو خمسة مصنوعة من أمعاء الضأن ومشدودة على قنطرة فوق جسم رنان من   واحدًا

 القيثارةو، صغيرًا يستخدم أثناء غناء الشعر القصصي) آنجًا(المعدن أو صدفة سلحفاة وآانت القيثارة صنجًا 
ام    ة       . اليونانية الصغيرة تستخدم مع الشعر الغنائي واألغاني بوجه ع ة عن آيفي ان قصصًا عجيب روي اليون ي

راع رمس  اخت ة ه و، اإلله ة، وأبل ذه  وأثين ياس       اآلالتله واق مارس ه أب و بقيثارت دى أبل ف تح ل ت ،وآي مث
ذين   ساطير غلبة القيثارة على الناي األ دمين ال وثمة قصص أظرف من هذه القصة تحدث عن الموسيقيين األق

ن ال دوا ف يقاأوج ه  موس ى تقدم وا عل افات   : أو عمل لم ذا المس رع الس ذي اخت ياس ال ذ مارس بس تلمي ن أولم ع
رع ا  Linusوعن لينوس ، م. ق 730القصيرة حوالي عام  يقية  معلم هرقل الذي اخت ة   لعالمات الموس اليوناني
ة    أثر العقيدة الموسيقية  إن ).Warren ،1994(وأوجد بعض الدرجات ا الحضارة اليوناني في آل ما ترآته لن

ة      ف فني ن تح ة وم ال أدبي ن أعم ى   م ازت عل اح ًا إعجابن ل   ، جميع ي تماثي ة ف ة خاص وميروس: ممثل ، ه
ق لكن اهتمام و. وغيرهم، براآسيتيليس، منحوتات فيدياسن، سوفوآليس اري والنحت    اإلغري الفن المعم م  ، ب ل
ن تمكن م امهم بال ي ى اهتم ة عل يقاالتغطي اتهم موس ي حي رًا ف زًا آبي ي شغلت حي عبًا إذ يب، والت ق ش دو اإلغري

يقيين    لديه الكثير من الشعراء   موهوبًا  اريين  والموس انيين   ، والفالسفة والمؤرخين والمعم والعجيب أن اليون
وا  كيلية أنفسهم  أول ونهم التش ل  فن ًا أق يقية اهتمام زاتهم الموس وه لمنج ا أول اني  من م اد األدب اليون ى يك حت

ة،    خاليًا من المعلومات التي تد، الكالسيكي ارة اإلغريقي اظ بال   ور حول النحت والعم اد األلف يقا وظل اتح  موس
ًا رن السادس عشر قائم ى الق دما ظهرت  حت يقاعن دهااآلالت  موس ي تعزف وح ات  الت ود آلم ن دون وج م

ة أخذت         تصاحبها ة قديم ًا غنائي ك تعزف ألحان ذي آانت       اآلالت والتي آانت مع ذل ى النحو ال رنم عل ا تت فيه
اذج  . تترنم به األصوات البشرية و  «ومن أبرز هذه النم يد أبول ام     » نش ذي ُوضع حوالي الع م  ، م.ق 300ال وت

  .م1893خالل العام   طها وفق السياق المنطقيومن ثم أعيد رب في معبد دلفي اآتشاف أجزائه متفرقة
امهم ب  ، لم يقف اهتمام اليونانيين عند حدود الغناء الجماعي يقية  اآلالت فهم ذهبوا بعيدا في اهتم الموس

رز   ، تقوم على األسس التي نعتمدها في أيامنا هذه التي آانت من النوع البسيط م آالتومن أب ك   ه م تل رع  : ه الق
ان   (النفخ ، )ارلم يكن واسع االنتش( واستخدموا  ، اعتمد فيه على آلة الناي التي آانت شائعة االنتشار في اليون

وق     إيجاد إلى وتم تطوير الناي وصوال، )الناي المزدوج ة القرب والب ى    آل ان العزف عل ة اآلالت وآ ، الوتري
ر  ار باألصابع أو المنق د األوت ى ش اء العزف .مقصورًا عل ي أثن ي ف ازف ينحن ن الع م يك واع . ول ووجدت أن

داً ، صغيرة وآبيرة، مختلفة من القيثارات ة      ، ولكنها آانت في جوهرها شيئًا واح ا تتكون من أربع فكانت آله
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دن     ، جميعها مصنوع من أمعاء الضأن، أوتار أو خمسة ان من المع وق جسم رن ، وهي مشدودة على قنطرة ف
اً (وآانت القيثارة صنجًا . أو صدفة سلحفاة ت ، صغيراً ) آنج اء الشعر القصصي    يس اء غن واستخدمت  . خدم أثن

غيرة  ة الص ارة اليوناني ائي ، القيث عر الغن ع الش ام  ، م ه ع اني بوج ع األغ ات   .وم ين المقام ق ب ط اإلغري ورب
يقية  االتالموس عورية  والح ن الي ، الش ربط نح ا ن و م ى نح ّلمينعل ين الس غير: وم ب ر والص                      الكبي

)www.albayan.ae/paths/art (.  
  

  
  
  
  

  
  

  آلة الهارب اليونانية): 17 شكل(
  

م       500في أوروبا للعام  موسيقاتعود جذور ال: أوروبافي  موسيقاال ائس ث ل الكن دأت في تراتي ميالدي حيث ب
ا عرف بال   يقا تطورت إلى م رنين الرا      موس ع الق ذ مطل ع عشر والخامس عشر والتي      عصر الريناسنس من ب

ديث   ن الح ة الف ت بمرحل ثعرف ا وصلت     حي دم آم ن التق رة م ة آبي ى درج يقية إل ات الموس وصلت العالم
أواخر القرن الخامس عشر في و، ن التعقيد لم يسبق لها مثيلذات األنغام المتعددة إلى درجة آبيرة م موسيقاال

اي وهي   ار ال        ظهرت المدرسة البرجندية بزعامة وليم دوف ا الفضل في ازده ة يرجع له يقا مدرسة راقي  موس
دو     ذات األنغام المتعددة خالل القرن السادس عشر ومن أبرز مؤلفي هذه المدرسة جوسكين دي برس وأوالن

ى  ة إل ة الفلمنكي ؤلفي المدرس زوح م ادي السو وبن ةظهرت  إيطالي ها  بالبندقي ي أسس يقية الت ة الموس المدرس
ان ينافسه السو في عصر        إليها أندريا وجوفاني جأبريللي وقد قام باليسرينا وأنضمأدريان ويلالرت  ذي آ ال

يقا النهضة بتأسيس المدرسة الرومانية لل ام        الكنيسة  موس ى أي ددة والتي استمرت حت ام المتع ويس  ذات األنغ ل
  .الرابع عشر

  
  
  
  
  
  
  
  

  الهارب في أوروبا آلة): 18 شكل(
د بال   موسيقاال انتشرت 1800حتى عام  1750منذ عام  ا بع يقا التي عرفت فيم يكية والت   موس ي الكالس

ل   أتسمت دن بظهور السيمفونيات الموسيقية على أيدي عدد آبير من الموسيقيين البارزين مث وتزارت  هاي  وم
رة ظهور ال    يقا قبل أن تظهر موجة جديدة هي فت ل        موس رن التاسع عشر ويمث وفن الرومانسية خالل الق  بيته
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ة  يكية وبداي ة الكالس ي ال المرح أوج المرحل ية ف ة الرومانس يقال ع ، موس ر   وم ع عش رن التاس ة الق رب نهاي ق
ام         ي ع رد فعل للرومانسية فف ة آ دان ال      1860ظهرت المدرسة التأثيري ة في مي ورة جذري يقا ظهرت ث  موس

ا      اتجاهاتالجديدة وقد قامت  موسيقاوالتي عرفت بال عديدة ضد الرومانسية في القرن العشرين حيث ظهر م
ى       ،ة الجديدة التي أصبحت ذات أهمية آبرىيعرف بالكالسيكي ال عل د اإلقب يقا إذ شاع من جدي اخ  موس د   ب وق

، رآة الجديدة هيندميث وسترافينسكي ومن قادة هذه الح. العصور السابقة موسيقالغ بإحياء ذلك اهتمام با عمل
ديثا ال  ظهرتو يقا ح ل    موس دة مث يقا الجدي ى       الجاز  موس ة إل ي رافقت هجرات األفارق ا الت ا  أمريك م   وأوروب ث

  .وغيرها الريف موسيقاو درولوأن والروك البوبالموسيقات الحديثة مثل 
  
  
  
  
  
  

                               
  الهارب قيثار آلة): 19 شكل(

  
  : ارب في الفرق الموسيقيةاله آلة
  : األورآسترا السيمفوني.1

يقا هي مؤلف  ) Symphony: باإلنجليزية(السيمفونية  ل       موس ى األق ة واحدة عل ويكتب  ، يتكون من حرآ
امن عشر    موسيقامن التأليف الوقد نشأ هذا النوع . األورآستراعادة من أجل  رن الث ي    ، في الق م تطور عل ث

يقا أعالم ال أيدي بعض  يكية  موس امن عشر والتاسع عشر       الكالس رون الث رن العش   ، في الق رين وأواسط الق
  .تبلور البناء العام للسيمفونية القرن الثامن عشر فيو ،علي الشكل الحالي استقرت حني

ا    ) Orchestra: باإلنجليزية( األورآسترا ا م يقية وغالب هي عبارة عن مجموعة من عازفي األدوات الموس
ارب  ا يق رة تضم م ون مجموعة آبي ةتك يقيةاآلالت عازف لمختلف  المائ ا الموس اآلالت آ، بشتى أنواعه

ة ةاآلالت و اإليقاعي ة   وآالت الوتري نفخ الهوائي اتيح  وآالت ال ترا    ، المف احب األورآس ن أن يص ا يمك آم
ورال    ة أو الكورس أو الك رة  تسمى األورآس  . مجموعة من المغنيين الداعمين والذين يسمون بالجوق ترا آبي

ترا      أآثر باألورآس ازفين ف رة ع ة وعش ن مائ ة م م والمكون يمفونيالحج                                  ةالس
 ) Symphony Orchestra or Orchestra Philharmonic: جليزيةباإلن(
  

  السيمفوني في القرن الثامن عشر
دايات      ، ترجع البدايات الحقيقية للعمل السيمفوني لعصر الباروك ابع عشر وب رن الس ات الق مع نهاي

ر  امن عش رن الث يمفونية  ، الق تخدمت الس ث اس ة حي ة إيطالي                                ترا لألورآس آافتتاحي
ة( اط راقصة   ) Italian overture: باإلنجليزي ي أنم ات ف الث حرآ ن ث ون م ت تتك ادة آان ي ع د . والت وق

ال   ي أعم ادة ف اندرو سكارالتي ظهرت ع ة( ألس ك . نيوآخر) Alessandro Scarlatti: باإليطالي ي ذل وف
ال المشهورة   ل آانت تقتصر    ، الوقت لم تكن السيمفونيات تعتبر من األعم ى  ب ة  عل واع ثالث الت؛    أن من الحف

 -الموشحات الدينية بالكنيسة  وثانيها في -) opera: باإلنجليزية( أوبراوذلك في هيئة  -أولها حفالت األوبرا 
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ل    آما ظهرت ثالثا في ال -) oratorio: باإلنجليزية( أوراتوريوهيئة  على دون تمثي ام ب ى  -حفالت التي تق  عل
ة   ا هيئ ة ( آانتات ة          ). cantata: باإلنجليزي ثالث طويل ذه الصور ال يمفونية في أي من ه دة الس م تكن م ل ، ول ب

  .دقيقة آحد أقصي 20-10آانت تتراوح عادة بين 
ارة  ، أحد أسالف السيمفونيات) ripieno concerto: يطاليةباإل" (ريبيينو آونشيرتو"يعتبر  وهو عب

ن  رتوع آلالت آونش ة  ل ولو  الوتري دون ص ام     . ب نمط ق ذا ال ات ه دم مؤلف اوأق وريلي  بت وزيبي ت                     ج
   .1698عام ) Giuseppe Torelli: باإليطالية(

نمط  بكتابة أعمال على) Antonio Vivaldi: باإليطالية( أنطونيو فيفالديأيضا قام   ر أن  ، هذا ال غي
ال   ن أعم ة م يمفونية الثالث ت الس نمط آان ذا ال ال ه هر أعم اخأش تيان ب ان سباس                                  يوه

ة ( ذا  ).Johann Sebastian Bach: باإلنجليزي ة ظلت  ، وهك ة   االفتتاحي ثالث    -اإليطالي ا ال هي   -بحرآاته
رة    أس ك الفت ي تل يمفونية ف ال الس مى      ح، اس األعم ريعة تس ة س ن حرآ ون م ت تتك ت آان رو ي         أليغ
ة ت، )allegro: باإليطالية( ة سريعة   ، ليها حرآة بطيئ تم بحرآ ال   . وتخت وزارت وآانت أعم درج    م ي تن األول

اروك نهاية  حتىهذا الحال  ىوظل الوضع عل. تحت هذا اإلطار امن عشر      عصر الب رن الث ، في منتصف الق
وزارت في السيمفونية من خالل أعمال آل من    آبير ل حيث حدث تحو دن  م ا بإدخ    وهاي ة  حيث قام ال حرآ

   .راقصة مع تعديالت بالحرآة األولى رابعة
رن ذا الق ي أواخر ه ر  وف يقيين من ظه ؤلفين الموس د من الم االعدي ل فيين ال مث ان بابتيست فانه  يوه

ة( دورف  ، )Johann Baptist Vanhal: باأللماني ون ديترس رس ف ارل ديتي                                  آ
ة ( وليوبولد هوفمان، )Carl Ditters von Dittersdorf: باأللمانية( ، )Leopold Hoffmann: باأللماني

ر أن  دنغي ة( هاي ب  -) Joseph Haydn: باأللماني ذي آت يمفونية طوال  106ال ا  40س وزارت -عام  وم
ة ( را ) Wolfgang Amadeus Mozart: باأللماني م أعالم ه     ن يعتب ذا    من أه يكية له ذا الموسيقي الكالس

  .السيمفونيالعصر بعد إدخالهما التطوير الذي ميز العمل 
  

 القرن التاسع عشر
ر  امن عش رن الث ر الق ي أواخ يقية ، ف ت األصوات الموس ة(آان ي ) vocal music: باإلنجليزي ه

ة بالكنيسة   ، المعول األساسي الذي تقوم عليه الحفالت الموسيقية ومع  . سواء آانت أوبرالية أو موشحات ديني
فترة التحول   وامتدت،  بدأت السيمفونية تطرق مجال الحفالت الموسيقية بقوة، تنامي األورآسترا في أوروبا

دة   ذه لم رة    30ه ي الفت ا ف ي  1790عام ال  . 1820إل ت أعم وفن  وآان ان بيته ودفيج ف                       ل
رن التاسع       ثبيت أرآتقامت ب التيهي ) Ludwig van Beethoven: باأللمانية( ل الق اء في أوائ ذا البن ان ه

  .عشر
وفن  ال بيته دأت أعم ة  -ب ي والثاني يمفونية األول دن -الس ال هاي أثرة بأعم ن  ، مت داء م ه ابت ر أن غي

يمفونية  ، السيمفونية الثالثة فقد استطاع بتهوفن أن يرسم لنفسه الشكل الخاص به وقد بدأت أعماله منذ هذه الس
دة وتو   اد جدي اء أبع ي إعط يمفوني  ف ل الس اق للعم يع آف يم ، س رورا بالس ر فونيات األم ىخ وال إل  ى ووص

عة  يمفونية التاس م  -الس و أص ا وه ي ألفه ة   -الت ي الحرآ ورس ف ام الك عا أم ال واس ت المج ث أعط               حي
رة  ة  -األخي يمفونية -الرابع ن الس ي  . م افة إل وفن باإلض ام بيته د ق وبرتوق ز ش                          فران

ة( ى   ) Franz Schubert: باأللماني د عل ر جدي ال تغيي وير      بإدخ ا بتط ث قام يمفونية؛ حي ق الس ط  نس نم
ذا  ابتداء من و). scherzo: باإلنجليزية( نمط شيرزونمط آخر وهو  إلى) minuet: بالفرنسية( المينبوويت ه
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وفن التاسعة    خصوصا ق -القرن أصبحت أعمالهما  ال        -صيدة بيته ا األجي ي راعته ادئ األساسية الت هي المب
  .الكالسيكية موسيقاالتالية في مجال ال

ا          ام بتطويره ي ق يقية الت ردات الموس دمج المف رن ب ذا الق قامت أجيال الموسيقيين التالية التي شهدها ه
وآارل ) Louis Spohr: باأللمانية( لويس سبوهر، )John Field: باإلنجليزية( جون فيلدموسيقيون أمثال 
ر ون ويب ا ف ة( ماري التغيرات) Carl Maria von Weber: باأللماني ا  ب ي أدخله ة الت ان البنائي ودفيج ف ل

وآان أبرز األعمال التي عكست . العمل السيمفوني لىع) Ludwig van Beethoven: باأللمانية( بيتهوفن
ال  انيين   أعم يقيين األلم و الموس رت ش ة( مانروب ون ) Robert Schumann: باأللماني يكس مندلس  وفيل

ة( رة غ   ). Felix Mendelssohn: باأللماني أت فت ذلك نش ت      وب يكية عرف يقي الكالس ي الموس ة ف ني
يقية  د وهي تع، بالرومانسية د  ، أطول فترات العصور الموس دت فق ال بيت   امت وفن  من أعم ذا     -ه دايات ه في ب

رن  ى -الق ال  حت انينوفأعم يرجي رحم ة( س رن  ) Sergei Rachmaninoff: باإلنجليزي ط الق ي أواس ف
رين، رن الت   العش ن الق اني م ي النصف الث ر وهكذا ف ع عش ي اال ، اس يمفونية ف دأت الس ارب ن   نتش بح م لتص
  .ليةحفالت األورآستراأساسيات ال

  
  القرن العشرون

ي      ، السيمفونين توسعا وتطويرا في العمل وشهد القرن العشر يقية الت ا للحفالت الموس وأصبح مرادف
ا  تراتؤديه ة  األورآس ي دول مختلف ال     . ف يقيون أمث ون موس تمر مؤلف ا اس يرجيوبينم انينوف س  رحم

ة( ن) Sergei Rachmaninoff: باإلنجليزي ارل نيلس ة( وآ ة ) Carl Nielsen: باإلنجليزي ي آتاب ف
تخدام يمفونية باس ة الس ا األربع اير، حرآاته ون آخرون بسلوك مسلك مغ ام مؤلف د ق ام ، فق غوستاف حيث ق

بكتابة سيمفونياته الثانية والخامسة والسابعة باستخدام نسق يتكون    ) Gustav Mahler: باإلنجليزية( ماهلر
ابعة باستخدام     ) Jean Sibelius: باإلنجليزية( جون سيبيليسبينما قام ، حرآات 5من  يمفونيته الس ة س بكتاب

  .نسق يتكون من حرآة واحدة فقط
ات  ذه االختالف ن ه الرغم م ل    ، وب ن قب ي وضعت م ق األسس الت يمفوني وف أليف الس تمر الت د اس فق

ذا ا  وشهد . ات للسيمفونيةحرآ 4نسق موتسارت وهايدن ودعمها بيتهوفن؛ أي علي  رة في     له ادة آبي رن زي ق
، في العديد من دول العالم دة في فرق األورآسترا التي انتشرتآما شهد زيا، عدد السيمفونيات التي تم تأليفها

ال هؤالء    . سواء في أوروبا أو إفريقيا أو غيرها ويندر أن تجد اليوم أي أورآسترا ال تقوم بعزف أي من أعم
  .الرائعة بسيمفونياتهمين أثروا الموسيقي األعالم الذ
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 Alessio Fabra, Romanza per Arpa e Orchestra ):1مدونة (
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يقا الهي نوع من  Chamber Music الحجرة موسيقا.2 يكية  موس ؤدى بواسطة عدد محدود من      ، الكالس ت
ظ   ، وقد آانت تؤدَّى في حجرات داخل القصور    ، العازفين ي   chamberحيث لف ؤدي  ، "الحجرة " يعن وت

ولكن في إطار النص     ، وبذلك يحظى آل مؤٍد بحرية فنية أآثر، مايستروبدون قائد  الموسيقيةالمقطوعات 
 .الموسيقي المكتوب

يقا وع  موس رة ن واع الالحج ن أن يقام يقيين   موس ن الموس ات صغيرة م يكيَّة توضع لمجموع . الكالس
مى  ة وتس اقم أو المجموع م الطَّ ادة باس ين    ، وع راوح ب دًدا يت ث تضم ع ات بحي ذه المجموع م ه ف حج يختل

ين وتسعة    ى        ، عازفين اثن ون عل ة وخمسة عازفين يعزف ين ثالث راوح ب دًدا يت ا يضمُّ ع ان أآثره آالت وإن آ
ا  موسيقاتصنف .نفخ  آالتأو  َوَترية ة       . الُحْجرة عامة حسب عدد عازفيه ك المؤلَّف ى تل ائي عل ق اسم الثن فُيطل

ازفي  ن ع رى ل . نم نيفات األخ مل التَّص يقاوتش ي   موس ي والخماس ى الثالث رة عل ي  . الُحْج ن المضي ف ويمك
ر ل يقاتصنيفات أآث ا  موس آلالتالحجرة َتَبًع تخدمة  ل يقية المس ا ، الموس ثًال عازف وتريُّ م اعي ال ؤدي الرُّب وي

وقين    ، التشيللووعازف آمان ، وعازف َآمان أوسط، آمان ى ب ، )ترومبيت (بينما يحتاج الرُّباعي النُّحاسي إل
 موسيقاآتب معظم آبار المؤلفين الموسقيّين ).نوع من األبواق(وآلة توبا ، )ترومبون(وبوق فرنسي ومترددة 
دن   ، وحتى اآلن م1750ُحْجرة منذ حوالي عام  ة لجوزيف هاي ، وتضم بعض أهم هذه األعمال رباعيات َوَتريَّ

ارتوك  ، ويوهانس برامز، ولودفيغ فان بيتهوفن، فولفغانغ أماديوس موزارت يال ب ُتخدم ت .وب ر  واْس يقا عبي  موس
ي  رة ف رة ألول م االُحج رن الس يالديالق وت  ، دس عشر الم ي بي ات صغيرة تعزف ف ت مجموع دما آان عن

يقا وآان عازفو . الخاصَّة ة      موس تهم الذاتي يقاهم لُمتع ون موس ي     ، الُحجرة يعزف أو لمجموعة صغيرة من محب
د من        . واستمر هذا األمر حتى القرن العشرين، موسيقاال وم العدي ويختلف األمر في الوقت الحاضر حيث تق

ر من الجمهور       موسيقالموسيقية بتقديم أعمالها في قاعات الالمجموعات ا ام حشد آبي رة وأم اآلالت من  .الكبي
  : الموسيقية المستخدمة

انو ، الكونترباص ، التشيللو، فيوال،  الكمان وت ، البي وا ،  الفل اجوت ، الكالرينيت ، األوب م إضافة     الف د ت ة وق  آل
  .الهارب

  
  : أشهر عازفي آلة الهارب

  ). 1835- 1781(جان فرانسوا جوزيف  -
  ).1849-1808( الياس أبرشية  -
  ). 1912-1845( ألفونس جان  -
  ). 1956-1875(هنرييت رينيه  -
  ).1961-1885( آارلوس  -
  ).1976-1891( مارسيل  -
  )1964-1888(هاربو مارآس  -
  منال محيي الدين عازفة الهارب بأورآسترا القاهرة -
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  :من المقطوعات الموسيقية المؤلفة إلى الهارب 
  .الهاربلة مقطوعة إلى آ.1

  

  
  
  

  
  ,Danza Adrián A. Cuello Piraquibis :)2 مدونة(

  
 : Harp Duet ثنائي الهارب  مقطوعة.2
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Mike Magatagan،Alleluia :)3 مدونة(
  :آلة الهارب مع آلة البيانو .3
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 Christian Faivre, Sarrabande ):4 مدونة(
  .آلة الهارب مع آمان أول، آمان ثاني، فيوال، تشيللو، دبل باص  .4
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  G.F. Händel,Harp Concerto, Opus 4 No. 6 in Bb Major ): 5 مدونة(
                                     

  .آلة الهارب مع آلة الفيوال.5
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  Andrea Ferrante, fiore d'inverno ):6 مدونة(
  .آلة الهارب من األورآسترا السيمفوني  إلى مقطع.6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

  Claude Debussy, Clair de Lune ):7مدونة (
  

  :النتائج
  :ة ما يأتيأثبتت الدراس

  .في العصور القديمة مدى الثراء الفني الجمالي الموسيقي في األعمال الفنية.1
ين اآلالت لما لها من خصوصية شديدة     اربأهمية آلة اله.2 يقية   ب رق الموس ة آانت     األخرى،  والف ذه اآلل فه
أثر الحضارات    وظف في الطقوس الدينية في المعابد واالحتفاالت مع الرقص،ت بعضا تنقلت    يبعضها ومع ت

يا ث    م اآللة وظهرت في حضارات أخرى مثل الحضارة اآلشورية وحضارة ما بين النهرين ثم ظهرت في آس
ابهة تسمى      اإلغريقعند  ة مش ر  «الذين صنعوا آل ة اللي م انتقلت   » آل ى ث ا    إل ان ومنه ى الروم ى    إل ا حت أوروب

 .أصبحت من اآلالت الكالسيكية األوروبية الشهيرة المهمة وجودها في االورآسترا والعزف المنفرد
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  .لبنان

  
  :المراجع األجنبية

  
Sachs, Curt, (1968), The History of musical instruments, W.W.Norton and 
Company.Inc.U.S.A, New York 
Jenkins, Jean, (1976), Music and musical instruments in the world of Islam ،first 
published, Horniman Museum, London.  
Anderson، Warren (1994). Music and Musicians in Ancient Greece, Cornell 
University Press. London.  
Winternitz, Emanuel, (1979), Musical Instruments and Their Symbolism in 
Western Arts, Yale University, London. 

  :مواقع شبكة اإلنترنت 
http://www.sama3y.net/forum/showthread  
http://www.sama3y.net/forum/showthread  
http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread 
http://www.marefa.org/index.php 
http://www.albayan.ae/paths/art  


