
 

  
خاصة مـصر القديمـة وبـالد        -تميزت الموسيقى في حضارات الشرق األدنى القديم        

بمكانة كبيرة وتوغلت في كافة جوانب الحياة الدينية والدنيوية، فقد كانت الموسـيقى              -النهرين
واحدة من أهم موضوعات الحياة اليومية التي اهتم المصري القديم بتصويرها علـى جـدران               

ه، وآثاره المختلفة، حيث لعبت تلك الفنون من موسيقى ورقـص وغنـاء ومـا               مقابره، ومعابد 
يرتبط بها من أشكال اآلالت الموسيقية دوراً هاما وحيويا في أداء الطقوس والعبـادات وفـى                

   .المآدب واالنتصارات العسكرية واالحتفاالت الدينية والملكية
واالنتصارات العـسكرية والـرقص،     كما ارتبطت الموسيقى في بالد النهرين بالرياضة        

  . بناء معبد جديد أو تجديد معبد قديم، حيث تأثرت حضارة بالد النهرين بالدينباإلضافة إلى 
  

 الرسالة إلى ثالثة أبواب مسبوقة بتمهيد ثم مقدمة تناولت رؤية سـريعة عـن               تم تقسيم 
تنـاول البـاب     القديم، و  لى الموسيقى في العالم   جغرافية مصر وبالد النهرين وأقدم الدالالت ع      

 بعد تصنيف اآلالت الموسيقية بوجـه عـام   )اآلالت الموسيقية في مصر وبالد النهرين    (األول  
 ثم، وآالت إيقاعية مصوتة بذاتها،      )الجلدية أو ذات الرق   (آالت إيقاعية غير مصوتة بذاتها      إلى  

الت الوتريـة وذلـك     آالت نفخ، وتنقسم إلى آالت نفخ خشبية وآالت نفخ نحاسية، وأخيـراً اآل            
لمعرفة إنتاج كل حضارة من اآلالت التي تندرج تحت التصنيف الـسابق وهيئاتهـا، وأقـدم                
. ظهور لها، وتطورها، والعازفين عليها وطريقة العزف، واستخداماتها في المناسبات المختلفة          

تنـاول   في مصر القديمـة، بينمـا        وينقسم إلى فصلين، تناول الفصل األول اآلالت الموسيقية       
  . في بالد النهريناآلالت الموسيقيةالفصل الثاني 

  
والتـي تـضم    ) المناظر الموسيقية في مصر وبـالد النهـرين       (أما الباب الثاني فتناول     

الموسيقيين من عازفين ومنشدين وقادة موسيقيين، وما قد يصاحبهم من راقصين أو مصفقين،             
تبعـاً السـتخداماتها فـي كلتـا         تصنيف مناظر الموسيقى إلى موضـوعات        وذلك من خالل  

 ومن ثم اكتشاف سماتها وخصائصها، ومـا كـان       الحضارتين، وتحليلها، وتتبعها تتبعاً تاريخياً    
ناظر الموسيقية فـي    وانقسم بدوره إلى فصلين، تناول الفصل األول الم       . يستخدم فيها من آالت   
  .د النهرينتناول الفصل الثاني المناظر الموسيقية في بالمصر القديمة، بينما 

  
ويقارن الباب الثالث واألخير بين الموسيقى في مصر القديمة وبالد النهرين من خـالل              
فصلين، بحيث تناول الفصل األول المقارنة بين اآلالت الموسيقية في الحضارتين مـن حيـث               
. أقدم ظهور لآللة ومناسبات العزف، والعازفون عليها، وطريقة العزف واآلالت المصاحبة لها           

ينما تناول الفصل الثاني المقارنة بين المناظر الموسيقية، واعتمـدت المقارنـة علـى شـقين         ب
أساسيين هما الموضوع وعناصره من حيث ماهية العازفين وعـددهم وأنـواع اآلالت وأقـدم      
ظهور، ثم التحليل الفني للمناظر من حيث النسب التشريحية والخطوط واأللـوان والـسيمترية         

  .ة السيادية بالمنظروالتضاد والشخصي
  

وتنتهي الدراسة بخاتمة تعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها، ثم قائمة بالمـصادر              
والمراجع العربية والمترجمة واألجنبية وأهم المواقع اإللكترونية المستخدمة، وأخيراً فهـرس            

  .األشكال والكشافات
 


