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مقدمو:
اهشّصٍ هفِْم فشآیٌذ دس عیغتن ُبی ًْیي هذیشیتی ثکبس گشفتَ هی ؽْد .دس ایي هفِْم ثشای تْلیذ ُش
هحصْل علغلَ ای اص فؼبلیت ُب اًجبم هی گشدد.
ُش فشآیٌذ دس دسّى عیغتوی اًجبم هی گشدد ّ طی آى ّسّدی ُب پظ اص طی یک عشی فؼبلیتِب ثَ هحصْل
تجذیل هی ؽًْذ.

ثَ هٌظْس ثشسعی ُشچَ دلیك تش ُش فشآیٌذ ،هی تْاى آى سا ثَ اجضاء کْچکتش تمغین کشدٍ ّ ُشکذام سا
ثصْست هجضا ثشسعی ًوْد .ثب تجذیل ُش فشآیٌذ ثَ اجضاء خْد ،ثَ عطْح فشآیٌذی هی سعین :

 فشآیٌذ کالى ً :ؾبى دٌُذٍ تؼبهل ثیي عیغتن ّ هحیظ ثیشّى اعت. فشآیٌذ اصلی  :اجضاء تؾکیل دٌُذٍ فشآیٌذ کالى فشآیٌذ فشػی  :اجضاء تؾکیل دٌُذٍ فشآیٌذ اصلی فؼبلیت  :اجضاء تؾکیل دٌُذٍ فشآیٌذ فشػیکلیَ دسیبفتی ُبی یک عیغتن ،یک فشآیٌذ اصلی یب فشػیّ ،سّدی ُبی آى فشآیٌذ ُغتٌذ .ثَ ُویي خبطش
هحصْل یک صیشفشآیٌذ هی تْاًذ ّسّدی صیشفشآیٌذ ثؼذی ثبؽذً .تبیج ،پیبهذُب ّ دعتبّسدُبی حبصلَ ًیض
خشّجی یب هحصْل یک فشآیٌذ ُغتٌذّ .سّدی فشآیٌذ هی تْاًذ اطالػبت هحیظ ثبؽذ ُوچٌیي خشّجی ًیض
هی تْاًذ ثصْست اطالػبت ثبؽذ.

اًجبم ُش فشآیٌذی داسای یک هغئْل اعت .اص طشفی ُش فشآیٌذی دسجِت ثِیٌَ عبصی سًّذ خْد ًیبص ثَ یک
"فؼبلیت کٌتشلی" داسد .ایي کٌتشل هی تْاًذ ثشاعبط اطالػبت حبصلَ اص یک صیشفشآیٌذ ثش صیشفشآیٌذ دیگش صْست
گیشد.
دس ُش فشآیٌذ اطالػبت حبصلَ ثَ صْست هغتٌذات ثبیگبًی هی ؽًْذ .دس ّالغ ایي اطالػبت ًؾبى دٌُذٍ
ًحٍْ ؽکل گیشی صیشفشآیٌذُب ّ … ّ استجبط آًِب ثب ُن اعت.
صیشفشآیٌذُب داسای عبصهبًذُی خبصی هی ثبؽٌذ .هثال ً ثصْست هتْالی ّ علغلَ هشاتجی لشاس گشفتَ اًذ کَ
دس آى ُش ثخؼ ثشای اجشا ًیبص ثَ صهبى خبصی داسد  ،ثَ ایي تشتیت هی تْاى عطْح هختلف فشآیٌذ سا ثطْس
جذاگبًَ ثشسعی کشد.
موسیقی بعنوان فرآیند
هْعیمی دس اؽکبل هتفبّت خْد ًْ :اصًذگی (اجشای هْعیمی)  ،ثذاَُ ًْاصی (تْلیذ ّ اجشای دس لحظَ
هْعیمی) ّ آٌُگغبصی (تْلیذ هْعیمی) فؼبلیتِبی پیچیذٍ ای ُغتٌذ کَ ُش کذام سا هی تْاى ثَ ػٌْاى
یک فشآیٌذ خبؿ فشض کشد .دسًِبیت هحصْل ایي فشآیٌذُب هی تْاًذ هْعیمی ؽٌیذاسی (ًْاصًذگی ،ثذاَُ
ًْاصی) ّ یب هْعیمی هکتْة (آٌُگغبصی) ثبؽذ.
فشایٌذُبی هْعیمی ثَ ػٌْاى فشآیٌذ داسای ّسّدی ّ خشّجی خبؿ خْد هی ثبؽٌذ :
نوازندگی ّ :سّدی ًبؽی اص اطالػبت هحیطی (هثال صفحَ ًت) کَ تجذیل ثَ تصبّیش هْعیمبیی دس رُي
ًْاصًذٍ هی ؽْد .
بداىو نوازی ّ :سّدی ًبؽی اص اطالػبت هحیطی ّ تصبّیش عبختَ ؽذٍ دس لحظَ ثشاعبط اطالػبت
هحیطی ّ اطالػبت هْجْد دس رُي ًْاصًذٍ .
آىنگسازی ّ :سّدی ًبؽی اص تصبّیش ؽکل گشفتَ هْعیمبیی دس رُي ثش اعبط لْاػذ عبخت آٌُگ .
هبُیت فشآیٌذ ًْاصًذگی ّ ثذاَُ ًْاصی ثَ غیش اص ّسّدی ُب ّ فؼبلیتِبی کٌتشلی  ،تب حذ ثغیبس ثَ ُن
ؽجبُت داسد .حبل آًکَ دس اکثش اّلبت "فشآیٌذ آٌُگغبصی" ؽبهل یک صیشفشایٌذ تصْیش عبصی ّ عبخت آٌُگ
ثْدٍ کَ دس آى هغض ثَ هثبثَ یک عیغتنّ ،سّدی خْد سا ثَ خشّجی تجذیل هی کٌذ .خشّجی ًیض ثَ ّاعطَ
صیشفشآیٌذُبی ثجت ،هکتْة یب ثبیگبًی هی گشدد (ثجت دس حبفظَ ّ کبغز یب ُش هحیظ ثبیگبًی دیگش)  .فشآیٌذ
آٌُگغبصی ثشاعبط اعتبًذاسدُبی آٌُگغبصی (فشهْلِب ّ لْاػذ) ثَ پیؼ هی سّد .ثَ ُویي خبطش دسک
صیجبؽٌبعی حبصل اص لْاػذ خْد ًمؼ کٌتشلی سا ایفب هی کٌذ .دس توبم ایي هْاسد ،هغئْل اجشا ّ کٌتشل دس
فشآیٌذ  ،خْد آٌُگغبص ثْدٍ ّ اّعت کَ تالػ هی کٌذ هحصْلی صیجب تْلیذ ًوبیذ.
فرآیند اجرای موسیقی  :دس ایي فشآیٌذ ّسّدی هی تْاًذ صفحبت ًت یک لطؼَ یب اطالػبت ثبیگبًی ؽذٍ
دس رُي ثبؽذ .دس اجشا ی هْعیمی عؼی دس ػذم تغییش عبختبس کلی اطالػبت ّسّدی اعت.
ایي اطالػبت دس عیغتن ػصجی ّ هغض فشد تجذیل ثَ تصبّیش هْعیمبیی ؽذٍ  ،ضوٌب هیتْاى تغییشاتی سا دس
حبالت ثیبًی عبختبس کل (اص ًظش ًْاًظ  ،دیٌبهیغن ّ ……) ایجبد کشد .صیش فشایٌذُبی هْجْد دس ایي فشآیٌذ
ػجبستٌذ اص :
 زیر فرآیند تصویرسازی (هجوْػَ فؼبلیتِبی سّاًؾٌبختی -فیضیْلْژیک دس عبختَ ّ پشداختَ کشدىّسّدیِب ثَ تصبّیش هْعیمبیی ّ اسعبل پیبهِبی ػصجی)
 -زیر فرایند آکوستیک (هجوْػَ فؼبلیتِبی تجذیل کبس حبصل اص اًشژی ػضالًی ثَ اًشژی صْتی ّ تْلیذ

صْت تْعظ عبص یب حٌجشٍ ّ اًتمبل اًشژی صْتی تْعظ ُْا ثَ گْػ ؽًٌْذٍ)
 زیر فرآیند درک صدا توسط شنونده و نوازنده (هجوْػَ فؼبلیتِبی حبصل اص استؼبػ پشدٍ گْػ ّتجذیل اًشژی هکبًیکی حبصل ثَ پیبم ػصجی ّ آًبلیض آى تْعظ عیغتن ػصجی ّ هغض ّ ایجبد حظ
صیجبؽٌبعبًَ ّ سّاًؾٌبختی)
فؼبلیت ُبی کٌتشلی ایي فشآیٌذ ػجبست اعت اصً :مؼ سُجش اسکغتش – حظ کلی گشٍّ – دسک تْعظ ًْاصًذٍ
– حظ ؽًٌْذٍ  .فؼبلیت ُبی کٌتشلی دس ایي فشآیٌذ آى سا ثَ عوت تْلیذ هحصْل ُش چَ صیجبتش (اص ًظش ثیبى
هْعیمبییُ ،وبٌُگی ثب گشٍّ ّ …) ُذایت هی کٌٌذ.
ثَ ایي تشتیت هی تْاى طشح ّسّدی ّ خشّجی ُبی صیش فشآیٌذُبی فشآیٌذ اجشای هْعیمی سا دس ؽکل صیش
هؾبُذٍ ًوْد :

فرآیند بداىو نوازی موسیقی :عبختبس کلی ایي فشآیٌذ تشکیجی اص فشایٌذ آٌُگغبصی ّ اجشا هی ثبؽذ ّ
طشح کلی فشآیٌذ ًیض هبًٌذ طشح فشآیٌذ اجشای هْعیمی اعت.
توبم اطالػبت حبصلَ اص عَ فشآیٌذ فْق الزکش دس عیغتن ػصجی ًْاصًذٍ ّ ؽًٌْذٍ ثبیگبًی هیگشدد .اص
هجوْع هطبلت ثبال چٌیي ثش هی آیذ کَ فشآیٌذ هْعیمی ( ثَ خصْؿ اجشا ّ ثذاَُ ًْاصی) ثَ دلیل تؼبهالت
دس لحظَ ثیي ًْاصًذٍ ّ هحیظ اطشافؼ ،داسای عیغتوی ثبص هی ثبؽذ کَ دس آى عیغتن ،صیشفشآیٌذُب ّ
فؼبلیت ُب داسای تْالی خبؿ ّ علغلَ هشاتت گًَْ هی ثبؽٌذُ .ذف اص اًجبم فشآیٌذ هْعیمی تبهیي ًیبص
سّاًؾٌبختی ّ صیجبؽٌبعبًَ ًْاصًذٍ (ثؼٌْاى هغئْل فشایٌذ ّ هؾتشی فشآیٌذ) ّ ؽًٌْذٍ (ثَ ػٌْاى هؾتشی
فشآیٌذ) اعت.
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