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 طفتوطؤيةك لةطةلَ 
سي شتراوويكلود ل  

  لة فارسيةوةوةرطصرِاين
 سةآلح حةسةن ثالَةوان

  
لة  كاملَبونيان بةآلم ،سةرياةلَداوةووتوتانة ئةفسانةو موسيقا هةردووكيان لة زمانةوة  :ثرسيار

لة نصوان مؤسيقاو ن ئةبين؟ ض ثةيوةنديةك .مةبةستان لةمة ضيةئايا . يةضةند ئاراستةيةكي جياوازةوة
 ؟ ئةفسانةدا

 ناثوختة ثوختةوثةيوةندي نصوان مؤسيقاو ئةفسانة بابةتصكة لة بةشي يةكةمي كتصيب : لوي شتراوس
داطرتووة، هةر هةمان مةسةلةش بووة لةسةر زؤر ثصم دا  مرؤظي رووت دوايني بةشي كتصيب هةروةها

، بؤضي ئةم بؤضوونة ةكانزمان ئينطليز الي بة تايبةت كؤمةلَص تصطةيشتين هةلَة ، دةركةوتينهؤي 
لصكدانةوةم بؤ ئةم بة ثصضةوانةوة . ، ئةمةيان شتصكة هةروا لةخؤيةوة دروست بووهاتة كايةوة 

 دوو  بةلَكوي هةيةثةيوةنديةك دا لة نصوان ئةفسانةو مؤسيقا نةك تةنيا مةسةلةية بةم شصوةية بوو، 
و ئةوي تريان ثةيوةندي  ) Contiguity (   هاوسصيةيتيةكصكيان ثةيوةندي: نهةجياواز ثةيوةندي 
،  ئةم دوو ثةيوةندية لة بناغةدا يةكن ئاشكرا بووئةوةشم بؤ، هةروةها ) Similarityٍ  (ةهاوشصوةيي

 ، لةسةرةتاشدا بةرةو الي ثةيوةندي هاوشصوةيي مبووبصئاطا  لةم شتة مدابةآلم لةسةرةتاي كار
  .رووين بكةمةوة لة خوارةوة  هةولَ ئةدةم مةسةلةية ئةوهةمان ئةمةش . ئةمشكانةوة

ئةفسانةيةك بةتةواوي وةك ناكرص تصطةيشتنمان بؤ  :مةبةستم لة اليةين هاوشصوةيي ئةمةبوو
هةر لةبةر ئةم . داري تصبطةين رشتةيةكي ثةيوةستواتة وةكبصت ،  مؤسيقي) Score (1كيثارتيتؤرص

 ياخوود ووتاري نصو رؤذنامةيةك خوصندةوة، واتة لة ضريؤكصهؤيةشة طةر هاتوو ئةفسانةمان وةك 
، لةبةرئةوةي ئةفسانة ئةبصت لة هةموو حالَي نابنيضةثةوة بؤ راست و دصرِ بةدصرِ ، ئةو كاتة هيضي لص 

خؤي  دا يةكبةدوايةكي رووداوةكانلة زجنريةيماناي بونيادي ئةفسانة . اليةكةوة خبوصنرصتةوة
ئةم هاتوو شيت هةموو رووداوةكان جصطاي تصطةيشتنة، تةنانةت طةر بةلَكو لة كؤي ط ،حةشارنةداوة

كةم تا ئةفسانة  بةم ثصودانطة. ن ضريؤكةكةدا لة كايت جياوازدا دةركةوبةسةرهايت لة نصو شرووداوانة
ثارضة ثارضة بةلَكو ئةبصت هةر خوصندنةوةي نةك : وةك ثارتيتؤرصكي مؤسيقي خبوصنرصتةوةئةبص زؤر 

بناسرصت و بزانرص  ئةوةي لة دصرِي يةكةم دص تةنيا لة كاتصكدا مانا ئةبةخشصت طةر هةمووي ثصكةوة 
ئةفسانة تةنيا لة نابصت بة واتايةكي تر . هاتوو لةطةلَ ئةواين تري سةر رووثةرِي الثةرِةكة ببينرص

. ضةثةوة بؤ راست خبوصنرصتةوة ، بةلَكو ئةبص لةهةمان كاتدا لةسةرةو بؤ خوارةوةش خبوصنرصتةوة
ئةتوانني بة تةواوي لة ئةفسانة بطةين و  كاتص تةنيا. هةر الثةرِةية بؤ خؤي هةمةاليةنيةكة

                                                 
  وةرطصرِ... ثارضةيةكي مؤسيقاية، بة تايبةت مؤسيقاي فيلم ياخود شانؤطةري- 1
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يةك بة دواي  ةكايننووسراو ةثارض( ثارتيتؤري ئوركسترايةك  وةك طةر هاتووماناكةميان ضنطكةوصت
  .مانةوةدخوصن)  يةك

  
 لةاليةين دووةمدا بدؤزرصتةوة واتة  ئةتوانرص لة ، ئةوة  ئةبص بؤضي و ضؤنم كارة وةآلمي ئةوةي كة ئة
 بة درصذايي سةردةمي رصنيسانس و سةدةي هةظدةهةم ئةو  ، ئةمةيةشراستيةكة.اليةين هاوسصيةيت

، لة ) نالَصم لة ناوضوو ياخوو وون بوو( كاتةي بريي ئةفسانةيي لة ئةندصشةي رؤذئاواييدا وةالوةنرا 
 طرتةوة كةئة و جصطاي ئةو ضريؤكانةيان تنةرئةكةو دةكان رؤمان بةري سةردةمدا يةكةمني ئةوهةمان

 شايةدي بينيين دةركةوتين كاتةشدا و لةهةر تةواو . ةكان بةستبوويئةفسانة  منوونةثشتيان بة
  .ةمي سةدةكاين هةظدة تا نؤزدة بةنين كة تايبةت بواري مؤسيقا شصوازة بصوصنةكاين

  
ض (  اكاركردةكاندةست بةسةر ةواوي طؤرِي تا  خؤي بة تتةقليديوا دصتةبةرضاو كة مؤسيقا قالَيب 

 لة تارادةيةكةي بريي ئةفسانةيش شتئةوواتة  ،بطرصت )  كاركردي سؤزداري ياكاركردي عةقآلين و 
 ئةفسانة ، تةقليديةكاينئةو مؤسيقايةي بووة مرياتطري كاركردة . هةمان سةردةمدا رةهاي كردبوو

 ثةيدابوو، دا سةدةي هةذدةهةم لةباخ و 17سةرةتاي سةدةي  فرسكؤبالَدي لةطةلَ يةي رؤذئاوايمؤسيقا
 . طةيشتة ترؤثكي خؤي19 و 18 لة كؤتاييةكاين سةدةي موتسارت و بتهؤظن و واطنةرلةطةلَ 

وةك منوونةيةكي ، ))بازنة((  بة ناونيشاين  ظاطنةري مةسةلةكة ضوارثةردةيةوةبؤ زياتر روونكردن
ةم ضوار ثةردةية ئ ةكاين يمؤسيقبابةتة يةكصك لة طرنطترين . ةبة منوونة ئةهصنمةوو ديار  مةوزوعي
م ناوةرِؤكة بؤ ئة هةمان ئةزانيتهةروةك . ةئينكاركردين عةشق كة ئةويش ناوةرِؤكةكةي بريتية لة

 مؤلَةت  راينرووباريتةرِوتازةي  كضاين صك كة كات:  دةرئةكةوصت Rhinegoldيةكةمني جار لة بةشي 
 بةو مةرجةي دةست لة تةواوي عيشقة ست بةسةر زصرِةكةدا بطرصت بةآلمدة ئةدةن ئالربيشبة 

  . ئةم مةرجة قبوولَ ئةكاو ئينكاري عةشق ئةكاتئالربيش. مرؤييةكان هةلَطرصت
  

ةوة ، سةرهةلَئةدات والكريلة بةشي جار  نيبؤ دووةم جارصكي تر) ئينكاركردين عةشق ( بابةيت 
 زيطلنيدئاشكرا بووة بؤي زيطمؤند  كة ةيكاتلةو . ئالَؤزة تصطةيشتين بابةتةكة طةلصكئةجمارةيان 

خوشكصيت و عاشقي ئةبصت و لةو كاتةي ئةم دووانة ئةيانةوص ثةيوةندي زيناكردن لةطةلَ مةحرةماندا 
  سةرهةلَدانةش بةهؤي ئةمة،ةوسةرهةلَئةداتبابةيت ئينكاركردين عةشق دووبارة دةست ثص بكةن، 

دا  مششصرةدةست بةسةر ئةو ئةيةوص يشزيطموند و  دايةدرةختصكا كة لة دةرووين ةوةمششصرصك
 لةو كاتةدا بة هيض سيطمؤند لةبةرئةوةيئةم مةسةلةية تؤزصك سيمبولئامصز دصتة ثصش ضاو، . بطرصت

لةطةلَ عةشقا ئاشنابوةو بة ثصضةوانةوة ، بؤ يةكةمني جارشصوةيةك عةشق رةت ناكاتةوة، بةلَكو 
  .تئةبصشي طرفتاري
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 مةسةلةي عةشق سةرهةلَ ئةداتةوة؛ لةدواين ثةردةدا كاتصك كة سصيةم جاري دا بؤة هةمان بةشهةر ل
ي برويلد بةسةر ترين خةونسيحرئامصزدرصذترين و ثرِترين و  حوكمي _ ثاشاي خواكان _ ووتان

 صنيبلَبةجمؤرة ئةتوانني .  لة نصو بازنةيةكي ئاطريندا ئابلَوقةي ئةدا هةروةهائةسةثصنص، كضيدا 
. هةلَطرووة  خؤيلة عةشقي كضةكةي  لةبةر ئةوةي دةسيت، تيش ئينكاري عةشق ئةكا )ووتان(

  .ئةلَبةتة ئةم بؤضوونة ئةوةندة جصطاي برِوا نية
  

 لصرةدا رووبةرِووي هةمان ئةو طرفتانة ئةبينةوة كة لة ئةفسانةدا مامةلَةي لةطةلَدا تصبيين ئةكةي
لصرةدا ناوةرِؤكصكي مؤسيقي جصي ناوةرِؤكصكي (  ةكةةرهاتبةدرصذايي بةسئةكةين؛ ناوةرِؤكصك 
جارصك لة سةرةتاو ، جارصك :  لة سص كايت جياوازدا  دةرئةكةوصت، ئامادةية)  ئةفسانةيي طرتؤتةوة

ئصمةش بؤ زياتر سنوورداركردين باسةكة تةنيا باس لة دوو ( جارصكيش لة كؤتاييدا ،لة نصوةندو 
دةركةوتين كة تصطةيشنت لة ئةوةي ئةمةوص نيشاين بدةم ئةوةية ). ةكةين ئ ) بازنة( ئؤثصراي يةكةمي 

، ئةوةية كة ئةمانة هةرضةند زؤر جؤراوجؤر  بةردةوام و ضةندجارة و سيمبولئامصزي ناوةرِؤكصك 
صكن ئةو حةلَقانةي بةدووي يةكدا هاتوون بةدووي يةكدا كؤيانكةينةوة بؤ زجنري وةك دصنةبةرضاو ، 
  . مامةلَة بكرصتتاكة رووداوصكوةك لةطةلَ هةمووياندا  ناكرص ئايائةوةي ببينني 

  
يكةدا  لة هةريةك لةم سص جصطايانة طةجنينةيةك هةية ئةبص لة دةرووين شتصكي دوةك ئةزانني

 داية، مششصر لة دةرووين راينزصرِ  لة قوآليي رووباري .  هةلَكةنرصت صنرصتة دةرةوة ياخوود 
 لة ناوةراسيت بازنةيةكي برويلد،  ) نيشانةي ذيان ياخود نيشانةي جيهان ( دةرةختصكي نيشانةدا ية

 دووبارةبوونةوةي ناوةرِؤكي ئةم روانينة ثصمان ئةلَص ئةم سيانة . صصنرصتة دةر ئاطرينة ئةبص لص ي
زصرِ شصوازصكة بؤ دةستكةوتين هصز ، مششصر :  يةك شنتزصرِو مششصرو برويلدهةرسصكيان واتة 

لة راستيدا ئةم يةكثارضةييةي نصوان  زصرِو مششصرو ذن . زصكة بؤ بةدةستهصناين عةشق شصوا
زصرِ  بؤضي لة كؤتايي بةشي دةركةوتين خواكان دووبارة ، بؤ ئةم ثرسيارةةوةآلمباشترين  ) برويلد( 

شةي ئةو دووانة يةك شت بوون لة دوو طؤ: وةبردرصتة ئةرايني لة رصطاي برويلد ةوة بؤ رووبار
  .انجياوازةوة ئةبينر

  
 لة هةمان كاتدا كة ضاوي لة عةشق ثؤشيبوو ، ئالربيشبؤ منوونة .  ئاشكراو روونةشباقي داستانةكة

دصنصتة ، ئةو ذنةش كورِصكي بؤ سةرئةكةوص دا ذنصكفريوداين لة زصرِ بة سوودوةرطرتن لة ثاشانبةآلم 
 ي بة نسيبكاتدا كورِصكهةمان  مششصرلة ينخاوةبووة بة يش لة كؤتاييدا سيطمؤند هاطني : دنياوة

ئاشكرا خالَصك دةركةوتين بةردةوامي ناوةرِؤك . زيطفريدئةبصتة كة  كورِةش هةر ئةو كةسةية بص،ئة
و ةوة و ئةو خالَةش بووين خزمايةيت نهةرطيز لة شيعرةكاين ئؤثصرادا روون ناكرص يئةو خالَة ئةكات

 لة ةوةزؤر رولة ئةم دوو كةسايةتية . ي قارةمانيطفريدز خائني و هاطيين لة نصوان لصكضواندنة
  هاطني و زيطفريد ئةكاتةوة كة ضؤن تواناي ئةوة هةية ئةوةش روونئةم خالَة هةر . نيةكتري ئةض

لة  )وة هاطينة بة ناونيشاين خؤي و ثاشان بة دةمامكي ريدزيطفيان ضاكتر واية بلَصيم لة باري يةكةم ( 
  . بةدةست بصننرويلدبؤكةكةدا   ضريساتة جياوازةكاين
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 يي لةطةلَ لةيةكضووين شصوةي شيكردنةوةي ئةفسانةبةس بن بؤ دةرخستين ئةم منوونانة رةنطة 
اوة ةرةتسص لة شتصك ئةطرصن لة وكاتصك طوص لة مؤسيقا ئةطرين لة راستيدا  ط. ي مؤسيقدرككردين

سيمفؤنيايةك . ةكةش طةشة ئةكات بةدرصذايي كاتدةست ثص ئةكات بةرةو كؤتايي جولَة ئةكات و
، بةآلم بةم ثصية طةر نةمانتواين ئةوةي طوصمان يةةشي ه و ناوةراست و كؤتاييةخاوةين سةرةتايةك

 نةمانتواين لةهةموو اليةكي سيمفؤنياكة ن ياان طرصدةينلصبووة لةطةلَ ئةوةي ثصشوو  دوايدا ثصكةوةي
.  و هيض ضصذصكي لص نابيننيناطةينتص سيمفؤنياية طارداربني ئةوة ماناي واية ئصمة هيض شتصك لةوائ

 ت دركي ثص بكةيتةنيا كاتص ئةتواين :  و وارياسيؤنئيقاع يةكاين مؤسيقدانراوةبا برِوانينة بؤ منوونة 
 خاوةين حالَةت و وارياسيؤنهةر .  لة زةيندا بصتي ثةيوةستدارتانئيقاعصك بؤ هةر وارياسيؤنص طةر

كة  ي ناثةيوةستدارئيقاعصكبص ئاطايانة بيخةيتة سةر توانيت طةر ئةهةوةسي تايبةت بةخؤيةيت، 
  .ثصشتر طوصت لص بووة

  
بةجمؤرة دووبارة سازكردنةوةيةكي بةردةوام لة زةيين طوصطري مؤسيقاو و طوصطري رووداوي 

بة تةواويش وا ثص دةضصت .  ئةمةش تةنيا لةيةكضوونصكي جيهاين نية.  شصوةئةطرصدائةفسانةيي
كة ثصشتر  تةوةدؤزيوةبدووبارة   ئةو بوونيادانةي تايبةيت مؤسيقكاينةنيا بة داهصناين شصوةمؤسيقا ت

  . هةبووةانلة ئةفسانةدا بووني
  

باوبوو، دا  كة لة سةردةمي باخ صوةيةي شبةو بؤ منوونة  جصطاي سةرنج راكصشة طةر بزانني فوط ، 
 خاوةين دوو  تايبةتيانةةنئةم ئةفسا. نة تايبةتيةكانة كاركردي هةندص لة ئةفسا نيشاندايندووبارة

. تايبةمتةند ياخوود دوو دةستة تايبةمتةندين، بؤ منوونة تايبةمتةنديةكي ضاك ئةوي تر خراث
 لة دةسيت ةنهةولَ ئةد،  ة ئةفسانةيةك طصرِانةوةي طروثصك لة تايبةمتةنديةكان نصورووداوي

ةيبينني  تاقيبكردين طروثصكة لةاليةن طروثصكي ترةوة ، هةندص كةواتة ئةوةي ئ. ن هةلَبصتر طروثةكةي 
بة تةواوي وةكو .   هةلَدص B هةندص جاريش طروثي ة ئةكاو  و Bثةيوةندي بة طروثي   Aجار طروثي 

 و بابةت( ئةيبنني ياخوود ئةوةي لة زماين فةرةنسي ثص ي ئةلَصني دا  ئصمة لة فؤط  شتةيئةو
 دادذايةتية لة سةرانسةري ضريؤكةكةو ئةم جياواز ي  *Le sujet et al réponse) * ثةرضدانةوة

 لة تاهةروةك ئيسيتر ( طةرداين ئةبنو سةري  طصذ تووشيبووين هةية تا ئةو رادةي هةردوو طروثةكة
 دوو بناغةيةداية رصطا ضارةي كؤتايي ياخود ثونيت ترؤثكي ئةم دذايةتيانة لة ثصكهاتةي ئةو.) فوطدا 

  ئةكرص ئةم دذايةتية لة نصوان.ي ضريؤكةكة بةرامبةر بة يةكتري قووت بوونةتةوةايذبة درص كة
بونيادي ئةو .  سةرةوةو خوارةوة ، ئامسان و زةوي ، رؤذو هصزةكاين سةر زةوي بصتهصزةكاين

كة ثارضة . رصطاضارةيةي كة ئةفسانة بؤ ئةم ثصكهاتةية ئةخياتةرِوو زؤر لة ئامصري ئؤكؤردصون ئةضص
و كردووةو ئةيطةيةنصتة كؤتايي ، لةبةر ئةوةي دوو كؤتايي بؤ هةميشةيي  حةل و فةسلَ يمؤسيقاكة
هةر بةم شصوةية ئةكرص ئةوة نيشان بدرصت كة ئةفسانةكان ياخوود  .بةيةكتري ئةطةيةنصتيةكجاري 

 ياخود ، روندويةك سوناتصك ، يان سيمفؤنياية، لة رصكوثصك هةن طروثصك لة ئةفسانةكان 
 خودي بةدةستهاتووانةلة راستيدا ئةم شصوة .ئةضن يي هةر شصوةيةكي تري مؤسيقا ياخود2توكاتايةك

  .مؤسيقا نني بةلَكو ناهؤمشةندانة لة بونيادي ئةفسانةوة وةرطرياون
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ثوختة و (كاتصك خةريكي نووسيين كتصيب .  كورمت هةية ئةمةوص بؤتاين بطصرِمةوةيادةوةريةكي
 بةشةكاين كتصبةكةم تايبةمتةنديةكي مؤسيقي ببةخشم ولة ةريةك  بووم برِيارمدا بة ه ) ناثوختة

لة . مص ياخوود لةم شصوة ناوانةيان بؤ دان4 يان راندؤي3ناونيشاين هةريةكةيان ناونيشاين سونات
بة ضاكي لة بونيادةكةي ئةطةيشتم بةآلم ، كرد ئة ئةفسانةيةك مامةلَةم لةطةلَكايت كاركردندا 

بؤ ئةم .  بطوجنصتدا لةطةلَ بونيادي ئةم ئةفسانةية تا بدؤزمةوةؤب ؤسيقينةمئةتواين شصوةيةكي م
 باسكرد ، هةروةها بونيادي  بؤ و طرفتةكةمليبوويتز رينية هاورصم ضوومة الي ئاوازدانةري بةستةمة

دوو بةسةرهايت تةواو جياواز  بة بص بووين هيض :  كة مةبةستم بووباسكرد بؤ ئةو ئةفسانةيةم 
ن، لة كؤتاييدا تةنيا يةك وو ووردة ووردة تصكةلَي يةكتري ئةب، دياروئاشكراثةيوةنديةكي
 بونيادة ئةبص ناوي ضي بصت؟ هاورص ي  شصوةثارضة مؤسيقايةك بةم. رد دروست ئةكياندةرومناية

ةم لثارضة مؤسيقاي بة ئاشناييم ي و وويت لة تةواوي مصذووي مؤسيقادا رِئاهةنطسازم كةمص تصفك
بوو ئةطةري بووين ئةم شصوة و روون ئاشكرا .  جؤرة بونيادة ناويشي نيةمئة.   نةبووة شصوة بونيادة

لة هاورِص ئاهةنطسازةكةم ثارضة يةك هةفتةثاش . ثارضة مؤسيقايةو بةم شصوة بونيادة هةبوو
بونيادي ئةو مؤسيقاية هةر لة هةمان ئةو ئةفسانةيةوة  ثصطةيشت كة  خؤي داينابوو ، ثارتيتؤرصكم

  .وةي طرتبووسةرضا
  

كارصكي رصوونكةرة طةرضي ئةم دووانة زؤر لة يةكتريةوة ي بةراوردكردين مؤسيقا لةطةلَ زماندا تا بلَص 
بؤ منوونة زمانناسة هاوضةرخةكان . نزيكن بةآلم زؤر شتيشيان هةية زؤر لة يةكتريةوة دوورن

بة ( دةنطصكة ئصمة ووتن . )رطصروة... يان نوتقيان قسة (  ةووتنووتويانة يةكةي بنةرِةيت لة زماندا 
م آل خؤيان لة خؤياندا مانايان نية بةووتنةكان. بة سوود وةرطرتن لة ثيتةكان نيشاين ئةدةين) سةهوو

لةرووي ثراكتيكةوة ئةكرص هةمان بؤضوون بؤ نؤتاي . ةوةبةستراونبؤ لصك جياكردنةوةي ماناكان ثصك
هيض مانايةك نابةخشن و بة تةنيا  خؤيان هةر ) هتد A.B.C.D( نؤتةيةك  . مؤسيقاش راست بصت

بةجمؤرة . مؤسيقا تةنيا بة ثصكةوة طرصداين نؤتةكان دروست ئةبصت . تةنيا بريتني لة نؤتايةك
 لة مؤسيقاشدا ئةوةي بة   ، ئةذمصردرصيةكةي بنةرِةيت زمانبة  ووتن هةروةك ضؤن نيئةتوانني بلَص

بة )  بصت tonemeرامبةرةكةي لة ئينطليزي  رةنطة بة ( Soneme  ئةلَصم ثصي زماين فةرةنسيم 
  . لةيةكضوونصك لة نصوان مؤسيقاو زماندا هةيةكةواتة. رةطةزصكي بنةرِةيت ئةذمصردرص

  
 ، ووتنةكان كة ثصكةوةبةستين ئاشكرا ئةبصت بؤمان دا ترةكي لة رووين يادابةآلم لة قؤناخي دوايي

بةآلم لة مؤسيقادا .  رستة دروست ئةبصتيشستين واذةكانواذةكان دصنصتة ئاراوة هةروةها لة ثصكةوةبة
 ] لة جصطاي واذة ٍ] رستةيةك]نؤتةكان [, ي ثايةكانواذةكان بونيان نية و لة ثصكةوةبةستين  رةطةزة

 هةن يكراووي زؤر دياربةجمؤرة لة زماندا سص رو. دةستةواذةيةكي ميلؤديكواتة : دروست ئةبصت 
ذة دروست ئةكات، هةروةها ثصكةوةبةستين واذةكان رستة دروست وا ثصكةوةطرصداين ووتنةكان [

 زمان دانا ووتينمان هاوبةرامبةري ا لة حالَةتصكدا طةر لة ديدصكي لؤجيكيةوة لة مؤسيقادا نؤت]ئةكات 
وة بؤ ا، ئةو كاتة تصئةطةين كة روويةك بؤ واذةكان لة مؤسيقادا بووين نية و ئةكرص يةكسةرة لة نؤت

  .رستة برِؤين
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بةآلم لةم ميانةدا , ئصستا ئةتوانني ئةفسانة هةم لةطةلَ مؤسيقاو هةم لةطةلَ زماندا بةراوردبكةين
كةواتة ئةطةر . طةزيش واذةية و بضوكترين رة بووين نيةووتنلة ئةفسانةدا : جياوازيةك هةية

) 3اذةكان و) 2 ووتنةكان) 1 لة يةمنوونةسةرة ، ئةم سةرة منوونةيةك .وةكو  بكةينزمان ي اشتةما
بةآلم بؤ واذةكان هيض هةية  و رستةكان ووتنلة مؤسيقادا  هاوبةرامبةر بؤ . ثصكهاتووة رستةكان

لة كاتصكدا لة ئةفسانة هاوبةرامبةرصك بؤ واذةكان و هاوبةرامبةرصك بؤ .  نيةدابةرامبةرصك لةبةردةست
ي دوو حالَةتةكةدا روويةككةواتة لة هةر. نية ووتنةكان ، بةآلم هاوبةرامبةرصك بؤ هةنرستةكان 

ئاشناييةك طةر مبانةوص لةمةرِ ثةيوةندي نصوان زمان و ئةفسانةو مؤسيقا . كصشانةكة السةنطة
 تصئةطةين كة مؤسيقاو شةوة ، هةرلةم رصرِةوة ودانصنيبة ثونيت دةستثصكردن ئةبص زمان ثةيدابكةين 

ضةند رصرِةوصكي جياوازو ةآلم لةئةفسانة هةردووكيان لة زمانةوة سةرضاوةيان طرتووة ب
جةخت لةسةر اليةين دةنطي زمان   لة حالَصكدا كة مؤسيقا : ثارضةثارضةوة طؤرِانيان بةسةردا هاتووة

  .ئةكات ، بةآلم ئةفسانة مةوداي هةسيت و مانايي زمان لةبةرضاو ئةطرصت
  

  لةاليةك دةنط كةةدا كة زمان لة رةطةزة لصكنةثضرِاوةكان ثصكهاتووئةوةي نيشانفرديناند دوسيؤسؤر 
لةهةمان سةردةمدا هاورِصم رؤمان ياكؤبسن كتصبصكي بضووكي هةر . وة ماناشة ديكةكةي لةالهةيةو
دةنط و ، ئةم زاتة ئةو دووانةي واتة  )  le Son et le sens ( دةنط و ماناوة بة ناونيشاين ةبآلوكرد
ي هةية و هيض مانايةك كدةنطصك مانايةهةر .  لةقةلَةم دابوونةكراوة لة زمانجيا وةك دوو شيت ماناي

و لة دةنطة لة مؤسيقادا رةطةزي زالَ . رايئةطةيةنص ناتوانص بووين هةبصتبةبص ئةو دةنطةي كة 
  .يةمانا  رةطةزي زالَدائةفسانة

  
لة الوصتيمدا .  يا هيض نةبصت ببم بة رةهبةري ئؤركستراوازدانةرلة مندالَي حةزم ئةكرد ببم بة ئا

 نةخشةكصشاين مةكةونائؤثصرابؤ رصكخستين مؤسيقاي ئؤثصرايةك كة وضامندا هةولَصكي بص 
سةري نةطرت ضون ئةوةي ثصويستم ثص بوو لة بةآلم ئةجنامةكةي . نثةردةكانيشي كاري خؤم بوو

ثصم واية تةنيا مؤسيقاو مامتاتيك ئةكرص بة كارصكي خودي لة قةلَةم بدرصت ، . ئامادةنةبوومصشكما 
لة .  بصت5جنامداين هةريةك لةم دووانة ئةبص خاوةين تايبةمتةنديةكي جيينيش بؤ بة ئةظمرؤ

 ئاوازدانةريبة   ثةنام بؤ نيؤروك بردبوو جارصكيان ضاومكاتصكسةردةمي جةنطي جيهاين دووةم 
 ؟ لة زان بة مؤسيقا ئةيبدركت بةوة كرد ض كاتصك : (( لصم ثرسي , كةوت داريوس ميل هوطةورةي فةرةنسي 

مؤسيقاية هيض تةرزة  ئةطرت ، ئةو قايةك  طوصم لة جؤرة مؤسيلة تةمةين مندالَيمدا: وويت وةآلمدا 
لة داناين  بؤم دةركةوت ئةوانة دابووم، لة ثاشانب انثةيوةندي بةو مؤسيقايانةوة نةبوو كة ئاشناي

  .نخؤم
  

ووة و هةر  سةرضاوةيان طرتلة زمانةوةمؤسيقاو ئةفسانة هةروةك دوو خوشكن و  زانيم كةكاتصك 
اكوورو ئةوي بهةروةك كةسايةتيةكاين نصو ئةفسانة يةكصكيان بةرةو ( يةكةشيان بةاليةكدا رؤيشتووة 

ئةو كاتة ئةم بريةم بة ) ناطةن بةيةكهةرطيزو بة هيض شصوةيةك  ؤن وتريان بةرةو باشوور ئةر
  .مرصكخة  ماناكانةبصتئ م تواناهيض نةبصت مصشكدا هات طةر من تواناي رصكخستين دةنطةكامن نةبصت ، 
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  كة بكةم لةسةر جةخيت  بةآلم ئةمةوص جارصكي ترخستووةتة رووهةرضةندة ثصشتر ئةم خالَةم 
 تا ئةو سنوورةي كة ئةزامن تةنيا لة  من وبة ثص ي بؤضووين) نصوان مؤسيقاو ئةفسانة ( لةيةكضووين 

 ) ردوودا طؤرِاين بةسةرداهاتووةراب سةدةكاين بةدرصذاييبةو شصوةي كة ( مؤسيقاي رؤذئاواييدا  
بةجمؤرة ، هةر ئصستاش شايةدي رووداوصكني كة لة ديدطايةكي لؤجيكيةوة هاوشصوةية لةطةلَ . راستة 

ئصمة شايةدي . لةناوضووين ئةفسانة وةك تصزصكي ئةدةيب و جصطؤرِكصثصكردين لةطةلَ رؤماندا
 18 ئةوةي لة سةدةي ئةطةري هةية كة  توانايةش بة تةواويم ئة. ني    رؤمانلةناوضووين خوودي 

 جارصكي تر رووبداتةوة   ،كرد بوونيادو كاركردي ئةفسانةي  كؤنترؤلَيروويدا واتة كاتصك كة مؤسيقا
ئةو تصزة ئةدةبيةي لةسةر طؤرِةثاين ئةدةبيات خةريكي لةناوضوونة ئةويش بةوشصوةي كة رؤمان 

 Serial( مؤسيقا  زجنريةي كة ثص ي ئةوترص  كرصتةوة لة رصطاي ئةو شتةبجارصكي تر كؤنترؤلَ 
music(.   
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