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  في الغناء األداءعنصر 
 العراقي

 م.ميسم هرمز توما
 كلية الفنون الجميلة   -جامعة بغداد

 :مشكلة البحث
انموسرري و واناصرررء امومررري ييرري يعرر  ا ي ررر   مررا انعصر رر  انمفمرر   رر  األداءيعتبرر  

 وانعيا ما ييي ا همي  اا نم يكا    بعض ا ييرا ذو شأا واهمي  اكب  مصفمر.
اعرو و ر  انموسري و  أ دصرر إذا)ني كرر  انعاوير  انمفمر   ر  انموسري و  ر داء هرو ا

ا سررررنيل انمهتعالررر   صررروا  اناصررررء نعم تمعرررر   ومرررا ه نررر  يمكرررا انتمييررر  بررريا. (اررر ن أصفرررر
 او بيا اندول انمهتعال . انمتصوا  ضما انبعد انوايد

اير اي يطار  اعرو انعيرا ويرفي   ير  بشركل واضره وي ععر  مت فو انعص ر  انير  انرذ  
بررنتعبي  وذو  ري ييري ي ععر  صربضر وكذنك نر  صالرا انوضروي  ر  ا ي رر  ما  و ة انو اه ى.

اسرررتهدم بشررركل  إذااو اذا اسرررتهدم بشررركل اي ررررب  صررررت  ارررا انهبررر ة ترررأيي  اكبررر  نررردى انمتع ررر  
 ر داء    انشعبير  يتميل برنعالوي  وانتع رئي  انمتوا ي  وانمكتسرب  مرا م تمعر   االو  تع رئ .

 يتميررل برند اسرر  ان  رريص  نبصرئرر  ضررما انتعررربي  ان مرنيرر   ر  رر  انمصف يرر  )موسرري و و صرررء(امرر
 انت  ي و فر انمفن  ما ه ن .

مرررا هررر ل متربعررر  انبريررري نعد اسرررر  انمصف يررر  انتررر   ررردم  ارررا اناصررررء و وانظرررره  
 ،داءاألاررا اص رر   وتبتعررد كعيررري  واإلي ررر م رررل انعيررا  رر  انع ا رر  ب ررو ة ارمرر  اصفررر تبيرري 

ابرر ة   هذا انعص   انذ  يميل مضموا انعيا وا ي ر  وانذ  يتأي  ويفي   يفمر نيكوا انصررت
 اا اسعول ذو م مه هر   نكل شكل  صرئ  يهتع  اا ا شكرل ا ه ى.

وانشربكر  ا ا مير   ر  انبر ام  اا ا داء وتتصر ع  ان ي  وانم    امر مر يكتل 
انمتكعمرريا مررا ييرري  ا داء ي ررري وذنررك بسرربل ضررع  و  ررو  ا ذاايرر  وانتعالر يرر   رر  يميررل

د اسررر   وه و رررر  ررر  م ررررل .األييرررراو ررر  ا عرررل   فمفرررم نعصر ررر  تكرررويا ا داء انمصف يررر 
وا تبررررط تعرررك ان واارررد بعمعيررر  انترررذول و عسرررال   مررررل انموسررري و   واارررد انص رررد انالصررر  انموسررري  

وانموسررري و انع ا يررر  بشررركعفر  رءتظفررر  مععومررررتفم انمع وضررر  ارررا اناصررر وانتررر  ب رررو ة مبرشررر ة
 انسعب  امومري وبر هص اصد انتكعم اا اص   ا داء.



 م.ميسم هرمز توما............................................ عنصر األداء في الغناء العراقي  

 937 0229ة كلية التربية األساسية                                             العدد السادس والخمسون / مجل

نرذا ير ى انبريري ضر و ة تسرعيط انضروء  أهمير وبرنصظ  نمرر يشركع  هرذا انموضرو  مرا 
ومدى ا تبرط  برناصرء  األسرسي كعص    رئم بيد ذات  وبكل ه رئ   ومكوصرت   األداءاعو 

 انع ا  .
  البحث أهمية

وهرو مرا انبيروي انضوء اعرو اص ر  ا داء انموسري   اناصررئ   عط انبيي انيرن يس
ان طررر  )اعرررو يرررد اعرررم  ررر   مرررا صوافرررر ند اسررر  هرررذا انعص ررر  مرررا انصرييررر  انمصف يررر  ان ائررردة
. ممر يسرهم    امعي   فرم انص رد انالصر  انموسري   و مرنير  انتعبير  ن  صير  انبادادير  انبريي(

ب رو ة اكيرر    ررص   ظفررر  انصترررئ  انععمير  ند اسرر  هرذش ا شرركرل  انع ا ير  ممررر يهردم اني كرر 
 انتيعيعي  انص دي .

انمكوصر  ا دائي  ا سرسري   ر  اناصررء انع ا ر  انبارداد  هرذا  كذنك يظف  هذا انبيي
اعرو ا داء  انمو وي انا ي  ادائيري ،ممرر يسرفل امعير  بيير  وا شرالت  ضرما ت ررصي  معتمردة

 سياص  مكتبتصر انموسي ي  انععمي .مر  مست ب ي ،وهذا
 هدف البحث

 انكش  اا اصر   تكويا ا داء واهميتفر    اناصرء انع ا  
 حدود البحث

انمكرصيرر  وتشررمل  ع رر ا انسررربل )انعشرر يا(األداء  رر  اناصرررء انع ا رر  ن ان مرصيرر  وتشررمل
 . انعر م  باداداألداء اناصرئ     

 املصطلحات
 انعص ر  انيرنرري مرا اصر رر  انموسريل وانررذ   هررذا انبيري ر   :وي  رد برر  اص ر  ا داء

 يع  ا ي ر  وانعيا ما ييي ا همي     انموسي و واناصرء.

  نوا انصامر  ونريا ت ددهرر و   روة يردويفر )شردتفر( ا      يد اعو اص :: انطربع ان وت 
 وهررذا انتع يرر  تبصرررش بشرر   واصمررر نوصفررر ان رررد  اررا قنرر  موسرري ي  معيصرر  او اررا م ررد 

. )طرررر ل يسررروا   يرررد،انت اي انموسررري   انع بررر ، انبريررري صظررر اي نتطرب ررر  واهررردا  بييررر 
 (.47ص

 ةاملوسيقيالعناصر 
ييري تمتعرك اصر ر  اسرسري  اسروة شك ي ما اشكرل انالصروا انمتعرددة  وتعتب  انموسي 
 انم اد   نفر كرنتشكيل وانمس ي و ي هر .ببر   ا شكرل انالصي  
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تكررويا انالررا  أسررراهرر   (إلي ررر ، انعيررا، األداء، ا صسرر رم)ا األ بعرر وتعررد انعصر رر  
  ان رررو ة انالصيررر   ييررري بتوا ررردهر ضرررما انعمرررل انموسررري   تكتمرررل  رررير انموسررري   انمصف ررر 

وانعيررا مررا انعصر رر  انطبيعيرر   اإلي ررر ويعتبرر  انمصف  .و ررود انموسرري و برررنمعصو ن انمطعوبرر 
مررا وا صسرر رم  يعتبرر اا  األداءاص رر   أمرررانطبيعرر  بشرركل تع رررئ  ،وذنرك بسرربل اكتسررربفر مررا 

ان واارد  إل سررءانعصر   انالك ير  وذنرك بسربل  رير تفر ارا ط يرل اسرتهدام انالكر  انمصف ر  
ظفو هررر كرررا بشرركل مهطررط نرر  اررا ط يررل تطررو  انالكرر  وانررذول و عسررال   أاأ  انهر رر  بفررر 

ارد وصظ يررر  ظفرو   وا إنرو أدىممرر نعم تمعرر  ، ان مررل انتر  تعرد  ر ء مرا انالعسرال  انعرمر 
 مالرهيم مال دا  د استفر ضما مصره  انتععيم انهر   بد استفر. تيدد بصرئفر وت سخ

انمررردة انترر  ت ررصع انموسرري و مررا ه نفررر  األ بعرر وبشرركل ارررم تعتبرر  هررذش انعصر رر  
 عمر يشع  برستمر  ايدهر اعو  ألص انمستمع )انمتع  ( ذا   يم  ميدودة  إنووه  برنصسب  ،

هررو  رنبررري مررر يعصررو برر   األطرر ا ييديرر  ائت  فررر مررا صسرري   رروت  ميبرروك مررر أا ييي يرردة،
بعمرررل انالصررررا ونررريا انعكرررا وكرررذنك وا برررر   انمسرررتمع...  ا امرررل انمسرررتمع مررر تبط دائمرررري 
... ومررع هررذا  ررد (1)اررا وا بررر  انالصرررا أهميرر انمسررتمع يسررل انتررذول انالصرر  انموسرري    ت ررل 
 كرر ة كرمعرر  اررا انموسرري و دوا انرردهول  رر   ص ررد مررا  فرر  أهرر ى اصرر  مررا انمسررتييل تكررويا

هالريررر اإلي ررر  وانعيررا واألداء وا صسرر رم...و انيررل أا مسررأن   فررم هررذش انعصر رر  اعررو اصالرر اد 
... وهررذش انهرواص هرر  مررر يعتمررد  (2) فمرري كرررم ي إصمررر يتبرع اند اسررر  انموسرري ي  انالصير  انعمي رر 

وسررري و انشرررعبي  واناصررررء انشرررعب   تعتبررر  اعيفرررر برنموسررري و انمصف يررر  )انمفنالرررر ( أمرررر  ررر  انم
ان ررو ة أسررفل مررا انشرركل انسررربل ييرري تعتمررد انموسرري و انشررعبي  وانترر  هرر  ) صرئيرر  بشرركل 
ارم( اعو أسررا اسرتهدام ي ير  اصر ر  هر  اإلي رر  وانعيرا واألداء وهر ر   ر  انموسري و 

هررص.  ر  و رود  انع بي  بشكل ارم وانموسي و انع ا ي  )انت  ه  أسرا هذا انبيي( بشركل
نععص   ان ابرع )ا صسر رم ( أو مرر يطعرل اعير  برنفرر موص  وذنرك بسربل ااتمردصرر اعرو انيررا 

 ميعودي  انطربع ضما مر توا يصرش ومر  نصر صتعرمل مع  إنو انو   انيرض .
 رنبصرررء اناصرررئ  وانموسرري   نت ايصررر انالصرر  هررو ذو ان ررال  األ  يرر  ونيسرر  انعموديرر  )أ  

نترر  تعتمررد اعررو تعرردد األ ررروا  ويطعررل اعيفررر برنفمو وصيرر (... أمررر مررا انصرييررر  ا كو ديرر  ا
ان مرني   كذنك اهتع  مالفوم  عسال  ان مرل انهرص برنعصر   انموسري ي  ضرما و ودهرر  ر  
انمصف يرررررر  )انترررررأني  وانتو يرررررع ا و كسرررررت ان ( وضرررررما و ودهرررررر  ررررر  انشرررررعبير  )األ ررررررص  

  ظفررو  انعصر رر  اني يرر  )اإلي ررر  وانعيررا واألداء(  رر  وانمفنالررر  انايرر  انمصف يرر (ييي تميرر
انموسررري و اناصرئيررر  انشرررعبي  بشررركل واضررره وظرررره   نعمسرررتمع أ  إا اإلي رررر  وانعيرررا يسررري اا 
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بهطوط متوا ي  ضما صطرل األشكرل اناصرئي  واآلني  انت ايي   يت رطعرا و  يمت  ررا ويمكرا 
عيفمرر انعص ر  انيرنري وهرو األداء ،بيصمرر تهتعر  انتال يل بيصفمر اا ط يل ا ستمر  طر يرري ا

انيرنرر   رر  انموسرري و انمصف يرر  ييرري تتالراررل انعصر رر  األ بعرر   يمررر بيصفررر وتمترر    رر  بود رر  
وايردة نيكروا انصررت  شرك ي  صيررري أسرسر  انالعسرال  و كر ة انبصرررء وميترواش ومردتر  انعصر ر  األ بعرر  

 . (3)متمر     يمكا انال ل بيصفر
 اء يف املوسيقى والغناءعنصر األد

نفذا انعص   تأيي  واسع وكبي     انموسي و واناصررء بشركل اررم ييري يمكرا ااتبرر ش 
ان رصررل أنتررأيي   انمفررم  رر  انمتع رر   فررو انرر وي انمي كرر  نععصر رر  األهرر ى ضررما انموسرري و 
واناصررررء ويمكرررا تمييعررر  برني كرررر  انعاويررر  براتبرررر  انموسررري و ناررر  هر ررر  يرنفرررر يررررل برررر   
انعار  األه ى .وييو  هذا انعص ر  اعرو تعرربي  وم رطعير  مهتعالر  نتيديردش ييري يصظر  
إنيرر  بأشرركرل مهتعالرر  مررا انصررواي  انتكصيكيرر  أو ان مرنيرر  أو انتعبي يرر  وانذو يرر ، نررذنك يهتعرر  
انكيي     انتعبي  اص  أو    تيديرد تعر يالر  وذنرك نسرع   د اتر  وتصرو  أشركرن  ومكوصرتر   صر اش 

م تبطري بععم ان مرل وأ اء انال سال  وأييرصر بر وي انع ر  وانم تمرع وانبيئر  انصرر م اصفرر أييرصر 
وترررررر ةي ب شرررررر   اني كرررررر  وهالتفرررررر نعم رررررد  انمصرررررت  )كرررررأا تكررررروا قنررررر  موسررررري ي  أو يص ررررر ة 
د اك  بش ي (...وي ى انبعض أا مالفوم األداء بشكل ارم هو  عل إصسرص   رد  ارا وار  وار

فد  امعرررر   رررر  انم ررررصع أو اني ررررل وذاك يررررفد  دو ش انتععيمرررر  أو  ص رررر   عررررل مررررر،  فررررذا يرررر
اإل شرد . وكل مصر يفد  دو ش    انييرة ضما ته   ،  فو إذا يبتعد اا كوصر  اص ر اي 
مررا اصر رر  انموسرري و األسرسرري  )انعيررا واإلي ررر  وا صسرر رم( ييرري  ميررع هررذش انعصر رر  أو 

مررررا  بررررل ان ررررو  انبشرررر   أو اآلنرررر   بعضررررفر يشررررت ك  رررر  تكررررويا انمررررردة انموسرررري ي  انمررررفداة
...ويررر ى هيارررل األداء انموسررري   اعرررو صمطررريا ،ييررري  ررر  انرررصمط األول يتمرهرررر  (7) انموسررري ي

انالصرا تمر هير ترمري مع انعمل انذ  يفدي  و  يسعو إنو انتعبي  اا شر ء أكير  ممرر ييتوير ، 
انمرردة انموسري ي  أو اناصرئير  أمر    انصمط انيرص   ي صرع انالصررا بررألداء   رط برل ي تربا تعبير  

انترر  يفديفرررر  مرررا معرصيفرررر   رررط بررل مرررا معررررص  ذاتررر  ويسرررعو إنررو بررري انييررررة  يفرررر بوسررررئع  
...أمررر ق وا كوب صررد  يرر ى أا األداء مرر تبط بشرركل ارررم برنطررربع ان رروت  ييرري  (5)انهر رر 

نعوا ان وت  يعهص مالفوم     امعي  انتذول انموسي   بتو ي  ان رصل األدائ  م تبطري بر
مرررع كوب صرررد  ررر  إظفرررر   (4)...ويتالرررل سرررعيد تو يرررل(6)نآلنررر  انموسررري ي  أو انم رررد  انم رررو 

  مرنير  ان و  )انطربع ان وت ( كتعبي  موسي   أدائ .
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و رررد سرررب فم  ررر  ذنرررك هيارررل وانالرررر اب  ييررري يررر تبط مالفررروم األداء و مرنيتررر  برآلنررر  انم ررروت  
مالفوم م تبط بشكل مبرشر  برنطرربع ان روت  تر تبط )انم د  انم و ( ويعتب  األداء نديفم 

 مرنيترر  برررن وي  رر  انم رررم األول موضررييا ببسرررط  كيرر  اا انرر وي يتعرريا اا تكرروا يرضرر ة 
...وهصر اهت   ارا انمالفروم انالييرر و   انرذ  يعتمرد األداء بشركل طرربع  روت  (8)   األداء

صمرر برنصسرل ان يرضري   انممكرا إصتر فرر بواسرط  ذنرك م تبط برنم د  انم و  نيا بررن وي وار
ظفر  انعيا(.  انم د  )ميل طول انوت  أو  ي هر ما  د ا  انت وي  وار

اا مررر سرربل مررا  ررول ا ترربط بمالفرروم األداء كطررربع  رروت  أمررر األداء اني كرر  أو مررر 
يطعل اعي  برنتكصيك   فو  رصل أه  ما  واصل تكويا األداء ييي ي تبط بمفر ا  استهدام 

ص ررر ة ان ررروتي  وتسرررهي  كرررل إمكرصيرررر  انم رررد  انم رررو   سرررتع اض  هرررر   اآلنررر  أو اني
نيصير  وتيعيررر   رروتي  ت مررل انعيرا وتيسررص  دوا اا تايرر  مررا مسرر ش انصامرر  األ ررع  ممررر 
ي ععرر  أكيرر  استيسرررصري نرردى انمتع رر  وهررذش األشرركرل ان ه  يرر   ررد تكتسررل اررا ط يررل انمع  رر  

ايررد ييرري تصت ررل بشرركل االررو  وتع رررئ  مررا هرر ل ...وهر رر  نرردى أبصرررء انم تمررع انو  انيسرري 
انتعررريو وا سررتمر  ني رررص  انشررعبي  انهر رر  بفررم وط ي رر  أدائفررر م تبطرر  برن رصررل انصالسرر  
وا  تمررررا  وانبيئررر . نرررذنك تظفررر  تعرررك اني كرررر  األدائيررر  واضررري  وص يررر  نررردى انم تمعرررر  

انمردا انكبير ة( وبسربل تكر ا   انمع ون  )ميل ان  ى وانت معر  انسكرصي  ان اي ة وانبعيدة ارا
تعررك األشرركرل ان ه  يرر  اصررد اناصرررء ونالترر ا  طويعرر  ت اهررر تتايرر  مررا شرركل أدائرر   ه  رر  إنررو 
شكل نيص  يرب  أ  اا بعض اني كر  تيب  بشكل انيرا نتعك انم تمعر  و  يطعل اعيفرر 

صمرر تكروا بميربر  انمسرر ا  انعيصير  انهر ر  بفرر، أو  رد تك تسرل تعرك األشركرل أشكر  أدائي  وار
األدائيرر  اررا ط يررل انمع  رر  انع عيررر  مررا هرر ل د اسررتفر وار سررررء  وااررد يربترر  نتععمفررر وهرررذا ا 
ييدي    د اس  انموسري و انمصف ير  ابر  انمعرهرد واألكرديميرر  ييري  رصال  أشركرل األداء 
وأصواار  ضرما ا مرر  هر رر  تعبر  كرل مصفررر ارا صرو  األداء مررا ييري انتكصيرك أو انتعبيرر  

 نديصرميك  اتالل اعيفر ارنميري نذنك تد ا بصالا انمالفوم    مهتع  بعداا انعرنم. ا
وكذنك انيرل نعاصرء انشعب  ييي تععم تعك األشكرل انهر   بكل صو  ما اناصرء اا 
ط يررل انتيالرريظ أنشررالره  وكررذنك  رر  انعرر   اآلنرر  اررا ط يررل ت عيررد انطرنررل ني كررر  مععمرر ، 

ناصرئيررر  أو اآلنيررر  مرررا  يرررل إنرررو أهررر  برررصالا انشررركل وبظفرررو  ممرررر يصرررت  اصررر  اصت ررررل انمرررردة ا
انال و رررر  انال ديررر  بررريا األشرررهرص انمرررفديا مرررا ييررري انهبررر ة واسرررتهدام انع رررل وانمع  ررر   ررر  
  انت ال برألصوا  األدائي  يسل م د ة كل  صرا وكذنك كي ة ا ستمر  إنو األشكرل انموسي ي

  برنترن  إنرو ظفرو  أشرهرص متمير يا ارا )ه يا سمع ( يفد  واناصرئي  نمهع  انم تمعر
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 يرر هم  رر  أسررعوبفم األدائرر  وانمتميررل بررو  ة اسررتهدام انصمرررذ  ان ه  يرر  اعررو انعيررا وبأشرركرل 
متصوا  ومتعددة اصد كل إاردة )وهر      اناصرء انع بر  ييري يعتمرد أسرعول إارردة ان مرل 

  ان وتي  ما شدة وهالو  انعيصي  بشكل واسع( وكذنك    انت ال انير ل اعو انديصرميكي
انرذ   يمكرا انرتيكم  ير  بسرربل كوصر  مظفر اي يربترري تكسررب    بارض انصظر  ارا انطرربع ان رروت

نذنك   يمكا انتيدي اا هذا ان رصل  انطبيع  وانبيئ  نعيص  ة ان وتي  أو اآلن  انموسي ي  ،
ن ...  رن ررو  األدائرر  إ  ضررما  عسررال  ان مرررل انترر  يهررتص بفررر اعررم ان مرررل وانص ررد ان مررر

انموسرري    يسررتمد إ  مررا اآل   انموسرري ي  انم ررصوا  إلصتر رر ، أو نعيص رر ة انبشرر ي  وانترر  
امررررل اعمرررررء و  سررررال  اإل  يررررل وانيضررررر ة انع بيرررر  اعررررو وضررررع انم ر صررررر  ان مرنيرررر  بيصفررررر 
)األ رروا  اآلنيرر  وانبشرر ي (،بييي ييررل نصررر أا صصسررل  مررر ي موسرري يري إنررو ان ررو  انبشرر   

رصررر واا اآلنرر  انموسرري ي  هرر  ت عيررد نررذنك ان ررو  ...ومررا صرييرر  أهرر ى ييررل ان ررول برررا أيي
 .    (9)األ وا  انبش ي  ه  انت  تيرول أا تيرك  األ وا  ان رد ة اا اآل   انموسي ي 

 االرجتال واألداء
إذا تتبعصررر امرررل أيرر     ررر  موسررري ي  ا ا يرر  كرصررر  ام ا بيررر  ،ن أيصررر أا انعرررر  يا اعرررو 

   واضرررره  يمررررر بيررررصفم .  الرررر  يرررريا صشرررررهد اررررر   يسررررتهدم ان رررروا بط ي رررر  مت طعرررر  اهررررت
)سررتكرتو( صرر ى اررر   أهرر  ي عررا ب رصبرر  يسررتعمل ان رروا بي كرر  طونيرر  )نيكرررتو( أ  اكسرر  

...وكرررذنك تي رررل هرررذش انيرنررر   ررر  ط ي ررر  اناصررررء أ  اناصررررء ان مررررا  انع بررر  أو (10)تمرمرررر 
 انع ا  . 

يررر  بر سرررتط اد(  رصرررل مفرررم مرررا  واصرررل انالرررا انموسررري    ر  ت ررررل )أو مرررر يطعرررل اع
واناصرئ  سواء كرا مصف   أو شعب  ،مع األهذ بررنصظ  و رودش  ر  انموسري و انشرعبي  بشركل 
واسررع  رردا ومتصررو  برردوا  يررود أو شرر وط معيصرر  ند اسررت . وانموسرري و اصررد انعرر ل ا  رر  بالررا 

وهبرر  واإليسرررا... وهررذا ا  ت رررل األسررمر  وذنررك   تكر هررر اعررو ا  ت رررل انمعتمررد اعررو انم
يظف     صوايفر )انشرعب  انالونكعرو   وانت عيدير  أو انم صصر ( وكمرر  سر هر سريموا  رر     ر  

ييي تهضع انموسي و األونو )انشعبي (   ول هر   وتهتع   (11)كترب  انموسي و انع بي 
  أو انعاويرر  وهكررذا كييرر اي مررا بعررد إنررو قهرر  ،بررل مررا   يرر  إنررو أهرر ى تبررع انم مواررر  انع  يرر

 ا  صر موسي و شعبي  تربع  نعع ال وسو ي  ونبصرا وم   ونيبير وتوصا وانما ل.
امرررر انموسررري و انم صصررر  أو انت عيديررر     رررد بفرررر مرررر صشرررأ  وتكوصررر  ضرررما انيواضررر  
انع بي  انكب ى ميل دمشل وباداد وان  طب  وان ره ة وانتر  كرصر   ر  انع رو  انوسرطو م كر  

ة انع بير  ،ييري اشرت ك  يفرر اعمررء انصظ ير  وانالصررصوا معرري  ارد  انتعبير  ارا إشعر  انيضر  
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انالررا انموسرري   انصرشررط  رر  إطررر  انيضررر ة انع بيرر  اإلس مي ...ويص سررم ا  ت رررل بشرركل ارررم 
إنرررو  سرررميا األول يهرررص باظفرررر  انيررررا  ديررردة يستهع رررفر انم ت رررل )انالصررررا( مرررا هب تررر  

  بشركل تع ررئ  مرع مفرر ة انتعرمرل بكيالير  ا صت ررل مرا صارم وذاك ت  وه يص  انعيص  ييي تظفر
إنررو أهرر  و بررط انمسررر ا  وان مررل انعيصيرر  مررع بعضررفر انرربعض... ا مكرصرر  انمعيررا  ت رررا 
صمررر ت رررا بمرردى تمكصرر  مررا ت ميررل  بمرردى  د ترر  اعررو بعرري األ رروا  انطبيعيرر  مررا  ديررد، وار

...وتر تبط هرذش ان ربعير  (12)مرا مسررمعفم األ وا  انطبيعي  بييي تبدو مأنو   نمتع ير  و  يبر 
 بمدى انمستوى اني ر   وانتععيم  وانهب ة ندى كل  صرا.

إمررر ان سررم انيرررص  مررا ا  ت رررل  فررو مررر يهررص باظفررر  األشرركرل األدائيرر  اعررو انعيررا 
صالسرر  اصررد تكرر ا ش )وهر رر  األنيرررا انع بيرر  انترر  تتميرر  بكيرر ة انتكرر ا ا  أو مررر يطعررل اعيفررر 

نعيصررر  انمتكررر  ( ييررري انت ارررل برررديصرميكير  انتعبيررر  ان ررروت  مرررا شررردة وهالرررو  برنتترررربع ا
وكررذنك إضررر   انتيعيررر  وان هررر   انعيصيرر  اعررو انمسررر  األسرسرر  نبصيرر  انعيررا بييرري يظفرر  
بشرركل  صرر  ومتصررو  ومهتعرر  اررا سرررب  ، ويرر تبط هررذا ان رصررل ا سررتط اد  األدائرر  برررنهب ة 

ي  انعرمرر  نعالصرررا أيضررري،   ررم اا انكييرر  مررا  صرررصيا انعرر ل انشه رري  وانبيئرر  واني ر رر  انموسرري 
أ   وما ضمصفم انع ا ييا يتمي وا ب ال  انت عيد وانت يد بيالظ انمردة انموسي ي  نيصير وأدائير ،

اا انطرنل م عد نمععم  دائمر وان عيرل مرصفم مرا يبر   بشركل مارري  ومهتعر  ارا  ير ش وبرذنك 
مي ة  بمر تكوا م مه نمد س  هر   مست ب ي. وهذا مر يكوا  د أ سو اسعوبر أو شه ي  مت

ص اش    اناصرء انع ا   انم صا وانمتميل برنم رم  وانموشره  بررن  م مرا كير ة اسرتهدام هرذا انصرو  
ما اناصرء ونالت ا   مصي  طويع   دا ا اا تععم  يعود إنو ادد  عيرل مرا انمردا ا انشه ري  

اا  -:(13)ص   و يررر هم( و رر  ذنررك يررذك  سررعد  يميررردنرربعض مفديرر  ميررل )ان صررد    ،وان بررر
هصرنرررك أكيررر  مرررا مد سررر  ترررأتع  وتهتعررر  بررررهت   انم ايرررر انتررر  تعررر    ررر  مشررررهي  أونئرررك 
انماصيرريا وكرصرر  انم رمررر  انترر  تاصررو  رر  باررداد مهتعالرر  انطرر ل  فصرنررك ط ي رر  تصسررل نهعيررل 

انعيشررر  وانتررر  كررررا  برررر  وط ي ررر  تصسرررل أليمرررد  يرررداا وآلهررر يا، يرررم ظفررر   ط ي ررر   ررردو   
شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراتفر...                                                                                                                                             ان برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررص   انعرمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل األول اعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو ص عفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر وار

   ر   صررء انم ررم ييرري وانم  رد هصرر مرا انط ي ر  هرو األسرعول األدائر  نكرل مد سر  شه ري
انعيا هو أسرا كل م رم إمر ا  ت رل انير ل اعو انعيا  فرو انمتاير  مرا ييري اسرتهدام 
مكوصر  األداء وانمتميع  برنتعويصرر  انديصرميكير  وان هرر   انعيصير  وانتيعيرر  ان روتي  إضرر   

ان واصرل اعرو إنو انطربع ان وت  ممر سرهم    ا صال اد برألسعول انشه    ستعمرل تعرك 
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انعيا ما  بل كل ماص  وبشركل مهتعر  ارا  ير ش وبرنتررن  أدى إنرو ظفرو  مردا ا متصوار  
 .وانمتميع  هصر    انعر م  باداد ناصرء انم رم داهل صالا انم تمع أو انبيئ 

أمررر  رر  األ صيرر  انشررعبي  امومررر )األ صيرر  انباداديرر (   ررد اهتعرر  األداء  يفررر مصررذ  ترر ة 
ومصرررر هرررذا بسررربل انف ررر ا  وتوا رررد انالصررررصيا إنيفرررر مرررا ان صرررول وانشرررمرل انهمسررريصر  ويترررو ي

وانمصط ر  انا بيرر  ييرري أ رربي  بود رر  نمرر ي   صرر   صرررئ  أيرر  وتررأي  بمو وداتفررر ا  ييرر  مررا 
انيرا وموسري و... مصذ مطعرع ان ر ا انعشر يا اهرذ يتر دد اعرو بارداد مط برو انالرا ان يالر  مرا 

   ا ا بوذي  ونكا مفمر أ رد انمط ل  ر  برد أا يظفر  انمصرطل ان صوبي   رشتف   باداد  
 . (17) صرفش متأي اي برنالصوا انسرب   ما أ رص  انم رم انع ا   )انبست (

إا هذا انم ي  وانكم انكبي  ما األ رص  أصت     باداد أسررنيل أدائير  متصوار  و  ير ة 
بارداد نيكروا أصواارر  ديرردة  ييري امتر   األداء انشرمرن  بررن صوب  وانا بر  إضرر   إنرو أ ررن 

ما انت اكيل األدائي  وانمتميع  برني كر  ان ه  ي  واألسرنيل اناصرئي  انشرالر   وان  ي ر  انتعبير  
انرررديصرميك  أو ان ويررر  وانشررررديدة إضرررر   إنررررو انطرررربع ان رررروت  انمتميررر  نكررررل مصط ررر  )ضررررما 

  ا ا ي  انع ال( م تمعر    بيئ  وايدة ه  انعر م  باداد. 
ا انسربل ظفر   أصروا  مرا األ ررص  ان ديردة وانمهتعر  ارا سررب رتفر هر ل انع رود ونفذ

انمتعددة ن  ا انعش يا بترأيي  صررت  ارا تايير  األسررنيل األدائير  بشركل مبرشر  ونريا بتايير  
انعيررا واإلي ررر    ررط...  ي ررر إا انمسررر ا  انعيصيرر  تررفي   رر  هعررل وابتكررر  يرنرر   ديرردة مررا 

ي ر  وصمرذ   انمهتعال  ،إ  أا نيسرعول األدائر  انمتميرل بط ي ر  اناصررء اناصرء إضر   إنو اإل
مررا ييرري اسررتهدام مكوصرترر  األدائيرر  كرررا نرر  انرردو  األهررم  رر  ت ديررد وهعررل أصرروا   ديرردة مررا 

 األ رص  داهل انم تمع انباداد  نع  ا انعش يا. 
 الغناء والطرب

مالفررررررروم انطررررررر ل  يعتبررررررر  اناصررررررررء مرررررررا انم رررررررطعير  انشررررررررئع  وانتررررررر  سررررررررد   برررررررل
واألداء... رناصرء ا ط ي واسع يشمل كل مر ياصو أو مر ي د  اا انيص ر ة انبشر ي  سرواء 
كرا ذنك اعو شكل أ صي  أو إصشرد أو ت تيل أو موال، و  م و ود أصمرط  كيي ة ومتعرددة مرا 

هرو اناصرء انع بر  إ  أا انصمروذ  انشررئع وانرذ  أمسرو هرو انمعصرو اني ي ر  نم رطعه اناصررء 
% مرا انبر ام  انعرمر  نعذاارر  انع بير  وأكير  مرا 45األ صي  وانت  تشمل أكير  مرا   صموذ
...ويص سررم اناصرررء انع برر  بشرركل ارررم إنررو صرروايا همررر اناصرررء (15)% مررا انبرر ام  انموسرري ي 90

انشرررررعب  انالونكعرررررو   واناصررررررء انك سررررريك  )ان  ررررريا أو انم رررررصا( ،و ررررر  انعررررر ال برررررر  تيبيررررر  
نشرررعب  )يسرررل ت  بررر  انمسررروير  انميداصيررر ( مرررا أ رررعل انمفمرررر  انتررر  ه ررررئص اناصررررء ا
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توا   انبريي، وألسبرل متعددة ما ضمصفر ذنك انتاي  انفرئل انذ  ط أ مصذ أوائل انسبعيصر  
اعررو أ ررول اناصرررء انشررعب  بشرركع  انمترروا ي  رر  معظررم انمصرررطل يررم  هررت ط ا  ررط ير  

ي  رد مصفررر، وكررذنك اص رر اض وضررير  صمرررذ  مررا  انميعير   رر  تسررمي  اناصرررء و ررعوب   فررم مررر
... وصرر ى اا مررر صمتعكرر  مررا أ رررص  باداديرر   ديمرر  (16)اناصرررء  يعرر   اررا ه رئ ررفر شرريئري 

)أ رررررص  وبسررررتر ( يطعرررررل اعيفررررر انررررربعض برناصرررررء وانماصررررر  أو انطرررر ل وانمطررررر ل أو األداء 
 ود امعي  انص د وانمفد  دوا توضيه مصف   ص د   ستهدام تعك انم طعير  وذنك نعدم و 

وانصر د انموسي   برنشكل انععم  انمطعول ضما ان ير   واإلذاار  انع ا ي  ،إ  ان عيل  داي 
دو هررم برنشرركل انمطعررول  رر  بصرررء هررذا ان رصررل  امررا انمهت رريا وانررذيا نررم يشررر كوا أو يالععررو 

 اني ر   انموسي   واناصرئ  ندى انم تمع وألسبرل صيا     صر اصفر.
اا -:(14)نتعهرريص مالفرروم انماصرر  وانمطرر ل ي ررول ميمررد سررعيد ان ييرررص  و رر  ميرونرر 

انماصرر  هررو مررا يعتمررد اعررو طر ترر  ان رروتي   رر  ميركرررة انعيررا وتعررو ش ان ررد ة اعررو ا  ت رررل 
انصر ه داهل انصص وانت ر ل مع يرن  ان مفو  أ  اص  م  د  و  ييالظ أ صي  ارا ظفر  

ص  وا د  اعو األداء اناصرئ  ن مع  بيا انطر    عل ،أمر انمط ل  يب و ا  ع م تب  اا انما
ان ررروتي  وان رررد ة اعرررو اإلبررردا  داهرررل انرررصص )ا  ت ررررل(... ويررر ى انبريررري اا مالفررروم اناصررررء 
وانط ل    انو   انيرض  هو مرا ي روم باصررء األ ررص  انبسريط  ذو ان ريا  انشرعبي  وانتر  

مررر انمطرر ل  فررو مررا ي رردم اناصرررء  تمتعررك سررمر  وموا ررالر  األنيرررا انك سرريكي  ان ديمرر  ،أ
بشكع  انك سيك  ان ديم أو مر شرب  نتعك األشركرل ميرل انم ررم وانموشره و ميرع األ ررص  انتر  
تيمل سمر  األ رن ، وتعك انسمر  يدد  اا ط يرل تروا ي انموسري و واناصررء انك سريك  

   يعرر   تررر يخ أ  ان رصررل انم ررصا وان  رريا نكررل شررعل ، رررنع ال اشررتف  باصرررء انم رررم وانررذ
صشأت  ويع وش انبعض إنو انع   انعبرس  ...وانموشه انع ا   وانمصسول بدايتر  إنرو انكصرد  
وانصوبر  )يعتب هرر انمستشرر ل هصر    رر م  أاعررو  رو ة  صير  نعموسرري ر واناصررء انع بر  ،وتع  فررر 

 (18)وسري ي (اندكتو ة سمي  انهون  اعو إصفر صظرمر هر ر    تترربع انم طوارر  اناصرئير  وانم
... وكرررل تعرررك األصررروا   (19)انمصسرررول بررردايتفر إنرررو انعفرررد انعبرسررر  يسرررل  ررربي  أصرررو   شررريد

اناصرئي  أ س  أسرا و واارد األداء نعشركل انتط يبر  )انك سريك (  يمرر بعرد ني صير  انع ا ير  
وانباداديرر  )براتبر هررر انعر ررم (... وهصررر تظفرر  أهميرر  األداء بشرركل واسررع ييرري يعمررل اعررو 

يم أصوا  اناصرء إنو بسيط وم كرل )ط بر ( إضرر   إنرو اسرتهدام انعيرا بشركل اعمر  اصرد ت س
ت كيل ا صت ر   انصامي  بيا انمسر ا  واأل صرا ضرما انعمرل اناصررئ  انم رصا، وهر ر  اا 
األامرل انموسي ي  واناصرئي  انع بي  بشكل ارم وانع ا ي  انت  ه    ء مصفر ت روم اعرو أسررا 
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نمتع   اا ط يل انت ال    كيالي   ير   األنيرا واستعمرل األشكرل األدائير  انتأيي     ا
انمتصوا  ضما مسر ا  انعيا براتبر هر موسي ي  ذو هط نيصر  وايرد) موصو روص ( هررن  مرا 
انم كبر  انفر موصي  )ا كو دا ( ... وبذنك ظف   أصوا  مرا ان الر   اناصرئير  )هتررم ان مرل 

ر بسبل كي ة استهدامفر وهر      اناصرء انم ر   ييري كررا نعشركل انعيصي ( متعر   اعيف
األدائ  انمتك   بصالا انط ي   األي     بصرئفر وا سرء اسعوبفر انتكويص  نتصت  مي ع  صفرئي  
ابر ة اا  مل نيصي  يربت  ممكا انتع   اعيفر واإليسررا ب ردومفر  برل اا ياصيفرر انمطر ل 

  طع اناصرئ .       وهر      صفري  ان مع  أو انم
صمررر انعرر   أيضررري ييرري ص يررظ اصتشررر  األشرركرل  لو  يشررم هررذا ان رصررل اناصرررء   ررط وار

األدائيرر  انمتشررربف  ا سررتهدام اعررو انيرررا انسررمراير  و ي هررر مررا األشرركرل انموسرري ي  اآلنيرر  
كير ة انع بي  ممر  عل تعك انموسي و     ترب  وتك ا   د تظف  ممع   داي اصد انبعض بسبل 

تك ا هر وه  مفم   داي اصد انبعض األه  بسبل ااتبر هر األ ل انذ   يمكا انت ال  ير  
 أو ا ستاصرء اص  نكوص  يميل ان ذو  األ يع  نعموسي و واناصرء انع ب  بشكل ارم. 

 تأثر األداء بالكلمة واللحن واإليقاع
ر  كمررر ذك صررر سرررب ري مررا انواضرره اا األداء هررو انسررم  انترر  تطارر  اعررو انعيررا واإلي رر

اعرو تاييرر    مبرشر  اا يكروا  عرر  ذو ترأيي وييري بامكررا هرذا انعص ر  انمفرم مرا انموسري 
انموسررررري و واناصررررررء تعبي يرررررر و عرررررل انمرررررردة تسرررررتذول بأشررررركرل متعرررررددة مرررررا هررررر ل انت ارررررل 
به رئ   ومكوصرت  األسرسي ، واألداء بشكل اررم يترأي  برنعصر ر  األهر ى انم ا رل نفرر ميرل 

إلي ررر  وانعيررا وانكعمرر  وهر رر   رر  اناصرررء انع برر  ييرري ت ررود انكعمرر  ومعصرهررر إنررو  ررير   ا
انعيا برنشكل انصام  انمطعول است رب  نمعرصيفر وبصرء انعيا و ل اإلي رر  انمصسر م مرع معصرر 
انكعم ، وبرنترن  يظف  األداء بشركل االرو  أو بشركل مع  ر  متصرسر ر مرع متطعبرر  انموضرو  

صرا مد ك نذنك انعمل ام  ي  مد ك نذنك...ومعظم انذيا تيديوا اا انموسري و سواء كرا انال
انع ا يررر  واناصررررء انع ا ررر  ااتبررر وش يررر يا انطرررربع وألسررربرل متعرررددة مصفرررر مرررر يتععرررل برن رصرررل 

و ي هررر مررا انعوامررل  ... (20)انتررر يه  ومصفررر مررر يتععررل برنممسرر  ا  تمرايرر  و ررعوب  انييرررة
انت  أي      بصرء سم  األ صير  وهر ر  اا انالرا اناصررئ  هرو تعبير  ارا ير ر  انم تمرع أو 

 هو انم قة انت  تصعكا  يفر  و ة انييرة انوا عي  نعم تمع.
 ظف   انع    بيا انعص   انعاو  وان وت  )األدائ ( واني كر   ر  اناصررء انشرعب  

ي  انمعبررر ة ارررا انيرررر   انو داصيررر  انمهتعالررر  أو انم رررريب  ... ييررري تبتكررر  األ ررررص  انشرررعب
 ص ررر  األامرررل انيوميرر  تع رئيررر وتصبيررل مررا إيسرررا  طرر   وايتيررر    يرر   االويررري، ويتبعررو  
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انعص   انعاو  وانعيص  واني ك  و ي  ذنك ه ل امعي  انممر س  انمتك  ة أو انمشر ك   ر  
 ل  يرررل أو اررردة أ يررررل. واا أ  اهرررت    ررر  تأديررر   عرررل ييررررت  نالتررر ا   مصيررر  متترنيررر  هررر

انمسررتوى انالصرر  ني صيرر  انشررعبي  أو أ  تبررريا  رر  اسررعول بصرئفررر انموسرري   أو طربعفررر انعرررم 
يأت   بل كل ش ء ما سيط ة أو ب و  هذا انعص   أو ذاك ما انعصر   انموسي ي  انمكوصر  

نعيا واإلي ر   ر  أ صير  مرر نفر، واصد ا  ت اض بب و  اص   انصص )انكعم ( اعو اص   ا
صالفم ما ذنك برا كعمرتفرر  رد اكتسرب  مسرر ا نيصيرر وت كيبرر إي رايرر معيصرر اصردمر كرصر  تتكر   

 .    (21)ه ل مهتع  انالعرنير  ا  تمراي  انمصبعي  ما انت رنيد واألا ا  وانط وا وانم اسيم
ي راررر  أ رررص  و  ررم ذنررك  ررد ي يررظ بعررض اانال و ررر  انتعبي يرر  و ررير   األنيرررا  وار

 تررر ة انهمسررريصر  ييررري معررررص  كعمرتفرررر ي يصررر  وترررداو صيرررو انبكررررء وا ص بررررض أمرررر مسرررر اتفر 
ي رافررر صرر اش مررا انصررو  انرر ا ص ويررداو صيررو انالرر ي وا بتفررر  ويطارر  اعيفررر  انعيصيرر  وانصاميرر  وار

اصتشررر   انتصرو  األدائر  انتعبير   انرديصرميك  وان ه  ر  انعيصر  ،و رد بر    هرذش انظرره ة بسربل
انم هر  وانصررواد   ر  باررداد نتعررك انالتر ة ييرري اسرتو ب  انيرنرر  ا  تمرايرر  إنرو ت ايررد انطعررل 

 نميل  هذش األ رص  انت  تبعي انال ي  وانس و  نعمستمع يتو واا كرص  ذو معصو ي يا.
 رد يتيردد األداء بعرض األييررا ويتمسرك ب واصررل  ير  واسرع  هر ر  اصرد اسررتهدام  

وصاميرر  ضرري   انمرردى ان رروت  و عيعرر  انصامررر  انعيصيرر  انمسررتهدم   رر   ضررما مسررر ا  نيصيرر 
بصرئفر أو  د يتأي  األداء كذنك بصو  اإلي ر  )انصموذ  اإلي را (.  كعمر كرا اإلي ر  ما انصرو  
انبسيط كعمر أمكا ما استهدام انتعربي  األدائي  بشكل اكب  وأكي  ي ي  وذنك ا تبرطري برنعيا 

ضرر   األشركرل األدائير  اعيفرر بشركل واسرع، واعرو ييي يمكا انت ار ل برنمسرر ا  انعيصير  وار
انعكرا مررا ذنرك كعمررر كرصر  اإلي راررر  مرا األصرروا  انم كبر )صمرذ  إي رايرر   رعب ( كعمررر ايرر  
ذنررك  رر  إمكرصيرر  بصرءهررر انعيصرر  وبرنترررن  األدائرر  ، ا األداء اص رر  مرر تبط بشرركل مبرشرر  

ر ، و   األ رص  ي تبط انعيرا واإلي رر  بشركل مبرشر  برنكعمر  برنعيا ب و ة أسرسي  يم برإلي 
ومعصرهررر ييرري تيرردد صررو  انعيررا انمسررتهدم واإلي ررر  انمصرسررل و ررل انمعصررو انمطعررول نعكعمرر  
ويظف  انتعبير  نعمعصرو ارا ط يرل اسرتهدام مكوصرر  األداء اعرو انعيرا بشركل مبرشر  نتكروا 

هرررذا انعمرررل يهتعررر  مرررا معيرررا إنرررو قهررر  انصتي ررر  امرررل  صررررئ  متكرمرررل انم مررره واألسرررعول و 
 يسل  د ة كل   د انصربع  ما مع  ت  وهب ت  نعتعرمل مع كيالي   ير   تعك األنيرا.         
وكذنك ما ماص  إنو قه  وذنك يسل انمفر ة وانال ول انال دي  نعاصرء اصرد كرل  صررا، 

مصت ر  ان ر ا و ر   نذنك ص ى اا األ ررص  انسررب   نمطعرع  ر ا انعشر يا  رد اايرد  صرئفرر  ر 
صفريترر  و ترر ال تاصررو إنررو يومصررر هررذا و ترر ال تسررتذول مررا  بررل انمتع رر  نرريا نكوصفررر انمررو وي 
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واإل ي انيضرررر     رررط برررل نكوصفرررر تعررررد بشررركل مهتعررر  نكرررل ا رررد وهرررذا ا هرررت    يشرررمل 
صمر يشرمل األداء)ب ميرع مكوصرتر ( وانمتاير  ضرما انعيرا واإلي رر ،  اص    انعيا واإلي ر  وار
وهررذش انيرنرر  تعتبرر   رريي  وم ئمرر  نتايرر ا  انم تمررع وانررذول انشرربرب  نكررل ا ررد ونكررل  يررل، 
ونذنك تكوا مالفوم  وأكي    اب  نشعو  وصالا انمتع  ...وهر ر  اا األ يررل تكتسرل هبر ا  
مع  يرررر  أكيرررر  مررررا سرررررب رتفر كعمررررر ت رررردم  انع ررررود صيررررو انيرضرررر  ، رألسررررعول األدائرررر  نع ررررد 

ا رد انهمسريصر  أو ا رد انيمرصيصرر  و ر  انو ر  انيرضر   رد اهتعر   انعش يصر  نيا هرو  ر 
انيديير   ر  اسرتهدام األ فر ة انسرمعي  وانم ئير  وشربكر   ركعيري ت  يبري بسربل ظفرو  انتكصونو ير

ا صت ص  انت  امع  اعو ص ل ت اي انعرنم وأامرنفم اناصرئي  وانموسري ي  انشرعبي  أو انمصف ير  
انشرربرل واسررتذول انكييرر  مصفررر وامررل اعررو ت عيرردهر وانعمررل بفررر  بشرركل واسررع ييرري تررأي  بفررر

صتر  أامررل ه يصر  انطرربع بشركل  بشكل متكرمل وانبعض اآله  امل اعو م  فر مع ت اي  وار
...وبكر  انيررنتيا أدى هرذا انتاير  إنرو ترأيي  مبرشر   ر  اصر ر  انعيرا  (22)شه   و ر د 

يرري تايرر   سررمرتفر و ررالرتفر انهر  يرر  وانداهعيرر  واإلي ررر  واألداء ني صيرر  انشررعبي  انع ا يرر  ي
 بشكل س يع  داي.

 األداء املوسيقي اآللي املصاحب لألغنية العراقية        
نم يهتع  األداء انموسي   اا األداء اناصرئ     انعر ال كيير اي ييري تميرل انموسري و 

يرض  مر يشري  إنرو و رود انم ا    ني صي  بصالا أداء األ صي  دائمري... و يو د    انو    ان
 يرررر  كرصرررر   صرئيرررر   وموسرررري و اآل   ان رررر  ي   رررر  انعرررر ال ان ررررديم أيضررررر ،بررررل اا انموسرررري 

انع بيرر  ،نكررا مررا ان رررئ  ا ات رررد بو ررود م دمرر  موسرري ي  وهرتمرر  ومداهعرر  برريا  وكرنموسرري 
و انم ررررررطع أو أ ررررر اء األ صيررررر ، واناصررررررء كررررررا يرررررتم بم رررررريب  اآلنررررر  أو اآل   انموسررررري ي  أ

 .(23)بدوصفر
ومررر ا  تررر  بارررداد مرررا أآل  موسررري ي  م ررريب  ألهرررم أصررروا   صرئفرررر وانمتميرررل برنم ررررم 
انع ا رر  وانبسررت  )أ صيرر  انم رررم( ارر   بم ررطعه ان رررنا  انباررداد  ...وانررذ  يعصرر   مرارر  

...وانتر  (27)انط ل أو طر م انموسي و وتتكوا ما قن  انسصطو  وان و ة وانطبع  وان ل وانص ر ة
 رررل مطررر ل انم ررررم ييررري تبررردأ  ررر  انعررر   كترررذكي  نعماصررر  وتفيئتررر ، كمرررر أصفرررر تعررر   بعرررد ت ا

ا صتفرء ما  صرء   ء ما انم رم أ  اصفر ت وم    هذش انيرن  بااردة اناصررء ا  يرري مرا هر ل 
...ومررر ي يررظ  رر   صرررء انم رررم اا انمطرر ل واآلنرر  ييرررو ا ان يرررم بررصالا (25)اآل   انموسرري ي 

دائ  ييي تيرك  انموسي و انماص  وانعكا  ييه وتكروا انصتي ر  أكير  وضرويري انتعبي  األ
برر ا   ميررع  اصرردمر يكرروا انمطرر ل هررو صالسرر  انعررر   اعررو اآلنرر  ييرري يعمررل اعررو إظفررر  وار
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اني كر  األدائي  ان ه  ي  مرا  برل يص  تر  واآلنر  اعرو يرد سرواء. وهرذش انيرنر  تصتشر  أيضرري 
انبرديرر  وان يرر  وهر رر  اا ا عرربفم يع  رروا وياصرروا  رر  قا   رر  األ رررص  انشررعبي  نرردى  صرررصيا

وايررد  صرر ى اررر   ان بربرر  م عررداي وميركيررري  رروت  ابرر  قنترر ...  الررا ان بربرر   يالفررم مررا ان اويرر  
انموسي ي  و  تالته مارني   بدوا انرتمعا بمضررميا و صروا أشرعر ش .ويكررد ي رعل انال رم بريا 

ي ررر  نارر  انمررفد  وانشرررا  ونيررا انمررفد  انشرررا ي ررر  نيررا ان بربرر  وار ي ررر  نارر  انمررفد  وار  ، وار
انرررصص انشرررع    رنع  ررر  متداهعررر  ووطيررردة بيرررصفم ،نرررذا ي رررعل انال رررم بررريا أطررروال انم ررررطع 
ي ر  انعيا انصرت  ما اهرت   أطروال انطب رر  أو انرد  ر  انصامير  وارددهر، وبريا  واددهر وار

مال دا  نالظي  وبيا مر يسرمع مرا مر ي ون  انشرا  أو انعر   اا ط يل  فر ش ان وت  ما 
وكرذنك ارر   انصرر  ييري ياصر  ابر  قنتر  مرر  ...(26)ان برب  مرا أبعررد و هرر   نيصير  أدائير 

 ياصي  بدوصفر.
وهر رر  اا اناصرررء انالرر د  هررو انررذ  يسرريط  اعررو ت يصررر انالصرر  اناصرررئ  انع برر  بشرركل 

  وانع ا رر  مررا ان رصررل ...ونررذنك صرر ى ترر ابط  ررد  برريا اآلنرر  واناصرررء انشررعب  انع برر(24)ارررم
األدائرررر  بشرررركل هرررررص ونرررريا   ررررط انعيصرررر  ، رررر  و ررررود نموسرررري و م رررر دة ضررررما األ صيرررر  
انشرررعبي ... وألهميررر  اناصررررء )األ صيررر (  ررررا مرررريالفم مرررا اسرررتهدام نكعمررر  موسررري و بأصفرررر تصررررو  
ا ط ي اناصرء وهرذا يعصر  اا انم  رود برنموسري و هرو مري رد  ارا اآلنر   ر  يريا يشرمل 

 .(28)مر ي د  اا انيص  ة انبش ي اناصرء 
ومررع تطررو  انم تمررع انع برر  )وانع ا رر ( بشرركل ارررم وظفررو  انمعرهررد انموسرري ي  أد  
مه  رتفررر إنررو إصتررر  معيصرريا أكرررديمييا صواررري مرررر ،ييرري ظفرر   أامرررنفم واضرري   رر  بصررررء 

صررء و ير   أ رص   ديدة تهتعر  مالفومرري ومضرموصري ارا مرر توا ير  انم تمرع انبارداد  مرا  
 ررديم، ييرري ظفرر   انم رردمر  انموسرري ي  ني صيرر  بأشرركرل متصوارر  ومهتعالرر  اررا نيررا اناصرررء 

 وتطو   إنو أشكرل  ديدة متصوا  انبصي  وان ير   ويسل  د ة انمعيا.
إ  اا انطربع انعرم ني صي  انبادادي  ان ديم  ظل مت ابط بشكل متشرب  اصد  صرئر  أو 

  .    ا    أو اصد اناصرء وانع   سوي
 طرق اكتساب وتعلم األداء

 يص سم تععم األداء إنو شكعيا وكمر يأت 
ويشررمل كررل مكوصررر  األداء مررا  هررر   وي كررر  نيصيرر  إضررر   إنررو -: األداء انمصف رر  -1

انتعرررربي  انديصرميكيررر  مرررا شررردة وهالرررو  وانترررد   صيرررو شررردة ان رررو  أو انترررد   صيرررو هالرررو  
( staccato( أو اناصرء وانع   انمت طع )legatoان و  واستهدام اناصرء وانع   انمت ل )
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ييي يبت   واادش وأ س  ضما مصره  ود اسر  اعمير  أكرديمير  واصت عر  إنرو انعررنم نترد ا 
بررصالا انط ي رر  وانمالفرروم ضررما األكرديميررر  وانمعرهررد وانمرردا ا انموسرري ي  وانمهت رر  برررنالا 

 ا تععم وتد يل انع   واناصرء انموسي   ،و د وضع  تعك انعصر   بعد ت ر ل طويع  نمدا
مرر و اي برنع ررو  انموسرري ي  انطويعرر  )مصررذ انع ررو  انوسررطو وانررو انو رر  انيرضرر ( نررذا تتميرر  
تعربي هررر بررررنيبو  اصرررد انتكررر ا  وا بتعررررد ارررا ا  ت ررررل ضرررما مررررهو ميررردد ومررردوا مرررا صرررو  

 انتعبي . 
ص كررل شررعل مررا ويعرر  األداء انمصف رر  انعرررنم  األداء انمصف رر  انشررعب  أ  مررر يهرر

أشرركرل أدائيرر  ضررما ت ايرر  انمصف رر   رررنع ال مرري ي اشررتف  بمرردا ا انعررود اعررو صطرررل واسررع 
ضررما انرروطا انع برر  وتميرر   هررذش انمرردا ا انمصف يرر  برررنط ل األدائيرر  انتكصيكيرر  وانتعبي يرر  
انمهتعالرر  وانمتصوارر  ييرري نكررل مد سرر  أسررعوبفر وه رئ ررفر... وكررذنك مرردا ا انم رررم انع ا رر  

نصريير  اناصرئيرر  ييري تيالرظ طرر ل أداء انم ررم بشركل ت عيررد  واالرو  مرا  بررل انمععرم إنررو مرا ا
انطرنررل وهررذش انظررره ة انتياليظيرر  هرر  انمصتشرر ة ب ررو ة ارمرر   رر  انعرر ال   ررم و ررود انمصف يرر  
وأسرنيل تدويا اني كر  األدائي  إ  أا انتياليظ برنت عيد وانميركرة هو ان رصل األسرس  انذ  

أو انع بي  بشكل  (29)ععم اناصرء أو انع   يتو ضما انمد س  انمصف ي  انع ا ي يطا  اعو ت
 ارم.
ويشرررمل تععرررم كرررل  ررريك األداء اني كيررر  )ضرررما انعيرررا( وانديصرميكيررر  -:  األداء انشرررعب  -2

وان وتي  أ  انمتعع   برنطربع ان وت  ،ييي تكتسل هذش انعصر   بشكل طبيع  ما انبيئر  
صمررر بسرربل تك ا هررر وانم تمررع أ   ط يررري د وا يسرررل ن وااررد هر رر  أو مررصف  معرريا نتععمفررر وار

وممر ستفر ضما مصرهفر تت سخ    ذها انمتع   أو انمفد  بشكل طبيع  وتصت ل إنو ه يص  
 انذهص  نتست   اهي اي كي يع  مععومرتي  داهل انذاك ة.

  وبرشرركرل واصرد ممر سرت  اناصررء تظفر  بشركل االرو  وتع ررئ  نت مرل انمسرر ا  انعيصير
متصوارر  و يرر  متصرسرر   و  ديرر  ومهتعالرر  مررا ماصرر  إنررو اهرر  ،وذنررك يسررل  ررد ة ت اررل كررل 
مررصفم  رر  اسررتهدام تعرررك اني كررر  وانعصر رر  ضرررما  فيترر  انذاتيرر   ررر  مواضررع إب ا هررر اعرررو 
انعيررا وكياليرر  إظفر هررر، وهصررر يكرروا انتعرمررل مررع ي كررر   ررد تكرروا متالررل اعيفررر بسرربل كيرر ة 

بيئرر  انوايرردة أو تظفرر  ي كررر   ديرردة صرت رر  اررا مرر   اني كررر  ان ديمرر  اسررتهدامفر داهررل ان
بعضرررفر مرررع بعرررض أو بسررربل ظفو هرررر بشررركل تع ررررئ   يررر  مهطرررط نررر  مسرررب ري بييررري  يمكرررا 
نعماص  أا يك  هر نعم ة انيرصي  براتبر هر صرت  ا ض  ظفر  بسربل انت ارل ان روت  ومفرر ة 

 تهطيط نعمعي  استع اضفر بذنك انشكل.استهدام انيص  ة ان وتي  دوا انتالكي  أو ان
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وبشررركل اررررم تعتبررر  اصر ررر  األداء ضرررما اناصررررء أو انعررر   انشرررعب  مرررا انمكوصرررر  
اناير  يربتر  مصف يررري ييري تت رر  بر  ت ررل وا هرت   وارردم انيبرو   رر  اسرتهدامفر وكررذنك 

يل  وااد انص د تتمي  برنطربع انال د  وان د ة انذاتي  اصد إصتر فر...نذنك يكوا ما ان عل تطب
اعيفررررر بشرررركل ارررررم بسرررربل انير رررر  إنررررو تيديررررد انكييرررر  مررررا انسررررمر  وانه رررررئص انداهعيرررر  
وانهر  يرررر  نعمررررردة انهرضررررع  نعص ررررد ييرررري يتطعررررل ذنررررك د اسررررتفر برنشرررركل انتيعيعرررر  انمصف رررر  
ظفر  انصتررئ  ا ي ربير   وان مرن  انالعسال  نتسفيل امعي  تطبيل انص د انالص  انموسي   اعيفر وار

  . (30)يص أسرنيبفر األدائي  وم ميفر انطبيعي  وانص ي نتشه
 واالستنتاجات النتائج

 :األت ما مر ت دم يمكا تعهيص صتر  هذا انبيي برنشكل 
ييررري يبررر   بشررركل واضررره اص ررر  مفرررم مرررا انعصر ررر  انموسررري ي  اناصرئيررر   األداءيعتبررر   -1

ارررردادومررررفي   رررر   ررررير    ي  نعرررردول وانم تمعررررر  انشررررعب أوانمصف يرررر   واألنيررررراانمفنالررررر   وار
مكوصرت  ،انعيا،ا صس رم( اإلي ر ) األه ىكبر   انعصر   انموسي ي   األداءويمتعك  انمهتعال .

 انهر   وانمتميع  بر ت :
اعررو انمسررر ا  اني كررر  انعيصيرر  )ان هررر   انعيصيرر ( وهرر  صامررر    رري ة وسرر يع  ترردهل  -أ

متصوارر  بييرري تايرر  مررا م رر ى انمسررر  انعيصيرر  نتايرر  مررا شرركل ي كتفررر وتفط هررر ب مرنيررر  
 شكل مهتع  ومتصو . إنو األسرس 

اناصررررء  أواصرررد انعررر     وتد ي رتررم رردا  شررردة ان رررو  وهالوتررر    ديصرميكيرر  انتعبيررر  وهررر -ل
  تأيي اي    انمتع   بسبل انتاي ا  ا صالعرني  انير ع   ي . أكي بييي يكوا انصرت  انعيص  

وت  وهو صو  تعبير    مررن  تال ضر  انطبيعر  وانبيئر  اعرو أو انعوا ان  انطربع ان وت  - 
انيص رر ة ان رروتي  أو اآلنرر  انموسرري ي  بشرركل ارررم ونرر  ه رررئص تررذول مهتعالرر  نرردى انمتع رر  

  ييي ت تبط بصواي  متعددة ميل انم ا  وانذائ   وانبيئ  انهر   بكل   د.
ر  ر  اناصررء انشرعب   ير  تظف  انمكوصر  اني ي  أا ش    اناصررء انمصف ر  بشركل واضره أمر

انمصف رر   تكرروا م ت رر ة اعررو مكرروا وايررد مررا انمكوصررر  اني يرر  انسرررب   أو أكيرر  مررا وايررد 
ن  ا انمرض  مع األهرذ بررنصظ     ا وهذا مر تظف ش أ رص  باداد واأل صي  انع ا ي  بشكل ارم
 .ت  يبري  األدائي  ب و ة متكرمع  و ود  صرء انم رم انع ا   ييي تظف   ي  انمكوصر 

ييي يمكا د است  ما انصريي  انتيعيعي  انموسي ي      وأسرنيب  األداءد اس   أشكرلتتصو   -2
ان ه  يرر  وط ي رر  ترردويصفر نتكرروا  رر  انصفريرر   وااررد يربترر  تعبرر  اررا  أشرركرن  ألصرروا اسررتع اض 

رصرل انعر   اآلنر  وكرذنك يمكرا د اسرت  مرا ان  أومعيا مرا اناصررء انشرعب  نصو   أدائ شكل 
معصررو انالررا و يمترر  نرردى كررل م تمررع ومرردى تررأيي ش وتررأي ش  رر  انم تمعررر   إظفررر ان مرررن   رر  

تكررروا انيرنررر  ص رررداي  مرنيرررري يبيررري كرررذنك  ررر  م ررررل انترررذول انموسررري    أاويمكرررا  ، األهررر ى
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و يات  انشعبي   األداءبرنصظ  ا هتمرم بصو   األهذمعيص  ما هذش انالصوا، مع  ألصوا اناصرئ  
 .ف ي انمص أو

انع ا ير   األ صير ضرما  األدائر وبذنك يظف  انتيعيرل وانص رد انععمر  ان رييه نع رصرل 
انباداديرر  ييرري تهعررو اند اسررر  وانم ررر   انهر رر  اررا اناصرررء انع ا رر  مررا  عسررال  ان مرررل  أو

 شعبي   ونكعو ي . أوومعصو انتعبي  انداهع  نمضموصفر سواء كرص  ت ايي  مصف ي  ان ير   
انع بيررر  )وانع ا يررر  انتررر  هررر   ررر ء مصفرررر( تتميررر  ب رررال  انموسررري و  ررر  اناصررررء  ظفررر  اا -3

ضرررما انتررر اي انشرررعب  انمصف ررر   أوا  ت ررررل سرررواء كررررا ضرررما انتررر اي انشرررعب  انالونكعرررو   
وانيرررص  بشرركل ارررم  األنيرررايتميررل بر ت رررل  األول)انم ررصا(، ويتميرر  هررذا ا  ت رررل برسررعوبيا 

اعو انعيا صالس  اصد تك ا ش وهر   اا اناصرء انع ب  يتمي   ئي األدايتميل بر ت رل انتصوار  
وهررررذش ان ررررال  انموسرررري و اآلنيرررر  ، أو األ صيرررر بكيرررر ة تكرررر ا  انمسررررر ا  وان مررررل انعيصيرررر  داهررررل 
وادم انمعل مرا ت بع   اعوانعيا ممر يسراد    ا  ت رني  ه  انت  تسراد اعو بعي انتصو  

 تك ا ش.
 أشرركرن يبررو  بعررض  إنررومتكرر   هرر ل  ترر ا   مصيرر   ي رر   بشرركل األداءاسررتهدام  ىدأ -7

و واارررد معيصررر  اسرررتهدمتفر  أسررررنيل إنرررووديصرميكيرتررر  ان ررروتي  اني كيررر  )ان هرررر   انعيصيررر ( 
 أو ا  ديد اطعل اعي  بم رطعه انطر ل  إنوبشكل متك   ومصتظم  تاي   ان و ة  األ يرل

وانترر  تيررو  اعررو ه رررئص نك سرريكي  اناصرئيرر  ان ديمرر  ا األشرركرلييرري يعتبرر  مررا انتط يررل 
  ررم  اإلي رررا  أومعيصرر  تميررل اسررعوب  وم ميرر  انهر رر   بررل ا هتمرررم بشرركع  انعيصرر   أدائيرر 
نال رل  األسرسر كرا ن  اندو   األدائ  رنعص    ا    ان رصل انط ب .يا انعص   يهذ أهمي 

  انمبد . أومالفوم انماص  اا انمط ل 
 )انشرررع ( واضررره ومبرشررر  مرررع اهرررت   انعص ررر  انعارررو  يترررأي  انعص ررر  األدائررر  بشررركل -5

يعب  بشكل   يه  األداء أا انع بي  بشكل ارم ييي األ صي     واإلي را وانعص   انعيص  
 ا  واإلي ررر ،وكررذنك بتررأيي  مبرشرر  مررا انعيررا  أل عفررراررا مالفرروم انكعمرر  وانمعصررو انم ررر  

صمرررو به رئ رر   ري  رئمرر أونرريا مصالرر داي بذاترر   األداءاص رر   مرر تبط بشرركل مبرشرر  برنعصر رر   ار
ييي يدهل اعيفرر نياير  مرا  مرنيرر  بصرئفرر و يمكرا نر  انظفرو   األه ىاناصرئي  وانموسي ي  

اناصررئ  هر  مالر دا  تعريو اعرو مكوصرر  انعصر ر  اناصرئير   األداء مكوصرر  ما ه نفر ، إ 
مهتعرر  اررا  وأسررعول  ذو م مرره معيصرروتتمررر   وتتالراررل معفررر نيكرروا انصرررت  شررك ي  األهرر ى
 .األه ى األشكرل

 األدائررر نعاصررررء انع ا ررر  كييررر اي ارررا انشررركل انم رررريل  اآلنررر انموسررري    أألداء يهتعررر   -6
ياص   أابت عيد اناصرء صالس  وكأا انعر   ييرول  األ صي صالسفر، ييي تتمي  موسي و  ني صي 

ن  مرر  انموسرري ي  تظفرر  ويتررو اب ررو  انماصرر  انم ا ررل نرر .  أومررر ياصيرر  ب رروت  اعررو قنترر  
 ر  اناصررء انت اير   أمرروهر  ي    اناصررء انشرعب  انالونكعرو    األ صي نيا  إنوبشكل تكميع  
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يتميررل بعرر   تررذكي   نعبصيرر  انصاميرر  وانعيصيرر   األولانموسرري    نرريداءان  رريا  يظفرر  دو يررا 
بع   اناصرء وت عيرد ل و د  ،واندو  انيرص  يتمي إاوكذنك م دمر  نعم رطع اناصرئي  انمتعددة 

كمرلانماص    انعيا اناصرئ  اا ط يل ان  مر  انموسي ي . وار
نرذا اارد  انط ائرل    اناصرء ان  يا بشكل مصظم ان وااد وانمصره   األداءظف  اص    -4

انموسري و انعرنمير  واناصررء   ضرما د اسر  مصرره األسرسري انهر   نترد يا مكوصرتر  ومال داتر  
ظفرو  مصرره  هر ر  برنمردا ا انشرعبي  انت ايير  انمصف ير   إنروهذش انيرنر   أد انعرنم  ،ممر 

م تمعفرر  وااردهر انهر ر  ضرما ميريط  إ سررءنكل دون  ونكرل شرعل امعر  كرل مصفرر اعرو 
انشعب  وانمعتمد  األداءاص    أمر ط بفر برنشكل اند يل وبط ل تععيمي  مهتعال . إنووص عفر 

 إنرواعرو ا صت ررل انعالرو  مرا مرفد   برألسررا راتمرد  ،اعو ان يبوتي     مكوصرر  اصر ر ش
 .نشالره ا يل يرص  اا ط يل انت عيد وانتياليظ  إنوقه  وما  يل 

  انص رط اآلتي : إنوتبعري نمر ت دم  أا انبريي يهعص 
اناصررررئ  انع ا ررر  بي يررر   واصرررل مفمررر  هررر  اني كرررر   األداءترررتعهص مكوصرررر  اص ررر   -1

صيرو انشردة   وانترد ي ر  ( ،وديصرميكير  ان رو  )مرا شردة وهالرو  انعيصي ) انتيعير  وان هر
     وانهالو ( ،وانطربع ان وت  )انعوا ان وت (.

 ر  اناصررء انع ا ر  مرا  واصرل متعرددة مصفرر تيعيعير  موسري ي   األداءيمكا د اس  اص ر   -2
 م  انمطعول.ص دي  ذو ي  وهذا مر نم ييدي    بعدصر برنشكل انمصف   وانعع أوومصفر  مرني  

اناصررئ  انع ا ر   األداءا ستط اد( ه  انظره ة انمصتشر ة اعرو  أوظف    ال  ا  ت رل ) -3
، وانشكل انيرص  تميل بر ت رل واألداءبر ت رل انعيا مبرش ة  األولانع ب ( وبشكعيا تميل  أو)

 اعو نيا يرب  ومو ود ا  ي. األدائي انمكوصر  
 ير   متك  ة يسل شكل معيا يصت  اا ذنك  ا  ديرد  وإن األداءاصد يبو  مكوصر   -7

هررو ان رصررل انمررفي  بشرركل مبرشرر   رر   األداءمهتعر  انسررمر  وانم مرره اررا  يرر ش، نررذا يعتبر  
 م مه كل مصفر بشكل معيا. وار سرءبصرء ان يك انمهتعال  نعاصرء 

كعمر ( وذنرك ،انعيا،اناإلي ر ) األهر ىارا انعصر ر  اناصرئير   األداء يمكا ا ل اص    -5
بو ود تعك انعصر   ييي يدهل اعيفر ويعمل بشكل ضمص  ومشت ك  إ  يتوا د  األداء ا 

 مع مكوصرتفر.
انشررعبي   األ صيرر اناصرررئ  وانموسرري   انم ا ررل نعاصرررء بررصالا انشرركل وذنررك  رر   األداءظفرر   -6

 انع ا ي  ييي تعتب  اآلن  ت عيداي نعيص  ة.
كوصرتر   ر  انعررنم ارا ط يرل اند اسر  نتكروا يربتر  انمعصرو وم األداءصظم   وااد اص    -4

اعو متاي ا  يسرل  برألسرا   اناصرء وانموسي و انشعبي   تعتمد  األداءوانتعبي  امر  وااد 
  وانالصي  . اإلصسرصي  في  كل م تمع وي ر ت  

 التوصيات 
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ا   ما    م رل اصر   انموسي و واناصرء انع   د اسر  بييي  إ  اءيو   انبريي 
ان رصررل ان مرررن  وانررذو   وانتيعيعرر  ،نمررر نفررر مررا مكرصرر  مفمرر  نعالفررم انعميررل نعالررا انموسرري   

 وه رئ   انص دي .
      : الهوامش

 
 .6انالص ، ص لد.يمد  هميا، انتذو  ( 1)
  .74ق وا كوب صد ،كي  تتول انموسي و ،ص ( 2)
 ميسم ه م  ،انتيعيل وانص د انموسي   ،مع م  د اسي  . ( 3)
 م.2008\2\15يسوا   يد بتر يخ  ن رء مع األسترذ اندكتو  طر ل ( 7)
 .94هيال ، ا انموسي و ،ص  (5)
 .105انموسي و ،ص لق وا كوب صد ،كي  تتذو  (6)
 .1سعيد تو يل ، مرنير  ان و  وانتعبي  انموسي   ،ص (4)
 .2005إب اهيم انع يا ،انموسي و أكي  انالصوا ا تبرطر برن وي ،انييرة ، (8)
  بيواس ، وه  مع    سطيي  وبسيط .م موا  انمدا ك انت  يتع رهر اإلصسرا 
 .2ان و  وانتعبي  انموسي  ،ص  سعيد تو يل،  مرنير  (9)
 .30اسعد ميمد اع  ،مدهل إنو انموسي و انع ا ي  ،ص (10)
 .7سيموا  ر    ،انموسي و انع بي  ،ص (11)
 .373 ونيوا بو تصوى ،اناليعسو  و ا انموسي و ،ص (12)
 .50سعد  يميد ،ميمد ان برص   ،ص (13)
 .55انعرم   ، صرء  ي  انع ال ،صيرم   (17)
 .119د.شف  اد  رسم ،د اسر     انموسي و انع بي  ،ص (15)
 . 86انم د  انسربل ،ص (16)
 .1ميمد سعيد ان ييرص  ،انتعبي  اناصرئ  ،ص (14)
 .60ابد انع ي  ابد ان عيل ،انموسي ر األصدنسي  ،ص (18)
 .183-181 بي  أصو   شيد ،مو   تر يخ انموسي و واناصرء انع ب  ،ص (19)
 .132د.شف  اد  رسم ،انموسي و انع ا ي  ،ص (20)
 .7د.طر ل يسوا   يد ،يول انع    بيا انكعم  وانعيا ،م ع  انم مع انععم ،ص (21)
 .6ميسم ه م  ،انذول انشبرب  واأل صي  انيديي  ،  يدة :انضيرء ،ص (22)
 .255د. بي  أصو   شيد ،انموسي و    انع ال ان ديم ،ص (23)
 .45انه رئص انعيصي  واإلي راي     األ رص  انم ا    نعم رم انع ا   ،صمفيما إب اهيم ، (27)
 .9د. بي  أصو   شيد ،اآل   انموسي ي  انم ريب  نعم رم انع ا   ،ص (25)
 .111،ص 1د.طر ل يسوا   يد ،أوضر  انالصرصيا انشعبييا و صوصفم انموسي ي ،  (26)
 .174انيرا سيرل ،انماصوا انع ل ،ص (24)
 .120،انموسي و انع ا ي  ،ص د.شف  اد  رسم (28)
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 203،ص 76ميسم ه م  ،ط ائل انتياليظ أنشالره  ،م ع  كعي  انت بي  األسرسي  ،ادد (29)
ميسم ه م  ،انتيعيل وانص د انموسي  ، مع م  د اسي  ،كعي  انالصوا ان ميع  ، سم انالصوا انموسي ي ،  (30)

 نع   انيرني،  ي  مصشو ة.
 واملراجع املصادر

 .1961،، ان ره ة 2م : ميمد  شرد بد اا،طق وا كوب صد ،كي  تتذول انموسي و ،ت   .1
 .1947اسعد ميمد اع  ،مدهل إنو انموسي و انع ا ي  ،دا  اني ي  نعطبرا  ،باداد  .2
 او  ،مفرريما إبرر اهيم ،انه رررئص انعيصيرر  واإلي رايرر   رر  األ رررص  انم ا  رر  نعم رررم انع ا رر  ان رر   .3

 .2007،ش ك  ا صعرم نعطبرا  انميدودة ،باداد  1،ط
 .2005انسعد  ،سعد  يميد ،ميمد ان برص   ،دائ ة انالصوا انموسي ي  ،باداد  .7
 .1985صش  ،ط ،باداد انيرا سيرل ،انماصوا انع ل ،انمفسس  انع بي  نعد اسر  وان .5
 .1946، باداد 805انعرم   ،يرم  ، صرء  ي  انع ال ،مطبع  انيوادي ،انمكتب  انوطصي   .6
ان رره ة  ،انمكتبر  انع بير  ، د. رفاد  ك يرر ،ت  مر : اناليعسو  و ا انموسري و بو تصوى،    ونيوا .4

1947. 
 ،بيرر و  ، ر رر  وانععرروم ،انم كرر  انع برر  نعيسررتمع ،انتررذول انالصرر  ودو  انالصرررا وانمهميايمررد   .8

 .1945نبصرا 
 ررر    ،انموسرري و انع بيرر  ،ت  مرر : ابررد ال صعمرررا ،انمصشررو ا  انع بيرر  ،مرررذا أارر    سرريموا .9

 .26،كترل 
 بير و  ، ،انمفسسر  انع بير  نعد اسرر  وانصشر ، 1،انموسي و انع ا ي  ،ط شف  اد  رسم يسا .10

1981. 
نعم ررررم انع ا رر  ،دائررر ة انالصرروا انموسررري ي    رربي  أصرررو   شرريد ،اآل   انموسررري ي  انم ررريب   .11

 .989انع ص  انوطصي  انع ا ي  نعموسي و ،باداد ،
،بارداد  1ط  بي  أصو   شيد ،انموسي و    انع ال ان ديم ، دا  انشرفوا اني ر ير  انعرمر  ، .12
، 1988. 
 ،فوا اني ر يرر  انعرمرر  ،دا  انشرر  تررر يخ انموسرري و واناصرررء انع برر  ،مررو  رربي  أصررو   شرريد  .13

 .2000باداد 
،انم كررر  انع ا ررر   1طرررر ل يسررروا   يرررد ،أوضرررر  انالصررررصيا انشرررعبييا و صررروصفم انموسررري ي  ،  .17

 .2004نسص   232نعد اسر  انموسي ي  انم ر ص  ،دا  انكتل وانويرئل بباداد 
و ا ة انتععرريم  طررر ل يسرروا   يررد ،انترر اي انموسرري   انع برر  وانمررو وي انموسرري   انع ا رر  ، .15

 .2001باداد ،كعي  انالصوا ان ميع ، باداد  انعرن  ، رمع 
 .1988ابد انع ي ابد ان عيل ، انموسي ر األصدنسي  انما بي  ،ارنم انمع    ،انكوي  ، .16
 .1980 ،،نبصرا، بي و  1،دا  انطعيع  ،ط  ا انموسي و ،ت  م : و   ط ابيش  هيال ، .14

 البحوث والمقاالت
ا تبرطري برن وي ،انييرة ،م رن  مصشو ة اعو انشبك   انالصوا أكي انع يا ،هيال:انموسي و  إب اهيم .1

 .www.tereza.orgانمععومرتي  مو ع 

http://www.tereza.org/
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 و ة اعرررررو انشررررربك  انمععومرتيررررر  مو رررررعان ييررررررص   ميمرررررد سرررررعيد ،انتعبيررررر  اناصررررررئ  ،م رنررررر  مصشررررر .2
www.kefaya.org. 

ان و  وانتعبي  انموسي   ،بيي مصشو  اعو انشبك  انمععومرتي  مو ع   تو يل،  مرنيرسعيد  .3
www.nizwa.com. 

طررررر ل يسرررروا   يررررد ،يررررول انع  رررر  برررريا انكعمرررر  وانعيررررا  رررر  بعررررض  رررريك انترررر اي وانمررررو وي  .7
 .1998باداد ، ،75،م عد  1م  ، م ع  انم مع انععبيي مصشو     انموسي   انع ا   ،

 76،ادد األسرسرري ،بيري مصشررو   ر  م عرر  كعير  انت بيرر   أنشررالره ،ط ائررل انتيالريظ ميسرم ه م  .5
 .2006،باداد 

 ميسررم ه مرر  ،انتيعيررل وانص ررد انموسرري   ،مع مرر  د اسرري  نطعبرر  ان رر  انيرنرري ، سررم انموسرري و ، .6
 كعي  انالصوا ان ميع  ، ي  مصشو ة.

 ، 252انيدييرر  ،م رنرر  مصشررو ة  رر    يرردة انضرريرء ارردد  واأل صيرر انشرربرب  انررذول ميسررم ه مرر  ، .4
 .2007باداد 

http://www.kefaya.org/
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